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 تقديم املدير العام

ي من عام عندما توليت منصيب يف يناير/كانون الثان

، قدمت جدول أعمال للتحول يستند إىل عملية 5105

إصالح سابقة يف منظمة األغذية والزراعة لتمكينها من 

خدمة أعضائها بشكل أفضل واملساهمة بشكل حاسم يف 

العمل على املستويات القطرية واإلقليمية والعاملية 

 ي والتغذية والتنمية املستدامة.لتعزيز األمن الغذائ

ث سنوات، بدأنا يف رؤية نتائج ملموسة، وبعد ثال

 تغيريات جوهرية يف طريقة عملنا. فضال عن

فقد ارتقينا بهدفنا العاملي بالنسبة إىل اجلوع وانعدام 

األمن الغذائي وسوء التغذية من ختفيض مستوياتها إىل 

القضاء عليها. وللتوصل إىل هذا اهلدف، قمنا بتحسني 

ا طريقة عمل شاملة الرتكيز يف أنشطتنا، واعتمدن

فرة لدى املنظمة وشبكاتها اإليصال اخلربة الكاملة املتو

اخلارجية إىل البلدان. وحنن نستخدم إطارنا 

االسرتاتيجي املراجع لتوثيق الصلة بني مشاريع 

الربنامج العادي واملشاريع من خارج امليزانية، وسد 

الفجوة بني العمل يف حاالت الطوارئ والعمل التنموي، 

توجيه شركائنا داخل منظومة األمم املتحدة و

وخارجها، وضم اجلهود مع الوكاالت األخرى 

واملنظمات اإلقليمية واألطراف الفاعلة من غري 

ئج أفضل. وهذا هو تغيري احلكومات لتحقيق نتا

 الثقافة.

لقد وضعنا منظمة األغذية والزراعة يف خدمة املبادرات 

 يف احلال هو كما إقليميةو قطرية جهات تقودها اليت

البحر الكارييب. وحنن ووأمريكا الالتينية  إفريقيا

نستجيب لالحتياجات القطرية واإلقليمية من خالل 

تعزيز وجودنا يف امليدان وتكييف مزيج مهاراتنا 

الحتياجات حمددة دون إضعاف قدرتنا التقنية 

العاملية. ويستفيد عملنا على أرض الواقع من خربتنا 

ن نتعلم اما نراه يف امليدان لتوفري التقنية، وحن

سمى املعلومات الالزمة ألنشطتنا العاملية. وهذا ما ي

 منظمة معرفة تتسم بالواقعية.

وإدراكًا منا للقيود املالية اليت تواجهها العديد من 

البلدان، فقد حددنا وحققنا وفورات غري مسبوقة تصل 

زيادة  مليون دوالر أمريكي، وحققنا 015.5قيمتها إىل 

يف كفاءتنا بشكل كبري، وقمنا بإدماج عملنا اإلداري من 

خالل احللول التكنولوجية مثل النظام العاملي إلدارة 

ختفيض إىل  ترمي مشرتكة مبادرات نفذناواملوارد، 

التكاليف مع وكاالت األمم املتحدة اليت تتخذ من روما 

قيق القيمة األفضل مقابل مقرًا هلا. وميثل ذلك حت

 ال.امل

وكما ُيظهر استعراض منتصف املدة لربنامج العمل 

يف  51، فإن أكثر من 5102-5107لفرتة لوامليزانية 

املائة من مؤشرات املخرجات لدينا هي على املسار 

وزنا الصحيح لتحقيق النتائج اليت نريدها، وقد جتا

 توقعاتنا يف أكثر من نصفها.

الكثري لكن ال يزال هناك لقد حققنا الكثري معا، و

 أمامنا.

للرد على  مستعدة منظمة األغذية والزراعة وجلعل

حتديات اليوم والغد، نظرنا يف عمق ماضينا وعدنا إىل 

عامًا.  فأهدافنا  71الفكرة وراء إنشاء املنظمة قبل 

االسرتاتيجية تستجيب لرؤية األعضاء املؤسسني، 

ولكننا نتطلع إىل األمام. ويشكل التقدم الذي حنققه 

نتائج اليت حنصل عليها جزءا من عملية متواصلة وال

لتعزيز حتقيق النتائج وزيادة الكفاءة. وبصفتنا منظمة 

معرفة، فنحن نتعلم باستمرار من األفعال ونكيف عملنا 

ة للرد على مع السياقات املتغرية والتحديات الناشئ

 رؤية مؤسسي املنظمة.

 ويف حني أن التحول هو الفكرة اليت تصف 

، ينبغي أن تتميز 5105منذ  الفرتة وجه فضلأ على

الفرتة املالية القادمة بتوحيد جهودنا، مع احلفاظ على 



 

 

املرونة لتكييف براجمنا وطرق العمل لتحسني منتجاتنا 

 وخدماتنا واملساعدة اليت نقدمها.

وكما ستقرؤون يف اخلطة املتوسطة األجل املراجعة 

زانية للفرتة وبرنامج العمل واملي 5107-5107للفرتة 

، فإن العناصر اليت مت وضعها يف اإلطار 5103-5107

تزال مهمة وهي األساس الذي سوف  االسرتاتيجي ال

نقوم بتطوير عملنا املستقبلي عليه. وحنن على ثقة بأن 

االقرتاح الذي نطرحه هو خطوة إىل األمام يف الدعم 

الذي نقدمه للبلدان ملعاجلة حتديات التنمية اليت 

هم يف سياق جدول أعمال التنمية لفرتة ما بعد تواجه

 .5102عام 

ويدعم عمل املنظمة التقين التنمية املستدامة وحنن 

نساهم يف مناقشات األهداف اإلمنائية املستدامة، اليت 

األوسع لعملية  حركة االستمرارستكون دليال هاما ضمن 

التنمية املستدامة على الصعيد العاملي. ومبا أنه جيب 

يكون هذا اجلهد مشرتكا، فنحن نعمل بشكل وثيق أن 

ونساعد على إنشاء  األخرى الفاعلة اجلهاتمع 

شراكات مثل الربنامج العاملي للثروة احليوانية 

املستدامة واملبادرة العاملية للنمو األزرق والشراكة العاملية 

 بة، على سبيل املثال ال احلصر.للرت

 5107-5103فرتة ويرسخ برنامج العمل وامليزانية لل

 ؛اإلجراءات القائمة ضمن اخلطة املتوسطة األجل

ويضيف الرتكيز على بعض اجملاالت، وخاصة التغذية 

ذات وتغري املناخ، واتباع نهج مصمم يناسب البلدان 

اليت ختتلف احتياجاتها عن  الدخل العاملي املتوسط

يد البلدان النامية، ويف الوقت نفسه، تلعب دورا متزا

 ة يف التعاون الدولي.األهمي

وقد سلط املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية، الذي 

، الضوء 5107شاركت يف استضافته الفاو يف عام 

بشكل واضح على أهمية التغذية، باإلضافة إىل األمن 

الغذائي من أجل مستقبل مستدام وصحي ومثمر 

للجميع. ويشكل رفع مستويات التغذية إحدى املهام 

، ولقد حان الوقت 0072ة للمنظمة يف عام احملدد

لتعزيز الدعم الذي نقدمه للدول حيال هذه املسألة. 

ولذلك، فإننا بصدد إنشاء نتيجة جديدة للتغذية ضمن 

ل ، وتعميم العمل التغذوي كموضوع شام3إطار اهلدف 

 .االسرتاتيجية أهدافنا يف

ي، ولقد أشرنا بوضوح، يف برنامج العمل وامليزانية املاض

؛ 5إىل أهمية االستدامة يف إطار اهلدف االسرتاتيجي 

واآلن، من املهم بذل املزيد من اجلهود للتكيف مع 

للدول اجلزرية الصغرية  تغري املناخ، وخاصة بالنسبة

 النامية.

ومن بني اجملاالت األخرى اليت من شأنها أن تلقى 

تركيزا إضافيا، جند احلماية االجتماعية، مبا يف ذلك 

 باملرأة وتوظيف الشباب واهلجرة. مل املتعلقالع

وسوف نعمل أيضًا على إنشاء مكاتب اتصال لتعزيز 

بني بلدان اجلنوب،  فيما تعبئة املوارد والتعاون

وملواصلة تعزيز املكاتب امليدانية لدينا، مع التمسك 

مببدأ احملافظة على كتلة أساسية من القدرات التقنية 

نركز بشكل خاص على يف املقر الرئيسي. وسوف 

حتسني اإلحصاءات لدعم صنع السياسات املبنية على 

األدلة، ومساعدة اجلهود الرامية إىل احتواء األمراض 

ر احليوانية العابرة للحدود واآلفات النباتية وخماط

 سالمة األغذية، والوقاية منها.

ويف سياق التزامنا العام لتقديم أفضل قيمة مقابل املال، 

تقريبًا من تنفيذ كل برنامج العمل املقرتح  سوف نتمكن

مبستوى امليزانية احلالية. وتشمل  5107-5103لفرتة 

اإلجراءات احملددة اليت ستسمح بتحقيق ذلك، جهود 

التبسيط املستمرة، وحتقيق الفوائد من االستثمارات 

السابقة يف جمال تكنولوجيا املعلومات، وحتديد 

 ظيم العمل.نزع الرتكيز وإعادة تنجماالت 



 

وسوف تسمح هذه اجلهود بإعادة استثمار ما يقارب 

مليون دوالر أمريكي يف جماالت ذات أولوية  07

أعلى، مبا يف ذلك تلك اليت سبق ذكرها. ووفقا لذلك، 

 لفرتةلسيتم متويل جماالت األولوية الرباجمية 

، مثل التغذية وتغري املناخ، بالكامل من 5103-5107

د ضمن برنامج العمل املوار خالل إعادة ختصيص

 وامليزانية.

 5107-5103لفرتة لويتطلب تنفيذ برنامج العمل 

مليون دوالر أمريكي. ويشمل  0 173.0ميزانية قدرها 

ذلك الزيادة يف التكاليف على مستوى امليزانية احلالية 

مليون دوالر أمريكي، يتعلق ثلثاها  27.2بقيمة 

تبطة بقرارات تقع بزيادات يف تكاليف املوظفني املر

ضمن نطاق اختصاصات اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

و/أو جلنة اخلدمة املدنية الدولية، وهي تقع خارج 

 ق سلطة منظمة األغذية والزراعة.نطا

 ويشمل اقرتاح برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

يف  1.3أيضًا، زيادة متواضعة بنسبة  5103-5107

مليون دوالر، سيتم  3.0يعادل املائة للربامج، أي ما 

لدعم  التقيناستخدامها حصرًا لتعزيز برنامج التعاون 

الدول اجلزرية الصغرية النامية. وسرتفع الزيادة أيضًا 

يف املائة من  07إىل  التقينمتويل برنامج التعاون 

ميزانية الربنامج العادي، وقد طلبتها الدول األعضاء 

ر املنظمة الذي عقد يف عامًا يف مؤمت 53ألول مرة قبل 

ع مرات إضافية منذ ، ومت التأكيد عليها أرب0050عام 

 ذلك الوقت.

إن املنظمة موجودة خلدمة أعضائها، ومساعدتهم على 

رفع مستويات األمن الغذائي والتغذية لشعوبهم، 

وحتسني كفاءة اإلنتاج وتوزيع مجيع املنتجات الغذائية 

يف، واملساهمة يف والزراعية، وحتسني حياة سكان الر

توسيع االقتصاد العاملي، وضمان حترير اإلنسانية من 

اجلوع. هذا ما تذكره ديباجة دستورنا وما يقرتح 

 حتقيقه برنامج العمل وامليزانية هذا.

ومتثل التغيريات اليت ُأدخلت على مدى السنوات 

الثالث املاضية بدعم توافق اآلراء من قبل الدول 

نقلة نوعية من الرتكيز والكفاءة  األعضاء يف املنظمة،

بالنسبة إليها. ومن الضروري اآلن االستفادة من النتائج 

اليت حتققت حتى اآلن، وتغذية الزخم حنو أهدافنا 

ام متحرر من اجلوع وسوء املشرتكة من أجل عامل مستد

 التغذية.

وتتمتع املنظمة بالرؤية واملوظفني والشبكات 

قتكم للمساهمة بشكل والشراكات، وأهم من ذلك، بث

حاسم يف حتقيق أهدافكم بالنسبة إىل األمن الغذائي 

زانية والتغذية والتنمية املستدامة. وما نطلبه اآلن هو املي

 الالزمة لتحقيق هذا الوعد.

 اجوزيه غرازيانو دا سيلف

 املدير العام
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 نطاق الوثيقة

وبرنامج العمل وامليزانية  5107-5107توسطة األجل تعرض هذه الوثيقة استعراض املدير العام للخطة امل 

 للنظر فيهما واملوافقة عليهما من قبل املؤمتر. 5107-5103املقرتح 

 )املراجعة( 5107-5107اخلطة املتوسطة األجل 

يف يونيو/حزيران  5107-5107 غذية والزراعة )الفاو( على اخلطة املتوسطة األجلوافق مؤمتر منظمة األ 

عضاء واجملتمع الدولي بدعم من الفاو وفقا لإلطار ونتائج يقوم بإجنازها األ اسرتاتيجيةحتدد أهدافا . وهي 5102

 االسرتاتيجي.

ومتاشيا مع دورة ختطيط الربامج احملددة، تتم مراجعة اخلطة املتوسطة األجل بعد السنة األوىل من التنفيذ  

، والتوجيه املقدم من آخر االجتاهات والتطوراتيف االعتبار ضمن إطارها الزمين الذي يدوم أربع سنوات، مع األخذ 

. ويؤكد االستعراض أطر التخطيط القائم على النتائج والرصدوالتجربة املستمدة من  5107قبل األجهزة الرئاسية خالل 

 مة.أطر النتائج وحيدد جماالت العمل األساسية يف جمال السياسة العامة بالنسبة إىل فرتة السنتني القاد

  5107-5103برنامج العمل وامليزانية 

أطر النتائج احملددة واملراجعة وفقا للخطة املتوسطة األجل  5107-5103يعرض برنامج العمل وامليزانية  

 وحساب التكاليف واالحتياجات من املوارد من االشرتاكات املقررة واملساهمات الطوعية لتمويل برنامج العمل.

جماالت برناجمية وجماالت تركيز وإزالة الرتكيز والتماشي مع جماالت  األساسيةالسمات  عنوان قرتحيو 

التدخل األساسية يف السياسة العامة بالنسبة إىل فرتة السنتني وإعادة ختصيص املوارد املتصلة بذلك، وحملة عامة عن 

 خمصصات أبواب امليزانية ومصادر متويل برنامج العمل.

عزيزات تفيما يتصل بتنفيذ ترتيبات التنفيذ اليت حددها املدير العام، والتنفيذ  لتحسنيعناصر  عنوان عرضيو 

 مقرتحة للهيكل التنظيمي وختصيص الوظائف وجهود حتديد الكفاءات والتوفري.

االحتياجات لتمويل برنامج العمل بشكل كامل، مبا يف ذلك زيادات البعد املالي وبعد امليزانية  عنوان ويعرض 

ملتوقعة، وحيدد كذلك االحتياجات الالزمة لتوفري االلتزامات الطويلة األجل والصناديق االحتياطية. ويعرض التكاليف ا

 لة من االشرتاكات املقررة.ومشروع قرار للمؤمتر للموافقة على برنامج العمل واعتمادات امليزانية لفرتة السنتني املم

)مخسة  07ـ ، بالنسبة إىل أبواب امليزانية ال5107-5103أطر النتائج وخمصصات املوارد  عنوان ويوفر 

، أربعة أهداف وظيفية، أربعة أبواب خاصة( جماالت الرتكيز وحتسني التنفيذ على 3أهداف اسرتاتيجية، اهلدف 

 مستوى النتيجة، مع وجود مؤشرات وأهداف وخمصصات موارد.

 .مالحقوترد تفاصيل امليزانية املقرتحة يف مثانية  

 .www.fao.org/pwbثيقة على موقع الفاو على اإلنرتنت وتوجد الو 

http://www.fao.org/pwb
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 مقدمة

 

ي حتدد اخلطة املتوسطة األجل األهداف االسرتاتيجية والنتائج لإلجناز من جانب األعضاء واجملتمع الدول -0

بدعم من املنظمة، وفقًا لإلطار االسرتاتيجي، كما مت قياسها من خالل مؤشرات األداء واألهداف. وتغطي اخلطة 

املتوسطة األجل فرتة أربع سنوات ويتم استعراضها كل فرتة سنتني. وهي توفر األساس الرباجمي إلعداد برنامج العمل 

 1وامليزانية مع أطر النتائج وتقدير التكاليف.

 

. ويغطي 5102يف يونيو/حزيران من عام  5107-5107فرتة لوافق مؤمتر املنظمة على اخلطة املتوسطة األجل ل -5

، الذي أجري يف نهاية السنة األوىل من العمل من إطارها الزمين املمتد على االستعراض األول للخطة املتوسطة األجل

ب( استعراض إطار نتائج )خرية يف البيئة اخلارجية؛ أ( االجتاهات والتطورات األ)فرتة أربع سنوات، ما يلي: 

إطار الرصد ج( )؛ 5107-5103السنتني الثانية من فرتة التخطيط، أي  لفرتةاملنظمة، وال سيما توجهات السياسات 

 الذي مت تطويره لقياس النتائج واإلبالغ عنها. 

 

 االجتاهات والتطورات األخرية -لفأ

 

 4101-4104 للفرتةعملية التفكري االسرتاتيجي 

 

اليت أفضت إىل اإلطار االسرتاتيجي املراجع  5102-5105اسرتشدت عملية التفكري االسرتاتيجي خالل فرتة  -2

 اصات املنظمة، على النحو التالي:آثار مباشرة على جماالت اختص يبإحدى عشرة اجتاه ذ 5100-5101 للفرتة
 

 ستهالكعلى الغذاء وتغري أمناط اال ارتفاع الطلب (0)

احتدام املنافسة وتراجع كمية املوارد الطبيعية وخدمات النظام اإليكولوجي ونوعيتها بسبب استمرار انعدام  (5)

 األمن الغذائي 

 أمن الطاقة وندرتها (2)

 ارتفاع أسعار املواد الغذائية وتقلبها (7)

 غذيةتغيري اهلياكل الزراعية، وعملية التصنيع الزراعي وعوملة إنتاج األ (2)

 الفقر يف الريف: تطوره واملشاكل الناشئة (3)

 تغري األمناط يف التجارة الزراعية وتطور السياسات التجارية (7)

                                                      
 .النصوص األساسية، اجلزء الثاني، واو 01/5110 قرار املؤمتر  1
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 التأثري املتزايد لتغري املناخ على الزراعة  (5)

 العلم والتكنولوجيا، بصفتهما مصدرا رئيسيا لإلنتاجية الزراعية (0)

 االلتزام بالعمليات اإلمنائية اليت تأخذ بزمامها البلدانزيادة اإلقرار مبركزية احلوكمة و (01)

 زيادة التعرض للكوارث الطبيعية والكوارث من صنع اإلنسان. (00)

 

داخلية وخارجية، مت حتديد  يةواستنادًا إىل حتليل هذه االجتاهات العاملية، مت تنفيذه من خالل عملية تشاور -7

ظمة مت اختيار تلك اليت تبدو أن هلا أهمية خاصة وملحة للبلدان األعضاء يف سبعة حتديات للتنمية، وضمن والية املن

 املنظمة. 

 

ُوضعت األهداف االسرتاتيجية اخلمسة للمنظمة مع األخذ يف االعتبار لالجتاهات العاملية الرئيسية، وحتديات  -2

للمنظمة. وقد كانت أساسًا  واملزايا النسبية التنمية الرئيسية السبعة، باإلضافة إىل السمات األساسية والوظائف الرئيسية

، مع خطط 51073-5107 للفرتةواخلطة املتوسطة األجل  51002-5101 للفرتةلوضع اإلطار االسرتاتيجي املراجع 

 . 5102ؤمتر املنظمة يف يونيو/حزيران العمل وإطار النتائج، اليت أقرها م

 

 4102االجتاهات والتطورات خالل عام 

 

. إال أن بعض 5107سارية لعام  جتاهات والتحديات العاملية الكامنة وراء اإلطار االسرتاتيجيتظل اال -3

االجتاهات قد أظهرت ثباتًا أكثر من غريها مع تداعيات أوسع نطاقًا، جنبًا إىل جنب مع بعض القضايا الناشئة 

 املدى عة ومصايد األمساك والغابات علىوتوجهات جديدة يف السياسات العاملية تؤثر بشكل مباشر على األغذية والزرا

  يف املستقبل.  لطويل، واليت ستؤثر بطرق خمتلفة على تنفيذ األهداف االسرتاتيجية للمنظمةملدى ااملتوسط وا

 

متت مناقشة هذه التطورات واالجتاهات احلديثة يف املؤمترات اإلقليمية ويف دورات اللجان الفنية وجلنة األمن  -7

. وأحاطت جلنة الربنامج علمًا، يف دورتها السادسة عشرة بعد املائة يف 5107ملي اليت عقدت يف عام الغذائي العا

، بهذه التطورات واالجتاهات ووافقت على األولويات التقنية يف إطار األهداف 5107نوفمرب/تشرين الثاني 

 االسرتاتيجية. 

 

استنادًا إىل املناقشات اليت عقدت يف خمتلف  يكشف حتليل أولي للتطورات واالجتاهات احلديثة، أجري -5

اللجان الفنية واجتماعات اجلهاز الرئاسي، مخسة مواضيع من املتوقع أن تشكل بيئة السياسات العاملية يف إطار والية 

 املنظمة. ويرد أدناه موجز عنها. 
 

                                                      
 C 2013/7الوثيقة   2
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 4102ما بعد عام  للفرتةالتنمية  أعمال جدول

 

باب العضوية التابع لألمم املتحدة املعين بأهداف التنمية املستدامة، يف يوليو/متوز  أصدر الفريق العامل املفتوح -0

  4، اقرتاحه بشأن جمموعة من أهداف التنمية املستدامة، اليت أقرتها اجلمعية العامة يف دورتها الثامنة والستني.5107

 والزراعة والتغذية، الغذائي، األمن أنبش شاملةة املنظمة الرؤي غاية. وتتجسد 030وهدفًا  07وتضمنت الوثيقة 

 .02و 07و 5 املقرتحة األهداف إطار يف والسيما الوثيقة، هذه كل يف الطبيعية للموارد املستدام واالستخدام املستدامة،

 بشأن تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل حتقيق التنمية 07وعالوة على ذلك، يرتبط اهلدف املقرتح 

 .بعمل املنظمةاملستدامة ارتباًطا وثيًقا 

 

الطريق إىل الكرامة حبلول عام بعنوان تقريرا  5107ديسمرب/كانون األول  7 أصدر األمني العام لألمم املتحدة يف -01

ويهدف التقرير إىل توفري أساس  5.: القضاء على الفقر، وتغيري حياة الناس إىل األفضل ومحاية الكوكب5121

بتيسري متشارك بني كينيا  5102اليت ستبدأ يف أوائل  5102ت على جدول أعمال التنمية ملا بعد عام للمفاوضا

، ويقدم العديد من التوصيات مبا يف ذلك، يف 5102ويوفر تقرير األمني العام موجزًا عن عملية ما بعد عام وإيرلندا. 

عاملي وحتولي وطموح، والقضايا  5102بعد عام  ما للفرتةمجلة أمور، عناصر لضمان توطيد جدول أعمال التنمية 

األساسية الالزمة لتعبئة الوسائل الضرورية للتنفيذ، مبا يف ذلك االحتياجات املالية والتكنولوجيا واملعرفة العلمية، فضال 

قليمية لمساءلة على املستويات الوطنية واإللعن الشراكات لتمكني التنمية املستدامة، والعناصر الرئيسية للرصد و

 والعاملية، وكذلك التوصيات الرئيسية ملنظومة األمم املتحدة لدعم كل من استكمال وتنفيذ إطار جديد للتنمية. 

 

، اإلطار التوجيهي الذي ستحدد من 5102ستكون األهداف اإلمنائية املستدامة، بعد إقرارها يف سبتمرب/أيلول  -00

من مناقشة جملس الرؤساء التنفيذيني بشأن كيفية دعم تنفيذ جدول أعمال ما خالله البلدان أولوياتها اإلمنائية. وكجزء 

، ُطلب من كل من وكاالت األمم املتحدة أن تقدم تقريرًا عن أولوياتها بشأن األهداف اإلمنائية املستدامة 5102بعد عام 

 ملستدامة. يف ختطيطها االسرتاتيجي، إلظهار كيف ميكن أن تسهم يف تعزيز األهداف اإلمنائية ا

 

 تغري املناخ

 

إشارة  5107يف نوفمرب/تشرين الثاني  الدولي املعين بتغري املناخاحلكومي تقرير التقييم اخلامس للفريق  أرسل -05

جهود التخفيف والتكيف. ويف أعقاب قمة األمم املتحدة بشأن تغري املناخ يف  تنفيذ يف باإلسراعإنذار للمجتمع الدولي 

يف ليما، بريو، للتفاوض على اإلجراءات بشأن تغري  5107تمعت الدول يف ديسمرب/كانون األول سبتمرب/أيلول، اج

املناخ. وسيكون هناك املزيد من تضافر اجلهود يف املستقبل، تنصب حنو التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه، 

                                                      
 تقرير الفريق العامل املفتوح باب العضوية التابع للجمعية العامة املعين بأهداف التنمية املستدامة A/68/970الوثيقة   4

5  http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5527SR_advance%20unedited_final.pdf 

http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5527SR_advance%20unedited_final.pdf
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، والذي سيسعى إىل 5102يسمرب/كانون األول بدءا من مؤمتر األمم املتحدة لتغري املناخ الذي سيعقد يف باريس يف د

 حتقيق اتفاق عاملي ملزم قانونا بشأن املناخ، من مجيع الدول يف العامل. 

 

لقد اكتسب دور الزراعة يف التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه أهمية بارزة يف السنوات األخرية، وقد  -02

، وكذلك املشاركة يف لفريق احلكومي الدولي املعين بتغري املناخلس اخلام التقريراشرتكت املنظمة بشكل وثيق يف 

املبادرات الدولية لتغري املناخ. ويؤثر تغري املناخ على الزراعة ومعيشة األشخاص الذين تعتمد سبل عيشهم على الزراعة، 

ت الكوارث الطبيعية مثل اجلفاف من خالل التباين يف اإلنتاج الزراعي، وزيادة ندرة املوارد الطبيعية وارتفاع عدد حاال

ويف بعض احلاالت، مثل حالة الدول اجلزرية الصغرية النامية، قد يكون وجود وقدرة بعض البلدان على  والفيضانات.

البقاء مهددًا بسبب تغري املناخ وارتفاع مستوى سطح البحر، وتآكل السواحل، وحتمض احمليطات، اما يهدد األمن 

 6ذولة للقضاء على الفقر وحتقيق التنمية املستدامة.الغذائي واجلهود املب

 

يف احلفاظ  ةاملشاركة النشطة والتدخالت املستهدفة يف مفاوضات تغري املناخ أساسي، ستكون املدى املتوسط يفو -07

ف وسو .ضمان االلتزام السياسي لدعم جهود التكيف والتخفيفعلى على الزراعة واألمن الغذائي على جدول األعمال و

مساعدة البلدان يف املمارسات الزراعية اليت تعزز القدرة على حتمل الظواهر املناخية القصوى واجلفاف تواصل املنظمة 

 هذه حتقيق ويتطلب. ا بالنسبة إىل املزارعني على نطاق صغريوالظواهر املناخية البالغة الشدة والتكيف معها، وال سيم

 املستدامة اإلدارة وبني جهة من الغذائي واألمن النمو بني التوفيق أجل نم ومستدامة مسؤولة ُنهج وضع التغيريات

ة أخرى، مع التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي. وهناك حاجة جه من واحلرجية املائية املواردو لألراضي

ولكن أيضًا كوكالء هلا. يف هذه القطاعات للعمل ليس فقط كمستخدمني للموارد،  العاملني لألشخاصخللق بيئة مواتية 

 أنواع يف النظر ينبغي املناخ، بتغّير للتأثر عرضة األشد باعتبارهم األسريني، املزارعني صغار إىل بالنسبة خاصوبشكل 

 تطوير التكنولوجيا ونقلها.  قلب يف األسريني املزارعني تضع واإلرشاد البحوث مؤسسات من مبتكرة

 

 العابرة للحدودواألمراض النباتية واحليوانية  اآلفاتالرقابة واالستجابة حلاالت تفشي 

 

ن العوامل البيئية، مبا يف ذلك تغري املناخ، مالنباتية واحليوانية العابرة للحدود تنشأ اآلفات واألمراض  -02

نسبة  والتجارة أو غريها من حركة اإلنسان أو مسببات األمراض. ويرتبط زيادة الرتابط بني النظم الغذائية مع وجود

أعلى من اآلفات واألمراض النباتية واحليوانية، اليت تنتقل بسهولة أكرب عرب احلدود وهلا آثار اقتصادية مدمرة على 

جمموعة واسعة من اجلهات الفاعلة يف هذه السالسل الغذائية. ويكون لتفشي آفة نباتية أو مرض حيواني عابر للحدود 

االقتصادية للبلد، وكذلك تأثري مباشر على معيشة سكانه. وتدعم املنظمة عواقب خطرية على الرفاهية االجتماعية و

 البلدان لتجنب اآلفات واألمراض النباتية واحليوانية العابرة للحدود والتهديدات على سالمة األغذية ولالستجابة هلا. 

 

                                                      
: 5107سبتمرب/أيلول  7 إىل 0انظر الوثيقة اخلتامية للمؤمتر الدولي الثالث للدول اجلزرية الصغرية النامية، الذي عقد من   6

sids2014.org/index.php?menu=1609http:// 

http://sids2014.org/index.php?menu=1609
http://sids2014.org/index.php?menu=1609


5 C 2015/3 

 

 

ة على املستويات الوطنية عواقب على صحة اإلنسان وسالمة األغذي التفشي اوعالوة على ذلك، قد يكون هلذ -03

واإلقليمية والعاملية. ومن منظور األمن الصحي العاملي، حتتاج عملية السيطرة على األمراض احليوانية والتهديدات 

الناشئة عن التفاعل بني اإلنسان واحليوان والنظام اإليكولوجي، إىل نهج متكامل ومتعدد التخصصات جيمع خمتلف 

وثيق لتحقيق الصحة لألشخاص واحليوانات والبيئة. ويرتدد ذلك يف جدول أعمال صحة القطاعات للعمل معا بشكل 

العاملية  الصحةمنظمة  -واحدة. وقد أدجمت املنظمة هذا النهج، كجزء من الشراكة الثالثية )منظمة األغذية والزراعة 

صحة وانية املستدامة لتحقيق عامل أكثر (، بشكل كامل يف رؤيتها لتنمية الثروة احلي7املنظمة العاملية لصحة احليوان –

وأكثر ازدهارًا. كما تعمل املنظمة مع الشركاء يف معاجلة التحديات املعقدة واملتنامية للتهديد البيولوجي للمقاومة ضد 

 امليكروبات. 

 

 التغذية

 

زراعة ومنظمة الصحة قد املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية بتنظيم مشرتك من قبل منظمة األغذية والُع -07

مشارك. ويعكس املؤمتر  5 511، حبضور أكثر من 5107نوفمرب/تشرين الثاني  50إىل  00العاملية، يف روما، من 

نقص التغذية، ونقص املغذيات الدقيقة، وزيادة  –يف مجيع أشكاله  على سوء التغذية تجدد للقضاءاملعاملي ال االلتزام

. وإن مستويات الدخلليف اقتصادية واجتماعية عالية على البلدان على مجيع والذي يفرض تكا –الوزن والسمنة 

 واألمهات األطفال تغذية سوء بسبب املفقودة باإلعاقة املعّدلة العمر بسنوات مقاسة التغذية، لسوء االجتماعية التكلفة

 متعددة مقاربة اتباع كاليفالت هذه وخفض التغذية حتسني ويتطّلب، عالية جدًا. املفرطة والسمنة الوزن وزيادة

 يتسمحني  يفوالتعليم. ة ومبا يشمل تدخالت مكّملة يف قطاعي الصحة العامة ووالزراع األغذية من انطالقًا القطاعات

أصحاب املصلحة يف يكون  فمن املهم أن، حامسة بأهمية الدخل وتوليد األغذية إنتاج حيث من للزراعة التقليدي دورال

 إىل وصواًل بالتجزئة، والتوزيع والنقل والتخزين بالتجهيز مرورًا واإلنتاج، املدخالت من – الغذائي النظام جوانب كامل

 التغذية. لقضاء على سوء ا يف يساهموا وأن جمندين –تهالك االس

 

 لثانيا الدولي املؤمتر، وهما إعالن روما بشأن التغذية وإطار العمل الذي اعتمده الوثيقتان اخلتاميتانوتدعو  -05

املنظمة تشمل يف مجلة أمور، إنشاء صندوق استئماني للعمل من أجل  جانب منإجراءات  اختاذ، إىل بالتغذية املعين

 تعميم ومواصلةالتغذية لدعم احلكومات يف ترمجة التزامات املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية إىل إجراءات ملموسة؛ 

ق لإلبالغ املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة ي املراجع، وتطوير طراالسرتاتيج اإلطار تنفيذ يف التغذية

 .التغذية بشأنروما  إعالن تنفيذالعاملية بشأن 

 

عمل  علىلتحسني تأثري التغذية اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة وسيلة فعالة  تنفيذ يف التغذيةوسيوفر تعميم  -00

 القدرةة الغذائية ويالزراعوالنظم والزراعة املستدامة والقضاء على الفقر يف املناطق الريفية املنظمة يف جمال األمن الغذائي 

 الصمود.على 
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 التحضر واهلجرة وآثارهما على النظم الغذائية واألمن الغذائي والتغذية

 

مليارات  2حوالي ومن املتوقع أن يعيش  لتحضر أحد أهم التحديات الرئيسية لألمن الغذائي والتغذوي.ُيعد ا -51

وسيتطلب النمو املستمر يف . يف املائة من عدد السكان املتوقع يف العامل 31أي حوالي  –5121نسمة يف املدن حبلول عام 

مع آثار مرتتبة على استخدام  أمناط استهالك األغذيةتغيري عدد سكان املناطق احلضرية وتوسع املدن املوجودة واجلديدة 

وتزداد أهمية األنظمة الغذائية احلضرية وشبه احلضرية والريفية بالنسبة إىل األمن سل اإلمداد. األراضي واستدامة سال

 ، وكذلك بالنسبة للخدمات البيئية.الغذائي والتغذوي يف املدن

 

وال تزال اهلجرة من املناطق الريفية تشكل حتديًا هامًا ينبغي معاجلته، وخاصة بسبب هجرة الشباب والذكور  -50

لغني يف سن العمل، األمر الذي يقوض األمن الغذائي والتغذية يف املناطق الريفية. وغالبًا ما ُيرتك النساء واألطفال البا

إن  والكبار يف السن يف بيئة تفتقر إىل الفرص الكافية لكسب العيش من زراعة احليازات الصغرية أو العمالة الريفية.

ا يف ذلك يف دول جنوب وشرق املتوسط. وهناك حاجة إىل بدائل خللق شباب الريف هم مستقبل القطاع الزراعي، مب

فرص وحوافز جديدة للشباب لالخنراط يف األنشطة الريفية الزراعية وغري الزراعية يف جمتمعاتهم احمللية ويف بلدانهم. 

سرتاتيجيات اليت تهدف وينبغي أن يكون تعزيز فرص العمل للشباب يف املناطق الريفية واملشاريع الزراعية يف صلب اال

 إىل معاجلة األسباب اجلذرية حملنة التنقل االقتصادي واالجتماعي.
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 استعراض إطار نتائج منظمة األغذية والزراعة -باء

 

 ةاملكونات الرئيسية إلطار نتائج منظمة األغذية والزراع

 

يف دورته الثامنة والثالثني اليت عقدت يف وافق مؤمتر املنظمة على عناصر إطار نتائج منظمة األغذية والزراعة  -55

وحيدد اإلطار االسرتاتيجي رؤية املنظمة، واألهداف العاملية، واألهداف االسرتاتيجية  5102.8يونيو/حزيران من عام 

اخلمسة، وهدف سادس بشأن اجلودة التقنية واملعرفة واخلدمات، والوظائف األساسية كوسيلة لتحقيق النتائج، 

  .0الشكل وظيفية للبيئة التمكينية، كما هو مبني يف واألهداف ال

 

ربنامج العمل وامليزانية النتائج واملخرجات والفرتة املالية ل 5107-5107وحتدد اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  -52

 يق الغايات، واملوارد املطلوبة.واملؤشرات القابلة للقياس بالنسبة إىل حتق
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 ار نتائج منظمة األغذية والزراعةة إلط: املكونات الرئيسي0 الشكل

 رؤية منظمة األغذية والزراعة

 بطريقة فقرًا، أشد هم من وخباصة اجلميع، حياة مستويات حتسني يف والزراعة الغذاء فيه يسهم التغذية وسوءاجلوع  عامل متحرر من 

 .واجتماعيًا وبيئيًا اقتصاديًا مستدامة

 ءاألهداف العاملية الثالثة لألعضا

 غذاء على األوقات مجيع يف الناس فيه حيصل عامل بناء على تدرجييًا للعمل التغذية وسوء استئصال اجلوع وانعدام األمن الغذائي 

 النشاط والصحة؛ ملؤها حياًة ليعيشوا وأذواقهم التغذوية احتياجاتهم يليب ومغٍذ وآمن كاٍف

 جميع، بزيادة إنتاج األغذية، وحتسني التنمية الريفية وسبل املعيشة استئصال الفقر ودفع التقدم االقتصادي واالجتماعي لل

 املستدامة؛

 ل واإلدارة واالستخدام املستدامان للموارد الطبيعية، مبا يف ذلك األراضي، واملياه، واهلواء، واملناخ، واملوارد الوراثية، لصاحل أجيا

 احلاضر واملستقبل.

 األهداف االسرتاتيجية

 اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية القضاء علىيف املساهمة  -0

 بطريقة مستدامة ومصايد األمساك والغاباتزيادة وحتسني توفري السلع واخلدمات من الزراعة  -5

 احلّد من الفقر يف الريف -2

 أكثر مشواًل وكفاءة زراعية وغذائيةمتكني نظم  -7

 التهديدات واألزمات ود أمام على الصمسبل كسب العيش  قدرةزيادة  -2

 اهلدف اإلضايف

 اجلودة التقنية، واملعرفة واخلدمات – 3

 لةالشامع يضااملو

 املساواة بني اجلنسني

 احلوكمة

 (5107-5103 للفرتةالتغذية )جديد 

 الوظائف األساسية

واملواصفات  السلوك ومدونات الدولية االتفاقات ثلم املواصفات ووضع املعيارية الصكوك وتنفيذ وضع يف البلدان عمل ودعم تيسري -0

 التقنية وغري ذلك

 جتميع البيانات واملعلومات وحتليلها ورصدها وحتسني فرص احلصول عليها يف اجملاالت ذات الصلة باختصاصات املنظمة -5 

 وطنيةتيسري وتعزيز ودعم احلوار من أجل السياسات على املستويات العاملية واإلقليمية وال -2 

إسداء املشورة ودعم تنمية القدرات على املستويات القطرية واإلقليمية لتنفيذ ورصد وتقييم السياسات واالستثمارات والربامج القائمة  -7 

 على األدلة

اختصاص أنشطة املشورة والدعم اليت جتمع املعارف والتكنولوجيات واملمارسات اجليدة وتنشرها وحتّسن من تطبيقها يف جماالت  -2 

 املنظمة

تيسري إقامة الشراكات، يف جماالت األمن الغذائي والتغذية والزراعة والتنمية الريفية، بني احلكومات وشركاء التنمية واجملتمع  -3 

 املدني والقطاع اخلاص

 الدعوة واالتصال على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية يف جماالت اختصاص املنظمة. -7 

 الوظيفية األهداف

  اخلدمات اإلرشادية

 تكنولوجيا املعلومات

 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه

 اإلدارة اليت تتسم بالكفاءة والفعالية
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يستند إطار النتائج للمنظمة على منوذج "سلسلة نتائج" يربط بني األهداف والنتائج واملخرجات كما هو موضح  -57

 :لألعضاء العامة العاملية األهدافحتقيق  ات من النتائج يفوتساهم ثالثة مستوي. 5الشكل يف 
 

  نتائج التنمية يف البلدان واألقاليم وعامليا. ومن املتوقع أن تتحقق على املدى األهداف االسرتاتيجية حتدد

 الطويل )عشر سنوات( من قبل األعضاء ومبساهمات من املنظمة. 

  احة لتحقيق التمكينية القطرية واإلقليمية والعاملية، ويف القدرات املتالتغريات يف البيئة  النتائج التنظيميةتصف

 هدف اسرتاتيجي حمدد.

  مساهمات املنظمة املباشرة يف النتائج التنظيمية. وهي تنجم عن حتقيق تدخالت املنظمة على  املخرجاتتشكل

 رد من خارج امليزانية.دية واملوااملستويات القطرية واإلقليمية والعاملية، باستخدام املوارد العا

 

 عمل املنظمة وجعله أكثر فعالية: يتيسر حتقيق النتائج وفقًا لثالثة عناصر إضافية تساعد على تركيز -52
 

 هي نهج وجماالت عمل تتكامل عرب األهداف االسرتاتيجية. املوضوعات الشاملة 

 ظمة لتحقيق النتائج. هي وسائل العمل احلامسة اليت جيب أن تستخدمها املن الوظائف األساسية 

  بيئة متكينية لعمل املنظمة. األهداف الوظيفية توفر 

  ئج الالزمة لتحقيق كل هدفمن األعلى إىل األسفل، وذلك من خالل تصميم النتاحني أن تصميم اإلطار مت ويف 

فيذها من من حيث صلتها بتحقيق النتائج، يتم التخطيط هلا وتنواملخرجات لتحقيق كل نتيجة، فإن الروابط 

9 األسفل إىل األعلى.
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اإلدارة واالستخدام 
 المستدامين للموارد الطبيعية

 األهداف العالمية

القضاء على الفقر من خالل التقدم  استئصال اجلوع وسوء التغذية
 االقتصادي واالجتماعي

 

اهلدف االسرتاتيجي 

القضاء : املساهمة يف 1

وع وانعدام األمن اجل على

 الغذائي وسوء التغذية

: 4اهلدف االسرتاتيجي 

 وغذائيةة يمتكني ُنظم زراع

 أكثر مشواًل وكفاءة 

: 5اهلــدف االســرتاتيجي  : احلد من الفقر يف الريف3اهلدف االسرتاتيجي 

العــيش ُســبل  زيــادة قــدرة

 علـــــى الصـــــمود أمـــــام 

 التهديدات واألزمات

ادة : زي2اهلدف االسرتاتيجي 

وحتسني توفري السلع واخلدمات من 

 الزراعة والغابات ومصايد األمساك

 بطريقة مستدامة

 النتائج التنظيمية النتائج التنظيمية النتائج التنظيمية النتائج التنظيمية النتائج التنظيمية

 نواتج نواتج نواتج نواتج نواتج نواتج نواتج نواتج نواتج نواتج

 

 

 

 

 البيئة التمكينية للمنظمة

 سلسلة نتائج منظمة األغذية والزراعةمنوذج : 2الشكل 

مؤشرات النتيجة اإلمنائية لرصـد  

اليت تقيس اآلثار الطويلـة  . التقدم

األجل اليت تساهم فيهـا النتـائج   

 التنظيمية.

مؤشـــرات النتيجـــة التنظيميـــة  

ــتغريات النامجــة  ــاس ال ــن لقي  ع

ــواتج   ــتخدام ن ــمن  اس ــة ض املنظم

 مجلة أمور أخرى.

 
ــائف لتحســني   ــني الوظ متك

ــده   ــذي ترص ــة ال أداء املنظم

 .مؤشرات األداء الرئيسية

مؤشــــرات النــــواتج لرصــــد 

 إجنازات املنظمة.

تكنولوجيا : 9 اهلدف الوظيفي والفعالة اإلدارة الكفؤة: 11اهلدف الوظيفي   : التواصل8هلدف الوظيفي ا

 املعلومات

: حوكمة الفاو 10ظيفي اهلدف الو

 واإلشراف والتوجيه

وقضايا اجلنسني  احلوكمة :املواضيع الشاملةاخلدمات، مبا يف ذلك املعرفة وو فنيةال : اجلودة6اهلدف 

 والتغذية

 

اإلدارة  واالستخدام املستدامني للموارد 
 الطبيعية
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 استعراض اخلطة املتوسطة األجل

 

 املؤمتر وضعه الذي النتائج إىل املستند والرصد وامليزانية الربامج إعداد عمليات إصالح بشأن مزمع وحسبما ه -53

 االعتباريف  األخذ مع ،5107 عام خالل 5107-507 للفرتة األجل املتوسطة اخلطة استعراض مت ،5110 عام يف

 وجلنيت ،11الفنية واللجان ،10اإلقليمية املؤمترات من املقدمة والتوجيهات اخلارجية، البيئة يف والتطورات لتوجهاتا

 .لسواجمل واملالية، الربنامج
12 

 

من أجل ضرورة االستمرارية  5107لقد كان هناك دعم قوي وثابت أعربت عنه األجهزة الرئاسية خالل عام  -57

ه االسرتاتيجي للمنظمة من أجل حتقيق كامل ألثر اإلطار االسرتاتيجي املراجع. وتظهر السنة األوىل من تقديم يف التوج

، أنه ميكن قياس نتائج ملموسة 510713إطار النتائج املفاد عنها يف التقرير التجميعي الستعراض منتصف املدة يف عام 

. 5102مستوى النواتج يف نهاية عام سيتم قياس النتائج على على مستوى اإلنتاج من خالل إطار النتائج احلالي. و

 يظل ساريًا، مع تعديلني مقرتحني: 5107-5107 للفرتةوبالتالي فإن منوذج النتائج اإلمجالي 
 

يف  إلسقاط الكلمات "...على املستويات احمللية والوطنية والدولية" 7مت اختصار عنوان اهلدف االسرتاتيجي  أ()

 ".متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشواًل وكفاءةوأصبح " نهاية اجلملة

، يف أعقاب نتائج املؤمتر الدولي الثاني املعين 3مت اإلشارة إىل التغذية كموضوع شامل يف إطار اهلدف  ب()

 14بالتغذية، وكما شجع اجمللس.

 

الرتكيز، مع األخذ بعني  ويف الوقت نفسه، أكدت األجهزة الرئاسية أهمية توضيح جماالت الرتكيز ونزع -55

وتأخذ اللمحة العامة عن األهداف االسرتاتيجية  15االعتبار لألولويات الناشئة عن املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية.

 5107-5103الرتكيز لتعزيز حتقيق النتائج الواردة يف برنامج العمل وامليزانية  وجماالت ،الواردة أدناه

االعتبار هذه األولويات كجزء من التوجهات السياسية الرئيسية الناشئة عن االجتاهات  بعني دال(،و ألف انالقسم)

 .ةوالتطورات األخري

 

                                                      
 C 2015/LIM/1و C 2015/18و C 2015/17و C 2015/16و C 2015/15و C 2015/14 ورد يف الوثائق كما  10

 C 2015/24 COFOو C 2015/23 COFIو C 2015/22 CCPو C 2015/21 COAG كما ورد يف الوثائق  11
 CL 150/REPو CL 149/REPو CL 150/6و CL 150/5و CL 149/6و CL 149/5 كما ورد يف الوثائق  12
 PC 117/5 – FC 157/7 الوثيقة  13

 CL 150/REP )ج( من الوثيقة72الفقرة   14

 CL 150/LIM/6الوثيقة   15
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وتغري املناخ اختاذ إجراءات من حيث  5102ما بعد عام  للفرتةجدول أعمال التنمية  ستتطلب مناقشات -50

واملساعدة على تطوير القدرة على التكيف واملرونة  االلتزام السياسي واحلوكمة، وكذلك إجراءات مستهدفة لنقل املعرفة

 (.2و 2و 5و 0)األهداف االسرتاتيجية  من أجل اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية

 

سيحتاج تنفيذ إعالن روما وإطار العمل تشجيع الشراكة والتعاون مع اجلهات الفاعلة التابعة للدولة وغري التابعة  -21

الوطنية وإلقليمية والعاملية )اهلدفان ني إدراج أهداف واعتبارات التغذية يف عملية السياسات هلا عرب القطاعات لتحس

( والفقر يف الريف )اهلدف 5املستدامة )اهلدف االسرتاتيجي  بالزراعة( السيما فيما يتعلق 7و 0االسرتاتيجيان 

 .(7)اهلدف االسرتاتيجي  ونظم األغذية والزراعة (2االسرتاتيجي 

 

وسريكز العمل على حتسني . على املناطق الريفية، وكذلك املناطق احلضرية هماآثاروالسريع واهلجرة  لتمدنا -20

ومعاجلة آثار التحضر على إنتاج األغذية  ومنع اهلجرة بسبب ضنك املعيشة ،والتوظيفيف الريف سبل املعيشة 

 (.7و 2اهلدفني االسرتاتيجيني واستهالكها والتجارة بها، مع إيالء اهتمام خاص للنساء والشباب )

 

تركيز املنظمة على  لحدودلالنباتية العابرة و احليوانية حدوث وتواتر تفشي األمراض واآلفات زيادةستتطلب  -25

الوقاية والتخفيف من حدة املخاطر، فضاًل عن تقديم معلومات منتظمة عن التهديدات املعروفة والناشئة للسلسلة الغذائية 

 (.2ون أفضل استعدادًا ولالستجابة على حنو كاف ألزمات السلسلة الغذائية )اهلدف االسرتاتيجي للبلدان، لتك

 

تتم احملافظة على أطر النتائج لكل هدف اسرتاتيجي وهدف وظيفي، مبا يف ذلك نتائج مبؤشرات وأهداف  -22

دال. وسيتم حتديث املؤشرات  ، القسم5107-5103ميها يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة وخمرجات، ويتم تقد

 .املواءمة مع أطر الربجمة القطريةو على أساس اخلربة 5102واألهداف للمخرجات يف نهاية عام 

 

 األهداف االسرتاتيجية علىنظرة عامة 

 

وهو  .3االسرتاتيجي  واهلدف 2لألهداف االسرتاتيجية الـ  يوفر هذا القسم حملة موجزة عن األساس املنطقي -27

الضوء على جماالت الرتكيز. ويرد وصف أكثر تفصياًل جملاالت الرتكيز لتعزيز حتقيق النتائج وإطار نتائج كل من يسلط 

 مج العمل وامليزانية، القسم دال.األهداف االسرتاتيجية يف برنا

  



13 C 2015/3 

 

 املساهمة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية: 0 اهلدف االسرتاتيجي

 

علن زعماء العامل خالل العقدين املاضيني عن تعهدات يف خمتلف اللقاءات الرفيعة املستوى للحد من اجلوع أ -22

وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية. وكان آخر هذه اللقاءات يف املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية، حيث جدد زعماء 

إىل القضاء على سوء التغذية وحتويل النظم الغذائية إلتاحة النظم  العامل التزامهم بوضع وتنفيذ سياسات وطنية تهدف

 الغذائية املغذية للجميع. 

 

وقد أحرزت العديد من البلدان تقدمًا جيدًا حيال تعهداتها وهي على الطريق الصحيح بالنسبة إىل مؤمتر القمة  -23

أللفية. ومع ذلك، ال يزال هناك الكثري الذي يتعني العاملي لألغذية واألهداف اخلاصة باجلوع يف األهداف اإلمنائية ل

مليون  512القيام به. ومع أقل من عام واحد متبقي إىل املوعد احملدد لألهداف اإلمنائية لأللفية، ال يزال هناك 

 مليون طفل حتت سن اخلامسة يعانون من سوء التغذية املزمن )التقزم(، ويتأثر 030شخص يعانون من اجلوع املزمن، و

مليون شخص يعانون من السمنة املفرطة.  211أكثر من ملياري شخص بنقص املغذيات الدقيقة ويقدر أن هناك 

وباإلضافة إىل ذلك، فإن آثار تغري املناخ والعوملة والتحضر واهلجرة والكوارث الطبيعية وتلك اليت هي من صنع 

 اإلنسان، قد زادت من تعقيد املشاكل واحللول. 

 

هذه اخللفية هلذا السياق املتطور، لبت املنظمة "حتدي القضاء على اجلوع" الذي أطلقه األمني العام  ويف ضوء  -27

لألمم املتحدة وكثفت عملها مع احلكومات وشركاء التنمية لرتمجة تعهدات القضاء على اجلوع إىل موارد وإجراءات 

نظمة على حتقيق قيمة مضافة جلهود احلكومات ونتائج. وبصفتها منظمة حكومية دولية عاملية، ترتكز مساهمة امل

وشركاء التنمية من خالل املساعدة على خلق سياسة أكثر متكينًا وبيئة مؤسسية توفر الظروف املناسبة من أجل عمل 

 تعاوني مكثف وأكثر تركيزًا من قبل اجلهات احلكومية وغري احلكومية من خمتلف القطاعات. 

 

الء اهتمام خاص لضمان أن خيلق عملها ترابط متزايد وتأثري يف األماكن اليت تشتد وبذلك، تقوم املنظمة بإي -25

أهمية ذلك فيها، باستخدام نتائج عملها على املستويات العاملية واإلقليمية كإطار ووسيلة ضغط لزيادة االلتزام السياسي 

ينصب الرتكيز على الدعوة وتعزيز احلوار  وتكثيف العمل على املستوى القطري. وعلى املستويات العاملية واإلقليمية،

بشأن السياسات لزيادة االلتزام السياسي رفيع املستوى، وتعزيز فهم سليم ومشرتك للقضايا، وتسهيل توافق اآلراء بشأن 

 السياسات واخليارات املؤسسية، وتطوير أطر السياسات العاملية واإلقليمية، وتبادل األدوات واملمارسات اجليدة. 

 

يشكل حتدي القضاء على اجلوع واألهداف اإلمنائية املستدامة وإعالن روما بشأن التغذية وإطار العمل، إطار  -20

السياسة العاملية اجلديدة اليت توجه عمل املنظمة على املستوى القطري، حيث تقدم الدعم املباشر لصناع القرار يف 

أن قضايا األمن الغذائي والتغذية، وخلق فهم أكرب لألسباب احلكومات والشركاء يف التنمية من خالل رفع الوعي بش

عرب طيف وخيارات العمل، وتطوير املهارات والكفاءات والدراية، وتعزيز حوار شامل يستند إىل األدلة وعمل تعاوني 

 واسع من أصحاب املصلحة.
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ة األغذية والزراعة أن تساهم يف ثالث ونتيجة لعملها على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية، تتوقع منظم -71

 يف إطار هذا اهلدف االسرتاتيجي: نتائج رئيسية للعمل
 

 التزامات سياسية واضحة للقضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية. (0)

 تنسيق حمسنة تعتمدها الدول األعضاء وشركائها يف التنمية. وآلياتحوكمة  (5)

 قائمة على األدلة حمسنة ورفيعة اجلودة وحسنة التوقيت وشاملة لألمن الغذائي والتغذية. وبرامجسياسات  (2)

 

 من زيادة وحتسني توفري السلع واخلدمات : 4اهلدف االسرتاتيجي 

 الزراعة والغابات ومصايد األمساك بطريقة مستدامة

 

لذين يهددان األمن لالعاملني الرئيسيني ايشكل ارتفاع معدل النمو السكاني وشح املوارد الطبيعية املتزايد،  -70

ومصايد  والغابات عة )احملاصيل والثروة احليوانيةالغذائي، خاصة يف البلدان الفقرية اليت تعتمد بشكل كبري على الزرا

ويف املنافسة على املوارد الطبيعية، مثل األرض واملياه واحمليطات تزداد حدة، وإن  (.األمساك وتربية األحياء املائية

فاحلركة املتزايدة للسكان والسلع،  كثري من األماكن أدى ذلك إىل إبعاد املستخدمني التقليديني عن املوارد واألسواق.

فتغريات املناخ  والتغريات يف امارسات اإلنتاج، ختلق تهديدات جديدة من اآلفات واألمراض واألنواع الغريبة الغازية.

وقطاع الزراعة أحد املساهمني يف تغريات املناخ، واملتأثرين   تدهور املوارد الطبيعية.تقلل من مرونة نظم اإلنتاج وتسهم يف

وهناك حاجة إىل نهج مبتكرة يف كامل القطاع الزراعي لزيادة اإلنتاجية وإدارة املوارد الطبيعية بشكل مستدام  بها.

، األراضياألشجار وتدهور  إزالةواحلد من  شك أن املمارسات احملسنة والواستخدام املدخالت بشكل مستدام وبكفاءة. 

. وستتطلب هذه النهج، مشاركة أصحاب تتيح كلها إمكانية هائلة للتكيف مع تغريات املناخ واحلد من تأثرياته

 احليازات الصغرية والنساء والشعوب األصلية والفئات املهمشة. 

 

 إنتاج ذلك يف مباات راعة التكامل بني هذا القطاعتتطلب رؤية املنظمة لنظم اإلنتاج املستدامة يف قطاع الز -75

االجتماعية واالقتصادية وبني االعتبارات  املائية األحياء وتربية األمساك ومصايد والغابات احليوانية والثروة احملاصيل

ويات منخفضة )أ( زيادة كفاءة استخدام املوارد، سعيًا وراء حتقيق إنتاجية مرتفعة مبستة، برتكيز خاص على : والبيئي

)ب( إدارة املخاطر اإليكولوجية واالجتماعية  من املدخالت، مع تقليل العوامل اخلارجية السلبية إىل حدها األدنى؛

)ج( حتديد دور  واالقتصادية املرتبطة بنظم اإلنتاج يف القطاع الزراعي، مبا يف ذلك اآلفات واألمراض وتغري املناخ؛

هذا الدور، وعلى األخص من حيث تأثرياتها على كفاءة استخدام املوارد واالستجابة  خدمات النظم اإليكولوجية وزيادة

 )د( تيسري احلصول على املعلومات والتكنولوجيات الالزمة. للمخاطر، وكذلك إسهامها يف صون البيئة؛

 

ستدام مع احلفاظ على على تعزيز تكثيف اإلنتاج الزراعي امل وسيرتكز عمل املنظمة، يف فرتة السنتني املقبلتني، -72

قاعدة املوارد الطبيعية وما يتصل بها من خدمات وسلع مرتبطة بالنظام اإليكولوجي. وبشكل أكثر حتديدا سريكز عمل 

احلوار املتعدد القطاعات وأصحاب املصلحة يف جمال السياسة العامة اليت تسعى إىل  ودعم شاركة مع البلدانالفاو على امل
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وحتديد وتعزيز املمارسات والتكنولوجيات املبتكرة، وال سيما تلك اليت  دعم زراعة أكثر استدامة؛إجياد ومتكني بيئة ت

 تعزز التكيف مع تغري املناخ لتحقيق النتائج التالية:
 

 امارسات تعمل على حتسني اإلنتاجية الزراعية على حنو مستدام اعتماد (0)

 ة املستدامة تعزيز آليات احلوكمة لدعم التحول إىل الزراع (5)

 دعم واعتماد الصكوك الدولية وآليات احلوكمة الداعمة هلا من أجل نظم غذائية مستدامة (2)

 اختاذ قرارات قائمة على األدلة للتخطيط واإلدارة (7)

 

 : احلد من الفقر يف الريف1 اهلدف االسرتاتيجي

 

ية. ويعيش ثالثة أرباع فقراء العامل يف املناطق يشكل الفقر سببًا رئيسيًا النعدام األمن الغذائي ولسوء التغذ -77

وىل األولويات العاملية جلدول أعمال هو ُأ 5121الريفية ويعتمد معظمهم على الزراعة. وإن القضاء على الفقر حبلول عام 

 ، واألهداف اإلمنائية املستدامة. 5102التنمية يف مرحلة ما بعد عام 

 

كن اليت ال تعطي السياسات فيها اهتمامًا كافيًا لتحسني اإلنتاجية الزراعية الريف يف األمايف يستمر الفقر  -72

إىل  بالوصول الكايف، وحيث ال يتمتع سكان الريف يف الريفالعيش كسب  سبلوالبنية التحتية الريفية، ولتنويع 

كما أن األخرى ضعيفة. اخلدمات االجتماعية واحلماية االجتماعية، وحيث تكون منظمات اإلنتاج واملؤسسات الريفية 

ن تغري وإ الفشل يف حتسني فرص حصول النساء على املوارد اإلنتاجية واخلدمات الريفية زاد من انتشار الفقر يف الريف

املناخ، وغري ذلك من التهديدات البيئية، باإلضافة إىل منو السكان واهلجرة، كلها تضع ضغوطًا هائلة على معيشة 

. وجيب أن ية، حيث ضرب الفقر جبذوره بالفعل ومل يرتك للسكان سوى أقل قدر من املرونةالسكان يف املناطق الريف

تتماشى اإلدارة السليمة للموارد الطبيعية والنظم اإليكولوجية جنبًا إىل جنب مع اجلهود الرامية إىل احلد من الفقر. 

 الريف بشكل عام. يف  واسع يسعى إىل تنشيط وتنويع االقتصاد سياسةولذلك، هناك حاجة إىل نهج 

 

من فقراء الريف إىل منتجي الكفاف، أو إىل املزارعني من أفراد األسرة أو إىل العمال الزراعيني  وينتمي الكثري -73

ويدخل ضمن هؤالء صيادو األمساك، والرعاة، وهؤالء الذين يعتمدون يف معيشتهم على الغابات، مع فرص  املعدمني.

 .ل اإلنتاجيةحمدودة للحصول على الوسائ

 

ويف ضوء هذه اخللفية، تساعد املنظمة على حماربة الفقر يف املناطق الريفية من خالل تعزيز نهج متكامل  -77

للتنمية الريفية، يسعى إىل حتسني سبل املعيشة الريفية من خالل التدخالت اليت تهدف إىل تنشيطها وتنويع االقتصاد 

يف إىل الريف يهدف الربنامج االسرتاتيجي للمنظمة بشأن احلد من الفقر الريفي بشكل عام. وعلى وجه التحديد، 

 حتقيق ثالث نتائج رئيسية:
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 متكني فقراء الريف من خالل حتسني فرص احلصول على املوارد واخلدمات (0)

 حتسني فرص الوصول إىل العمالة الالئقة الزراعية وغري الزراعية (5)

 للحد من الفقر يف الريف تعزيز نظم احلماية االجتماعية (2)

 

الريفية، واملنظمات احمللية للمنتجني واجملتمعات احمللية، واالستخدام املستدام للموارد إن تعزيز املؤسسات  -75

، هي من بني اجملاالت ذات األولوية يف عمل املنظمة، للمساعدة يف احلد من التفاوت يف فرص الطبيعية وإدارتها

تاجية واخلدمات االجتماعية وعدم املساواة بني اجلنسني على وجه اخلصوص. وتعمل املنظمة احلصول على املوارد اإلن

يف الزراعة واألنشطة األخرى غري الزراعية. كما تقدم  ةعلى برامج وسياسات تشجع على إجياد فرص العمل الالئق

األمن الغذائي وانعدام فرص احلصول ام املنظمة الدعم لتصميم برامج احلماية االجتماعية اليت تقلل بشكل فعال من انعد

على دخل بني سكان الريف، مع إعطاء حوافز لالقتصاد الريفي، ومتكني املرأة، وزيادة قدرة فقراء الريف وأكثر سكانه 

 .تعرضا للخطر على االستثمار يف مستقبلهم ويف االستخدام املستدام للموارد

 

جات املرأة والشباب يف األرياف. وهذا الرتكيز موجود، يف مجلة وتركز املنظمة بشكل خاص على تلبية احتيا -70

من أجل توليد فرص عمل  يف الريفأمور، يف دعم السياسات املقدم لتعزيز املهارات والقدرات وتنويع سبل العيش 

قتصادي . وتعزز املنظمة عملها يف دعم التمكني االبسبب ضنك املعيشة ومنع اهلجرةجديدة وأفضل للشباب يف الريف 

األمم املتحدة للمرأة، والصندوق الدولي للتنمية هيئة للمرأة يف الريف يف سياق برنامج األمم املتحدة املشرتك )مع 

 وبرنامج األغذية العاملي(. الزراعية،

 

 : متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشواًل وكفاءة2اهلدف االسرتاتيجي  

 

حدوث هذه التغيريات وتيسر لعلم. ل هتركيزه وتصنيعه وكثافة استخداموته عومليتسم بتزايد قطاع الزراعة بات  -21

للمنتجني بالنسبة حواجز التنافسية إىل يف الوقت نفسه تؤدي  ها قدحتسينات يف كفاءة النظم الغذائية والزراعية، ولكن

والعمل يف املناطق  العيشمبا يغري على حنو كبري فرص كسب ، ي احلجمر ومتوسطاالصغالقائمني على التجهزين و

لبلدان كما ميكن ل. الرديئة النوعية األغذية والتغذيةسالمة مرتبطة بمواجهة خماطر متزايدة الريفية، وميكن للمستهلكني 

قد اجلديدة والسوق ستبعد من فرص أن ُتنسبيا يف السوق العاملية من اجلهات الفاعلة الثانوية كون ت قداليت األكثر فقرا 

جديدة  يةإىل أمناط استهالكمدن التأدى ، ذاتهيف الوقت ومشاركة أكرب يف األسواق العاملية. تزايدة جراء متواجه خماطر 

 انظميقتضي ، وأكثر تعقيداسكان العامل، اما جيعل الروابط بني اإلنتاج واالستهالك والتجارة للسواد األعظم من بالنسبة 

أنه البد من اعتماد منظور متكامل بشأن التغيريات اجلارية تعين هذه و. ةوصحي ةآمنأغذية غذائية أكثر تطورا تضمن 

لضمان األمن الغذائي العاملي واحلد من الفقر يف املناطق الريفية واالستخدام املستدام مداد النظم الغذائية وسالسل اإل

 . للموارد الطبيعية
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 ، اتسعترأس املالوالعلم من حيث استخدام أصبحت أكثر كثافة نظم الزراعة واألغذية ونظرا إىل أن الزراعة و -20

جانب مهارات ومعارف جديدة من ومثة حاجة إىل بني البلدان الصناعية والنامية. أصال كبرية الالفجوة املعرفية 

البحث جمالي استثمارات ضخمة يف إىل جانب ما يرتبط بذلك من واملديرين والعمال قائمني على التجهزين املنتجني وال

وتفتقر إىل الكفاءة وتكون متضاربة يف بعض األحيان، إىل زمن عفا عليها اللوائح وجود سياسات وقوانني ووإن  .والتطوير

بشأن أدوار ومسؤوليات القطاعني العام واخلاص، وصعوبة احلصول على اخلدمات أكيدة غري حكومية جانب تصورات 

والكفاءة ستعاب ىل إعاقة االستثمارات الالزمة لتحسني االإتؤدي  كّلها عوامل ،لألسواق املالية، وضعف البنية التحتية

 يف األسواق العاملية واإلقليمية والوطنية بطريقة مستدامة.

 

صغار  هاواجهيليت ا لعديد من التحدياتالتصدي لتسعى املنظمة إىل التدخل للمساعدة يف ومن هذا املنطلق،  -25

وتشمل جماالت العمل ذات سلسلة القيمة. على امتداد ، االقتصادية البلدان الصغرية من الناحيةاملنتجني، بل وحتى 

عاب من خالل املساعدة يف تطوير منشآت األعمال التجارية الزراعية وسالسل اإلمداد اليت تيسر ياألولوية حتسني االست

يف أسواق  األمساك ومنظماتهم(املزارعون والعاملون يف جمال الغابات وصيادو املشاركة الفعالة واملستدامة لصغار املنتجني )

جتميع املعلومات وتعمل املنظمة أيضا مع البلدان وصناع القرار من خالل تيسري  تغري بسرعة.تعاملية وإقليمية ووطنية 

القدرات على نمية يف توعلى األدلة؛ قائمة التحليلية والوصول إىل األدوات اليت حيتاجون إليها يف وضع السياسات ال

 الفاقد واملهدر من األغذية.كافحة على م ةساعديف املؤسسي والفردي؛ وامل نياملستوي

 

وتطور النظم الغذائية مع زيادة االعتماد على التجارة جمال التمدن يف األخرية االجتاهات والتطورات وستؤدي  -22

بلدان الدعم لى عالرتكيز  ينصبسوإطار هذا اهلدف االسرتاتيجي يف فرتة السنتني املقبلة. حتت عمل املنظمة إىل تنظيم 

املتعددة ويف النظم الغذائية من خالل املساعدة يف صياغة االتفاقات التجارية اإلقليمية احلاصلة التغريات واجهة مل

 ،مشاركة البلدان يف وضع املعايري، وحتسني القدرة على االستجابة بشكل مناسب لصدمات األسواقري سيوت ،األطراف

 سواق واخلدمات.وحتسني الوصول إىل األ

 

الزراعية من خالل حتقيق الغذائية والنظم والكفاءة يف شمولية على التمكني من حتقيق الاملنظمة وستعمل  -27

 :النتائج التالية
 

 ؛الرتويج للتجارة واألسواق الكفؤة والشاملة من خالل اآلليات واالتفاقات واملعايري الدولية (0)

 ولية وتنفيذها؛ية زراعية أكثر كفاءة وتنافسية ومشائوسالسل غذزراعية  جتاريةتطوير أعمال  (5)

 ها.املالية واالستثمارات وتنفيذ والصكوكوضع السياسات  (2)
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 : زيادة قدرة سبل العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات2 اهلدف االسرتاتيجي

 

األمساك مصايد احملاصيل والثروة احليوانية والذين يعتمدون على إنتاج األشخاص يف كل عام، يواجه ماليني  -22

طبيعية أو من صنع اإلنسان، من قبيل: كوارث  هاواستهالك هاوتسويق ،واملنتجات احلرجية وغريها من املوارد الطبيعية

ية واحليوانرجية واحلية فات النباتاآلمراض وثل األالسلسلة الغذائية )ميف طوارئ )ب( حاالت ال ؛الكوارث الطبيعية)أ( 

الطوارئ اإلشعاعية والنووية، حاالت العابرة للحدود، واألحداث املتعلقة بسالمة األغذية، و املنشأ املائية واحليوانيةو

أزمة أسعار  )ج( األزمات االقتصادية االجتماعية )مثل وانهيار السدود، والتلوث الصناعي، وتسربات النفط، وغريها(؛

االضطرابات املدنية، وتغيُّر نظم ثل النزاعات العنيفة )م)د( املالية األخرية(؛مات صدوال 5115العاملية يف عام  األغذية

وطابع الكوارث واألزمات  األزمات املمتدة.)هـ(  ذلك(؛غري احلكم، والنزاعات بني الدول، واحلروب األهلية، و

وعات املختلفة والنظم اإليكولوجية منط وحجم آثارها على اجملميف تؤثر  كّلها عواملوتواترها وشدتها وتآلفها ومدتها 

والعمر  وترتبط آثار األشخاص بالقدرة على الصمود والتعامل مع األشياء واليت ختتلف حسب اجلنس والعمراهلشة. 

القدرة  يف تتحكماالقتصادي والثقايف والقدرة املؤسسية وعوامل أخرى  -واملستوى التعليمي واملعريف والوضع االجتماعي 

 احلصول على املوارد.إمكانية ملخاطر واعلى إدارة 

 

ن عجز األسر واجملتمعات احمللية واملؤسسات إبدرجات متفاوتة، و يةواحلضر يةناطق الريفامليتأثر الفقراء يف و -23

التكيف معها يف الوقت املناسب وبصورة تتسم التعايف منها أو  واستيعابها أ وحتوائها أا وأاألزمات والكوارث استباق عن 

 دوامة، القدرة على الصمودضعف وحتدث مواطن املنظمة يف هذا اجملال. يكمن يف صلب عمل  الكفاءة واالستدامةب

سنوات مهددة، بل قد ختتفي يف استغرق حتقيقها اليت واألسر والتنمية الوطنية املتعلقة بسبل عيش املكاسب وتصبح 

نسيج صبح يعيش املستدامة ومحايتها واستعادتها حتى ال لاملنظمة على تنمية سبل اعمل ز يركوينصب ت بعض األحيان.

باألزمات. هددا اجملتمعات اليت تعتمد على الزراعة والثروة احليوانية واألمساك والغابات وغريها من املوارد الطبيعية م

تليها  هاوهي تستخدم نهجًا "مزدوج املسار"، حيث تتخذ خطوات فورية حلماية الزراعة واألغذية والتغذية ودعم

العوامل الكامنة اليت تسبب املخاطر والكوارث واألزمات من ناحية أخرى. كما أن  تدخالت تتناول العوامل اهليكلية

 الفنيةربة القدرات املتعلقة باخلونسيق تالستثمارات واالسياسية والدارة اإلحتتاج إىل تعزيز القدرة على الصمود زيادة 

واجملتمعات  احمللية حلد من خماطر الكوارث وإدارة األزمات بني البلدان والسلطاتتقاسم املسؤولية عن اوبتكار، االو

 احمللية واجملتمع املدني والقطاع اخلاص واجملتمع الدولي. 

 

غرض بناء القدرة على احلد من خماطر الكوارث لبشأن تعميم نب العمل اجوإىل ، هذه السنتنيويف فرتة  -27

خطر فإن تزايد نعدام األمن الغذائي يف األزمات املمتدة، يذ برنامج العمل املعين بالتصدي الالزراعة وتنفجمال يف  الصمود

مبا يف ذلك اآلفات واألمراض املائية  ،النباتيةواألمراض اآلفات إضافة إىل ، وحدوثها األمراض احليوانية العابرة للحدود

النتيجة الرئيسية يف حتسني قدرات تمثل التهديدات. وستلدعم البلدان يف مكافحة هذه  اإضافي ايعين تركيزس رجيةواحل

السلسلة الغذائية تهديدات ، وتقديم معلومات منتظمة عن والتخفيف من وطأتها املخاطر احلؤول عن وقوعالبلدان على 
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لتحقيق النتائج ومواجهتها بشكل مناسب  أفضل ألزمات السلسلة الغذائيةالتأهب على حنو املعروفة والناشئة، و

 :التالية
 

 ؛اعتماد وتنفيذ النظم القانونية والسياساتية واملؤسسية للحّد من املخاطر وإدارة األزمات (0)

 املراقبة من أجل محاية أفضل؛ (5)

 ؛ختفيض املخاطر والضعف على املستوى األسري (2)

 .حتسني التأهب واالستجابة إلدارة األزمات (7)

 

 دمات: اجلودة الفنية واملعرفة واخل6اهلدف 

 

مبا يف  ة الرئيسيةوالقياسي ةواملعياري الت التقنيةاجملايف  املنظمة عمل وسالمةجودة  ضمان 3يتناول اهلدف  -25

 . والتغذية واحلوكمة اجلنسني بقضايا املتصلةاإلحصاءات، واملواضيع الشاملة  ذلك

 

مت إدراج التغذية كموضوع  16وصية اجمللس،وكنتيجة ملتابعة مباشرة للمؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية وت -20

. وتشمل اجملاالت املوضوعية املراد تغطيتها للتغذية القيادة 5107-5107شامل ضمن اخلطة املتوسطة األجل املراجعة 

التقنية العامة لعمل املنظمة يف جمال التغذية، وتنسيق السياسات والعمليات يف منظومة األمم املتحدة، وتسهيل عملية 

عميم يف األهداف االسرتاتيجية، فضال عن الدعم التقين لتعبئة املوارد والتغذية واالتصاالت. وستظل األنشطة الت

 الرباجمية الرئيسية لتحسني التغذية واملوارد املقابلة هلا، ضمن إطار األهداف االسرتاتيجية. 

 

 وفقًا للهيكلية التالية: منظمًا خلطة املتوسطة األجل املراجعةا يف 3وبالتالي سيكون اهلدف  -31
 

تغطي جودة وسالمة العمل التقين واملعياري للمنظمة. وتشمل القيادة التقنية ومراقبة  –لقيادة التقنية ا( 0)

 اجلودة، ودعم اللجان الفنية والشبكات التقنية يف املنظمة، واملنشورات الرئيسية للمنظمة. 

املنتجة واحملللة من قبل املنظمة. وتشمل جوانب  تغطي جودة وسالمة البيانات –اإلحصائيات ( 5)

 منهجيات موحدة، وجودة بيانات قدرة البلدان اإلحصائية، واحلوكمة اإلحصائية والتنسيق. 

يغطي متاسك االسرتاتيجية والنهج، وخدمات عالية اجلودة للعمل على املساواة  –املنظور اجلنساني ( 2)

 بني اجلنسني ومتكني املرأة. 

تغطي متاسك االسرتاتيجية والنهج، ونوعية اخلدمات املتعلقة باحلوكمة العاملية وتنسيق  –وكمة احل( 7)

 السياسات واحلوكمة يف اإلطار االسرتاتيجي. 

                                                      
 CL 150/REP)ج( من الوثيقة 72الفقرة   16
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 جمال السياسات يفتغطي القيادة التقنية لعمل املنظمة يف جمال التغذية، والتنسيق العملي، و –( التغذية 2)

وتسهيل تعميم التغذية يف األهداف االسرتاتيجية، فضال عن تقديم الدعم التقين يف منظومة األمم املتحدة، 

مع وكاالت األمم املتحدة جلمع التقارير بشأن تنفيذ االلتزامات  والتواصللتعبئة املوارد واالتصاالت والتغذية، 

 ردة يف إعالن روما بشأن التغذية.الوا
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 ضطالع بواليتهاكيف تقوم املنظمة باال –الوظائف األساسية 

 

 كما، ُتعّرف الوظائف األساسية بأنها وسائل العمل احلامسة اليت جيب أن تستخدمها املنظمة لتحقيق النتائج -30

ي متثل أنواع التدخالت اليت ستعطيها املنظمة األولوية يف فه . ومن ثماملراجع االسرتاتيجي اإلطار يف عليه املوافقة متت

ويف مثل ن املتوقع أن تلعب املنظمة فيها دورًا قياديًا، ولكن ليس بالضرورة دورًا حصريًا. وهي جماالت م خطة عملها.

هذه احلاالت يكون على الفاو أن تعمل مع شركاء وأن تكثف جهودها الستحداث شراكات اسرتاتيجية وتفعيل هذه 

 .الشراكات
 

املواصفات مثل االتفاقات  ك اخلاصة بوضعوتلدعم عمل البلدان يف وضع وتنفيذ الصكوك املعيارية تيسري و (0)

. وسيتم تطوير هذا العمل على املستويات العاملية الدولية ومدونات السلوك واملواصفات التقنية وغري ذلك

واإلقليمية والوطنية من خالل آليات احلوكمة العاملية واحلوار بشأن السياسات والدعم واملشورة، إىل جانب 

 لى املستوى القطري وتنمية القدرات املؤسسية لتنفيذها. وضع السياسات الالزمة ع

 .باملنظمةوحتليل ورصد وحتسني النفاذ إىل البيانات واملعلومات يف اجملاالت املتصلة باملهمة املنوطة جتميع  (5)

ل االجتاهات والتوقعات العاملية واإلقليمية وما يقرتن بها من استجابة من قبو املنظورات ويشمل ذلك تطوير

، وتقديم الدعم اآلخرين )السياسات والتشريعات واإلجراءات على سبيل املثال( املصلحةاحلكومات وأصحاب 

لتحديات اليت مت حتديدها واخليارات لالستجابة إىل ااملباشر للبلدان يف جمال تنمية القدرات املؤسسية 

 املمكنة. 

. تتواجد منظمة القطريةتويات العاملية واإلقليمية تيسري وتعزيز ودعم احلوار من أجل السياسات على املس (2)

ا مبساعدة البلدان على األغذية والزراعة بوصفها منظمة حكومية دولية يف وضع جيد بشكل خاص يسمح هل

يف تنظيم أنشطة احلوار بشأن السياسات املوجهة لتحسني التفاهم حول القضايا  الوطين والدولي املستويني

 ت بني أصحاب املصلحة و/أو البلدان. اهلامة وإبرام اتفاقا

نفيذ ورصد وتقييم السياسات لتحضري وتالقطري واإلقليمي  املستوينيإسداء املشورة ودعم تنمية القدرات على  (7)

ويشمل ذلك إسداء املشورة والدعم لألنشطة املوجهة إىل تعزيز  .واالستثمارات والربامج القائمة على األدلة

 وارد البشرية، وإسداء املشورة املباشرة لتنفيذ الربامج. املؤسسات، وتنمية امل

املشورة والدعم اليت جتمع املعارف والتكنولوجيات واملمارسات اجليدة وتنشرها وحتسن من  إسداء أنشطة (2)

. حتتاج املنظمة بوصفها منظمة معرفة إىل أن تكون يف طليعة املعرفة تطبيقها يف جماالت اختصاص املنظمة

ولوجيا يف مجيع جماالت اختصاصها، وإىل أن تكون مصدرا وأداة تنظيمية لدعم البلدان يف استخدام والتكن

 املعارف والتكنولوجيات املتاحة ألغراض التنمية.

إقامة الشراكات، يف جماالت األمن الغذائي والتغذية والزراعة والتنمية الريفية، بني احلكومات  تيسري (3)

. ُأنيطت منظمة األغذية والزراعة بوالية واسعة تشمل مشاكل ع املدني والقطاع اخلاصوشركاء التنمية واجملتم

التنمية الرئيسية اليت جيب استهدافها من منظور واسع وشامل. ومع ذلك، سرتكز املنظمة عملها على 
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عمال اجملاالت اليت لديها كفاءة خاصة فيها، وسوف تنشئ شراكات قوية مع املنظمات األخرى لتغطية األ

 التكميلية املطلوبة األخرى. 

تتحمل املنظمة  .واالتصال على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية يف جماالت اختصاص املنظمةالدعوة  (7)

مسؤولية رئيسية يف توفري خدمات االتصال واملعلومات يف مجيع جماالت اختصاصها إىل البلدان وجمتمع 

 ن مواقع الشركات فيما يتعلق بقضايا التنمية العاجلة وذات الصلة. التنمية، ويف الدعوة بقوة بشأ

 

تكفل الوظائف األساسية، يف مجيع اجملاالت الداخلة ضمن نطاق والية املنظمة، متتع البلدان من مجيع  -35

ليت حتتاج إليها. االعامة واملنافع واخلدمات  املعرفةمستويات التنمية، ال سيما أشد البلدان فقرًا، بفرصة احلصول على 

ويقتضي ذلك من املنظمة أن تكون جهة لرسم السياسات العاملية والتيسري وعقد الشراكات والتنسيق فضاًل عن كونها 

 جهة للمبادرة واإلجناز.

 

 والرتويجالفنية،  ومعرفتها)أ( الرتكيز على خربتها ولكي تتمكن من أداء هذه املهام، ينبغي للمنظمة:  -32

 ؛ )ب( القيام بدور قيادي عند ارتباط األنشطة باملهمة املنوطة بها؛ على املستوى القطرييدة املتاحة لممارسات اجلل

فضاًل عن ذلك سيكون على املنظمة يف بعض احلاالت  )ج( االستفادة من قدرتها على إقامة شبكات التعاون والشراكات.

ائف السواء حتى تكون قادرة على تنفيذ الوظ حد بشرية علىاملوارد الاخلاص بالتنظيمي و نيأن تعزز قدراتها يف اجملال

، وعلى وجه اخلصوص لتأكيد مكانتها كالالعب العاملي الرئيسي يف توفري السلع العامة السبع على أكمل وجه األساسية

 وتقديم املشورة بشأن السياسات جماالت األغذية والزراعة ومصايد األمساك والغابات. 

 

وظائف األساسية هي أهم األدوات اليت ستستند إليها املنظمة يف تنظيم وتطوير عملها، جيسد ويف حني أن ال -37

كل من األهداف االسرتاتيجية اخلمسة مشاكل التنمية حيث سرتكز املنظمة عملها. وبالتالي، ميكن تصور تنظيم وتركيز 

حبيث سيتم تنفيذ العمل الذي مت وضعه عمل املنظمة يف شكل مصفوفة لألهداف االسرتاتيجية والوظائف األساسية، 

 ضمن كل هدف اسرتاتيجي من خالل تطبيق الوظائف األساسية السبعة.
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 إطار الرصد -يمج

 

عملييت التخطيط والرصد يف عمل املنظمة.  5107-5107لفرتة ليوجه إطار النتائج ملنظمة األغذية والزراعة  -32

قدم احملرز على كل مستوى من مستويات سلسلة النتائج: املخرجات، وتقع يف صلب اإلطار املؤشرات اليت تقيس الت

التقارير عن كيفية إسهام إجراءات املنظمة  ورفعوالنتائج التنظيمية، واألهداف االسرتاتيجية. ويوفر ذلك أساسًا لتقييم 

 واإلقليمية والعاملية.  الوطنيةيف التغريات على املستويات 

 

النتائج على مستوى األهداف االسرتاتيجية والنتائج تدرجييًا يف اخلطة املتوسطة ووصف عملية رصد  وضعمت  -33

، والتعديالت على 5102يف فرباير/شباط  510217-5107 للفرتة وبرنامج العمل وامليزانية 5107-5107 للفرتة األجل

عن التقدم احملرز يف اخلطة ، والتقرير 5102يف أكتوبر/تشرين األول  510218-5107 للفرتة برنامج العمل وامليزانية

يف  5107، والتقرير التوليفي الستعراض منتصف املدة لعام 5107يف مايو/أيار  510719-5107 للفرتة املتوسطة األجل

. وستجري عملية الرصد واإلبالغ على مستوى النتائج واألهداف االسرتاتيجية يف نهاية فرتة كل 510220فرباير/شباط 

بشأن املخرجات على أساس سنوي ومت اإلبالغ عنه يف التقرير التوليفي الستعراض منتصف  سنتني. ويتم رصد التقدم

 . 5107املدة لعام 

 

ميثل كل مستوى من إطار النتائج نوعًا خمتلفًا من النتائج اليت جيب حتقيقها، بدءا اما تنتجه املنظمة  -37

على نطاق أوسع )النتائج التنظيمية( واآلثار التنموية )املخرجات( اليت تساهم يف التغيريات على املستوى القطري أو 

األوسع )األهداف االسرتاتيجية(. وتشكل سلسلة النتائج هذه الصلة بني عمل املنظمة واملستويات املختلفة للنتائج اليت 

نحو املخطط مت حتقيقها. كما تدل على املنطق وراء هذه الروابط: إذا مت حتقيق منتجات معينة/خدمات للمنظمة على ال

له، فعندها سيتم حتقيق املخرج؛ وإذا مت حتقيق املخرجات ومت تأكيد االفرتاضات، فعندها ينبغي أن يؤدي ذلك إىل 

 النتيجة املرجوة؛ وإذا مت حتقيق النتائج، فعندها تكون الظروف متواجدة لتحقيق أثر التنمية املنشود من اهلدف. 

 

والدول األعضاء والشركاء يف التنمية على كل مستوى من النتائج، جنبا إىل ، مساءلة املنظمة 2الشكل ترد يف  -35

 جنب مع وسائل لقياس التقدم احملرز. 
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 املساءلة والقياس –: إطار املنظمة للرصد 1الشكل 

 مستوى النتيجة املساءلة والقياس

 مساهمة املنظمة املباشرة )من حيث العمليات واملنتجات واخلدمات( يف النتائج 

التنظيمية. متثل املخرجات اإلجنازات امللموسة لتدخالت املنظمة املمولة من الربنامج 

 واإلقليمية والعاملية. الوطنيةالعادي أو مبوارد من خارج امليزانية على املستويات 

  ،وختضع بصورة كاملة للمساءلة بشأن حتقيق املخرجات: تنتج املنظمة، وتراقب

 إسناد كامل.

 باستخدام نظام مركزي  واليت تقاس سنوياداف املوضوعة لكل خمرج املؤشرات واأله

لتتبع النتائج. ويكون منسقي األهداف االسرتاتيجية يف املنظمة مسؤولني عن رصد 

 مستوى املخرجات.

 املخرجات 

  التغريات يف البيئة التمكينية على املستوى القطري أو العاملي والقدرات لتحقيق هدف

 اسرتاتيجي حمدد.

 ؤثر منظمة األغذية والزراعة على مستوى النتائج ولكنها ال تسيطر عليها متامًا. ت

 –حتقيق األهداف من مسؤولية مجيع الشركاء وتتحمل املنظمة بعض املسؤولية، ولكن 

املنظمة  تساهم. وميكن أن منظمة األغذية والزراعة والدول األعضاء والشركاء يف التنمية

 يف التغريات. 

 من خالل  سيتم قياسها كل سنتنيوى النتائج واألهداف املوضوعة واليت مؤشرات مست

تقييم للمنظمة يشمل البيانات الثانوية، واستعراضًا لوثائق السياسات، ومسحًا 

 جملموعة من املشاركني يف عينة من البلدان. 

  تقييمني آخرين حنو  5107سيعقب تقييم خط األساس الذي أجري يف أوائل عام

. وبالتالي، ستقدم املنظمة تقريرًا عن التقدم احملرز نسبة 5107وعام  5102 نهاية عام

 إىل أهداف مستوى نتائجها مرتني خالل فرتة األربع سنوات للخطة املتوسطة األجل. 

 النتائج التنظيمية

  آثار التنمية على املستوى العاملي، يف اجملاالت اليت التزمت منظمة األغذية والزراعة

 لربنامج العمل اخلاص باملنظمة(. واضحائج فيها )توفري خط بتحقيق نت

  .تسهم املنظمة بهذه النتائج الرفيعة املستوى والطويلة األمد، ولكنها ال تسيطر عليها

 ألي كيان، بل هي مساءلة مجاعية. إسناد أيوال يوجد 

 صدها ُوضعت مؤشرات لتتبع االجتاهات العاملية على هذا املستوى وستقوم املنظمة بر

 )باستخدام مصادر البيانات الدولية(. مل يتم وضع األهداف. 

 األهداف االسرتاتيجية
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 السمات األساسية -ألف

 

 النهج

 

للخطة املتوسطة إطار النتائج التنظيمية املنشأ وفقًا  5107-5103يعرض برنامج العمل وامليزانية للفرتة  -30

كاسب مالتنظيمية وااللتزامات ذات الصلة، وحسابًا لزيادات التكلفة و تائجاألجل، وحتديدًا كميًا لتكاليف مجيع الن

 للموافقةمشروع قرار يتخذه املؤمتر و، خمصصات للخصوم الطويلة األجل وللصناديق االحتياطيةالكفاءة املخطط هلا، و

 يف امليزانية.  وعلى االعتمادات املرصودةلية للفرتة املاعلى برنامج العمل 

 

، درس املدير العام التوجيهات الواردة خالل 5107-5103ويف معرض إعداد برنامج العمل وامليزانية للفرتة  -71

من املؤمترات اإلقليمية، واللجان الفنية، وجلنيت الربنامج واملالية، واجمللس يف ما خيص جماالت العمل  5107عام 

، وحتديد جماالت الرتكيز واجملاالت اليت تستدعي تركيزًا أقل، وحتسني وسائل التنفيذ مبا يف ذلك 21األولويةذات 

 من خالل الالمركزية. 

 

، سيتّم اإلبقاء على إطار النتائج الرباجمية 5107-5107واستنادًا إىل استعراض اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  -70

. وقد حّدد املدير العام اجملاالت ذات الرتكيز الرباجمي واجملاالت اليت 5107-5103 وهيكل أبواب امليزانية للفرتة

، ووسائل حتسني التنفيذ، مع 5107-5103تستدعي تركيزًا أقل، وعمليات إعادة ختصيص املوارد املتصلة بها للفرتة 

عنها، فضاًل عن التجربة املرتبطة بتنفيذ األخذ يف احلسبان التوّجهات واملستجدات األخرية واألولويات اليت مّت التعبري 

 .، على النحو املوّضح أدناه5102-5107برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 

 أبرز النقاط الرباجمية واملتصلة بامليزانية

 

نية مليون دوالر أمريكي لثما 07.5ُيعاد ختصيص املوارد ضمن برنامج العمل وامليزانية واليت تبلغ قيمتها  -75

 ت عمل ذات أولوية أعلى:جماال
 

مليون دوالر أمريكي لتنسيق وتبسيط العمل املتصل بالتغذية، وبالدرجة األوىل يف إطار النتيجة اجلديدة  2.2 )أ(

الدولي الثاني املعين بالتغذية، وكذلك من خالل زيادة القدرات يف املكاتب  للمؤمتريف ما يتعّلق باملتابعة  3-2

 امليدانية؛ 

يون دوالر أمريكي لتغّير املناخ، وحتديدًا للدعم املقّدم إىل البلدان يف املفاوضات الدولية وتدابري مل 5.2 )ب(

 التكّيف؛ 
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 مليون دوالر أمريكي للتعاون بني بلدان اجلنوب وحشد املوارد، ال سّيما يف املكاتب امليدانية؛  5.7 )ج(

ظمة لتوازن حصة تكاليف الفاو اخلاصة بنظام املنسقني مليون دوالر أمريكي من خالل شبكة امثليات املن 5.2 ()د

 ؛ 22، على النحو الذي شّجع عليه اجمللساملتحدةاملقيمني لألمم 

مليون دوالر أمريكي للقدرات الفنية يف جمال احلماية االجتماعية واملساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك  0.2 ـ()ه

 ؛ اهلجرةو الشباب عمالةمعاجلة 

دوالر أمريكي للقدرات الفنية يف جمال اإلحصاءات، مبا يف ذلك يف املكتب اإلقليمي الفرعي جلزر  مليون 1.5 ()و

 القائمة على األدّلة؛  القراراتاحمليط اهلادئ، كأساس لصنع 

مليون دوالر أمريكي للقدرات الفنية يف جمال تربية األحياء املائية لتحفيز عمل الفاو يف هذا اجملال  1.5 ()ز

 النمو؛  السريع

مليون دوالر أمريكي لدعم أمانة الربنامج املعين بنظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية، اليت ُنّفذ من  1.3 ()ح

 .(515الفقرة  أنظر) خالل مساهمات طوعية

 

إضافة إىل ذلك، مّت تعزيز القدرات يف جمال األمراض احليوانية، وإنتاج احملاصيل، والدعم التشريعي،  -72

 واإلحصاءات، عن طريق نقل أو انتداب تسعة من املوّظفني الفنيني ذوي الصلة إىل العمل يف امليدان. 

 

وفورات أولوية عليا بالنسبة إىل املنظمة )انظر القسم باء(. اليظل السعي إىل حتقيق مكاسب من حيث الكفاءة و  -77

قلقه من أن املزيد من الوفورات ،ال ينبغي  عرب عنوأ  5105وقد رحب اجمللس بالوفورات الناشئة عن الكفاءة منذ 

مع التأكيد على أهمية توضيح جماالت الرتكيز وإزالة الرتكيز يف برنامج  23أن يؤثر سلبا على تنفيذ برنامج العمل

 مليون دوالر من 015.5خذ ذلك يف االعتبار واإلقرار بالنطاق احملدود للمزيد من التوفري حبيث حتقق أومع  24.العمل

 :، فإن5105الوفورات منذ 
 

 أوجه الفعالية املتوقعة املتأتية من االستثمار األقل تكلفة يف تكنولوجيا املعلومات، ما يسمح بإعادة ختصيص  )أ(

 .يف القسم باءماليني دوالرات أمريكية من مرفق اإلنفاق الرأمسالي، على النحو املوصوف  2

عادة توزيع واليت حّددها رؤساء اإلدارات الفنية واملكاتب اإلقليمية، اجملاالت اليت تستدعي تركيزًا أقل وإ )ب(

واملتأتية من اخنفاض الطلب على بعض جماالت العمل أو اخلدمات الفنية يف إطار تنفيذ خطط عمل اهلدف 

؛ وتبسيط العمل يف األنشطة الفنية املؤسسية؛ والرتكيز على 5107االسرتاتيجي، على أساس التجربة يف عام 

 األولويات اإلقليمية وخاصة املبادرات اإلقليمية يف املكاتب امليدانية، واستخدام الشراكات االسرتاتيجية. 

 

                                                      
 CL 148/REPمن الوثيقة  (و)7الفقرة   22

 CL 149/REP)هـ( من الوثيقة 05الفقرة   23

 CL 150/REP)ب( من الوثيقة 03الفقرة   24
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 عليها بصورة أقل وُيعاد توزيعها:وتشمل جماالت العمل اليت يتّم الرتكيز  -72
 

سيتم وتدام أكثر تكامال. : إزالة الرتكيز عن نهج احملصول الواحد للرتكيز على نهج إنتاج مسالنباتات إنتاج )أ(

الرتكيز مثال على نظم اإلنتاج القائمة على األرز اليت تشمل الغابات الزراعية واألحياء املائية وخدمات النظام 

 .اإليكولوجي، بدال من األرز فقط

ملباني التوقف متاما عن العمل يف جمال اهلياكل األساسية للسوق )الصناعات وا: والتسويق الزراعية الصناعة )ب(

والسقائف(. ومن املتوقع أن يأتي الدعم األول من الوكاالت الوطنية اليت توجد لديها اآلن قدرات متقدمة. 

 وسرتكز الفاو على نظم غذائية شاملة للجميع وذات كفاءة ومناذج أعمال وسالسل قيمة مستدامة.

، سيتم وكمة املسؤولة حليازة األراضيبشأن احلبعد سنتني من إقرار اخلطوط التوجيهية الطوعية  احليازة: )ج(

نزع الرتكيز عن األنشطة ذات املستوى العاملي بهدف الرتكيز على الدعم على الصعيدين اإلقليمي والقطري. 

وسريكز العمل على تنمية القدرات وتعزيز الشراكات من جهات غري تابعة للدولة وشبكات عاملية أخرى على 

 مان األثر الالزم يف امليدان.املستويني اإلقليمي والوطين لض

سيعاد توجيه العمل للرتكيز أكثر على املستوى القطري والتنفيذ يف امليدان.  :املكاني اجلغرايف املعلومات نظم )د(

 التوفري واحلد من االزدواجية.املزيد من إىل وستؤدي عمليات التآزر يف الفاو ومع الشركاء 

مبصايد األمساك : التحّول من العمل على صكوك دولية جديدة متصلة ملائيةمصايد األمساك وتربية األحياء ا (هـ)

وتربية األحياء املائية، إىل تنفيذ الصكوك القائمة؛ والرتكيز بصورة أقل على وضع اسرتاتيجية تربية األحياء 

 اجلّيدة لرتبية األحياء املائية.املائية والرتكيز على املمارسات 

الدعم املباشر للصناعات احلرجية الواسعة النطاق والرتكيز على تعزيز قدرات الصناعات : التحّول من الغابات (و)

وضع  علىختفيف العمل تنمية املشاريع الصغرية والتخفيف من حدة الفقر؛  احلرجية الصغرية النطاق يف إطار

 تعتمدها.  أدوات ومنهجيات وامارسات يف جمال حصاد املنتجات احلرجية، ميكن للوكاالت الشريكة أن

مع مراعاة القدرات املوجودة على املستوى القطري، التحول من العمل بشأن األمراض  :الثروة احليوانية (ز)

احليوانية اليت هلا قيمة حمدودة من الناحية االقتصادية أو من حيث األمن الغذائي، وتلك اليت ال تتناول 

، التهاب الضرع(. والرتكيز على جمتمعات فنجي يف البقرالتهاب الدماغ اإلس –األنواع املعتادة )جنون البقر 

احليوانية العابرة للحدود )مثل استئصال طاعون اجملرتات الصغرية(  األمراضاحليازات الصغرية يف جمال 

 واالستجابة حلاالت الطوارئ.

: ولية للطاقة الذرية(تقنيات التطبيق النووية )الشعبة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الد (ح)

الرتكيز بصورة أقل على العمل يف جمال إدارة تسميد احملاصيل، وأعمال البحوث والتطوير حول الدودة 

لرتبية النباتات، ومجع وصون سالالت الطفرة الوراثية،  عامةتقنيات  تطويراحللزونية وآفات العث، و

ب زيادة القدرات وتطبيق الربامج الوطنية يف هذه ، وذلك أساسا بسبوالتطبيق النووي يف التناسل احليواني

 . اجملاالت
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ختفيف العمل على وضع مناهج التعليم املتعلقة بالرتبية التغذوية والعمل على تركيبات بعض  :التغذية (ط)

 ة. األغذية، يف إطار إعادة توزيع وتعزيز العمل يف جمال التغذية متابعًة للمؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذي

املسح الريفي والزراعي : إلغاء دعم النظم تدرجييًا ملبادرات من قبيل الشراكة والدعوة وتنمية القدرات (ي)

حيث سُتعَهد بصورة متزايدة إىل الشركاء؛ وترشيد الدعم املقّدم  القاموس الزراعي املتعدد اللغات،، واملتكامل

ل يف إطار مبادرات الدعوة بشأن احلق يف الغذاء من إىل التحالف ضد اجلوع وسوء التغذية، وضم بعض األعما

خالل جبهات برملانية؛ وتركيز االتصاالت املتعّلقة بالعمل اإلمنائي على املساهمات املخصصة للزراعة 

 . 5117األسرية؛ ووقف أعمال املتابعة املتعّلقة مبؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات لعام 

ل مجع البيانات مع الشركاء اخلارجيني، وكذلك االستفادة من النظام اجلديد للعمل : ترشيد أعمااإلحصاءات (ك)

العمليات اإلحصائية على مستوى الشعب الفنية،  وتوحيداإلحصائي يف الفاو، وحتديد جماالت االزدواجية 

 األسري.  املسحمن قبيل بناء وصيانة قواعد بيانات 

من العمل على حوكمة املياه والرتكيز على حيازة املياه لتكملة العمل يف إطار التحول  : املوارد املائية واألراضي (ل)

الدعم الفين واملساندة حول أطر االستثمار يف جمال الري، اليت جتري من و؛ اخلطوط التوجيهية الطوعية

 خالل مركز االستثمار والشركاء اخلارجيني. 

 املناخ عرب الشعب والشركاء اخلارجيني. وبالنسبة إىل الطاقة، ترشيد العمل يف جمال تغريتغري املناخ والطاقة:  )م(

تعويض الدعم املباشر للطلبات القطرية بشأن الطاقة احليوية املستدامة، بتدريب خرباء إقليميني/مراكز امتياز توفر هذا 

 الدعم املباشر.

 

ق النتائج مع الفاو، وال سّيما التكّيف وبهدف إعطاء مزيد من الزخم للبلدان يف معاجلة أولوياتها من أجل حتقي -73

مليون دوالر أمريكي  6.1مع آثار تغّير املناخ يف الدول اجلزرية الصغرية النامية، يقرتح املدير العام زيادة فعلية بقيمة 

 رانظ) 25يف املائة من صايف االعتمادات، مبا يتماشى مع توجيهات املؤمتر 07لرفع حصة برنامج التعاون التقين إىل 

 (.التقين التعاون برنامج دال، القسم

 

ومتاشيا مع آراء اجمللس بشأن تقييمات فعالية الفاو على املستوى القطري، سيتم اعتماد  ،وعالوة على ذلك -77

نهج استباقي أكثر يف البلدان ذات الدخل املتوسط. وسيتواصل حتويل حالة البلدان ذات الدخل املتوسط املرتفع من 

وستكيف  ني من منتجات وخدمات الفاو إىل شركاء نشطني اما يعكس تغري الواقع االقتصادي والتنموي.مستفيدين صافي

املنظمة خدماتها حسب املتطلبات املتغرية مع الرتكيز على التعاون فيما بني بلدان اجلنوب واحلوكمة واملساعدة يف جمال 

دانة. وستتم أيضا مراجعة دور ومركز املكاتب القطرية وطرق السياسات، واألمراض غري السارية والتغذية، مبا يف ذلك الب

 متويلها.
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 خمصصات أبواب امليزانية
 
-5107تتمّثل النقطة االستهاللية ملخصصات أبواب امليزانية يف التعديالت على برنامج العمل وامليزانية للفرتة  -75

5102 ديسمرب/كانون األّول اليت وافق عليها اجمللس، على النحو املفّوض من املؤمتر، يف 5102
. ويتأتى التغيري يف 26

، 0اجلدول ، املوّضح يف 5107-5103توزيع صايف االعتمادات على أبواب امليزانية يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

ام ، يف املق5107الذي جرى خالل عام  5102-5107من التخطيط املفّصل والتنفيذ لربنامج العمل وامليزانية للفرتة 

األّول، على النحو املبّلغ عنه بالتفصيل إىل جلنيت الربنامج واملالية، يف التقرير املرحلي حول اخلطة املتوسطة األجل 

5107-5107للفرتة 
5107، والتقرير التجميعي لالستعراض املتوسط األجل لعام 27

، والتقرير السنوي بشأن أداء 28

 . 29انيةامليزانية والربنامج وعمليات النقل يف امليز
 

 وبرندددامج العمدددل وامليزانيدددة املقرتحدددني   4102-4102 : مقارندددة صدددايف االعتمدددادات بدددني الفدددرتة املاليدددة 0اجلددددول 

 )قبل زيادات التكلفة( 4102-4106للفرتة 

 (USD thousands) 

باب 

 امليزانية

برنامج العمل  األهداف االسرتاتيجية/الوظيفية

وامليزانية املعّدل 

-4102للفرتة 

4102 

-4102برنامج العمل وامليزانية للفرتة  التغيري

4102 

املساهمة يف استئصال اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء  1

 التغذية
94,617 (12,409) 82,207 

زيادة وحتسني توفري السلع واخلدمات من الزراعة  2

 والغابات ومصايد األمساك بصورة مستدامة 
198,681 1,247 199,927 

 64,169 2,027 62,142 الفقر يف املناطق الريفية احلّد من 3

 105,004 (10,212) 115,217 متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشواًل وفعالية 4

 50,045 12,141 37,905 تعزيز صمود السبل املعيشية أمام التهديدات واألزمات 5

 59,245 4,499 54,746 اجلودة الفنية واملعرفة واخلدمات 6

 140,821 6,100 134,721 ج التعاون التقينبرنام 7

 76,852 12,141 64,712 التوعية 8

 36,026 525 35,501 تكنولوجيا املعلومات 9

 81,992 1,779 80,213 حوكمة الفاو واإلشراف والتوجيه 10

 74,955 (6,736) 81,691 اإلدارة الكفؤة والفعالة 11

 600 0 600 حاالت الطوارئ 12

 16,886 (5,000) 21,886 الرأمسالياإلنفاق  13

 23,017 0 23,017 اإلنفاق األمين 14

 1,011,748 6,100 1,005,648 جمموع االعتمادات )الصايف( 

 

                                                      
 (5102)ديسمرب/كانون األّول CL 148/REP و CL 148/3قتان الوثي  26

 (5107)مايو/أيار  FC 154/9 و PC 115/2الوثيقتان   27

 (5102)فرباير/شباط FC 157/7 و PC 117/5الوثيقتان   28

 (5102)فرباير/شباط  FC 157/8الوثيقة    29
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، مبا يف ذلك التنفيذ 5107عن طرق عمل جديدة يف عام  5102-5105وأسفر التغيري التحّولي خالل الفرتة  -70

إىل جانب تركيز قوي على التخطيط القائم على النتائج، إىل وة الفنية املؤسسية. من خالل املبادرات اإلقليمية واألنشط

إعادة توزيع العمل على األهداف االسرتاتيجية والوظيفية لتنفيذ أكثر فعالية. وأّدى ذلك إضافة إىل اجملاالت ذات 

، إىل عمليات نقل 5107-5103لفرتة األولوية، واجملاالت اليت تستدعي تركيزًا أقل، وتلك اليت تتطّلب إعادة توزيع ل

، على 5102-5107يف املوارد بني أبواب امليزانية مقارنة مع التوزيع يف التعديالت على برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 النحو امللّخص أدناه. 
 

 ل علىالعم توزيعبفعل إعادة  01و 5فيما يتقّدم اهلدفان الوظيفيان  0ويرتاجع اهلدف االسرتاتيجي  )أ(

تبادل املعرفة وتنمية القدرات واملشورة القانونية ضمن األهداف الوظيفية، يف املقام األّول، وتنسيق  جماالت

واملخصصات  0للتغذية يف اهلدف االسرتاتيجي  املخصصة، مقابل تزايد املوارد 3التغذية يف إطار اهلدف 

 كا الالتينية. يأفريقيا وآسيا وأمراإلقليمية للمبادرات املتصلة بتحدي القضاء على اجلوع يف 

نظم الرتاث عن املوارد اإلضافية املخصصة لتغّير املناخ و 5وتتأتى الزيادة يف نتائج اهلدف االسرتاتيجي  )ب(

وكذلك املخصصات اإلقليمية للمبادرات بشأن النمو األزرق وندرة املياه يف آسيا  ،الزراعي ذات األهمية العاملية

 الشرق األدنى. وواحمليط اهلادئ 

بفعل املوارد اإلضافية للعمل على قضايا الشباب واهلجرة، وتوحيد العمل يف  2االسرتاتيجي  اهلدفويتقّدم  )ج(

، وكذلك املخصصات اإلقليمية للمبادرات 7متويل املناطق الريفية انطالقًا من اهلدف االسرتاتيجي جمال 

 لالتينية. كا ايحول الزراعة األسرية واالستثمارات يف أمر

بفعل إعادة توزيع التمويل املخصص ملركز االستثمار على مستوى األهداف  7ويرتاجع اهلدف االسرتاتيجي  )د(

 والعمل اخلاص بسالمة األغذية 7متويل املناطق الريفية ضمن اهلدف االسرتاتيجي  وتوحيداالسرتاتيجية، 

، 2ضمن اهلدف االسرتاتيجي  ية العابرة للحدودنظام الوقاية من اآلفات واألمراض احليوانية والنباتيف 

املخصصات اإلقليمية للمبادرات بشأن سالسل القيمة يف البحر الكارييب، وأوروبا، وآسيا  جزئيا يقابلها

 الوسطى، وجزر احمليط اهلادئ. 

نظام الوقاية من ار بفعل توحيد العمل على اإلنذار املبكر وإدارة املخاطر يف إط 2االسرتاتيجي  اهلدفويتقّدم  )هـ(

،واملخصصات اإلقليمية للمبادرات بشأن القدرة على  اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية العابرة للحدود

 الصمود. 

بالدرجة األوىل عن املوارد اإلضافية املخصصة للعمل األساسي يف جمال  3وتتأتى الزيادة يف نتائج اهلدف  )و(

 التغذية واإلحصاءات. 

 يف برنامج التعاون التقين.  املقرتحةالزيادة  7س الباب ويعك )ز(

من إعادة تنظيم العمل بشأن تبادل املعرفة وتنمية القدرات واملشورة  01و 5تأتي الزيادة يف اهلدفني الوظيفيني  )ح(

نية يف هي لتعزيز قدرة املكاتب امليدا 0القانونية كما هو وارد أعاله. والزيادة الصغرية يف اهلدف الوظيفي 

 إدارة موارد تكنولوجيا املعلومات.
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مليون دوالر أمريكي من املوارد بفعل  5.5بسبب إعادة ختصيص  بشأن التنظيم 00ويرتاجع اهلدف الوظيفي  )ط(

، للتكاليف البابيف هذا  سابقزيادة تكلفة التنقل، اليت رصدت يف ميزانية دائرة دعم املوارد البشرية يف وقت 

من إعادة  00. ونتجت عمليات النقل األخرى يف اهلدف الوظيفي امليزانية أبواب عرب وّظفوناليت يتكبدها امل

 برجمة وقت بعض املوّظفني يف مكتب الشؤون القانونية واملكاتب اإلقليمية إىل أهداف وظيفية أخرى. 

وقعة ومعاد ماليني دوالر بسبب وفورات مت 2بشأن النفقات الرأمسالية مببلغ  00مت ختفيض الباب  )ي(

 ختصيصها جملاالت ذات أولوية أعلى.

 

يذكر انه كان هناك ختفيض كبري يف املوارد بالنسبة إىل األهداف الوظيفية منذ املوافقة على تعديالت برنامج  -51

5100يف ديسمرب/كانون األول  5102-5105العمل وامليزانية 
. ويف ذلك الوقت كانت ميزانية األهداف الوظيفية 30

مليون دوالر من الوفورات. وأدت تدابري الكفاءة اليت  27.2مليون دوالر كانت تشمل أصال  252.7مببلغ حمددة 

مليون دوالر يف  23.3و 5102-5105مليون دوالر يف الفرتة  27.0وضعت منذ ذلك الوقت إىل وفورات إضافية مببلغ 

5102-5107الفرتة 
أدت الوفورات اف الوظيفية. وبشكل خاص، مليون دوالر( من األهد 22.2، جاءت يف جمملها )31

 خالل هذه الفرتة 00يف املائة يف امليزانية بالنسبة إىل اهلدف الوظيفي  50يف اإلدارة إىل ختفيض بنسبة 

 

مليون دوالر  00الوفورات البالغة  5107حققت إعادة تصميم وهيكلة شعبة تكنولوجيا املعلومات خالل عام  -50

 70، من خالل إلغاء 5102-5107يف تعديالت برنامج العمل وامليزانية  0عة يف اهلدف الوظيفي يف املائة( املتوق 55)

 .0وظيفة وختفيض يف استخدام املستشارين وطلبات العمل كما هو وارد يف القسم دال بالنسبة إىل اهلدف الوظيفي 

 

اليت ستجري خالل الفرتة ما بني  5107-5103وقد تسفر عملية ختطيط العمل القائمة على النتائج للفرتة  -55

، وكذلك التوجيهات الواردة من األجهزة الرئاسية، عن مزيد من عمليات النقل 5102يوليو/متوز وأكتوبر/تشرين األّول 

 5107-5103يف املوارد بني أبواب امليزانية. وسيتّم اإلبالغ عنها يف التعديالت على برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 قبل تنفيذ برنامج العمل.  5102جمللس يف ديسمرب/كانون األّول ليدرسها ا

 

 املوارد املخصصة لألجهزة املنشأة مبوجب اتفاقيات ومعاهدات

 

سيتوّلى رئيس اإلدارة أو املكتب املعنيني بالتشارك مع األمانة املعنية إدارة التزامات الفاو املتعّلقة بتمويل عّدة  -52

ومعاهدات، بصفتها أنشطة تقنية مؤسسية. وتندرج املوارد املخصصة هلذه االلتزامات يف  اتاتفاقيأجهزة منشأة مبوجب 

 على النحو التالي: مليون دوالر أمريكي 51 مبلغ وتصل إىل األهداف االسرتاتيجية ذات الصلة امليزانية ضمن
 

                                                      
 CL 145/3الوثيقة   30
 CL 148/3من الوثيقة  20والفقرة  C 2015/8من الوثيقة  757الفقرة   31
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  (7مليون دوالر أمريكي )اهلدف االسرتاتيجي  7.0الغذائي: هيئة الدستور 

 األغذية إىلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية واملعنية باملواد املضافة جلنة اخل 

اجتماع اخلرباء املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن تقييم املخاطر و

 نظمة الصحة العاملية بشأن إدارة املبيداتاالجتماع املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومو امليكروبيولوجية

مليون  0.3: االجتماع املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن خملفات املبيداتو

 (7و 5دوالر أمريكي )اهلدفان االسرتاتيجيان 

  :(5يجي مليون دوالر أمريكي )اهلدف االسرتات 5.9االتفاقية الدولية بشأن محاية النبات 

 على إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية معينة ومبيدات اآلفات اخلطرة يف  روتردام اتفاقية

 (5)اهلدف االسرتاتيجي  دوالر أمريكي مليون 0.2: التجارة الدولية

  :مليون دوالر أمريكي  2املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

 (5)اهلدف االسرتاتيجي 

 اندوالر أمريكي )اهلدف 0.0 :هيئات املعاهدات األخرى املنشأة مبوجب املادة الرابعة عشرة من دستور املنظمة 

 (7و 5 اناالسرتاتيجي

 

 نظرة عامة على املوارد املقررة ومصادر التمويل

 

للمبالغ مليزانية اليت مّت تقييمها وتقديرًا يقرتح برنامج العمل وامليزانية برنامج عمل ملدة سنتني امّول من ا -57

. ويرتكز برنامج العمل على الشروط الالزمة لتحقيق األهداف اليت تندرج امليزانية خارج من الطوعي لتمويلااملقدمة ضمن 

اإلنفاق ضمن أطر النتائج ألهداف الفاو، إىل جانب املتطلبات املتصلة بها لربنامج التعاون التقين، وحاالت الطوارئ، و

 الرأمسالي واألمين. )انظر القسم دال(.

 

وهناك مصدران اثنان خمتلفان للتمويل رهن بالتخطيط نفسه وبرتتيبات اإلشراف يف إطار برنامج عمل موّحد.  -52

ويتمّثل أحد مصادر التمويل يف املساهمات اليت يقّيمها األعضاء )على أساس حجم املساهمات املتفق عليه( واليت متّول 

صايف االعتمادات الذي يصّوت عليه املؤمتر يف قرار اعتمادات امليزانية. وُيستمد املصدر الرئيسي اآلخر من املوارد من 

خارج امليزانية اليت يوّفرها األعضاء وشركاء آخرون على أساس طوعي من خالل الدعم املباشر للمنظمة، أو عن طريق 

 ددة بوضوح ومتصلة بربنامج العمل.نية والطارئة للحكومات ألغراض حمالصناديق االستئمانية لتوفري املساعدة الف

 

حبسب باب امليزانية ومصدر التمويل، أي  5107-5103ملخصًا عن املوارد املطلوبة للفرتة  5اجلدول  يوّفر  -53

 . واملوارد من خارج امليزانيةصايف االعتمادات 
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 حبسب الباب ومصدر التمويل 4102-4106امليزانية للفرتة  اقرتاح :4اجلدول 

وفقًا ألسعار الفرتة  ةمريكيرات األ)بآالف الدوال

4102-4102)

باب 

 امليزانية

صايف  األهداف االسرتاتيجية/الوظيفية

 االعتمادات

خمصصات من خارج 

 امليزانية

 اجملموع

 82,207املساهمة يف استئصال اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية 1
211,813 294,020 

زيادة وحتسني توفري السلع واخلدمات من الزراعة والغابات ومصايد األمساك  2

 بصورة مستدامة 

199,927 
396,377 596,305 

 64,169احلّد من الفقر يف املناطق الريفية 3
101,346 165,515 

 105,004متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشواًل وفعالية 4
128,229 233,233 

 50,045تعزيز صمود السبل املعيشية أمام التهديدات واألزمات 5
699,643 749,688 

 59,245اجلودة الفنية واملعرفة واخلدمات 6
3,955 63,200 

 140,821برنامج التعاون التقين 7
0 140,821 

 76,852التوعية 8
140 76,992 

 36,026تكنولوجيا املعلومات 9
4 36,030 

 81,992اإلشراف والتوجيهحوكمة الفاو و 10
1,179 83,171 

 74,955اإلدارة الكفؤة والفعالة 11
7,280 82,235 

 600حاالت الطوارئ 12
0 600 

 16,886اإلنفاق الرأمسالي 13
0 16,886 

 23,017اإلنفاق األمين 14
181 23,198 

 1,011,748جمموع االعتمادات )الصايف(
1,550,147 2,561,895 

س صايف االعتمادات املوارد املطلوبة املقرتح متويلها، قبل الزيادات يف التكلفة، من املساهمات اليت يقّيمها ويعك -57

مليون دوالر أمريكي(. وميّثل صايف  0 112.3) 5102-5107األعضاء، بدًءا من املستوى اإلمسي مليزانية الفرتة 

يف املائة من جممل املوارد املطلوبة.  1.3ي )قبل زيادات التكلفة( مليون دوالر أمريك 0 100.7االعتمادات املقرتح والبالغ 

وسُتصان القدرة الشرائية للمساهمات اليت جرى تقييمها من خالل حتديث تكاليف الوحدات عرب تقدير زيادات التكلفة 

صايف اعتمادات بقيمة  ا يؤدي إىل حتقيقاممن برنامج العمل وامليزانية(،  القسم جيممليون دوالر أمريكي، انظر  34.3)

 ليون دوالر أمريكي مع زيادات التكلفة. م 0 173.0

، واليت تشمل 5107-5103املوارد من خارج امليزانية التقديرات األولية للمساهمات الطوعية يف الفرتة  تعكسو -55

على مشاريع تشغيلية  التنفيذ( من جممل املوارد املطلوبة. وترتكز تقديرات مليون دوالر أمريكي 0 221.0يف املائة ) 30

ستمتد إىل الفرتة املالية اجلديدة، ومشاريع مقرتحة قيد اإلعداد من املرّجح أن حتظى باملوافقة، واحتماالت قائمة على 

أفكار مشاريع واتصاالت إجيابية مع الشركاء. وُتطرح معظم املساهمات الطوعية كمشاريع خصصت هلا أموال على 

امليداني على السواء، وتبذل املنظمة جهودًا لتوزيع هذه املساهمات على حنو أفضل على األهداف املستويني العاملي و

االسرتاتيجية. ونظرًا إىل أّن هذه الوثيقة أعدت قبل سنة من بدء الفرتة املالية، سُيحدَّث املستوى املقّدر وتوزيع 

إىل  5102يف ديسمرب/كانون األّول  5107-5103للفرتة املساهمات الطوعية يف التعديالت على برنامج العمل وامليزانية 

 جانب أهداف املخرجات. 



C 2015/3 36 

 

 

 حتسني التنفيذ -باء

 

، مت صقل 5107-5103، والتوجهات الرباجمية للفرتة 5107بناء على اخلربة يف جمال تدابري التنفيذ خالل  -50

 .اهليكلية التنظيمية وتوزيع الوظائف من أجل حتسني تنفيذ برنامج العمل

 

 تدابري التنفيذ

 

من أجل متكني التنفيذ الفعال لربنامج العمل وامليزانية، وذلك بناء  5107ُوضعت تدابري التنفيذ منذ مطلع عام  -01

على مبدأ احلفاظ على آليات التنفيذ احلالية واليت تعمل بشكل جيد، مع معاجلة الثغرات احلرجة على صعيد التنفيذ 

 .املؤسسي واملساءلة

 

كما هو متوقع، فإن جملس رصد برامج املنظمة يوّفر اإلدارة االسرتاتيجية والتنسيق واإلشراف واملراجعة و -00

املستمرة إىل نهج تنفيذ الربنامج القائم على املصفوفة، مع الرتكيز بشكل خاص على األهداف االسرتاتيجية. يرأس 

العام واملدراء العامني املساعدين )يف املواقع كافة( ومنسقي  جملس رصد برامج املنظمة  املدير العام وهو يضم نواب املدير

من  5107مرة يف عام  00األهداف االسرتاتيجية ومدير مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد. وقد التأم اجمللس 

وافقة على السياسات أجل استعراض خطط العمل ومزيج املهارات املتعلقة باألهداف االسرتاتيجية واملصادقة عليها؛ وامل

وخطط التنفيذ حلشد املوارد وآليات التنفيذ )وال سيما املبادرات اإلقليمية( ودورة املشاريع والشبكات الفنية واملساءلة 

 .والرصد واإلبالغ؛ واستعراض األداء مقابل األهداف

 

للتنفيذ سيشكلون صلة وصل ومت تدعيم آليات التنفيذ الراسخة ضمن الوحدات التنظيمية مع اعتماد مدراء  -05

مبنية على النتائج ما بني منسقي األهداف االسرتاتيجية وبني الوحدات اليت تقّدم املنتجات واخلدمات. وينّسق مدراء 

التنفيذ عملية التنفيذ ويرصدونها ويوجهونها صوب النتائج املنشودة حبسب ما تقيسها املؤشرات، بناء على نهج 

 .الوحدات الفنية لدى املقر الرئيسي وبني املكاتب امليدانيةمؤسسي جيمع بني مساهمات 

 

وقد مت حتديد أدوار مدراء التنفيذ واألشخاص الذين يشغلون هذا املنصب، بناء على ذلك. وحيظى مدراء  -02

. وباملثل، فإن التنفيذ، فيما يتعلق باألنشطة الفنية للمنظمة يف املقر الرئيسي، بدعم املدراء العامني املساعدين واملدراء

مدراء التنفيذ املعنيني باملبادرة اإلقليمية املتخذين من املكاتب اإلقليمية أو املكاتب اإلقليمية الفرعية مقرا هلم، يدعمون 

منسقي األهداف االسرتاتيجية يف التنفيذ، وهم بدورهم يلقون دعم املمثل اإلقليمي املعين والوحدات واملوظفني املعنيني 

إلقليمية، يف املقر الرئيسي ويف املكاتب امليدانية. ويضطلع امثلو الفاو بدور مدراء التنفيذ على املستوى القطري باملبادرة ا

يف سياق أطر الربجمة القطرية اليت تشمل يف مجلة أمور، عناصر العمل القطرية  للمبادرات اإلقليمية، واألنشطة الفنية 

 .للمنظمة وجماالت أخرى للعمل
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صد التنفيذ على كل مستوى من املستويات اإلدارية باستخدام أربعة مسارات للمعلومات أي: االلتزامات ويتم ر -07

على املستوى القطري؛ وتسليم املنتجات واخلدمات؛ وأداء امليزانية واألداء املالي؛ وحتقيق النتائج بناء على إطار الرصد 

جهزة الرئاسية اإلشراف من خالل التقرير السنوي عن أداء املوصوف يف اخلطة متوسطة األجل )القسم ج(. متارس األ

 .الستعراض منتصف املدة  وتقرير تنفيذ الربامج 32امليزانية والتقرير التجميعي

 

 اهليكل التنظيمي

 

حبسب اخلربة ومن أجل حتسني مواءمة اهليكل مع الربامج واخلدمات، مت اقرتاح أربعة تعديالت ضمن  -02

 .5102-5107الي قد متت املوافقة عليها يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة اهليكل التنظيمي احل

 

 مكتب سالمة الغذاء

 

بإقرار  5107قامت الدورة الرابعة والعشرون للجنة الزراعة والدورة اخلمسون بعد املائة للمجلس يف عام  -03

اتيجي املراَجع. ويعرتف إعالن روما وإطار اسرتاتيجية الفاو لتحسني سالمة الغذاء حول العامل، حتت اإلطار االسرت

عمل املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية وأهداف التنمية املستدامة املنبثقة عن النقاشات بشأن خطة التنمية ملا بعد 

 .، اعرتافا حمددا باملساهمة احليوية لسالمة األغذية على صعيد األمن الغذائي والتغذية5102

 

لراهن، ترتكز قدرات الفاو الكبرية يف جمال سالمة الغذاء يف وحدتني يستضيفهما مكتب املدير العام ويف الوقت ا -07

املساعد، إدارة الزراعة ومحاية املستهلك: وهما وحدة سالمة وجودة األغذية )فرع سالمة األغذية( وأمانة الدستور 

ور أكثر تكامال وبروزا من الدعم العلمي والفين لسالمة الغذائي )فرع أمانة هيئة الدستور الغذائي( . ومن أجل تصميم حم

األغذية، ومن أجل تعزيز تنسيق شبكة مسؤولي األمن الغذائي لدى الفاو يف املكاتب امليدانية، يقرتح تأسيس مكتب 

ية املستهلك. لسالمة األغذية ضمن إدارة الزراعة ومحاية املستهلك يكون خاضعا للمدير العام املساعد إلدارة الزراعة ومحا

(، من فرع سالمة 3وسوف يتألف املكتب اجلديد لسالمة األغذية، الذي سيظهر يف خريطة اهليكل التنظيمي )امللحق 

 .األغذية وأمانة الدستور الغذائي ولن يكون له أي تداعيات على املوارد

 

 مكتب املوارد البشرية

 

التعديل اهليكلي  لقدرة الفاو على إدارة املوارد البشرية  5105 أيدت الدورة الرابعة واألربعون بعد املائة يف عام -05

وذلك كجزء من التعزيز املؤسسي الذي شّكل أساسا للتغريات التحولية الناجحة للمنظمة. وقد كان تعديل القدرة على 
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لف من املدير ومن إدارة املوارد البشرية يرتكز على إعادة تنظيم التسلسالت اإلدارية واملساءلة مع وحدة صغرية تتأ

 .مكونها االسرتاتيجي والسياساتي  الذي أعيد إىل القمة، ما يعين اخلضوع مباشرة إىل املدير العام

 

قد دّلت التجربة منذ ذلك على احلاجة إىل استغالل التآزرات القائمة بني جانيب االسرتاتيجية والسياسات  -00

تها على التنفيذ، حتت قيادة مدير املوارد البشرية. سيتيح هذا حلقة إلدارة املوارد البشرية واجلوانب اجلوهرية لقدر

 .تغذية مرجتعة إجيابية لصياغة وتنفيذ اسرتاتيجيات املوارد البشرية وسياساتها بطريقة فعالة ويف الوقت املناسب

 

ضرورية لتحقيق التآزر وبناء عليه فإن املكونات التشغيلية األساسية  لدائرة دعم املوارد البشرية  اليت تعد  -011

وظيفة. كما ستنقل مهام كشوف املرتبات  57الفعال سوف حتول إىل مكتب املوارد البشرية ما يعين نقل ما جمموعه 

وظائف( من دائرة دعم املوارد البشرية إىل شعبة الشؤون املالية من أجل الدمج مع العمليات ذات  3واملزايا واملستحقات )

واملوجودة أصال يف شعبة الشؤون املالية. أما الدعم املخصص للتعليم اإللكرتوني والتعيني الصلة يف آخر السلسلة 

وظيفة.  00وختطيط شؤون املوظفني فستنقل مجيعها إىل مركز اخلدمات املشرتكة ما ينطوي على نقل  اإللكرتوني

إىل  حتويلها يتمفرع القانون اإلداري هناك ثالث وظائف ترتبط ارتباطا مباشر باملوارد البشرية لباإلضافة إىل ذلك، و

يف دائرة الشؤون القانونية العامة  يتم استيعابهاوظائف(  2مكتب املوارد البشرية، فيما بقية فرع القانون اإلداري )

 .التابعة ملكتب الشؤون القانونية

 

عم إدارة املكتب وأيضا يف مكتب املوارد البشرية من أجل د 0-وسوف تستحدث وظيفة ملدير مساعد من فئة د -010

من أجل مواءمة التسلسالت اإلدارية ملراكز اخلدمات املشرتكة يف بانكوك وبودابست وسنتياغو وبالتالي دعم توحيد 

 .اإلشراف واملساءلة لوظائف املوارد البشرية يف أحناء املنظمة

 

ة يف املواقع امليدانية، وكنتيجة وسوف جتري تعزيزات هيكلية إضافية من أجل حتسني إدارة املوارد البشري -015

جلهود الرتشيد اجلارية حاليا. ويشمل ذلك انتداب موظفني من قسم املوارد البشرية إىل املكاتب اإلقليمية الفرعية 

وغريها من املكاتب امليدانية، وأمتتة العمليات الروتينية ووضع إجراءات تشغيل موحدة، واستعراض التعلم والتطوير، 

لتوظيف، وخدمات رعاية املوظفني.  ومن املتوقع أن تؤدي هذه التحسينات إىل نقل مهام املعامالت والتخطيط وا

الروتينية إىل خارج املقر الرئيسي، وجتنب احلاجة إىل القدرات ذات الصلة، األمر الذي من املتوقع أن يؤدي إىل 

 .5107-5103وفورات وتقليص عدد موظفي مكتب املوارد البشرية خالل الفرتة 

 

من شأن ترشيد قدرات املوارد البشرية ضمن املنظمة أن يؤدي إىل إلغاء دائرة دعم املوارد البشرية وبناء عليه،  -012

كما "، سيتم تبسيط تسمية "إدارة اخلدمات املؤسسية واملوارد البشرية والشؤون املالية" فتصبح "إدارة اخلدمات املؤسسية

 (.السادسلحق امل) التنظيمي اهليكلهو مبني يف 
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 مكتب دعم املكاتب امليدانية

 

كان تعزيز شبكة املكاتب امليدانية مكونا رئيسيا يف التغّيرات التحويلية اليت جرت يف الفاو منذ يناير/كانون  017

 لحقاهليكل التنظيمي )امل يف مبني هو، كما ، وقد أدى مكتب دعم الالمركزية دورا مهما يف هذه العملية5105الثاني 

 .(لسادسا

 

 املتمثلةومع تطور العملية، سيصبح مكتب دعم الالمركزية اآلن قادرا على الرتكيز على اختصاصاته اجلوهرية  -012

يف تقديم الدعم والتنسيق إىل املكاتب امليدانية فيما يتعلق بالسياسات واهليكل وامليزانية واملالية واملسؤوليات األخرى مبا 

 .فاو واختيارهم وإدارة أدائهمفيها عملية تدريب امثلي ال

 

وتعكس إعادة الرتكيز هذه جهود حتقيق الالمركزية اليت بذلت حتى اللحظة وسوف يتم دعمها بتحويل كل  -013

املهام املتصلة بإدارة دورة املشاريع واإلشراف إىل إدارة التعاون التقين، وبتحويل املسؤوليات املتبقية املتصلة بأطر 

 .ىل مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املواردالربجمة القطرية إ

 

 .ونتيجة لذلك فإن تسمية مكتب دعم الالمركزية ستتغّير إىل مكتب دعم املكاتب امليدانية -017

 

 شعبة التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب وحشد املوارد

 

التعديالت على إدارة التعاون التقين  بإقرار 5105قام اجمللس يف دورته اخلامسة األربعني بعد املائة يف عام  -015

اليت تهدف إىل حتسني تقديم اإلدارة للدعم الشامل إىل  5102-5105كجزء من التغريات التحويلية يف فرتة السنتني 

 .برامج الفاو وإداراتها الفنية ومكاتبها امليدانية

 

مكونا رئيسيا ملهام إدارة التعاون التقين  وتشكل أنشطة  شعبة التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب وحشد املوارد -010

ومسؤولياتها. وباعتبار األمر تطورًا طبيعيا للتعزيز املؤسسي إلدارة التعاون التقين، سيتم تعزيز  شعبة التعاون يف ما بني 

القيادة  بلدان اجلنوب وحشد املوارد يف دعمها للوحدات التنظيمية يف املقر الرئيسي ويف املواقع امليدانية، من حيث

 .ومساءلة حشد املوارد والتعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي وإدارة دورة املشاريع واإلشراف

 

وهذا يشمل الدمج بني شعبتني قائمتني حاليا يف  شعبة التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب وحشد املوارد   -001

ن يف ما بني بلدان اجلنوب، وحتويل مهام دورة املشاريع من ختتص األوىل حبشد املوارد فيما ختتص الثانية يف التعاو

مكتب دعم الالمركزية وإنشاء فريقني عابرين لالختصاصات وإنشاء شبكة من املوظفني من ذوي املهام ذات الصلة يف 

 .املكاتب اإلقليمية ويف وحدات املقر الرئيسي
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وحشد املوارد  كفياًل بتمكينها من خدمة عمل الفاو وسيكون حتويل شعبة التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب  -000

بشكل أفضل على صعيد حشد املوارد والشراكات التعاونية يف ما بني بلدان اجلنوب، وذلك بالتمشي مع أولويات 

 .املنظمة الواردة يف اإلطار االسرتاتيجي املراجع وبرنامج العمل وامليزانية

 

 نبذة عن الوظائف

 

ظائف عن الرتتيب اهليكلي املذكور أعاله واجملاالت الرباجمية اليت جيب الرتكيز أو عدم ينشأ تغيري الو -005

 .الرتكيز عليها، وحتسني التنفيذ ال سيما على املستوى القطري

 املقر الرئيسي

 

ظائف باإلضافة إىل تغيري الوظائف الناتج عن الرتتيب اهليكلي يف املقر الرئيسي املذكور أعاله، اسُتحِدثت و -002

(. 2( واحلماية االجتماعية )0( وتغري املناخ )5فنية جديدة يف املقر الرئيسي تعنى بالعمل ذي األولوية املتعلق بالتغذية )

ولقد أعيد ترتيب الوظائف ضمن إدارة الغابات، أما وظائف املقر الرئيسي املتصلة باألمن امليداني فقد ُنقلت من إدارة 

البشرية والشؤون املالية إىل مكتب املدير العام املساعد )العمليات( وذلك بالتمشي مع اخلدمات املؤسسية واملوارد 

املسؤولية الوظيفية، كما مت دمج املوارد اخلاصة بإدارة السجاّلت يف مكتب املدير العام املساعد/إدارة اخلدمات املؤسسية 

 .واملوارد البشرية والشؤون املالية

 

من فئة مدير، فإن إعادة هيكلة شعبة التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب وحشد املوارد قد وفيما يتعلق بالوظائف  -007

، 2-إىل ف 0-فيما مت خفض رتبة وظيفة مدير مركز اخلدمات املشرتكة من د 0-أدت إىل إلغاء وظيفة واحدة من فئة د

 ئب مدير يف مكتب املوارد البشرية.يف منصب نا 0-من فئة دويقابل ذلك وظيفة  ،وذلك بالتمشي مع مستوى املسؤوليات

 

وظيفة قائمة منذ فرتة بعيدة ومدرجة يف تعداد الوظائف ضمن برنامج العمل  00 لـوأخريا، أجري استعراض  -002

وامليزانية وامولة بالكامل من حسابات األمانات. وإحداها هي وظيفة فنية ألمني اهليئة األوروبية ملكافحة احلمى 

اإلنتاج احليواني وصحة احليوان وهي امولة من اهليئة. فيما تعود الوظائف العشر األخرى اليت القالعية يف شعبة 

وظائف للخدمات العامة يف مكتب نائب املدير العام )منسق لشؤون املوارد الطبيعية(،  7وظائف فنية و 3تتوزع بني 

تشارية للبحوث الزراعية الدولية. من وجهة نظر لربنامج اجمللس املستقل للعلوم والشراكة املمول من قبل اجلماعة االس

االختيار والتوظيف، تعامل هذه الوظائف على أنها وظائف حلساب األمانة، غري أّن أربعة امن يشغلون هذه الوظائف 

حاليا حمتسبون يف التوزيع اجلغرايف. ومن أجل املواءمة بني معاملة هذه الوظائف ومعاملة سائر وظائف حساب األمانة، 

. ولن تكون هلذا التغيري 5107-5103ن تعداد وظائف برنامج العمل وامليزانية للفرتة م 00 سحبت الوظائف الـ

 .تداعيات على املوارد وسوف خيفَّض عدد الوظائف يف تعداد الوظائف القائم على التوزيع اجلغرايف مبعدل أربع وظائف
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 املكاتب امليدانية

 

اقُترح عدد من التغيريات إلعادة ختصيص املوارد إىل جماالت ذات أولوية أعلى  كما سبق وذكرنا أعاله، فقد -003

ولتعزيز املكاتب امليدانية من أجل حتقيق نتائج أهم وأكثر تركيزا.  وينطوي هذا إما على استحداث وظائف جديدة وإما 

النتائج القطرية اليت صممت من أجل النقل من املقر الرئيسي إىل املكاتب امليدانية لوظائف تعترب يف مكان أقرب إىل 

 .دعمها. وكل شيء يتصل بطريقة أو بأخرى باألولويات املفصلة يف القسم ألف

 

وينبثق عدد كبري من التغيريات بصورة مباشرة عن توصيات تقييم الربنامج املتفق عليها. وأحد األمثلة هو  -007

صبحت تكتسب صفة رمسية يف هذه الوثيقة، ومقارُّها يف أ 5107استحداث ثالث وظائف َإضافية ملسؤول التغذية يف 

تقييم دور منظمة األغذية والزراعــــــة ينبثق هذا اإلجراء صراحة عن التوصيات يف اإلقليمية الفرعية يف أفريقيا.  املكاتب

ي الثاني املعين وهو يتمشى متاما مع نتائج املؤمتر الدول 5100الصادر يف يونيو/حزيران  33وعملها يف جمال التغذية

 .بالتغذية

 

وأحد األمثلة عن عملية النقل هي انتقال وظيفتني يف جمال اإلحصاءات من املقر الرئيسي إىل املكاتب اإلقليمية  -005

الفرعية يف أفريقيا ومنطقة الكارييب، إىل جانب استحداث وظيفة إحصائية جديدة للمكتب اإلقليمي الفرعي يف منطقة 

ئ. ويف حاالت قليلة مت نقل وظائف فيما بني مكاتب اإلقليم نفسه، مثل الوظيفة يف جمال التغذية يف جزر احمليط اهلاد

املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكارييب اليت ُنقلت إىل أمريكا الوسطى لتكون أقرب من أعلى الطلبات من قبل 

 .البلدان

 

يد من القدرات الفنية فتشمل زراعة األحياء املائية يف آسيا أما جماالت الرتكيز األخرى اليت تستدعي املز -000

وأفريقيا؛ وصحة احليوان لتناول مراقبة اآلفات احليوانية العابرة للحدود والوقاية منها ومكافحتها؛ وإنتاج احملاصيل 

 .ريكا الالتينيةيف أفريقيا؛ ودعم تطوير الربامج وصياغة املشاريع للمكاتب القطرية يف كل من أفريقيا وآسيا وأم

 

وأخريا مت انتداب عدد من املوظفني اإلضافيني إىل مكاتب خارج املقر الرئيسي حبيث ال يزالون خاضعني  051

للوحدة املسؤولة عنهم يف املقر الرئيسي ولكنهم موجودون يف مكاتب إقليمية أو إقليمية فرعية. وهذه هي حال مسؤولني 

وأديس أبابا، وسيعمالن بشكل وثيق مع مكتب الشؤون القانونية وحتت إشرافه ولكن  قانونيني اثنني انتدبا إىل سنتياغو

 .على مقربة من اهليئات االقتصادية اإلقليمية لكل منهما
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 التأثري اإلمجالي

 

إّن تطور تعداد الوظائف املدرجة يف امليزانية حبسب الفئة والوحدة التنظيمية، من التعديالت إىل برنامج العمل  -050

والناتج عن التغيريات  5107-5103فإىل اقرتاحات برنامج العمل وامليزانية للفرتة  5102-5107وامليزانية للفرتة 

ويرد موجز عن تطور الوظائف املدرجة يف امليزانية واملقسمة حبسب املوقع . 2امللحق والربناجمية، يرد يف  اهليكلية

وظيفة من فئة اخلدمات العامة  22التعداد اإلمجالي للوظائف. إن خفض وهو ال ُيظهر أية زيادة يف  2والفئة يف اجلدول 

)ال سيما يف املقر الرئيسي( من خالل عملية الرتشيد املتواصلة تقابله من جهة أخرى زيادة يف الوظائف الفنية وباألخص 

 يف املكاتب امليدانية، مبا يف ذلك من خالل االنتداب.

 

 يف امليزانية حبسب املوقع والفئة : تطور الوظائف املدرجة1اجلدول 

برنامج العمل وامليزانية  فئة الدرجة

 4102-4102املعدل، 

برنامج العمل وامليزانية للفرتة  التغيري
4106-4102 

    املقر الرئيسي

 868 (2) 870 الفئة الفنية والفئات العليا

 606 (30) 636 فئة اخلدمات العامة

 1,474 (32) 1,506 إمجالي املقّر الرئيسي

    املكاتب امليدانية

 611 35 576 الفئة الفنية والفئات العليا

 860 (3) 863 فئة اخلدمات العامة

 1,471 32 1,439 اجملموع اخلاص باملكاتب امليدانية

    كافة املواقع

 1,479 33 1,446 الفئة الفنية والفئات العليا

 1,466 (33) 1,499 فئة اخلدمات العامة

 2,945 0 2,945 موعاجمل

موظفا منتدبا موظفا  23، 5107-5103 مالحظة: يشمل تعداد الوظائف الفنية يف املكاتب امليدانية الوارد يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة

مسؤولني مسؤول استثمار من شعبة مركز االستثمار، ومخسة  55من املقر الرئيسي: مسؤول اتصال واحد، وأربعة مدققني داخليني، و

وظيفة ملوظفني فنيني مبتدئني يف تعداد الوظائف لدى املقر  52ماليني، ومسؤولني قانونيني اثنني ومسؤولني اثنني لألمن امليداني. وترد 

 .الرئيسي

 

 الكفاءة والوفورات

 

ضمان أّكد املؤمتر على أن حتديد املزيد من مكاسب الكفاءة والوفورات ينبغي أن يكون مدفوعًا بهدف  -055

االستخدام األكثر كفاءة وفعالية للموارد، وليس على حساب تنفيذ برنامج العمل. إضافة إىل ذلك، شّدد املؤمتر على 
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أهمية احلّد من الزيادات يف تكاليف موظفي املنظمة، وطلب حتقيق املزيد من مكاسب الكفاءة والوفورات، خصوصًا عن 

 34يف املائة من امليزانية. 72وظفني، اليت تشكل حنو طريق اختاذ تدابري ترمي إىل خفض تكاليف امل

 

ما زالت الوفورات واملكاسب الناشئة عن زيادة الكفاءة متثل أولوية قصوى بالنسبة للمنظمة. ففي التغيري  -052

د ، ُأدرجت ضرورة ترسيخ عقلية خاصة بقيمة النقو5105التحولي الذي أدخله املدير العام يف املنظمة بدءًا من عام 

يف  أمريكيمليون دوالر  70.3كعنصر أساسي يف هذا التغيري يف املنظمة. وقد أّدى ذلك إىل وفورات ملحوظة يف الكفاءة: 

، مع تنفيذ برنامج 5102-5107خالل الفرتة املالية  أمريكيمليون دوالر  23.3، وُوجد مبلغ 5102-5105الفرتة 

هج على أساس املبدأ العام الشامل املتمثل بالتقليل إىل أدنى حد من األثر العمل املوافق عليه يف الوقت ذاته. وقد صيغ الن

على املكاتب امليدانية واإلدارات الفنية للمنظمة. ومّتت الوفورات بصورة رئيسية يف تكاليف املوظفني ويف الوحدات 

 35.على مدى الفرتتني املاليتنيوظيفة  522اإلدارية، مبا أفضى إىل إلغاء 

 

 أربعة ، يبقى املبدأ العام الشامل متمثاًل يف إجياد وفورات، مع الرتكيز على5107-5103فرتة املالية يف ال -057

 جماالت امكنة للوفورات. 

 

 تكاليف املوظفني
 

يف املائة من ميزانية منظمة الفاو، ومع تقدير مستوى  72مع اإلشارة إىل أن تكاليف املوظفني متثل حوالي  -052

أن معظم امتيازات  5102قها املدير العام، أقّر املؤمتر يف دورته الثامنة والثالثني املنعقدة عام الوفورات اليت حق

واستحقاقات موظفي املنظمة يتحدد يف إطار النظام املوحد لألمم املتحدة وُتقّره جلنة اخلدمة املدنية الدولية و/أو اجلمعية 

 36العامة لألمم املتحدة يف نيويورك.

 

، ال ميكن حتقيق مزيد من الوفورات امللحوظة من تكاليف املوظفني يف منظمة الفاو سوى من خالل بالتالي -053

إجراء تغيريات جمدية على حزمة التعويضات. وأقّر املؤمتر أنه ال ميكن أن حيصل هذا إاّل من خالل حوار فعال مع 

كة ناشطة يف ما جتريانه من استعراض شامل حلزمة اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجلنة اخلدمة املدنية الدولية، ومشار

 تعويضات املوظفني. 

 

مرات عدة على أهمية مشاركة أعضاء املنظمة يف اللجنة  38واجمللس 37ويف هذا الصدد، أّكد كّل من جلنة املالية -057

واخلمسني بعد املائة املنعقدة اخلامسة للجمعية العامة لألمم املتحدة. وقد قامت جلنة املالية مؤخرًا، يف دورتها السادسة 

                                                      
 C 2013/REPالوثيقة من  001-07الفقرات   34

 CL 148/3من الوثيقة  02-5والفقرات  C 2015/8من الوثيقة  753-757الفقرات   35

 7/5102 من القرار 7 والفقرة C 2013/REP الوثيقةمن  013 الفقرة  36

  CL 150/4من الوثيقة  57 -52، والفقرتان CL 149/4الوثيقة )هـ( من 50رة الفق  37
  CL 150/REPسابعًا من الوثيقة  -07، والفقرة CL 149/REPالوثيقة )و( من  05الفقرة ، وCL 148/REPالوثيقة )هـ( من 7الفقرة   38



C 2015/3 44 

 

، بتسليط الضوء على الطابع امللّح هلذه املشاركة يف سياق القلق الذي أبدته إىل أن 5107يف نوفمرب/تشرين الثاني 

 39االستعراض اجلاري حلزمة التعويضات من قبل جلنة اخلدمة املدنية الدولية يسري ببطء.

 

عن جتميد للمرتبات ملوظفي الفئة الفنية  5102-5107 يف الفرتة لقد نشأت الوفورات يف تكاليف املوظفني -055

 وموظفي فئة اخلدمات العامة يف منظومة األمم املتحدة خالل االستعراض اجلاري من قبل جلنة اخلدمة املدنية الدولية،

ان أن يؤدي كما يرد شرحه يف القسم جيم، بشأن زيادات منتظرة يف التكاليف. واملشاركة املستمرة ضرورية لضم

 إىل وفورات دائمة. من قبل جلنة اخلدمة املدنية الدوليةاالستعراض 

 

 تكنولوجيا املعلومات -اإلنفاق الرأمسالي

 

يوّفر مرفق اإلنفاق الرأمسالي التمويل لالستثمارات يف األصول اليت هلا عمر انتفاعي جياوز سنتني. ومنذ  -050

ُتخدم بالكامل تقريبًا لتمويل استثمارات رأمسالية رئيسية يف تكنولوجيا ، اس5112-5117إنشائه يف الفرتة املالية 

املعلومات يف املنظمة: استثمارات يف البنية التحتية األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والنظم اإلدارية 

نفاق الرأمسالي(. واملعايري األكثر املؤسسية، والتطبيقات الفنية املؤسسية، ونظم إدارة املعلومات )ُأنظر القسم دال، اإل

أدخلت صرامة أكرب على تقييم جودة االستثمارات يف اقرتاحات  5102-5107صرامًة اليت ُأدرجت يف الفرتة املالية 

 5107.40اإلنفاق الرأمسالي، كما يرد يف استعراض منتصف املدة لعام 

 

وهيكلتها ها تصميمة تكنولوجيا املعلومات، اليت ُأعيد وختضع االستثمارات يف تكنولوجيا املعلومات إلدارة شعب -021

)ُانظر القسم دال، تكنولوجيا املعلومات(. وتقوم شعبة تكنولوجيا املعلومات برتكيز البنية التحتية  5107خالل عام 

و حنلتكنولوجيا املعلومات واالستثمارات يف خدمات الدعم على تغيري منط تقديم هذه اخلدمات، مع حتّول جوهري 

 فرص االعتماد على املصادر اخلارجية املتاحة اليوم يف سوق عمل تكنولوجيا املعلومات. استغالل

 

، مبا احلاسوبية اخلوادم أجهزةعلى سبيل املثال، يستضيف مركز البيانات يف املقر الرئيسي عدة مئات من  -020

ر إجراء استثمار ملرة واحدة ضمن املوارد احلالية من يف ذلك كل نظام من نظم تكنولوجيا املعلومات يف املنظمة. ومن املقر

أجل حتديد ثم إدارة انتقال هذه البنية التحتية إىل مزّودي خدمات خارجيني. وسوف يقّدم هؤالء املزّودون خدمات 

استغالل  حديثة ومرنة، ودعمًا لياًل ونهارًا وطيلة أيام األسبوع، إضافًة إىل قدرة حمّسنة على الصمود. كذلك، سوف يتّم

خدمات احلوسبة السحابية عند االقتضاء للمعلومات العامة عن منظمة الفاو، يف حني تبقى النظم اليت تتضمن معلومات 

سرية داخلية أو يستضيفها مركز احلساب الدولي التابع لألمم املتحدة من أجل احلفاظ على املزايا واحلصانات اليت 

السرية. وإضافًة إىل استبدال البنية التحتية، توّفر احلوسبة السحابية أيضًا فرصًا  تتمتع بها منظمة الفاو إزاء البيانات
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(، بكلفة خمفضة يف أغلب األحيان ومزيد من MS 232) اإللكرتونيالستبدال خدمات التعاون الداخلي من قبيل الربيد 

 ، أو غريها.Dropboxالوظيفية مثل القدرات من حيث البيانات على غرار 

 

يتمثل أحد تأثريات هذه الفرص بأنه جيب أن حيصل اخنفاض يف االحتياجات إلجراء استثمارات يف اإلنفاق و -025

الرأمسالي يف املستقبل يف البنية التحتية والنظم اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات. وُيعزى السبب يف ذلك إىل أن 

والربامج والرتاخيص لن تتوقف، وسوف ُتستبَدل بتكاليف االحتياجات احلالية املتقلبة لالستثمار مرة واحدة يف األجهزة 

تشغيلية أكثر قابلية للتوقع. وباالستناد إىل املعدل احلالي الستخدام اإلنفاق الرأمسالي وهذه االبتكارات، ُتخفَّض 

 ألف(. وُيعاد ختصيصها للعمل الفين )ُانظر القسم ةأمريكي اتماليني دوالر 2ختصيصات اإلنفاق الرأمسالي بقيمة 

 

وعالوة على ذلك سوف تسعى دراسة جتري حاليا حول جدوى حتقيق التآزر والتقارب عرب نظم ختطيط  -022

جل تعزيز الكفاءة وحتقيق الوفورات إىل مقارنة النتائج أاملوارد يف املؤسسة لدى الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما من 

التشغيل املتبادل بني نظم ختطيط املوارد دعما ملواءمة الشروع فيها حول مع دراسة شاملة ملنظومة األمم املتحدة كان مت 

 املمارسات يف جمال األعمال.

 

 املؤمتر، واجمللس وشؤون املراسمشعبة 

 

إن االستعراض اجلاري للخدمات اليت تقدمها شعبة املؤمتر، واجمللس وشؤون املراسم أّدى إىل وفورات، ومن  -027

 الكفاءة والوفورات خالل فرتة السنتني املقبلة.املتوقع حصول مزيد من 

 

وقد أفضى استعراض خدمة مزايا واستحقاقات املوظفني إىل إلغاء منصب واحد متصل خبدمة استرياد  -022

السيارات، ومن املتوقع حصول مزيد من الكفاءة يف هذا اجملال. كذلك، قد يؤدي حتديث أنشطة املراسالت الرمسية إىل 

لشعبة. وعالوًة على ذلك، فإن منوذج أعمال جديد لطباعة ونشر وثائق باالستناد إىل مبدأ االعتماد على تبسيط داخل ا

مصادر خارجية يف أنشطة الطباعة قيد الدراسة حاليًا، ومن املتوقع أن ينتج عنه قدر ملحوظ من الكفاءة والوفورات يف 

 املقبلة. اليةفرتة املال

 

 خدمات األمن

 

دمات األمنية يف منظمة الفاو يف فرعني: فرع األمن يف املقر الرئيسي )يف إدارة اخلدمات املؤسسية( ُتنّظم اخل -023

ويوفر الدعم لتنفيذ مهمة املدير العام باعتباره املسؤول املختار يف روما،  الرئيسياملسؤول عن ضمان السالمة يف مباني املقر 

شؤون السالمة واألمن؛ واألمن لمع احلكومة املضيفة وإدارة األمم املتحدة ، واالتصال والتنسيق يطالياإلعن األمن بالنسبة 

يف امليدان )حتت نائب املدير العام(، الذي يضمن أمن وسالمة املوظفني يف املكاتب امليدانية. ويرد وصف وظيفة األمن يف 

 اإلنفاق األمين.  -07 بابالقسم دال، ال
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يف املقر الرئيسي ويف املواقع يف امليدان على السواء، سوف ُتلغى تسع وظائف  بهدف توفري املرونة لتعزيز األمن -027

( أمريكيمليون دوالر  0.3شاغرة يف فئة اخلدمات العامة يف فرع األمن يف املقر الرئيسي، وسوف ُيعاد استثمار املوارد )

يف خدمات األمن خالل الفرتة املالية  يف الباب اخلاص باإلنفاق األمين. كما سيتم استكشاف فرص أخرى لتحقيق الكفاءة

5103-5107 . 

 

 مزيد من الكفاءة اإلدارية

 

 إىل إجناز كفاءات وسوف يتم السعيجرى بقوة تثبيت ثقافة القيمة مقابل املال يف املنظمة، ، 5105منذ عام  -025

ط البناء اإلداري بكامله، . وسوف ُيدَفع ذلك، كما يف املاضي، مببدأ تبسي5107-5103 الفرتة املاليةخالل  أكرب

وخباصة يف املقر الرئيسي، مع احلفاظ على القدرات الفنية للمنظمة وتعزيزها قدر اإلمكان. وبناًء عليه، سوف يتّم 

استكشاف الفرص لتحقيق مزيد من الكفاءة يف شعبة اخلدمات اإلدارية، وشعبة املؤمتر، واجمللس وشؤون املراسم، كما 

مبا يف ذلك من خالل التعاون والتقارب بني النظم ذات الصلة والعمليات ية األخرى يف املنظمة، فنويف الوحدات غري ال

 بني الوكاالت اليت تتخذ من روما مقرا هلا.
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 أهم األبعاد املالية واملتعلقة بامليزانية -جيم

 

الشـرتاكات املقـررة   حيسب هذا اجلزء االحتياجـات الالزمـة للتمويـل الكامـل لربنـامج العمـل املمـول مـن ا         -020

املقرتحـة. وهـو يصـف تقـدير الزيـادات يف التكـاليف والتغيُّـرات         لالعتمادات الصافيةباحملافظة على القوة الشرائية 

 .5107-5103 إىل فرتة السنتني 5102-5107 اإلضافية األخرى يف االنتقال من فرتة السنتني
 

 الزيادات املتوقعة يف التكاليف
 

 املنهجية والسياق
 

الـنهج الـذي سـبق أن     5107-5103يف التكاليف يف برنامج العمـل وامليزانيـة    ةتتبع منهجية حساب الزياد -071

وافق عليه كل من جلنة املاليـة واجمللـس واملـؤمتر. وتغطـي تقـديرات الزيـادة يف التكـاليف إعـادة حسـاب تكـاليف           

إىل املسـتوى الـذي سـتكون عليـه يف      5102-5107مدخالت الربنامج العادي من املستوى الذي كانت عليه يف الفـرتة  

لتنفيذ برنـامج العمـل، أي مـا يتعلـق بشـؤون املـوظفني والسـلع واخلـدمات. وتوضـع تقـديرات            5107-5103الفرتة 

 الزيادات يف التكاليف على أساس كل سنتني من خالل: تسـويات التكـاليف الفعليـة الـيت جتـري يف فـرتة السـنتني       

 على فرتة السنتني(؛ والتسويات املتوقعة يف تكاليف الوحدة اليت ستسـري يف فـرتة السـنتني    احلالية )توزيع التكاليف

 التالية )التضخم(؛ وعنصر انقضاء الوقت يف ما يتعلق بالوظائف الثابتة.
 

املرتتـب علـى تسـويات     5107-5103هو األثر املالي اإلضـايف يف الفـرتة    على فرتة السنتني توزيع التكاليف -070

 . وهو نتيجة لعاملني هما:  5102-5107ف املوظفني اليت حتدث يف الفرتة تكالي
 

     ( أي 5102-5107إدراج اعتمادات غري كافية أو زائدة يف امليزانية للتكـاليف يف فـرتة السـنتني احلاليـة ،)

 االختالف يف تكاليف املوظفني الفعلية لكل شهر عمل عن تقديرات امليزانية اليت ُأعدت قبل عامني؛

 ( الـيت سـرى مفعوهلـا يف مرحلـة زمنيـة مـا أثنـاء فـرتة         5102-5107بيق تسويات التكاليف اجلارية )تط

شـهرًا كاملـة يف فـرتة     57)وكانت مدرجة أو غري مدرجـة يف امليزانيـة( علـى فـرتة      5102-5107السنتني 

 .5107-5103السنتني 
 

موضوعية األثر املالي لألحـداث الـيت وقعـت    وهكذا، فإن توزيع التكاليف على فرتة السنتني يعكس بطريقة  -075

. ومعظم التغيُّـرات يف تكـاليف املـوظفني الـيت ُتنفـذ      5107-5103بالفعل أو املتوقع وقوعها قبل تنفيذ ميزانية الفرتة 

أثناء فرتة السنتني هي نتيجة لتوصيات جلنـة اخلدمـة املدنيـة الدوليـة الـيت وافقـت عليهـا اجلمعيـة العامـة لألمـم           

. وحتركات الدوالر األمريكي مقابل العمالت احمللية يف املكاتـب امليدانيـة تسـاهم أيضـًا يف توزيـع التكـاليف       املتحدة

 على فرتة السنتني بقدر ما ختتلف عن أسعار الصرف املعمول بها يف فرتة السنتني السابقة.  
 

نتني هـي يف األسـاس مسـألة واقـع     وبناء على ذلك، فإن االنعكاسات املالية لتوزيع التكاليف على فرتة السـ  -072

ومسألة حساب، وليست مسألة حدس أو ختطيط طويل األجل. وتستند تقـديرات التكـاليف احلاليـة ملـا بعـد انتهـاء       
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اخلدمة إىل آخر نتائج التقييم االكتواري خلطط االلتزامات اخلاصة باملوظفني )التغطيـة الطبيـة بعـد انتهـاء اخلدمـة،      

نظام مدفوعات نهايـة اخلدمـة، وصـندوق التعويضـات(. وتقـوم كـل منظمـة مـن         ودمة، مدفوعات نهاية اخلصندوق و

 املنظمات اليت تتخذ من روما مقرا هلا بإجراء هذا التقييم االكتواري يف كل سنة.  
 

الناشئ عن تلك التسويات املتوقع أن حتدث يف أوقـات   5107-5103لتكاليف يف الفرتة اأثر  التضخموميثل  -077

التالية. وتقديرات التضخم املتعلقـة باملرتبـات واالشـرتاكات يف صـندوق املعاشـات التقاعديـة         فرتة السنتنيخمتلفة يف

ملستهلكني، واألرقـام الدليليـة لألجـور    اوالبدالت مستمدة من التنبؤات اخلارجية حديثة العهد )الرقم القياسي ألسعار 

ملعلومـات االقتصـادية، والبيانـات الـيت تنشـرها أجهـزة       االمسية، وسعر الصرف حسب املوقع( الصادرة عن وحـدة ا 

 موثوقة من قبيل جلنة اخلدمة املدنية الدولية، والتحقق املستقل.  
 

 عرض عام لتقديرات الزيادات يف التكاليف
 

مببلـغ   5107-5103من أجل االعتمادات الصافية املقرتحة للفرتة املقدرة لقد ُحسبت الزيادات يف التكاليف  -072

مـوع الزيـادات   . وبلـغ جم يف املائـة  2.7مليون دوالر أمريكي، أي زيادة يف التكاليف لفرتة السنتني بنسبة  72.2ه قدر

( 5102-5105ئـة ) ايف امل 2.0يف التكاليف التقديرية هي األقل يف الفرتات املالية السبع املاضية، واليت تراوحت مـن  

سـب فئـة   حب 5107-5103للفرتة املاليـة  ت يف التكاليف املقدرة وتتلخص الزيادا. (5110-5115ئة )ايف امل 05.5إىل 

 .7 اجلدوليف كما هو مبني املدخالت 
 

بسدعر الصدرف الدوارد يف     4102-4106 الفدرتة  ملخص الزيادات يف التكاليف حتد  االعتمدادات الصدافية يف   : 2اجلدول 

 *4102-4102 الفرتة ميزانية
 

 )مباليني الدوالرات األمريكية(
  

تمادات الصافية االع 

املقرتحة يف برنامج 

العمل وامليزانية للفرتة 

بتكاليف  4106-4102

 4102-4102الفرتة 

التوزيع على فرتة 

 السنتني

 التضخم

الزيادات يف 

التكاليف 

-4106للفرتة 

4102 

النسبة املئوية 

لزيادة 

التكاليف )عن 

 فرتة السنتني(

النسبة املئوية من 

جمموع الزيادة يف 

حسب التكاليف 

كل عنصر من 

 عناصر التكلفة
 )هـ(= )د(/)ج(( )د(= )ب( + )ج(( )ج( )ب( )أ( 

       خدمات املوظفني

الرواتب واالشرتاكات يف صندوق 

 املعاشات التقاعدية والبدالت

692.0 (10.5) 20.6 10.1 1.5% 29% 

 %41 %22.6 14.1 - 14.1 62.4 استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة

 %70 %3.2 24.2 20.6 3.6 754.4 ات املوظفنيجمموع خدم

 %30 %2.5 10.2 10.2 - 406.3 جمموع السلع واخلدمات

 - %0.0 - - - (149.0) إيرادات املنظمة األخرى

مستوى امليزانية لالعتمادات 

 الصافية واالحتياجات اإلضافية

1,011.7 3.6 30.8 34.3 3.4% 100% 

 االعتمــادات الصــافية املقرتحــة بتكــاليف   5107-5103ت املــدخالت املــبني يف العمــود املعنــون "برنــامج العمــل وامليزانيــة للفــرتة  يعكــس توزيــع امليزانيــة حبســب فئــا  *

 .. واألرقام مقربة إىل أقرب ُعشر5102-5107بتكاليف الفرتة  5107-5103" جمموعة املدخالت املقرتحة يف املقرتح اخلاص بفرتة السنتني 5102-5107الفرتة 
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 خدمات املوظفني

 

تشمل خدمات املوظفني مجيع تكاليف املوظفني، مبا يف ذلك املرتبـات، واالشـرتاكات يف صـندوق املعاشـات      -073

التقاعدية، وبدالت اإلعالة، والضمان االجتماعي، واالستحقاقات األخرى املتعلقـة بـاملوظفني، واسـتحقاقات مـا بعـد      

ني أو فئـة مـوظفي اخلـدمات العامـة. وتـأتي الزيـادات يف تكـاليف خـدمات         انتهاء اخلدمة سواء لفئة املوظفني الفنـي 

املوظفني من القرارات املتعلقة بالنظام املوحد لألمم املتحدة، بعد استعراضه من جلنة اخلدمة املدنيـة الدوليـة وموافقـة    

ئدة يف األسـواق. وهـذا   اجلمعية العامة لألمم املتحدة عليه، ومن عوامل خارجية أخرى من قبيل أسـعار الصـرف السـا   

املكاتـب امليدانيـة حيـث ترتفـع العمـالت احملليـة        هذه العنصر األخري له أهمية خاصة بالنسبة لتكاليف املوظفني يف

مقابل الدوالر األمريكي. وتنطبق الزيادات اليت تقرها جلنـة اخلدمـة املدنيـة الدوليـة حبسـب املوقـع وفئـة املـوظفني         

 عندما حتدث.

 

وأنهـا   ة مقارنـًة بفـرتة السـنتني السـابقة    يف املائـ  2.5ن خدمات املوظفني سوف تزيـد بنسـبة قـدرها    ويقّدر أ -077

يف املائة( الزيادات يف التكاليف اليت يرد تلخـيص هلـا يف    71مليون دوالر أمريكي من )أي نسبة قدرها  57.5ستمثل 

)أي  مـن هـذا املبلـغ    مليـون دوالر أمريكـي   2.3وُيعزى إىل توزيع التكاليف على فرتة السنتني مبلغ قدره  .7اجلدول 

لتسويات تكـاليف املـوظفني الـيت حتـدث يف فـرتة السـنتني احلاليـة(،         5107-5103التأثري املالي اإلضايف يف الفرتة 

مليون دوالر أمريكي )أي أثر التسويات املتوقع سريانها اعتبارًا من يناير/كـانون   51.3بينما يقّدر التضخم مببلغ قدره 

 بالنسبة للتكاليف(. 5103لثاني ا

 

مليون دوالر لفرتة السنتني هو منخفض للغاية مقارنة بفـرتات السـنتني السـابقة ويعـود      2.3واحتساب مبلغ  -075

بشكل كامل إىل تكاليف خـدمات املـوظفني. وهـذا جـاء نتيجـة ترافـق ختفـيض تكـاليف املـوظفني احملسـوبة لفـرتة            

قات حمليـون دوالر يف تكلفـة اخلدمـة اجلاريـة ملسـت      07.0الر مع زيادة مقدرة مببلغ مليون دو 01.2السنتني والبالغة 

 املوظفني ما بعد اخلدمة، أي كاآلتي:
 

املوظفني من الفئة الفنيـة وفئـة اخلـدمات العامـة ومعاشـاتهم التقاعديـة خـالل فـرتة          رواتبجتميد إن أثر  )أ(

تكاليف األعلى  من املقرر يف امليزانية لبـدالت أخـرى   والذي مل تقابله إال جزئيا ال ،5102-5107السنتني 

ــاطر يف       ــدل املخـ ــار وبـ ــة اإلجيـ ــفر وإعانـ ــتحقاق السـ ــيم واسـ ــة التعلـ ــة، ومنحـ ــدالت اإلعالـ ــل بـ  مثـ

دوالر يف تكـاليف املـوظفني لفـرتة السـنتني     ماليـني   7إىل اخنفاض بنحـو   يؤدي أن ،5102-5107الفرتة 

 ؛5103-5107

أمني الطيب األساسية للموظفني من الفئـة الفنيـة وفئـة اخلـدمات العامـة زيـادة يف       )ب( مل تشهد تكلفة خطة الت

، وذلك أساسا بسبب عقد التأمني الطيب اجلديد، اما أدى إىل اخنفاض مببلـغ  5102-5107فرتة السنتني 

 ؛5107-5103مليون دوالر يف تكاليف املوظفني للفرتة املالية  2.3
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يف التكاليف اخلدمية احلالية الستحقاقات املـوظفني بعـد    املقرر يف امليزانية أعلى من حدوث زيادة إمجالية )ج(

زيـادة  وإىل  5102ديسـمرب/كانون األول   20انتهاء اخلدمة وذلك اسـتنادًا إىل التقييمـات االكتواريـة حتـى     

ألول ديسـمرب/ كـانون ا   20يف األولـي  التقيـيم   تقريـر  التغطية الطبية بعـد انتهـاء اخلدمـة حسـب    مقدرة يف 

 .5107-5103 للفرتة املاليةمليون دوالر  07.0 مببلغاما أدى إىل زيادة ، 5107

 

يف  5107-5103مليون دوالر أمريكي يف الفـرتة   51.3من املتوقع حدوث زيادة تضخمية يف التكاليف قدرها  -070

 ل:ما يتعلق خبدمات املوظفني استنادًا إىل التقديرات اخلاصة بشتى عناصر التكاليف، مث
 

توقع حدوث زيادات تضخمية خمتلفة يف مرتبات موظفي الفئـة الفنيـة ومـوظفي فئـة اخلـدمات العامـة يف        (أ)

املواقع امليدانية، مع مراعاة عوامل مثل التضـخم، وتقلبـات أسـعار الصـرف، واألمنـاط السـابقة للزيـادات        

دة املعلومـات االقتصـادية واألرقـام    الـيت تصـدر عـن وحـ    املستهلكني ألسعار  يةالقياسمؤخرًا. وتتنبأ األرقام 

بالنسـبة إىل مكاتـب االتصـال    يف املائـة   5.1 بـني دوث زيـادات تـرتاوح   حبالدليلية ملتوسط األجور اإلمسية 

يف أفريقيـا وإقلـيم الشـرق األدنـى يف      يف املائـة  5.1غري املقر، ونسبة عالية تبلغ من وأماكن العمل األوروبية 

البلـدان الـيت يكـون    يف شـيا مـع األرقـام القياسـية ألسـعار املسـتهلكني       ، متا5107و 5103كل من عـامي  

. فعلى سبيل املثال، من املتوقع أن تصل معدالت التضخم يف غانا، حيـث يوجـد   للمنظمة فيها وجود كبري

يف املائـة يف سـنة    01.5وإىل  5103يف املائـة يف سـنة    02.7إىل  ملنظمة األغذيـة والزراعـة مكتـب إقليمـي،    

 ؛5107

يف املقـر  يف املائـة علـى أجـر مـوظفي الفئـة الفنيـة        1.0يف املائـة و  1.5 قـدرها  بنسـبة  حدوث زيادة طفيفـة  )ب(

ألسـعار املسـتهلكني    القياسـية  األرقـام على الرتتيب، متاشيًا مـع تنبـؤات    5107و 5103سنة يف  الرئيسي

 ؛بإيطالياعن وحدة املعلومات االقتصادية واملتعلقة  اليت تصدر

ئـة لعـام   ايف امل 0زيادة بنسـبة  ، وتطبق 5103عام  يف الرئيسي زيادة ملوظفي اخلدمة العامة يف املقرتطبق ال  )ج(

 حاليـا الـذي يبلـغ   االمسـي لألجـور    وحدة املعلومـات االقتصـادية  أقل بكثري من متوسط مؤشر أي ، 5107

 .يف إيطالياسعار املستهلكني األرقام القياسية ألو 5107ئة يف عام ايف امل 0.7و  5103ئة يف ايف امل 0.5

 .عقد التأمني الطيب األخذ يف االعتبار، مع التكاليف الطبيةلتغطية  زيادةحدوث  عدم )د(

 .5107يف املائة لعام  5وزيادة  5103يف عام  حدوث زيادة يف تكاليف منحة التعليمعدم  )هـ(

قات السفر، أخـذًا يف احلسـبان، كمتوسـط،    يف املائة يف تكاليف استحقا 5توقع حدوث زيادة سنوية قدرها  (و)

 .وتقلبات أسعار صرف العمالتحملطات العمل املختلفة الزيادة يف الرقم الدليلي ألسعار املستهلكني 

عدم حدوث زيادة جديدة يف التكاليف احلالية خلدمة املوظفني بعد انتهاء اخلدمة يف التقديرات االكتواريـة   )ز(

 5107ديسـمرب/ كـانون األول    20يف  اإلكتواريـة النهائيـة  تقديرات يف التقـارير  يف املستقبل. وسوف تكون ال

ي ينبغـي إدارتـه أثنـاء    ذوالـ  عالي املخاطر اجملال هذا ويظل. 5107-5103مبنية على اإلنفاق يف  5102و

 التنفيذ.
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الـتكهن بهـا علـى    وقد ُأبلغت أجهزة منظمة األغذية والزراعة الرئاسية بأن تكـاليف املـوظفني مـن الصـعب      -021

 41الرغم من نظام املعلومات احملسن الذي ُيستخدم لتحليل أمناط التكاليف احلالية وحتديد االجتاهات حتديـدًا كميـاً  

 اما يؤدي إىل اختالفات عن تقديرات امليزانية اليت ُتعد قبل تنفيذ امليزانية.  

 

ميكـن   5103وعـام   5102كتوارية يف نهايـة عـام   وكمثال، وكما لوحظ أعاله يف الفقرة )ز(، فإن التقلبات اال -020

أن تؤدي إىل تقلبات ملموسة من االفرتاضات احلالية. وباملثل، من الصـعب التنبـؤ بتقلبـات أسـعار العملـة يف املواقـع       

األخرى خبالف املقر. وجيب إدارة أي اختالف ضمن االعتماد املدرج يف امليزانية لفرتة السنتني، اما يتطلـب إدخـال   

يالت على الربامج أثناء دورة التنفيذ من أجل إدارة هذه التكـاليف غـري املدرجـة يف امليزانيـة، وتظهـر التسـويات       تعد

 ضمن توزيع التكاليف على سنتني، يف ما يتعلق بفرتة السنتني التالية.

 

 السلع واخلدمات

 

روفات التشـغيل العامـة،   يدخل ضمن جمموع السلع واخلدمات، املـوارد البشـرية األخـرى، والسـفر، ومصـ      -025

 دوالر أمريكــي، وهــو مــا يعــادل زيــادة بنســبة   مليــون. 01.5واألثــاث، واملعــدات، ويــبني تضــخمًا تقــديريًا يبلــغ  

يف املائـة   2.2يف املائـة و  2.0) ألسعار املسـتهلكني  العاملية األرقام القياسية وتطبق .يف املائة يف فرتة السنتني 5.2قدرها 

يف  1.0يف املائـة و  1.5ألسـعار املسـتهلكني بالنسـبة إليطاليـا )     القياسـي الـرقم  ولى التوالي(. ع 5103و 5103يف سنة 

   على تكاليف مجيع املواقع حلساب زيادة التكلفة اإلمجالية يف امليزانية. (،5107و 5103املائة لسنة 

 

السـلع واخلـدمات املقـدرة    االحتياجـات التقديريـة مـن     5107-5103يضم برنامج العمل وامليزانية للفـرتة  و -022

. وعند وضـع الزيـادة التقديريـة يف السـلع واخلـدمات،      التنفيذ الكامل لربنامج العمل وامليزانيةاستنادا إىل بشكل عام 

أجري حتليل ألمناط اإلنفاق احملتملة حبسب فئة التكاليف، استنادا إىل عمليات اإلنفاق السابقة. واملنتظـر أن يكـون   

 اماثال. 5107-5103سلع واخلدمات يف منط اإلنفاق على ال

 

وسيستمر رصد االجتاهات والقرارات اليت ميكن أن تؤثر على الزيـادات التقديريـة يف التكـاليف، وسـيجري      -027

إبالغ األجهزة الرئاسية بأي تغيُّـرات كـبرية يف افرتاضـات وتقـديرات الزيـادات يف التكـاليف قبـل انعقـاد املـؤمتر يف          

 .5102يونيو/حزيران 

 

 عنصر انقضاء الوق 

 

عنصر انقضاء الوقت هو ختفيض اعتمادات امليزانية للتكاليف التقديرية للوظائف الثابتة ألن بعض الوظـائف   -022

ستظل شاغرة لبعض الوقت نتيجة لتـنقالت املـوظفني. وتسـتند منهجيـة عنصـر انقضـاء الوقـت، الـيت وافـق عليهـا           

                                                      
 معاملة االختالف يف تكاليف املوظفني FC 113/10الوثيقة   41
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معــدالت دوران  (0) إىل ثالثــة جوانــب: (،0007وفمرب/تشــرين الثــاني )ن اجمللــس يف دورتــه الســابعة بعــد املائــة 

املـدى املتوقـع حلـاالت انتهـاء      (2) أوقات التوظيـف املعياريـة؛   (5) املوظفني، كما تقاس من خالل انتهاء اخلدمة؛

 اخلدمة، حتى ميكن توقع إجراءات التعيني وتقليل الفرتات السابقة على التعيني بناء على ذلك.

 

( 5107حتـى   5101ووفقًا للمنهجية املعمول بها، فقد ُطبقت فرتة مخس سنوات كمتوسط متحرك )أي من  -023

يف املائـة ملـوظفي الفئـة الفنيـة      2.07حلساب معدالت دوران املوظفني. وهو ما يسفر عن معدل دوران يبلغ يف املتوسط 

املتحرك البـالغ مخـس سـنوات واملسـتخدم يف برنـامج      يف املائة ملوظفي فئة اخلدمات العامة. ومقارنًة باملتوسط  3.17و

يف  1.55بنسـبة قـدرها   قلـيال  ، اخنفض معدل دوران املوظفني مـن الفئـة الفنيـة    5102-5107العمل وامليزانية للفرتة 

 حالة موظفي فئة اخلدمات العامة. يف املائة يف 1.17بنسبة قدرها بزيادة طفيفة املائة و

 

أسبوعا؛ وبالنسـبة إىل   21ذجية املطبقة هي كاآلتي: بالنسبة إىل موظفي الفئة الفنية إن مهل التوظيف النمو -027

. ويعـزى  5102-5107أسبوعا بالرتتيب املطبقـة يف الفـرتة    52و 75أسبوعا، مقارنة مبهلة  55فئة اخلدمات العامة 

 5102-5107 فـرتة السـنتني   اخنفاض مدة التوظيف والتجديد إىل تبسيط إجراءات االختيار والتعيني اليت أدخلت يف

بالنسبة إىل موظفي الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة. وميكن توقع مدى حاالت انتهاء اخلدمة استنادا إىل اسـتعراض  

 .2ألسباب انتهاء اخلدمة، والذي تلخص نتائجه يف اجلدول 
 

 : مدى إمكانية التنبؤ بإجراءات التوظيف2اجلدول 
ات العامةفئة اخلدم  الفئة الفنية   

 النسبة املئوية فئة إنهاء اخلدمة

 من املوظفني

عدد األسابيع 

 املتوقع

النسبة املئوية  

 من املوظفني

عدد األسابيع 

 املتوقع

 أسبوعا 55 %20  أسبوعا أو أكثر 21 %34 إنهاء متوقع للخدمة )مثل التقاعد اإللزامي(

د تقديم إنهاء للخدمة متوقع لفرتة حمدودة )مثل االستقاالت بع

 اإلشعار املطلوب(

 أسابيع 7 %51  أسابيع 01 50%

 أسابيع 1 %29  أسابيع 1 %16 إنهاء للخدمة غري متوقع

 

يف املائـة لفئـة    0.30بنسـبة   5107-5103 الفـرتة  وقد طبقت هذه النتائج حلساب عنصـر انقضـاء الوقـت يف    -025

 الفـرتة  مـة العامـة. وباملقارنـة بالنسـب املئويـة املسـتخدمة يف      يف املائة لفئـة مـوظفي اخلد   0.35املوظفني الفنيني وبنسبة 

وبقيـت   .يف املائـة(  5.12، يكون عنصر انقضاء الوقت قد اخنفـض بالنسـبة لفئـة املـوظفني الفنـيني )مـن       5107-5102

، لـذي حـدث  االشـامل  يف املائة(. ونظرًا للتغري الطفيف  0.37بالنسبة لفئة موظفي اخلدمة العامة )من  أساسا دون تغيري

 )باسـتثناء على تكاليف املوظفني عند تطبيقه على مجيع املواقـع،  هامشي مل يكن لعنصر انقضاء الوقت اجلديد أي تأثري 

 .42(املواقع القطرية ومكاتب االتصال
 

حبسب النتيجة التنظيمية قبل الزيادات يف املقرتحة العتمادات الصافية لعرضا عامًا  السابعامللحق قدم وي -020

 .تكلفة وبعدهاال

                                                      
 على إلغاء عامل انقضاء الوقت. 5110بالنسبة ملكاتب االتصال واملكاتب القطرية، وافق املؤمتر يف عام   42
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 العناصر الكفيلة بتحسني السالمة املالية للمنظمة والسيولة واالحتياطي فيها
 

 ذات الصلة ساباتاحلاألرصدة يف احلساب العام وعن  حملة عامة
 

على ذات الصلة سابات احللحساب العام وثالثة مكونات لميكن تقدير السالمة املالية للمنظمة فيما يتعلق ب -031

 تالي:النحو ال
 

جلميع االشرتاكات على األعضاء واإليرادات اكمة رتالنتائج التارخيية املربز هذا احلساب ي - احلساب العام )أ(

 لتنفيذ برنامج العمل؛اكمية املتنوعة وغريها من اإليرادات واليت تقابلها املصروفات الرت

تقديم سلف ، يف 5-3املالية وفقا لالئحة  ،الصندوقذا هللغرض الرئيسي يتمثل ا -رأس املال العامل صندوق )ب(

مالية للحساب العام لتمويل املصروفات إىل أن يتم حتصيل االشرتاكات املقررة للميزانية. وميكن أيضا 

 الطوارئ غري املنظورة يف امليزانية؛ أنشطة حاالت يف متويل  صندوقهذا الاستخدام 

وجرى توسيعه  0077يف عام  57/77ب مبقتضى قرار املؤمتر أنشئ هذا احلسا - حساب االحتياطي اخلاص )ج(

قوم هذا احلساب ، وي511243 عام من املؤمتر يف ىخرأ ات، وتوجيه07/50و 02/50مبوجب قراري املؤمتر 

ماية برنامج العمل وامليزانية من تأثريات التكاليف اإلضافية غري املدرجة يف امليزانية والناشئة عن التقلبات حب

ا ميكن هلذا احلساب تقديم  يف أسعار الصرف واالجتاهات التضخمية غري املدرجة يف امليزانية. كم املعاكسة

 إىل احلساب العام على أساس اسرتدادها فيما بعد. سلف مالية 

 

5102ديسمرب/كانون األول  20يف ذات الصلة سابات احلموجز لألرصدة يف احلساب العام و ويرد -030
 يف  44

 .3اجلدول 

 

 4101ديسمرب/كانون األول  10حتى ذات الصلة سابات احلاألرصدة يف احلساب العام و :6دول اجل

 مباليني الدوالرات األمريكية 

 (572.7) احلساب العام )العجز(

 25.7 رأس املال العامل صندوق

 07.3 حساب االحتياطي اخلاص

 (525.0) 4101/كانون األول ديسمرب 10)العجز( يف  واحلسابات ذات الصلةجمموع احلساب العام 

 

  العجز يف احلساب العام واحلسابات ذات الصلةموجز للعوامل الرئيسية اليت أسهمت يف أدناه يرد و -035

 .5102ديسمرب/كانون األول  20 يف
 

                                                      
 .C 2005/REPمن الوثيقة  010الفقرة   43

 .C 2015/5 A الوثيقةمن  7الصفحة   44
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 نتهاء اخلدمةامدفوعات تكاليف اخلدمة السابقة غري املمولة للتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة وصندوق 

 

لة خبطة التغطية الطبية بعد صقيمة التزامات اخلدمة السابقة املتتزايد  0007املنظمة باطراد منذ عام  سجلت -032

جمموع وبلغ على النحو الذي حدده التقييم االكتواري اخلارجي.  نتهاء اخلدمةامدفوعات انتهاء اخلدمة وصندوق 

 مليون دوالر أمريكي منه  732.0مبلغا قيمته  5102ن األول ديسمرب/كانو 20يف عنها االلتزامات غري املمولة املبلغة 

متعلق مليون دوالر أمريكي  75.5ومبلغ  لتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمةمليون دوالر أمريكي متصل با 302.7 مبلغ

 . اخلدمةانتهاء صندوق مدفوعات ب

 

 املصروفات غري املدرجة يف امليزانية

 

مليون دوالر  20.2مصروفات غري مدرجة يف امليزانية بلغ جمموعها كانت هناك ، 0005 عام خالل الفرتة منذ -037

 :واحلسابات ذات الصلةوأسهمت يف تدهور جمموع العجز يف احلساب العام دون متويل مقابل أمريكي 
 

ة مبا يزيد للمدير العام تغطية تكاليف إعادة توزيع املوظفني وانتهاء اخلدم 2/00و 7/07رارا املؤمتر أجاز ق )أ(

على التوالي. وقيدت  5110-5111و 0000-0005ن االعتمادات الصافية للميزانية املعتمدة للفرتتني ع

 على احلساب العام؛ 46مليون دوالر أمريكي 5.7و 45مليون دوالر أمريكي 01.3التكاليف ذات الصلة البالغة 

عن املبالغ اليت حددها التقييم االكتواري العام دون متويل مقابل املدفوعات الزائدة  احلساب ىعلقيدت  )ب(

 ؛ 5112-5115يف الفرتة  47مليون دوالر أمريكي 0.7واليت بلغت  نتهاء اخلدمةامدفوعات لصنــدوق 

5112-5117مليون دوالر أمريكي يف الفرتة  5.0و
5117-5113مليون دوالر أمريكي يف الفرتة  5.5؛ و48

 ؛49

مليون دوالر  02.7دمة اجلارية غري املدرجة يف امليزانية والبالغة قيدت على احلساب العام تكاليف اخل )ج(

 ؛5117-5113 الفرتة خبصوص التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة دون متويل مقابل يف 7أمريكي

لتغطية  5117-5113 الفرتة على حساب االحتياطي اخلاص يف 7مليون دوالر أمريكي 3.7قيد مبلغ قدره  )د(

 اخلدمات العامة يف املقر الرئيسي. فئة غري املنتظرة يف مرتباتجزء من الزيادة 

 

 االحتياجات ملوازنة العجز يف احلساب العام

 

تتخذ إذا مل كما جاء يف تقارير الفرتات املالية السابقة، فإن العجز املرتاكم يف احلساب العام سيواصل تدهوره  -032

 تزامات غري املمولة. األجهزة الرئاسية إجراءات ملموسة ملعاجلة االل

                                                      
 C 2001/5  الوثيقةيف  00املالحظة   45
  C 2003/5الوثيقة يف  01املالحظة   46
  C 2007/5Aالوثيقة يف  01املالحظة   47

  C 2007/5Aالوثيقة يف  0املالحظة   48

  C 2009/5Aالوثيقة يف  3احلاشية   49
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  نتهاء اخلدمةااللتزامات اخلاصة باخلدمة السابقة للتغطية الطبية بعد امتويل 

 

حصة املنظمة يف تكاليف االلتزامات اخلاصة باخلدمة السابقة للتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة متثل  -033

ين طوال فرتة العمر املتوقعة هلم استنادا إىل خدماتهم مطالبات التأمني الصحي اليت يتعني أن تسددها نيابة عن املتقاعد

يف تكاليف مكون أساسي ، اليت هي 50وبني تكاليف اخلدمة اجلارية السابقة مع املنظمة. وينبغي التمييز بينها

بعد وبلغ جمموع التزامات التغطية الطبية  املوظفني، وتغطيها يف كل فرتة مالية اعتمادات ميزانية الربنامج العادي. 

 .مليون دوالر أمريكي.302.7مبلغ  5102ديسمرب/كانون الثاني  20انتهاء اخلدمة واملبلغ عنها يف 

 

مل حيدث قط أن سددت التزامات تكاليف اخلدمة السابقة للتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة من اعتمادات  -037

لعمل وامليزانية التمويل الالزم لتكاليف اخلدمة اجلارية امليزانية أو من برنامج العمل. ففي الوقت الذي يوفر فيه برنامج ا

هناك آلية متويل جزئية لتمويل هذا اجلزء من  ،اجلارية( )أي املبالغ اليت سيحصل عليها املوظفون أثناء فرتة السنتني

 فرتة االلتزامات اليت حصل عليها املوظفون يف فرتات سابقة )أي التزامات اخلدمة السابقة(. واعتبارًا من 

على اشرتاكات إضافية منفصلة على األعضاء بغرض متويل التزامات اخلدمة  املؤمتر، وافق 5112-5117 السنتني

 السابقة للتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة. 

 

التقنية تهم منظومة األمم املتحدة واجمللس بأن هذه املسألة معقدة وعلى مستوى عال من نة املالية قرت جلوأ -035

إىل إجياد النظام املشرتك لألمم املتحدة سعي دارة املنظمة يف عربا عن تقديرهما وتشجيعهما للمشاركة النشطة إلرها وأبأس

 .51سألةذه املاحلل األمثل هل

 

والنظام املوحد لألمم نظمة املإدارة كل من هذه املسألة من قبل بشأن ستعراض ومناقشة ما جيري من ايف ضوء و -030

اللتزامات دوالر أمريكي لمليون  07.0قيمته متويل جزئي املتمثل يف توفري واصلة النهج املعتمدة سابقا مب يوصى، املتحدة

 اشرتاكات إضافية منفصلة لفرتة السنتني.كاخلاصة باخلدمة السابقة للتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة 

 

 متويل التزامات اخلدمة السابقة لصندوق مدفوعات نهاية اخلدمة 

 

مبا يف ذلك اإلجازات السنوية املسـتحقة  ، دمةاخلهي املدفوعات اليت تقدم مع انتهاء  نتهاء اخلدمةامدفوعات  -071

ومنحة العودة للوطن وتعويضات نهاية اخلدمة وتكاليف السفر إىل الـوطن الـيت تنشـأ عنـدما تنتهـي خدمـة املـوظفني يف        

وبلـغ إمجـالي    ا اكتواريا للمبـالغ الـيت يكتسـبها املوظفـون احلـاليون.     االلتزامات يف أي نقطة زمنية تقديرربز املنظمة. وت

                                                      
 ستقبل.يف املستدفع خدماتهم مقابل هذه اخلدمات اليت يقدمون  ني احلالينياملوظفنظرا إىل أن تكاليف اخلدمة اجلارية كل سنة رتفع ت  50
 CL 150/REP( من الوثيقة 7)07والفقرة  CL 150/4من الوثيقة  07-02ن الفقرتا  51
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مليـون دوالر   75.5مبلغا قيمته  5102ديسمرب/كانون األول  20املبلغ عنها يف  صندوق مدفوعات نهاية اخلدمةالتزامات 

 أمريكي.

 

ية )أي املبالغ اليت سيكسبها لتكاليف اخلدمة احلالالالزم يف حني يوفر برنامج العمل وامليزانية التمويل و -070

اجلزء من االلتزامات الذي كسبه املوظفون ذلك آلية متويل لتمويل  أي اجلارية(، ال تتوافر املوظفون خالل فرتة السنتني

اخلدمة السابقة، مل تسدد قط من غري املمولة من تزامات لاالهذه سابقة )أي التزامات اخلدمة السابقة(. فالفرتات اليف 

 برنامج العمل. امليزانية أو ت اعتمادا

 

الكبرية عاجلة التزامات اخلدمة السابقة الكفيلة مبتدابري الحتى اآلن على حتديد املنصب لرتكيز إىل اونظرا  -075

طلب أي ي ، الهذا الشأنبومناقشات ما جيري من استعراض لتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة وغري املمولة املتعلقة با

 .5107-5103فرتة السنتني  غري املمولة يف التزامات صندوق مدفوعات نهاية اخلدمة ملعاجلة متويل اإلضايف

 

 نقص السيولة اجلةعممتطلبات 

 

سبق جلوء املنظمة إىل االقرتاض التجاري وقد  ،شرتاكاتأهم االتوقيت تسديد  ضعيفة أماماملنظمة ال زلت  -072

لصندوق رأس املال العامل  بالكامل خدامها ، است5117و 5113و 5112اخلارجي لتغطية نقص السيولة يف أعوام 

ونظرت جلنة املالية يف هذه املسألة يف دورتها الرابعة  باإلضافة إىل أي أرصدة متوافرة يف حساب االحتياطي اخلاص.

يف برنامج  طياتاالحتياوتطلعت إىل النظر يف اقرتاحات لتجديد  5107واخلمسني بعد املائة اليت انعقدت يف مايو/أيار 

5107-5103العمل وامليزانية للفرتة 
الالزمة لتجديد صندوق رأس املال العامل وحساب املبالغ وحيدد هذا اجلزء . 52

 االحتياطي اخلاص ملرة واحدة.

 

 جتديد صندوق رأس املال العامل

 

ا كان ميثل شهرا واحدا عندم 0000حتديد املستوى املرخص به حاليا لصندوق رأس املال العامل يف عام  مت -077

لتغطية حتى شهر ليس كافيا مليون دوالر أمريكي  52.7البالغ  . وهذا املستوىمن التدفقات النقدية يف الربنامج العادي

خطر  ترك صندوق رأس املال العامل عند مستواه احلالي ينطوي علىإن مليون دوالر(. و 75واحد من التدفقات النقدية )

 ارجي لتنفيذ برنامج العمل املعتمد. التجاري اخل االقرتاض

 

إىل  مليون دوالر أمريكي 52.5البالغ واملستوى املرخص به حاليا لصندوق رأس املال العامل ومن شأن زيادة يف  -072

من ضعف املنظمة احملتمل يف أن خيفف  مليون دوالر تقريبا( 75) من التدفقات النقدية يف الربنامج العادي واحد شهر

يغطي شهرين من  به امستوى مرخصكما أن  .هاشرتاكاتاللبلدان األعضاء املتعلقة بتسديد اتأخريات الما خيص 

                                                      
 CL 149/4من الوثيقة  02-05والفقرتان  FC 154/5الوثيقة   52



57 C 2015/3 

 

التأخر يف أمام املنظمة ضعف ونظرا الستمرار . شبكة أمان عاليةمن شأنه أن يوفر  مليون دوالر( 57)التدفقات النقدية 

 بأن تدفع الدول األعضاء اشرتاكات ملرة واحدة  يف برنامج العمل وامليزانية ىيوص ،مدفوعات البلدان األعضاء

 . مليون دوالر أمريكي 75صندوق رأس املال العامل إىل رصيد مليون دوالر لرفع  03.5مببلغ 

 

 جتديد حساب االحتياطي اخلاص

 

مبوجب  التالية فرتة السنتنييف املائة من ميزانية  2عند ُحدد املستوى املرّخص به حلساب االحتياطي اخلاص  -073

( رغم أنه مل يتم جتديده منذ 5102-5107فرتة السنتني مليون دوالر أمريكي يف  21.2)ما يعادل  02/50 املؤمتر قرار

مليون دوالر  07.3بلغ لى مر السنني بسبب اخلسارات الناجتة عن سعر الصرف والرصيد الفعلي ع وتقّلص. 0000عام 

 .5102 ديسمرب/كانون األّول يفأمريكي 

 

، وعلى وجه اخلصوص منذ 53حساب االحتياطي اخلاصللنفقات احململة على واستنادا إىل حتليل تارخيي  -077

لتغطية خماطر التكاليف غري  اكافيساب االحتياطي اخلاص حلاحلالي رصيد تنفيذ االشرتاكات اجملزأة، يعترب ال

هلا تأثري نقدي على  اليتوملتعلقة بسعر الصرف األرباح واخلسارات اتغطية لالتضخم وعوامل املدرجة يف امليزانية بسبب 

االحتياطي رصيد مويل لزيادة حساب هذا أي طلب للتبرنامج العمل وامليزانية لذلك، ال يرد يف احتياطيات املنظمة. و

 اخلاص.
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 االحتياجاتموجز 

 

من  5107-5103لية يقدم هذا اجلزء نظرة عامة عن احتياجات التمويل لتنفيذ برنامج العمل للفرتة املا -075

مجيع مصادر التمويل؛ واحتياجات التمويل بالنسبة إىل السالمة املالية وحالة السيولة واالحتياطيات؛ وكيف ستؤثر 

 على االلتزامات املالية لألعضاء يف املستقبل. لربنامج العملاحتياجات التمويل 

 

 احتياجات التمويل لربنامج العمل

 

، لتنفيذ برنامج العمل مليزانية نظرة متكاملة لالحتياجات اإلمجالية من املوارد الالزمةويعطي برنامج العمل وا -070

لتمويل االعتمادات الصافية يف امليزانية، واملوارد املقّدرة من خارج امليزانية من املساهمات يف شكل اشرتاكات مقررة 

 .7 اجلدولكما يوجزها الطوعية، 

 

مليون دوالر  0.112.3هي  5102-5107نقطة البداية للفرتة ، افية يف امليزانيةاالعتمادات الصبالنسبة إىل  -051

 ضمن مستوى امليزانية القائم موارد صيصخت ُأعيدالعمل وامليزانية، أمريكي. وكما هو مبني يف اجلزء ألف من برنامج 

دوالر  يونمل 3.0ائة اليت تقدر بنحو يف امل 1.3 زيادة فعلية بنسبة . وإضافًة إىل ذلك، ُتقرتحجملاالت األولوية القصوى

يف املائة من االعتمادات الصافية يف امليزانية،  07( إىل 7حبيث يصل مستوى برنامج التعاون التقين )الفصل  أمريكي

 مليون دوالر أمريكي للمحافظة على القوة الشرائية 27.2وتقّدر الزيادة يف التكاليف مببلغ . 0/50متشيًا مع قرار املؤمتر 

كون املبلغ اإلمجالي املقرتح ملستوى اعتمادات امليزانية الصافية اليت ستمول من ي، سلذا. 5107-5103يف الفرتة 

يف املائة  7ليون دوالر أمريكي، أي بزيادة نسبتها م 0 173.0، بقيمة 5107-5103يف الفرتة املالية  االشرتاكات املقررة

 .5102-5107بسعر الصرف يف امليزانية للفرتة  5102-5107 للفرتةيزانية املعن االعتمادات الصافية يف 

 

مليون دوالر  0.221.0ويعكس مستوى املوارد من خارج امليزانية تقديرات تنفيذ املساهمات الطوعية بقيمة  -050

ن من . ويشمل هذا املبلغ املساهمات الطوعية املقدمة من األعضاء وشركاء آخري5107-5103كي يف الفرتة املالية يأمر

خالل الدعم املباشر للمنظمة، أو من خالل حسابات أمانة لتوفري املساعدة الفنية والطارئة للحكومات ألغراض حمّددة 

 بوضوح ومرتبطة بربنامج العمل.
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لربنامج العمل )مباليني الدوالرات األمريكية مبعدل صرف  4102-4106احتياجات التمويل الرتاكمية يف الفرتة  :2اجلدول 

 كي(يدوالر أمر 0.11 وهو واحد يورو = 4102-4102زانية يف الفرتة املي

 املبلغ برنامج العمل

  االحتياجات مبوجب االعتمادات الصافية لربنامج العمل

 1,005.6 5102-5107احتياجات امليزانية مبستويات التكاليف يف الفرتة 

 6.1 يف املائة 1.3زيادة فعلية بنسبة 

 1,011.7 5102-5107مبستويات الكلفة للفرتة  5107-5103يزانية للفرتة يف امل صايف خمصصات 

 34.3 زيادات يف الكلفة -الرتاكميةحتياجات الا

 1,046.1 4102-4106االعتمادات الصافية يف ميزانية برنامج العمل للفرتة 

 %4.0 النسبة املئوية للتغيري يف االعتمادات الصافية

 1,550.1 ب املساهمات الطوعيةاالحتياجات اإلمجالية مبوج

 2,596.2 4102-4106جمموع برنامج العمل املتكامل للفرتة 

 

 حتسني السالمة املالية والسيولة واالحتياطيات

 

 نظمة تلخَّص على النحو التالي:املاالحتياجات لتحسني السالمة املالية، والسيولة واالحتياطات يف  -055
 

مليون دوالر أمريكي لالستحقاقات املاضية املتعلقة  07.0قًا للتمويل اجلزئي بقيمة مواصلة النهج املعتَمد ساب )أ(

كتقييم إضايف منفصل لفرتة السنتني على ضوء املناقشات اجلارية بشأن  لتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمةبا

 االحتياجات الرتاكمية املتكررة لتسديد االستحقاقات املتعلقة باملوظفني؛ و

مليون دوالر أمريكي إلعادة رأس املال العامل إىل  03.5شرتاكات ملرة واحدة على األعضاء مببلغ فرض ا )ب(

 مليون دوالر أمريكي( 75مستوى شهر واحد على األقل من الدفق النقدي يف الربنامج العادي )

 

 يف إطار برنامج العمل احتياجات التمويل الرتاكمية التأثري على تقييمات

 

إىل  5107-5103تستند االشرتاكات املقررة للفرتة وف حلال يف الفرتات املالية السابقة، سكما هو ا -052

 ويرد أدناهاالعتمادات الصافية لفرتة السنتني باإلضافة إىل أي متويل آخر متفق عليه الستعادة السالمة املالية للمنظمة. 

 .لربنامج العمل وامليزانية فيةعرض للتأثري على التقديرات من احتياجات اعتمادات التمويل الصا

 

)أ( من الالئحة املالية على ضرورة خصم  5-2وعند احتساب اشرتاكات األعضاء املقررة، تنص املادة  -057

بنفس  5107-5103اإليرادات املتنوعة التقديرية عند حتديد اعتمادات امليزانية. وتقدر اإليرادات املتنوعة يف الفرتة 

 ماليني دوالر أمريكي. 2، وهو 5102-5107ه يف الفرتة املستوى الذي كانت علي
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لة من االشرتاكات املقررة بعد بالنسبة للميزانية املمّو 5107-5103ويبلغ إمجالي احتياجات التمويل للفرتة  -052

مستوى يف املائة يف  7مليون دوالر أمريكي، وهو ما ميثل زيادة بنسبة  0 170.0خصم اإليرادات املتنوعة اليت بلغت 

 تقديرات االعتمادات الصافية مقارنة بفرتة السنتني املالية احلالية.

 

00/5112ويف إطار منهجية االشرتاكات اجملزأة اليت أقرها املؤمتر يف القرار  -053
دفع االشرتاكات املقررة ، ُت54

 بالدوالر األمريكي واليورو، وفقًا للمصروفات املقدرة بكل من هاتني العملتني.

 

مقارنة باالشرتاكات  5107-5103مليزانية املقرتحة للفرتة على االشرتاكات يف االتأثري العام  5اجلدول يعكس  -057

يف  7على أن الزيادة يف االشرتاكات بنسبة  . وهذا يدّل5102-5107املوافق عليها بالدوالر األمريكي واليورو للفرتة 

يف املائة يف االشرتاكات  0.3اكات بالدوالر األمريكي وزيادة بنسبة يف املائة يف االشرت 3.7املائة تشمل زيادة بنسبة 

 باليورو.

 

 4102-4106و 4102-4102: االشرتاكات املقررة من الدول األعضاء يف الفرتتني 8اجلدول 

مباليني الدوالرات  مستوى التمويل من أجل: فرتة السنتني

يورو =  0األمريكية 

 دوالرا أمريكيا 0.11

الرات ماليني الدو

 األمريكية

 ماليني اليورو

5107-5102  374.2 519.2 1,005.6 تنفيذ برنامج العمل املمول من االشرتاكات املقررة 

 0 (5.0) (5.0) خمصوما منها اإليرادات املتنوعة -  

 374.2 514.2 1,000.6 4102-4102إمجالي االشرتاكات املقررة اليت دفعها األعضاء يف الفرتة 

5103-5107  380.0 552.1 1,046.1 تنفيذ برنامج العمل املمول من االشرتاكات املقررة   

 0 (5.0) (5.0) خمصوما منها اإليرادات املتنوعة -  

 380.0 547.1 1,041.1 4102-4106 إمجالي االشرتاكات املقرتحة على األعضاء يف الفرتة

 %1.6 %6.4 %4.0 5102-5107 النسبة املئوية للفرق عن الفرتة

 
 

 مت احتساب أرقام امليزانية املذكورة أعاله على أساس سعر الصرف املطبق يف امليزانية لفرتة  -055

 دوالر أمريكي. 0.21يورو =  0، أي 5102-5107 السنتني

 

وفقا للسعر  5107-5103ووفقا للممارسة املتبعة، مت حتديد سعر الصرف املطبق يف امليزانية لفرتة السنتني  -050

يف االعتمادات  اخنفاض ذا يؤدي إىلوه .دوالر أمريكي 0.55يورو =  0ان سائدا وقت إعداد هذه الوثيقة، أي الذي ك

دوالر أمريكي عند  مليون 7.102.0مليون دوالر أمريكي إىل  173.0.0العمل من الصافية املقرتحة لتنفيذ برنامج 

 .األمريكي حسابها بالعملة املستخدمة يف املنظمة وهي الدوالر

 
وجتدر اإلشارة إىل أن االشرتاكات املقررة اجملزأة باليورو والدوالر األمريكي ال ختتلف يف ظل اختالف ظروف  -001

 5107-5103من خالل تطبيق احتياجات التمويل لربنامج العمل للفرتة  0اجلدول سعر الصرف. ويوضح ذلك يف 
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د احلصة املقدرة دوالر أمريكي. وحتّد 0.55يورو =  0واليورو: الواردة أعاله عند سعر الصرف املنقح للدوالر األمريكي 

عند  نسبة  0.55البالغ وللدوالر األمريكي من نفقات تنفيذ برنامج العمل حسب سعر الصرف اجلديد املطبق يف امليزانية 

 ملائة املتبقية باليورو.يف ا 73يف املائة ونسبة  27

 

)مبالييددن الدوالرات  املطبق يف امليزانيددة يف ظل االشرتاكددات اجملزأة تأثيددر تغيددر سعددر الصددرف :9اجلدول 

 األمريكيددة/ اليددورو(*
 0.11يورو =  0 

 دوالر

 0.44يورو =  0

 دوالر

 552.1 552.1  5107-5103 االشرتاكات املستحقة بالدوالر األمريكي لربنامج العمل للفرتة

 380.0 380.0 5107-5103 العمل للفرتةلربنامج  يورواالشرتاكات املستحقة بال

 552.1 552.1 املستحقة بالدوالر األمريكي املقررة االشرتاكات

 463.6 494.0 عنها بالدوالر األمريكي بسعري صرف حمددين االشرتاكات املقررة املستحقة باليورو معرب

 1,015.7 1,046.1 اجملموع بالدوالر األمريكي

 يف املائة بالدوالر األمريكي. 011ماليني دوالر أمريكية وهو ما يقدر بنحو  2نوعة البالغ قدرها قبل خصم اإليرادات املت* 
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 املؤمتر قبل من العتماده قرار مشروع

 4102/دددد القرار

 5107-5103 الفرتة ميزانية اعتمادات

 املؤمتر، إن

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

-3510 سنتنيال لفرتة أمريكي دوالر 0 173 130 111 البالغة املقرتحة الصافية اإلمجالية االعتمادات يف نظر أن وبعد

 املصروفات مبوجبها تعادل أن ُيفرتض واليت أمريكي دوالر 0.21 = اليورو 5102-5107 الفرتة يف الصرف بسعر 5107

 يورو؛ 702 052 111 يورووال أمريكي دوالر 252 155 111 األمريكي بالدوالر

 إعداد يف املستخدم الصرف بسعر أمريكي دوالر 0 021 137 111 تعادل أعاله الواردة الصافية االعتمادات أن رأى أن وبعد

 باليورو؛ اخلاص اجلزء حتويل بعد 5107-5103 للفرتة حدد الذي أمريكي دوالر 0.55 = يورو 0 وقدره امليزانية

 التالي: النحو على 5107-5103 للفرتة العام املدير اقرتحه الذي ملالع برنامج على يوافق -0

 التالية: لألغراض أمريكي دوالر 0.55 = يورو 0 سعر أساس على االعتمادات على صّوت )أ(

 األمريكي بالدوالر  

 83,773,000 اإلسهام يف استئصال اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية :0 الباب

يادة وحتسني توفري السلع واخلدمات من الزراعة والغابات ومصايد األمساك بطريقة ز :5 الباب

 مستدامة
202,695,000 

 64,881,000 احلد من الفقر يف املناطق الريفية :2 الباب

 105,604,000 التمكني من النظم الزراعية والغذائية الشاملة واليت تتسم بالكفاءة  :7 الباب

 50,279,000 سبل املعيشة أمام األخطار واألزمات   زيادة صمود :2 الباب

 58,704,000 اجلودة التقنية واملعرفة واخلدمات :3 الباب

 144,231,000 التقين التعاون برنامج :7 الباب

 74,793,000 اخلدمات اإلرشادية :5 الباب

 35,568,000 تكنولوجيا املعلومات :0 الباب

 81,366,000 راف والتوجيهحوكمة املنظمة واإلش :01 الباب

 73,742,000 اإلدارة اليت تتسم بالكفاءة والفعالية :00 الباب

 600,000 املصروفات الطارئة :05 الباب

 16,916,000 اإلنفاق الرأمسالي :02 الباب

 22,518,000 اإلنفاق األمين :07 الباب

 1,015,500,000 )الصافية( االعتمادات جمموع

 90,100,000 الضريبية التسويات صندوق إىل التالتحوي :02 الباب

 1,105,770,000 )الكلية( االعتمادات جمموع
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 اإليرادات ناقصا أعاله )أ( الفقرة يف عليها التصويت جرى اليت )الصافية( االعتمادات متّول )ب(

  عضاءاأل الدول على املقررة االشرتاكات من أمريكي دوالر 2 111 111 مببلغ املقدرة املتنوعة

 بالدوالر االشرتاكات هذه وحتدد العمل. برنامج لتنفيذ أمريكي دوالر 0 011 137 111 والبالغة

 يف ذلك ويأخذ .وروي 270 052 111و أمريكي دوالر 277 155 111 من وتتألف واليورو، األمريكي

 لالعتمادات يوروبال املائة يف 73 وبنسبة األمريكي بالدوالر املائة يف 27 بنسبة التقسيم االعتبار

 املتنوعة. لإليرادات املائة يف 011 وبنسبة )الصافية(

 لتمويل األعضاء الدول من املقررة االشرتاكات من أمريكي دوالر ××× قدره إضايف مبلغ أيضا سيمول )ج(

 مع واليورو األمريكي بالدوالر االشرتاكات هذه وستحدد اخلدمة. انتهاء بعد الطبية التغطية التزامات

 بذلك وتبلغ لليورو املائة يف 37 وبنسبة األمريكي للدوالر املائة يف 22 بنسبة التقسيم االعتبار يف ألخذا

 يورو. yyyو أمريكي دوالر××× 

 اهتالك ولتمويل املعتمد العمل برنامج لتنفيذ األعضاء الدول من املستحقة االشرتاكات جمموع ويبلغ )د(

 املستحقة االشرتاكات هذه وتسدد يورو. yyyو أمريكي دوالر ××× اخلدمة انتهاء بعد الطبية التغطية

 التاسعة دورته يف املؤمتر يعتمده الذي االشرتاكات جلدول وفقا 5102و 5107 يف األعضاء الدول على

 والثالثني.

 من إضايف مبلغ سُيحسب األعضاء، الدول من كّل يسددها اليت لالشرتاكات الفعلية املبالغ حتديد لدى )هـ(

 والتعويضات واملكافآت املرتبات على ضرائب تفرض عضو دولة ألي الضريبية التسويات صندوق خالل

  يقّدر مبلغ توقع مت وقد للموظفني. دفعها املنظمة تعاود واليت املنظمة من املوظفون يتلقاها اليت

 الغرض. هلذا أمريكي دوالر 5 112 111 بنحو

 برنامج تنفيذ لتيسري األساسية، الطوعية املساهمات والسيما طوعية، مساهمات تقديم على األعضاء يشّجع -5

 النتائج. إطار ضمن املتكامل العمل

 

 (5102 ـــــــــــــــــــــ يف )اعُتمد
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 4102-4106أطر النتائج وختصيص املوارد للفرتة  -دال

 

وأربعة أهداف  ،3اتيجية واهلدف يقدم هذا القسم، عن كل باب من أبواب امليزانية )مخسة أهداف اسرت -000

على مستوى النواتج، مع  5107-5103وظيفية، وأربعة أبواب خاصة( جماالت الرتكيز والتنفيذ املعزز يف الفرتة 

مؤشرات وأهداف للتحقيق يف نهاية فرتة السنتني. ووفقا ملا مت حتديده يف استعراض اخلطة متوسطة األجل للفرتة 

. وسوف يتم 3النتائج، وقد أضيفت نواتج جديدة لعمل الفاو بشأن التغذية يف اهلدف ، مل تتغري أطر 5107-5107

بناء على التجربة واالتساق مع أطر الربجمة  5102حتديث املؤشرات والغايات بالنسبة إىل املخرجات يف نهاية عام 

 .القطرية

 

البعد اإلقليمي الذي يتبع أبواب امليزانية، إّن جماالت الرتكيز اليت مت حتديدها، مبا فيها تلك املذكورة يف  -005

تضع يف االعتبار االجتاهات والتطورات األخرية واألولويات اليت أعربت عنها األجهزة الرئاسية واخلربة على صعيد 

 وجماالت الرتكيز وعدم الرتكيز املفصلة يف القسم ألف. 5102-5107تنفيذ برنامج العمل وامليزانية 

 

 : املساهمة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية0 اهلدف االسرتاتيجي

 

 اجملموع من خارج امليزانية االعتمادات الصافية النتيجة التنظيمية

1-01 50,665 106,452 157,118 

1-00 14,077 28,602 42,678 

1-00 17,465 76,759 94,224 

 294,020 211,813 82,207 اجملموع

 

املستدام على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية أن تعمل اجلهات الفاعلة احلكومية  القضاءطلب يت -002

وغري احلكومية بطريقة أكثر تنسيقًا وأكثر تركيزًا للتصدي لألسباب اجلذرية اليت تبقى اجلياع ومن يعانون من انعدام 

من احلرمان املزمن. وتساهم الفاو يف حتقيق هذا اهلدف بالعمل يف األمن الغذائي وسوء التغذية حماصرين يف دائرة مفرغة 

شراكة مع احلكومات وغريها من اجلهات الفاعلة يف جمال التنمية على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية لوضع 

عملها على املستويني  سياسة متكينية وبيئة مؤسسية حمّسنتني لألمن الغذائي والتغذية. وكمنظمة عاملية، تستخدم الفاو

 العاملي واإلقليمي كرافعة لالرتقاء مبستوى االلتزام السياسي وقدرات التنمية على املستوى القطري من حيث:
 

االلتزام السياسي الصريح الذي يتخذ شكل سياسات برامج استثمار وأطر قانونية وختصيص املوارد الالزمة  )أ(

 (؛0-0ائي وسوء التغذية )النتيجة للقضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذ

تعزيز احلوكمة وآليات التنسيق والشراكات لتحسني املشاركة والتنسيق عرب القطاعات وأصحاب املصلحة  )ب(

 (؛ 5-0)النتيجة 
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 ،العمليات السياساتية القائمة على األدّلة اليت تدعمها معلومات أفضل عن حاالت األمن الغذائي والتغذية )ج(

 (؛2-0حمّسن )النتيجة  فاء لإلجراءات معززين وتقييم لألثرواقتوتتبع 

 

 اإلجنازالرتكيز وتعزيز 

 

وانعدام األمن الغذائي وسوء  القضاء على اجلوعاملتعلقة بااللتزام السياسي والعمل على  0-0يف إطار النتيجة  -007

ية واإلقليمية والوطنية املختلفة بغية تعزيز وتعميق مساهمتها يف عمليات السياسات العامل الفاوالتغذية، ستواصل 

بشكل خاص يف  الفاواالستفادة من الزخم الذي أحدثته مبادرة األمني العام "حتدي القضاء على اجلوع". وستساهم 

5102النهوض بأهداف التنمية املستدامة ملا بعد عام 
كإطار  56لعمل اعالن روما عن التغذية وإطار الرتويج إلو 55

. ولتعزيز إجناز القضاء على اجلوعحتقيق أهدافها يف  يفطاعات ملساعدة البلدان واملنظمات اإلقليمية توجيهي عابر للق

على مبادرات القضاء على اجلوع اإلقليمية اجلارية يف أفريقيا وأمريكا  الفاوالنتائج على املستوى القطري، ستبين 

ضي قدمًا جبدول أعمال للتغيري السياساتي واملؤسسي على الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وآسيا واحمليط اهلادئ للم

 57املستوى القطري.

 

، سيوىل اهتمام متزايد للرتويج جلدول 5107متشيًا مع توصيات اللجان الفنية واملؤمترات اإلقليمية خالل عام  -002

ية. وبالبناء على املبادئ أعمال إمنائي أكثر "مراعاة للتغذية" بني أصحاب املصلحة يف القطاع والشركاء يف التنم

سيكون الرتكيز على الرتويج للسياسات والتغيري املؤسسي واالستثمارات املراعية للتغذية  58التوجيهية العاملية القائمة،

واحلراجة ومصايد األمساك وتربية األحياء  والثروة احليوانيةضمن القطاعات املختلفة وعربها، مبا يف ذلك: الزراعة 

إجناز قضايا عابرة للقطاعات من خالل اتباع نهج تعاوني ومؤسسي  الفاواية االجتماعية والتعليم. وستعزز املائية واحلم

 بقدر أكرب يف املنظمة عرب خمتلف األهداف االسرتاتيجية ذات الصلة.

 

على وضع آليات حوكمة أكثر  0-0يعتمد حتقيق التغيري السياساتي واملؤسسي الذي هو هدف النتيجة  -003

 الفاو(. وعلى املستوى العاملي، ستواصل 5-0تمالية عابرة للقطاعات تشمل أصحاب املصلحة املتعددين )النتيجة اش

لعب دور رئيسي كميسر لربامج أصحاب املصلحة املتعددين االشتمالية )مثل جلنة األمن الغذائي العاملي(، وكجهة 

مصايد األمساك وجلنة الغابات( وكـ "وسيط نزيه" بني منظمة الجتماعات وضع السياسات )مثل جلنة الزراعة وجلنة 

                                                      
 على أهداف التنمية املستدامة. 5102 يلولأ/سبتمرب يف العامةستصادق اجلمعية   55
 .5107لعمل " يف نوفمرب/ تشرين الثاني ابالتغذية "إعالن روما عن التغذية وإطار  املعين الثاني اعتمد املؤمتر الدولي  56
 الالتينيـة  أمريكـا  تكامـل  مع رابطـة  الفاووضعت  الكارييب، البحر ومنطقة الالتينية أمريكا دول مجاعةللدول األعضاء يف  دعمًا املثال، سبيل على  57

 ملسـاعدة  5152 عـام  حبلـول  اجلـوع  والقضـاء علـى  والتغذية  الغذائي لألمن إقليمية خطة الكارييب البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية واللجنة

 املدقع. لفقراجلوع وا على للقضاء وطنية خطط الكارييب على تصميم البحر ومنطقة الالتينية أمريكا دول مجاعة
 الغـذائي  األمـن  سـياق  يف والغابـات  األمسـاك  ومصـايد  األراضـي  يـازة حل املسـؤولة  احلوكمـة  بشأن الطوعية التوجيهية اخلطوط املثال، سبيل على  58

 الطوعيـة  التوجيهيـة  الـوطين؛ واخلطـوط   الغذائي األمن سياق يف الكايف الغذاء يف للحق التدرجيي اإلعمال دعمل الطوعية التوجيهية واخلطوط الوطين؛

 األغذية. ونظم الزراعة يف املسؤول االستثمار الفقر؛ ومبادئ على والقضاء الغذائي األمن سياق احلجم يف الصغرية األمساك مصايد استدامة لكفالة
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إجنازها بتعزيز شراكاتها مع الشركاء يف  الفاوعدد من القطاعات الفنية ذات الصلة باألمن الغذائي والتغذية. وستعزز 

 الفرقةالتغذية" والتنمية اآلخرين يف سياق خمتلف املبادرات املتعددة األطراف مثل "جلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية ب

واحلركة املعنية بتعزيز التغذية"  بالتصدي ألزمة األمن الغذائي يف العامل  التابعة لألمم املتحدة ةاملستوى املعني ةالرفيع

 ومتابعة 5102وجدول أعمال التنمية ملا بعد عام  للقضاء على اجلوع بني األطفالهد املتجدد اجلمبادرة و

 م املتحدة "حتدي القضاء على اجلوع". ومبادرة األم 51ريو+ملؤمتر 

 

سُيعتمد نهج شبيه على املستويني القطري واإلقليمي من خالل تعزيز الشراكة مع، على سبيل املثال، االحتاد  -007

جنوب شرق آسيا ومجاعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وأصحاب مصلحة إقليميني  أمماألفريقي ورابطة 

خرين، مبا يف ذلك التحالفات الربملانية، وذلك لتيسري وإحداث مزيد من الزخم السياسي للشراكة العابرة ووطنيني آ

 للقطاعات واملتعددة أصحاب املصلحة وللعمل على املستوى القطري.

 

(. وستواصل 2-0استخدام مزيد من األدلة يف العمليات السياساتية )النتيجة  5-0و 0-0يدعم النتيجتني  -005

اجلودة ويف الوقت املناسب يف جمال األمن -لعب دور رئيسي يف توليد ونشر بيانات ومعلومات وحتاليل عالية لفاوا

لعملها على تعزيز القدرات الالزمة لرصد وحتليل أوضاع األمن  الفاوالغذائي والتغذية. ومع ذلك، وباستثناء مواصلة 

تقييم آثار خمتلف السياسات والربامج واألطر املؤسسية القطاعية الغذائي والتغذية، فإنها سرتّكز تركيزًا أشد على 

بشأن اآلثار املرتتبة على  اتاألمن الغذائي والتغذية واالخنراط يف حوار مع صانعي القرار بشأنوالعابرة للقطاعات 

 احملددة. اإلقليمية والقطرية خمتلف السياسات واخليارات املؤسسية يف السياقات

 

 :0اتيجي اهلدف االسرت

 وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية القضاء على اجلوعاملساهمة يف 

 ( حتقيق اهلدفومصدرمؤشرات )

 (انتشار النقص يف التغذية )نسبة مئوية( )املصدر: الفاو -اجلوع

 قياس صوت اجلوعى قيد اإلعداد( الفاو،انعدام األمن الغذائي اخلفيف واملعتدل واحلاد )نسبة مئوية( )املصدر:  انتشار -انعدام األمن الغذائي

  النسبة املئوية لألوالد دون اخلامسة من العمر الذين يعانون من التقّزم )نسبة مئوية( )املصدر: منظمة الصحة العاملية( -سوء التغذية

ت وخطط استثمار وبرامج وأطر : تتعّهد البلدان األعضاء وشركاؤها يف التنمية بالتزامات سياسية صرحية تتخذ شكل سياسا0-0النتيجة 

 قانونية وبتخصيص املوارد الالزمة للقضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية.

 لنتائجامؤشرات 

اهلدف 

عام )نهاية 

4102) 

 اهلدف

عام )نهاية 

4102) 

 

القطاعات  /أوعدد البلدان اليت تعتمد سياسات/اسرتاتيجيات وبرامج استثمار حمسنة يف القطاعات و

 :جيري قياسه من خالليدعمها إطار قانوني، و

  متعددة القطاعات تشمل هدفًا  وأوجود سياسات/اسرتاتيجيات وطنية حالية عرب القطاعات

 صرحيًا يقضي بتحسني

3 02 

 األمن الغذائي و/أو التغذية

 ة األمن الغذائي و/أو التغذيةوجود برامج استثمار وطنية حكومية عرب القطاعات أو متعددة القطاعات تعاجل مسأل 



67 C 2015/3 

 

 :0اتيجي اهلدف االسرت

 وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية القضاء على اجلوعاملساهمة يف 

 مستوى استجابة شاملة لسياسات وبرامج احلكومة ملواجهة اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية 

 وجود محاية قانونية للحق يف غذاء كاف 

 باء 0-0

 عدد البلدان اليت حّسنت عملية ختصيص املوارد )من حيث املالءمة والكفاءة والفعالية( للقضاء على

 وجيري قياسه من خالل:اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية، 
5 57 

 مدى كفاية اإلنفاق العام لتحقيق أهداف األمن الغذائي والتغذية 

 مدى كفاية املوارد البشرية احلكومية لتحقيق أهداف األمن الغذائي والتغذية 

 /التغذيةمدى كفاية اجلهود لتعزيز املعارف يف جمال األمن الغذائي 

 استخدام فعال وكفوء للموارد 

 النواتج

0-0-0 
حتسني قدرات احلكومات وأصحاب املصلحة على وضع أطر سياساتية وخطط استثمار وبرامج يف القطاعات وبني القطاعات لألمن 

 الغذائي والتغذية. 

0-0-4 
مساءلة لتحقيق احلق يف غذاء مالئم، ولتحسني حتسني قدرات احلكومات وأصحاب املصلحة على وضع وتنفيذ أطر قانونية وآليات 

 احلصول اآلمن والعادل على املوارد واألصول.

 حتسني قدرات احلكومات وأصحاب املصلحة على تنمية املوارد البشرية والتطوير التنظيمي يف جمال األمن الغذائي والتغذية. 0-0-1

0-0-2 
ى تعزيز مالءمة وكفاءة وفعالية ختصيص املوارد العامة واستخدامها لتحقيق حتسني قدرات احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين عل

 األمن الغذائي والتغذية.

اعتماد البلدان األعضاء وشركائها يف التنمية آلليات شاملة للحوكمة والتنسيق من أجل القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء : 4-0النتيجة 

 التغذية

 لنتائجامؤشرات 

هلدف ا

)نهاية 

4102) 

اهلدف 

)نهاية 

4102) 

 ألف 0-4

وانعدام األمن  القضاء على اجلوععدد البلدان اليت تعتمد آليات حمّسنة للحوكمة والتنسيق من أجل 

 وجيري قياسه من خالل:التغذية، سوء الغذائي و
5 57 

 فيها الوزارات واملؤسسات العامة ذات الصلة وجود آلية رفيعة املستوى لوضع سياسة خاصة باألمن الغذائي والتغذية تشارك  

  )وجود آلية وطنية للمساءلة )مبا يف ذلك مؤسسات وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان تعاجل انتهاكات احلق يف الغذاء 

 وجود آليات تنسيق حكومية فعالة ملعاجلة مسألة األمن الغذائي والتغذية 

 ط اجملتمع املدنيمستوى مشاركة أصحاب املصلحة املتعددين واخنرا. 

 

  



C 2015/3 68 

 

 والغابات الزراعة من واخلدمات السلع توفري وحتسني زيادة: 4اهلدف االسرتاتيجي 

 مستدامة بطريقة األمساك ومصايد

 

 اجملموع من خارج امليزانية االعتمادات الصافية النتيجة التنظيمية

0-01 60,281 248,433 308,714 

0-00 48,109 61,054 109,163 

0-00 33,619 35,859 69,477 

0-00 57,919 51,032 108,950 

 596,305 396,377 199,927 اجملموع

 

تكثيف املستدام لإلنتاج الزراعي، مع احملافظة على قاعدة املوارد الطبيعيـة وخـدمات وسـلع    الحتقيق يتطلب  -000

ا يتطلب حتقيق مزيد من إدمـاج أبعـاد   حتسينها، عماًل منسقًا يشمل عدة قطاعات، كم النظم اإليكولوجية ذات الصلة أو

االستدامة الثالثة، البيئي واالقتصادي واالجتماعي، يف كافة القطاعات الزراعية، مبا يف ذلك إنتـاج احملاصـيل والثـروة    

يـة  احليوانية واحلراجة وتربية األحياء املائية ومصايد األمساك. وهلذا السبب، تدعم الفاو البلدان األعضاء لزيادة اإلنتاج

( حتسـني اإلنصـاف   2( صـون ومحايـة وتعزيـز املـوارد الطبيعيـة؛ )     5؛ )حتسني كفاءة استخدام املوارد( 0من خالل: )

( زيـادة القـدرة علـى الصـمود، خصوصـًا جتـاه تغـري        7وإمكان احلصول على األصول اإلنتاجية واالستهالك املسـؤول؛ ) 

ن األعمـال العامليـة الـيت تـدعم القـدرات القطريـة وكـذلك        ( حتسني احلوكمة. وتوفر الفـاو جمموعـة غنيـة مـ    2) املناخ؛

 التقييمات الوطنية واإلقليمية والعاملية للتقدم احملرز حنو زيادة اإلنتاج الزراعـي واإلنتاجيـة الزراعيـة واإلدارة املسـتدامة    

 للموارد الطبيعية، ويستتبع ذلك:
 

إنتاج القطاع الزراعي بطريقة  وحتّسن تزيد امارسات ةالطبيعي املوارد إدارة على والقائمني املنتجني اعتماد )أ(

 (؛0-5مستدامة )النتيجة 

 (؛5-5للتحول إىل نظم اإلنتاج املستدام يف القطاع الزراعي )النتيجة  األعضاء البلدان احلوكمة يف تعزيز )ب(

عي على حنو مستدام صكوك دولية وإقليمية وآليات حوكمة متصلة بها ضرورية لتحسني وزيادة اإلنتاج الزرا )ج(

 (؛ 2-5)النتيجة 

دلة يف ختطيط وإدارة القطاعات الزراعية واملوارد الطبيعية من خالل الرصد على أساس األقرار الاختاذ  )د(

 (.7-5)النتيجة  واإلحصاء والتحليل

 

 اإلجنازالرتكيز وتعزيز 

 

مـع احملافظـة علـى قاعـدة املـوارد الطبيعيـة        سريّكز عمل الفاو على تعزيز التكثيف املستدام لإلنتاج الزراعي، -511

 الشـامل  املنسـق  حتسينها. وسيتطلب ذلك زيادة الرتكيـز علـى العمـل    وخدمات وسلع النظام اإليكولوجي املتصلة بها أو
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 كافـة  يف واالجتمـاعي،  واالقتصادي البيئي الثالثة، االستدامة أبعاد إدماج من مزيد حتقيق سيتطلب قطاعات، كما لعدة

 مبا يف ذلك إنتاج احملاصيل والثروة احليوانية واحلراجة ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية. الزراعية، عاتالقطا

 

على حتديد وتعزيز املمارسات والتكنولوجيات االبتكارية اليت تزيد وحتّسن  0-5ستعمل الفاو يف إطار النتيجة  -510

 ألفريقيـا  اإلقليمياملؤمتر حددها تيسري اعتمادها، كما الفاو مع البلدان ل إنتاج القطاع الزراعي بطريقة مستدامة، وستعمل

وسيكون هناك تركيز على نظم اإلنتاج املتكاملة والكفؤة، مثل . الكارييبألمريكا الالتينية ومنطقة البحر  اإلقليمياملؤمتر و

ة بشأن األرز ومبـادرات النمـو األزرق؛ األبعـاد    األمساك اليت تنفذها يف آسيا بصورة مشرتكة املبادرات اإلقليمي-نظم األرز

العاملية؛ واإلدارة املتكاملة للموارد عـرب للمنـاظر الطبيعيـة     األهمية ذات الزراعي الرتاث املتعددة للزراعة، من خالل نظم

حلية". وستسـاعد  من خالل املبادرة اإلقليمية يف أفريقيا وعرب مشروع "من السالسل إىل الشعاب املرجانية يف املناطق السـا 

منافع إيكولوجيـة، وبالتـالي    تؤمن درجة اليت ميكن بها ملمارسات اإلدارة الزراعية اجليدة أنالفاو البلدان على إدراك ال

  التوفيق بني االلتزامات الوطنية املتعلقة بالتنوع البيولوجي والزراعة.

 

أساسـا يف زيـادة وحتسـني     0-5ية حتـت النتيجـة   يساهم العمل بشأن نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العامل -515

تــوفري الســلع واخلــدمات مــن الزراعــة والغابــات ومصــايد األمســاك بطريقــة مســتدامة وبشــكل خــاص يف إدارة النظــام  

اإليكولوجي من خالل نهج متكاملة ومتعددة القطاعات. وتشمل بعـض العناصـر الرئيسـية للعمـل اجلـاري يف إطـار نظـم        

ت األهمية العاملية حتديد التنوع البيولوجي الزراعي اهلام عامليا وحمليـا واحلفـاظ عليـه، واحلفـظ يف     الرتاث الزراعي ذا

املوقع وتعزيز سبل كسب العيش الريفية؛ تعزيز ونشر مفهوم احلماية الدينامية. وقد حظي مفهوم نظم الـرتاث الزراعـي   

س الذي طلب أن تعرض اآلثار املرتتبة يف امليزانية ذات الصـلة  ذات األهمية العاملية بدعم جلنيت الربنامج واملالية واجملل

ويف هذا الصـدد واسـتنادا    5102.59على األعضاء الستعراضها قبل الدورة التاسعة والثالثني ملؤمتر الفاو يف يونيو/حزيران 

اعـي ذات األهميـة العامليـة    إىل التقديرات األولية لالحتياجات، ستتاح موارد من الربنامج العادي ألمانة نظم الرتاث الزر

. وهـذا سـيمكن التنفيـذ السـلس لوظـائف      5107-5103خالل الفـرتة   7-ووظيفة خ ع 2-الستحداث وظيفة بدرجة ف

أمانة نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية، مبا يف ذلك اإلشراف واإلدارة والتنسيق والتنفيذ للمفهوم وأنشطته، علما 

 اث الزراعي ذات األهمية العاملية سيعتمد أساسا على املوارد من خارج امليزانية.وأن العمل بشأن نظم الرت

 

 تطوير نهج وأطر عمـل هامـة يف  وتعزز اتباع ُنهج عابرة للقطاعات، فإنها ستواصل أيضًا  يف حني ستشّجع الفاو -512

اإلدارة و يلصـ اتدام إلنتـاج احمل التكثيـف املسـ   االستدامة كٌل منها حمدد بقطاع، مثل نهج "احلفـظ والتوسـع" يف   جمال

جلنـة   جانـب  مـن  أبـرز كمـا   اإلدارة املسـتدامة للغابـات  و املـؤمتر اإلقليمـي ألفريقيـا    بذلك كما أوصى املستدامة لألراضي

خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها. وسيكون الرتكيز علـى تنفيـذ هـذه الـنهج واألطـر علـى       و الغابات

 ى بناء رؤية مشرتكة بشأن األغذية والزراعة املستدامني على املستوى القطري.حنو متكامل وعل

 

للشـرق األدنـى    اإلقليمية ، وكما أوصت املؤمترات اإلقليمية آلسيا واحمليط اهلادئ واملؤمتراتباإلضافة إىل ذلك -517

الزراعيـة والتكنولوجيـات املبتكـرة     وجلنة الزراعة، ستعزز الفاو دعمها للبلدان فيما يتعلق بتحديد وتشـجيع املمارسـات  
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املبادرات اإلقليميـة املعنيـة بـاإلدارة املتكاملـة للمنـاظر الطبيعيـة الزراعيـة يف        اليت تعزز التكيف مع تغري املناخ. وتشدد 

التكثيـف  أفريقيا وندرة املياه يف الشرق األدنى ومشال أفريقيا تشديدًا كبريا على مسألتني رئيسيتني تتعلقان بتغري املناخ: 

 املستدام لإلنتاج وإدارة املوارد الطبيعية، وخاصة األراضي واملياه.

 

دورًا رئيسـيًا يف دعـم البلـدان لوضـع السياسـات واالسـرتاتيجيات العـابرة         5-5النتيجـة  تلعب الفاو يف إطـار   -512

الغابـات وخـدمات   وواألحياء املائيـة   بني الزيادة يف إنتاج الغذاء واحلفاظ على موارد األرضي واملياهللقطاعات اليت توّفق 

. وسـيهدف عمـل املنظمـة إىل    5102وفقـًا جلـدول أعمـال التنميـة ملـا بعـد عـام        التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية، 

االخنراط مع البلدان وإىل دعم احلوارات املتعددة القطاعات واملتعددة أصحاب املصلحة، مع الرتكيز علـى بيئـة متكينيـة    

 البلدان والتوافق معها. ق زراعة أكثر استدامة واحرتام مطالب وأولوياتتدعم حتقي

 

، ستدعم الفاو البلدان العتماد صكوك دولية وإقليمية وآليات حوكمـة متصـلة بهـا بشـأن     2-5يف إطار النتيجة  -513

أن تواصـل الفـاو االخنـراط يف    بـ  الكارييبألمريكا الالتينية ومنطقة البحر  اإلقليمياملؤمتر دعا نظم اإلنتاج املستدامة. وقد 

 النامجـة عـن   االنبعاثات خفض جمال يف للتعاون املتحدة األمم وبرنامج املستدامة احليوانية للثروة العاملي األعمال جدول

والصـكوك املتصـلة بهـا لـإلدارة      دعـم تنفيـذ آليـات احلوكمـة الدوليـة     جلنـة الغابـات    وطلبتوتدهورها؛  الغابات إزالة

 الصـيد  بشـأن  السـلوك  مدونـة  توسـيع وتعميـق تنفيـذ   ب املؤمتر غري الرمسي ألمريكا الشـمالية  وأوصى لغابات؛املستدامة ل

 بها. املتصلة والصكوك الرشيد"

 

مناخيا، وهـي   الذكية للزراعة العاملي فيما يتعلق بتغري املناخ، قامت الفاو بدور فّعال يف إنشاء وإطالق التحالف -517

 الـدول قيمة شراكات مع عدد كبري من البلدان واهليئـات الدوليـة والوطنيـة وغـري احلكوميـة. و     تستضيف اآلن أمانته، م

معرضة للمخاطر أكثر من غريها، وستحظى باهتمام خاص، مبا يف ذلك عن طريق زيادة املـوارد  النامية  الصغرية اجلزرية

 املتحـدة  األمـم  ، مـدخالت لعمليـة اتفاقيـة   يف إطار برنامج التعاون التقين. وقد قدمت املنظمـة أيضـًا، علـى مـر السـنني     

املناخ للتشديد على أهمية أخذ الزراعة بعني االعتبار. وسيستمر ذلك وميكـن أن يصـبح أكثـر أهميـة      تغري بشأن اإلطارية

 .5102املناخ املقرر عقده يف باريس يف ديسمرب/كانون األول  لتغري املتحدة األمم بعد صدور نتائج مؤمتر

 

، ستواصل الفاو دعم البلدان لتعزيز قدرات وضع السياسات وإعداد التقـارير مـن خـالل    7-5ار النتيجة يف إط  -515

حتسني البيانات واملعلومات يف جماالت الزراعة واألمن الغذائي والتغذية، ما ستكون له أهميـة حيويـة للبلـدان يف رصـد     

يف  أوصت جلنة األمن الغذائي العاملي أن تتوىل الفاو القيـادة  أهدافها مقابل أهداف التنمية املستدامة. وباإلضافة إىل ذلك،

 األحيـاء  تربيـة  وتنميـة  األمساك مصايد إلدارة املستدامة النهج السمكية وتعزيز األرصدة تقييم أدوات لتحسني جهد بذل

الشـمالية   ألمريكـا  الرمسي غري اإلقليمي والتغذية؛ ودعا املؤمتر الغذائي األمن حتقيق يف األمساك مساهمة لتحسني املائية

 املتعلقـة بـه وتطـوير    ويف جمـال املعلومـات   الغابـات  مـوارد  رصد جمال يف الفاو إىل االستفادة القصوى من ميزتها النسبية

الغابات؛ وتعزيز إدماج العمل املتعلق بالغابات  املستدامة يف إدارة التوجيهية واملبادئ واالسرتاتيجيات املمارسات وتعزيز

 أخرى، وخاصة مع األمن الغذائي واملياه. مع مسائل
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 4اهلدف االسرتاتيجي 

 تدامةزيادة وحتسني توفري السلع واخلدمات من الزراعة والغابات ومصايد األمساك بطريقة مس

 ( حتقيق اهلدف مصدرمؤشرات )و

ا يف ذلـك األليـاف؛ رقـم مؤشـر صـايف اإلنتـاج       ( مبـ 011 = 5113 – 5117إنتاج احملصـول للفـرد الواحـد )    رقم مؤشر صايف -اإلنتاج واإلنتاجية

(؛ إنتاج األمساك للفرد الواحد )الطن/للفرد( )الصيد الطبيعي وتربية األحياء 011 = 5113 - 5117) للفرد الواحد، مبا يف ذلك الصوف، احليواني

دوالر  5 111عامل الواحد )ثابـت،  لة ذات القيمة املضافة لالزراع ؛/للفرد(مرت مكّعباملائية على السواء(؛ إنتاج األخشاب املستديرة للفرد الواحد )

أعـاله: قاعـدة البيانـات    مـا ورد  )مصـدر كـل    ازدادأو مسـتقرًا  يف الزراعـة   منو اإلنتاجية الكلية للعوامـل ظل  ،كي(؛ منذ فرتة اإلبالغ األخريةيأمر

زراعيـة  ال نـاطق امل)املصـدر:   يف الزراعـة املناسـبة   اصـيل ذات احملوة احملّسـن زراعيـة  ة النتاجيـ ذات اإل املسـاحة (؛ املوضـوعية يف الفـاو   اإلحصائية

  (عامليةاليكولوجية اإل

الفاو عـن   معلومات نظام: املصدر) احلرجي والغطاء الزراعية األراضي جمموع من باعتدال أو بشدة كنسبة مئويةتدهورة املراضي مساحة األ -البيئة

املوضـوعية يف الفـاو(؛    التوازنات يف مغذيات الرتبة )املصدر: قاعدة البيانـات اإلحصـائية   ؛ي لرتدي األراضيالتقييم العامل/  العاملية األراضي تدهور

قاعدة البيانـات   الفاو(؛ النمو السنوي للمناطق احلرجية )نسبة مئوية( )املصدر: النسبة املئوية لرصيد األمساك ضمن حدود بيولوجية آمنة )املصدر:

 (؛ املناطق احلرجية املصّممة يف األساس لتوفري خدمات بيئية واجتماعية )املصدر: تقدير املوارد احلرجيـة يف العـامل(؛  الفاو يفاإلحصائية املوضوعية 

 مؤشر منافع مرفق البيئة العاملية بالنسبة إىل التنّوع البيولوجي )املصدر: البنك الدولي(.

 إنتاج القطاع الزراعي بطريقة مستدامةوحتّسن ارد الطبيعية ملمارسات تزيد : اعتماد املنتجني والقائمني على إدارة املو0-4النتيجة 

 مؤشرات النتائج

 اهلدف

)نهاية عام 

4102) 

)نهاية اهلدف 

 (4102عام 

 ألف 4-0

مئويـة  إلدارة املستدامة لألراضـي كنسـبة   اخلاضعة لطق ازيادة يف املنعن بلغ تعدد البلدان اليت 

   فرتة اإلبالغ األخرية.  منذ ومساحة الغابات، الزراعية املساحة إمجالي من

 سيجري تطوير املؤشر  -

 55 02  فرتة اإلبالغ األخرية منذعدد البلدان اليت اخنفضت فيها فجوة غلة احملاصيل  باء 4-0

 
 جيم 4-0

ي توازن الربوتينات القابلة لالستهالك البشري يف اإلنتاج احليوان اليت ازداد فيها بلدان عدد ال

 فرتة اإلبالغ األخرية بقي ثابتًا منذأو  (املدخالت/جت)نسبة النوا
057 52 

 دال 4-0
 ،طط إدارة الغابات كنسـبة مئويـة  خل اخلاضعةمساحة الغابات عدد البلدان اليت ازدادت فيها 

 فرتة اإلبالغ األخرية منذ
 ال ينطبق 71

 هاء 4-0
]كما يـرد يف  املستدامة  مساك/تربية األحياء املائيةد األيامارسات مصااليت حّسنت البلدان  عدد

  [ السلوك بشأن الصيد الرشيد استبيان مدونة
0 02 

 واو 4-0
النظم اإليكولوجية احملمية مناطق النباتات الطبيعية واليت تناقصت فيها مساحات  عدد البلدان

 ةفرتة اإلبالغ األخري منذ التوسع الزراعياليت جرت خسارتها لصاحل 
02 55 

 النواتج

4-0-0 
املدرجة على أنها تلك كن االستدامة، مبا يف ذلك املمارسات التقليدية اليت حتّس) بتكارية لإلنتاج الزراعي املستداماالمارسات حتديد امل

 .اهلأصحاب املصلحة  اعتمادوتقييمها ونشرها وتيسري  هامة عامليا"( نظم تراث زراعي"

4-0-4 
وتيسـري اعتمادهـا مـن     الة ومتعددة القطاعات حيال تقييم النظم اإليكولوجية وإدارتهـا وإصـالحها وتقييمهـا ونشـره    حتديد نهج متكام

 جانب أصحاب املصلحة.

راعي سات العامة واخلاصة، واملنظمات، والشبكات لدعم االبتكار واالنتقال إىل نظم إنتاج زاملؤستعزيز القدرات التنظيمية واملؤسسية يف  4-0-1
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 4اهلدف االسرتاتيجي 

 تدامةزيادة وحتسني توفري السلع واخلدمات من الزراعة والغابات ومصايد األمساك بطريقة مس

 كثر استدامة.أ

واملؤسسات الالزمة لدعم املنتجني  السياسات والقوانني وأطر اإلدارة –تعزيز أصحاب املصلحة يف البلدان األعضاء للحوكمة : 4-4النتيجة 

 .تكون مستدامة الزراعي القطاع يف نتاجإإىل نظم  االنتقالعملية  يف –والقائمني على إدارة املوارد

 مؤشرات النتائج

 اهلدف 

)نهاية عام 

4102) 

اهلدف 

)نهاية عام 

4102) 

 ألف 4-4

البلدان اليت تعتمد وثائق ختطيط/ سياسات رفيعة املستوى واسرتاتيجية تعّزز اإلنتـاج الزراعـي    عدد

 :وجيري قياسه من خاللاملستدام، وإدارة املوارد الطبيعية، 
7 05 

يف القطاع الزراعي على حنو متكامل ومتوازن عرب القطاعات الفرعية أو  مدى معاجلة برنامج التنمية الوطين الرئيسي لنظم اإلنتاج -

 التخصصات ذات الصلة

 مدى ترويج برنامج التنمية الوطين الرئيسي لزيادة اإلنتاج الزراعي على حنو مستدام بيئيًا وعادل اجتماعيًا -

مسألة باالعتبار ، وأخذها التعميمو/أو املساواة و ،بني اجلنسنياإلنصاف مدى وجود سياسة وطنية حمّددة، أو خطة أو إطار بشأن  -

املساواة بني اجلنسني يف اسرتاتيجيات تكثيف اإلنتاج الزراعي )أي احملاصيل، والثروة احليوانية، ومصايد األمساك وتربية 

 األحياء املائية، والغابات، وموارد طبيعية أخرى(

 باء 4-4

للخـدمات العامـة وآليـات بـني املنظمـات      حمّسـنة  مـات  البلدان املستهدفة اليت تقوم فيها منظ عدد

لصياغة وتنفيذ سياسات واسرتاتيجيات وتشـريعات وطنيـة تعـّزز اإلنتـاج الزراعـي املسـتدام وإدارة       

 وجيري قياسه من خالل:املوارد الطبيعية،  

7 00 

 . اإلنتاج الزراعي على حنو مستدامب لالرتقاء والتمويلسياسية الرادة اإل كفايةمدى  -

على الصعيد الوطين لتنسيق وإدارة ورصد عملية تنفيذ خطط اسرتاتيجية وطنية وسياسات وقوانني متصلة  كافية مدى وجود آليات -

 يف القطاع الزراعي ومنصفة ةبنظم إنتاج مستدامة ومتكامل

صورة شفافة وتشاركية وقائمة اسرتاتيجيات وطنية يف القطاع الزراعي أو مراجعتها خالل السنتني املاضيتني ب/مدى وضع سياسات -

 ةعلى األدّل

 النواتج

 دعم البلدان يف حتليل مسائل احلوكمة وخيارات اإلنتاج الزراعي املستدام وإدارة املوارد الطبيعية 4-4-0

 دعم البلدان لتعزيز أطر احلوكمة الوطنية اليت تعّزز اإلنتاج الزراع املستدام وإدارة املوارد الطبيعية 4-4-4

4-4-1 
دعم منظمات اخلدمة العامة واآلليات القائمة بني املنظمات لتنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات والتشريعات الوطنية اليت تعـّزز اإلنتـاج   

 الزراعي املستدام وإدارة املوارد الطبيعية

نظم لد صدكوك  احلوكمة املتعلقة بهذه الآليات  دعمواإلقليمية( صكوك )مبا يف ذلك ال صكوك دوليةلأصحاب املصلحة  مصادقة/اعتماد: 4.1النتيجة 

 ةاإلنتاج الزراعي املستدام

 مؤشرات النتائج

 اهلدف 

)نهاية عام 

4102) 

اهلدف )نهاية 

 (4102عام 
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 4اهلدف االسرتاتيجي 

 تدامةزيادة وحتسني توفري السلع واخلدمات من الزراعة والغابات ومصايد األمساك بطريقة مس

 ألف 4-1

 هجيري قياسوخمتارة وضعتها الفاو،  لصكوك دوليةعدد البلدان اليت أظهرت التزامًا / دعمًا قويني 

 من خالل:
000 020 

 أو انضم إليها أو قبلها أو وّقع عليها  امللزمة الفاوعلى صكوك  ةرمسيمصادقة  كان البلد قد أصدرما إذا  -

  غري امللزمةالفاو تنفيذ صكوك يصادق على رمسي البلد قام بإعالن ما إذا كان  -

 باء 4-1

لفـاو،  حوكمـة خمتـارة وضـعتها ا   آليـات  بدعم / االلتـزام  أبدت مستوى قويًا من الـ عدد البلدان اليت 

 وجيري قياسه من خالل:
57 050 

 اليت أوفت باملساهمات اإللزامية لآللياتاألطراف املتعاقدة  عدد البلدان أو -

 جيم 4-1

)ملزمة صكوك دولية خمتارة القانونية الوطنية من خالل دمج أحكام  ها أطرت عدد البلدان اليت عزز

 وضعتها الفاو  وغري ملزمة(
57 50 

  

 النواتج

4-1-0 
دعم أصحاب املصلحة للمشاركة يف حتديث آليات وصكوك دولية )مبا يف ذلك اإلقليمية منها( قائمة، أو وضـع آليـات وصـكوك دوليـة     

 . الفاوجديدة حتت رعاية 

4-1-4 
ات والشـراكات  إلقرار بقطاعات الزراعة وأخذها يف االعتبار يف الصكوك الدولية وآليات احلوكمة والعمليـ تعزيز ادعم أصحاب املصلحة ل

 .الفاو يف الوقت الراهن، ولكن ليس حتت رعاية الفاوذات الصلة بوالية 

4-1-1 
دعم أصحاب املصلحة لتيسري تنفيذ وتطبيق آليـات وصـكوك دوليـة )مبـا يف ذلـك اإلقليميـة منهـا(، والتوصـيات/املتطلبات يف آليـات          

 احلوكمة ذات الصلة.

ارات تعتمد على األدلة يف ختطيط وإدارة القطاعات الزراعية واملوارد الطبيعيدة لددعم التحدّول إىل نظدم     : اختاذ أصحاب املصلحة لقر2-4النتيجة 

 .اإلنتاج املستدامة يف القطاع الزراعي من خالل الرصد واإلحصاءات والتقييم والتحليل

 مؤشرات النتائج

 اهلدف 

)نهاية عام 

4102) 

اهلدف 

)نهاية عام 

4102) 

 ألف 4-2

عـن  عامليـة  البيانـات  المجـع  يف معدالت االستجابة و/أو نوعية املساهمات اليت حّسنت  اندد البلدع

 وجيري قياسه من خالل:اإلبالغ، الزراعة واملوارد الطبيعية، خالل فرتة 
7 7 

احليواني  اإلنتاجوالزراعة )احملاصيل  عنموعة حمّددة من العمليات العاملية جلمع البيانات ت االستجابة جملمعّدالمتوسط  -

بيانات للُأجريت خالل فرتة اإلبالغ )استبيانات سنوية اليت  طبيعيةالوارد املد األمساك/تربية األحياء املائية والغابات( ويمصاو

 ا الفاو(تصدرهخمتارة 

زراعة ال عنالبيانات املقدمة كجزء من جمموعة حمّددة من العمليات العاملية جلمع البيانات  جمموعاتجودة تصنيف  متوسط -

خالل فرتة اإلبالغ اليت قّدمت طبيعية الملوارد اد األمساك/تربية األحياء املائية والغابات( وايمصو والثروة احليوانية )احملاصيل

 ا الفاو(تصدره خمتارةبيانات لل)استبيانات سنوية 

 باء 4-2

الزراعـة ومصـايد   لة باألنشطة املتصـ تقييم تتعلق ب "اقتصادية-حسابات بيئية"عدد البلدان اليت تنتج 

 للزراعة( االقتصادية-احملاسبة البيئية عايري نظاممتتثل ملاألمساك واحلراجة )
2 02 
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 4اهلدف االسرتاتيجي 

 تدامةزيادة وحتسني توفري السلع واخلدمات من الزراعة والغابات ومصايد األمساك بطريقة مس

 جيم 4-2

معتـدل أو علـى نطـاق واسـع يف عمليـات صـنع       علـى مسـتوى   عدد البلدان اليت تستخدم إحصاءات 

 اخلرباء. اءرآلوفقا غ األخرية، اإلبالالسياسات املتعلقة بالزراعة وإدارة املوارد الطبيعية منذ فرتة 
70 70 

  

 النواتج

 بالتشارك مع شركاء. -ُتجَمع البيانات واملعلومات ذات الصلة وُتدمج وُتنَشر، وُتستخرج بيانات جديدة من خالل التحليالت والنماذج 4-2-0

 ت وإدارتها وجتميعها وحتليلها.ومعايري ومواصفات وتعريفات وأدوات أخرى جلمع البيانا توضع وُتنشر منهجيات 4-2-4

4-2-1 
لتخطيط لعمليـة مجـع البيانـات وحتليلـها وتطبيقهـا      لالوطين واإلقليمي يف جمال تنمية القدرات  املستوينيُيوفَّر الدعم للمؤسسات على 

 ونشرها وإجراء هذه العملية.
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 : احلد من الفقر يف الريف1اهلدف االسرتاتيجي 

 

 اجملموع من خارج امليزانية عتمادات الصافيةاال النتيجة التنظيمية

0-01 40,338 92,991 133,328 

0-00 14,955 4,306 19,261 

0-00 8,876 4,049 12,926 

 165,515 101,346 64,169 اجملموع

 

ويعتمـد   الفقر سبب رئيسي النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية. يعيش ثالثة أرباع فقراء العامل يف مناطق ريفية -510

هو أوىل األولويات العاملية على جدول أعمال التنمية ملا بعـد   5121معظمهم على الزراعة. والقضاء على الفقر حبلول عام 

على مكافحة الفقر الريفي بالرتويج التباع نهج تنمية ريفيـة   الفاوومن بني أهداف التنمية املستدامة. وتساعد  5102عام 

متكامل يسعى إىل حتسني سبل كسب العيش يف الريف من خالل تدخالت تهدف إىل تنشيط االقتصـاد الريفـي وتنويعـه    

سسـات  ( تعزيـز املؤ 0بوجه عام. وجتمع املنظمة من خالل هذا النهج املتكامل معًا ستة جماالت دعم براجمي رئيسية: )

( حتسـني إنتاجيـة أصـحاب احليـازات الصـغرية والوصـول إىل       5الريفية ومنظمات املنتجني وتشجيع متكـني النـاس؛ )  

( حتسـني البنيـة األساسـية    7( متكني احلصول املتكافئ على املوارد اإلنتاجية وإداراتهـا إدارة مسـتدامة؛ )  2األسواق؛ )

( تعزيـز احلمايـة االجتماعيـة لسـكان     3الزراعيـة وغـري الزراعيـة؛ )   ( تعزيز فرص العمل الالئـق  2واخلدمات الريفية؛ )

 بوجه خاص على تلبية احتياجات املرأة والشباب يف الريف. الفاود الريف. وتشّد

 

 االسرتاتيجي خلفض الفقر الريفي إىل حتقيق نتائج رئيسية ثالث: الفاويهدف برنامج  -501
 

 إىل األسواق ملوارد اإلنتاجية واخلدمات واملنظمات والوصولا إىلفقراء الريف  وصولإمكانية  تعزيز )أ(

 (؛0-2)النتيجة 

 (؛ 5-2تعزيز فرصهم يف العمل الالئق )النتيجة  )ب(

 (.2-2تعزيز نظم احلماية االجتماعية )النتيجة  )ج(

 

 تركيز وإجناز معزز

 

. 5107قليميـة واللجـان الفنيـة يف عـام     تتسق هذه األولويات االسرتاتيجية مع تلك اليت حددتها املؤمترات اإل -500

دعم املشاريع القائمة على الغابات ومنظمات صغار املزارعني احلـرجيني واملنـتجني    الفاوفمثاًل، طلبت جلنة الغابات من 

من خالل مرفق الغابات واملزارع. وعلـى حنـو مشـابه، صـادق املـؤمتر اإلقليمـي لشـمال         ،بني مجلة أمورمن  يف املزارع،

عـيش سـكان الريـف وأصـحاب احليـازات الصـغرية وفئـات         كسـب  لتعزيز سـبل  الفاوا والشرق األدنى على نهج أفريقي

أن تواصـل تقـديم الـدعم     الفـاو السكان األكثر تعرضًا للمخاطر، بينما طلب املؤمتر اإلقليمي ألوروبـا وآسـيا الوسـطى مـن     
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تلك التوصـيات   اتباعرسات التكثيف املستدام. وجيري للمزارعني األسريني من أصحاب احليازات الصغرية يف اعتماد اما

 .0-2من خالل العمل يف إطار النتيجة 

 

على تعزيز فرص العمل الالئق لفقراء الريف، وخاصة للشباب والنسـاء،   5-2يف إطار النتيجة  الفاويركز عمل  -505

 الفـاو عمالـة الشـباب أولويـة رئيسـية. وتقـوم       مع احليلولة دون عمل األطفال. وقد أكد املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا على أن

بالفعل بتوسيع دعمها السياساتي يف هذا اجملال وقد كثفت جهودها الرامية إىل تعبئة املوارد لتيسري تقـديم الـدعم علـى    

ي دعمها القطري الرامي إىل حتسني توليد الدخل والـتمكني االقتصـاد   الفاوالصعيد القطري، وخصوصًا يف أفريقيا. وتعزز 

للمرأة الريفية يف أفريقيا وآسيا وأوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا الالتينية. وإحدى األولويات القطاعية هـي حتسـني فـرص    

وظروف العمل الالئق يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، وذلك ما أوصت به أيضًا جلنة مصايد األمساك. وسيكون 

، اهلجرة بسبب ضنك املعيشة دونن الريف ودعم السياسات الرامية إىل احليلولة هناك تركيز إضايف أيضًا على اهلجرة م

، انضمت 5107مبا يف ذلك عن طريق حتسني سبل كسب العيش يف الريف وتعزيز فرص العمل لشباب الريف. ويف عام 

تعزيز الدعم على املستوى القطـري   إىل اجملموعة العاملية املعنية باهلجرة التابعة لألمم املتحدة فيّسر التمويل اجلديد الفاو

مع منظمة العمل الدولية ووكاالت األمم املتحدة األخـرى يف تعزيـز الشـراكة العامليـة مـن أجـل        الفاويف أفريقيا. وتنخرط 

من  5تشجيع فرص العمل الالئق يف املناطق الريفية يف سياق امليثاق العاملي لتوفري فرص العمل ويف متابعة حتقيق اهلدف 

 .5102اف التنمية املستدامة على جدول أعمال التنمية ملا بعد عام أهد

 

أكدت جلنة الزراعة أهمية تعزيز برامج احلماية االجتماعية ملسـاعدة سـكان الريـف علـى إدارة املخـاطر إدارة       -502

يـة االجتماعيـة الـيت    مبساعدة البلدان األعضاء على تصميم وتنفيذ آليات احلما 2-2أفضل. وتقوم الفاو يف إطار النتيجة 

تشجع حتقيق األمن الغذائي والتغذيـة وخفـض الفقـر ومنـو اإلنتاجيـة الزراعيـة والتنميـة االقتصـادية احملليـة واإلدارة          

التوجيهـات املنبثقـة عـن املـؤمتر      الفـاو املستدامة للموارد والتمكني االقتصادي للمرأة الريفية. وعالوة علـى ذلـك، تتبـع    

تينية لتحسني احلماية االجتماعية يف املناطق اإلقليمية بتعزيـز التنميـة يف املنـاطق الريفيـة والزراعـة      اإلقليمي ألمريكا الال

الشراكات يف جمال احلماية االجتماعية، وخصوصـًا مـع منظمـة العمـل الدوليـة       الفاواألسرية. ولتعزيز اإلجناز، عززت 

اليت تقوم بتنسيق اجلهـود علـى املسـتوى العـاملي مـن خـالل       والبنك الدولي وبرنامج األغذية العاملي والوكاالت األخرى 

 الفاو عضو نشط فيه. تكون جملس التعاون بني الوكاالت يف جمال احلماية االجتماعية، وهو جملس

 

أنشأت الفاو آليات عمل متعددة التخصصات لتعزيز اإلجناز. وتشمل هذه اآلليات ثالث مبادرات إقليميـة، يف   -507

ية ومنطقة البحر الكارييب، ومشال أفريقيا والشرق األدنى، وأوروبا وآسيا الوسطى. وتركـز هـذه املبـادرات    أمريكا الالتين

 على تقديم الدعم للمزارعني من أصحاب احليازات الصغرية واملزارعني األسريني يف سياق تنمية ريفية أوسع نطاقا.

 

إىل  الفـاو النتائج الثالث مجيعها. ويف هـذا الصـدد، بـادرت     ترعى الفاو الُنهج املتكاملة عرب عملها كله يف إطار -502

إقامة تعاون رئيسي جديد مع "هيئة سبل كسب العيش الريفية الوطنية" الناجحة يف اهلند اليت تهـدف إىل الوصـول إىل   

ريفـي.  خلفـض الفقـر ال   الفـاو مليون فقري ريفي من خالل توليفة من التدخالت تقارب الـنهج الـذي تتبنـاه     211حوالي 
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هذا الربنامج، كما تتعاون مع اهلند يف إقامة آلية تعاون بني بلدان اجلنوب لتيسـري تقاسـم املعـارف. وتركـز      الفاووتدعم 

هيئة سبل كسب العيش الريفية الوطنية تركيزًا قويًا على متكني املـرأة وعلـى القضـاء علـى الفجـوات بـني اجلنسـني يف        

كر، تعزز الفاو عملها لدعم التمكني االقتصادي للمرأة الريفية يف إطار برنامج األمـم  جمال الزراعة. إىل جانب ذلك، كما ُذ

 املتحدة املشرتك )مع هيئة األمم املتحدة للمرأة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج األغذية العاملي(.

 

 1اهلدف االسرتاتيجي 

 احلد من الفقر يف الريف

 دف( حتقيق اهلومصدرمؤشرات )

نسبة عدد الفقراء عند خط الفقر يف الريف )النسبة املئوية من سـكان األريـاف(؛ فجـوة الفقـر عنـد خـط الفقـر يف الريـف )نسـبة           -الفقر يف الريف

 مئوية(؛ العدد املطلق لسكان الريف )املصدر: البنك الدولي(

سبة املئوية من األوالد دون اخلامسة من العمر(؛ النسبة املئويـة مـن األوالد   انتشار سوء التغذية، الوزن نسبًة إىل العمر )الن -سوء التغذية يف الريف

الواحـد(   دون اخلامسة من العمر املصابني بالتقّزم )املصدر: منظمة الصحة العاملية(؛ عمق العجـز الغـذائي )السـعرات احلراريـة/الفرد الواحـد/اليوم     

 ( الفاو)املصدر: 

والدة حيـة( )املصـدر: منظمـة الصـحة العامليـة(؛ نسـبة الوفيـات لـدى          0 111ن اخلامسة من العمر )لكل معّدل الوفيات، دو -الصحة يف الريف

والدة حّية( )املصدر: جمموعة األمم املتحدة املشرتكة بني الوكاالت(؛ العاملون الصحيون يف اجملتمع  011 111األمهات )التقديرات الوطنية، لكّل 

 منظمة الصحة العاملية(  شخص( )املصدر: 0 111احمللي )لكل 

املدوارد اإلنتاجيدة واخلددمات واملنظمدات واألسدواق و كدنهم إدارة        إىل وصول: حيظى فقراء األرياف بإمكانية معّززة ومتساوية لل0-1النتيجة 

 مواردهم على حنو أكثر استدامة.

 مؤشرات النتائج
 اهلدف

 (4102)نهاية عام 

 اهلدف

 (4102)نهاية عام 

 لفأ 0 -1

دد البلدان اليت تستخدم جمموعة حمّسنة من االسرتاتيجيات، والسياسات، واخلطـوط  ع

الرجـال والنسـاء مـن فقـراء      وصـول التوجيهية، واألنظمة واألدوات الراميـة إىل حتسـني   

مــوارد إنتاجيــة، وخــدمات وأســواق مالئمــة، وإىل التشــجيع علــى اإلدارة  إىلاألريــاف 

 :وجيري قياسها من خاللة، املستدامة لقاعدة املوارد الطبيعي

0 07 

  

 وجود سياسات لوضع اسرتاتيجيات مشولية للحّد من الفقر يف الريف وعدم املساواة بني اجلنسني 

 وجود إطار للسياسات يسمح بتمكني الناس من خالل إجراء مجاعي وعمليات سياساتية تشاركية 

 للمـوارد الطبيعيـة، واسـتخدامها العـادل، وإدارتهـا املسـتدامة مـن         وجود سياسات، وتشريعات، ومؤسسات ترّوج للحيازة اآلمنة

 جانب الرجال والنساء الفقراء يف الريف وغريهم من اجملموعات املهّمشة

 وجود سياسات، وتنظيمات، وُنُهج لوضع تكنولوجيات مناصرة للفقراء، وتقديم خدمات ريفية، ودعم التسويق 

 باء 0 -1

ا املنظمـات الريفيـة ذات الصـلة، واملؤسسـات احلكوميـة      عدد البلدان الـيت قامـت فيهـ   

 الوصـول من أصحاب املصلحة ذات الصلة، بتعزيـز قـدراتها مـن أجـل حتسـني       اوغريه

مـوارد إنتاجيــة، وخـدمات مالئمـة، ومنظمــات     إىلالعـادل للرجـال والنســاء يف الريـف    

وجيري قياسـه مـن   وأسواق، وبالرتويج إلدارة قاعدة املوارد الطبيعية على حنو مستدام، 

 :خالل

0 07 

          مستوى قدرات املنظمات الريفية واملؤسسات املناصرة للفقـراء يف جمـال املشـاركة يف حوكمـة اجملتمـع احمللـي، وعمليـات وضـع

 السياسات وتقديم اخلدمات
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 1اهلدف االسرتاتيجي 

 احلد من الفقر يف الريف

 مستوى القدرات يف جمال احليازة اآلمنة للموارد الطبيعية، وإدارتها املستدامة واستخدامها العادل 

 تكنولوجيات مناصرة للفقراء، وعلى خـدمات ريفيـة    إىلالرجال والنساء من فقراء الريف  وصولتوى القدرات يف جمال حتسني مس

 ودعم للتسويق.

 مستوى القدرات يف جمال وضع سياسات تشاورية وقائمة على األدلة، ورصد الفقر يف الريف  

 النواتج

 فية، وتيسري عملية متكني فقراء الريف.الدعم لتعزيز املنظمات واملؤسسات الري 1-0-0

1-0-4 
طبيعيـة وإدارتهـا بصـورة    الوارد املالدعم للتشجيع على اعتماد وتنفيذ ُنُهج مناِصرة للفقراء حيال سياسات وبرامج حتّسن احلصول على 

 مستدامة.

1-0-1 
ومعـارف مالئمـة وعلـى مـدخالت والوصـول إىل      الدعم لتحسني حصول املنتجني الفقراء واألسـر الفقـرية يف الريـف علـى تكنولوجيـات      

 األسواق.

 املتاحة للفقراء يف الريف. البنية األساسيةدعم االبتكارات يف توفري اخلدمات الريفية وتنمية  1-0-2

1-0-2 
سـتدامة والعادلـة   إسداء املشورة السياساتية عرب القطاعات وتنمية القدرات لتحديد اسـرتاتيجيات ترمـي إىل حتقيـق التنميـة الريفيـة امل     

 للرجال والنساء وإىل احلّد من الفقر.

 : حيظى فقراء الريف بفرص أكرب يف احلصول على عمل الئق يف املزرعة وخارج املزرعة4-1النتيجة 

 مؤشرات النتائج
 اهلدف

 (4102)نهاية عام 

 اهلدف

 (4102)نهاية عام 

1-4 

 ألف

ياسـات، واملؤسسـات والتـدخالت    عدد البلدان الـيت اعتمـدت جمموعـة حمّسـنة مـن الس     

وجيـري قياسـه مـن    الرامية إىل توفري عمل الئق يف الريف، مبا يف ذلك النساء والشـباب،  

 خالل:

0 05 

 مالءمة سياسات، واسرتاتيجيات، وبرامج لتوليد عمل الئق يف الريف 

 مستوى القدرات املؤسسية لدعم الرتويج لعمل الئق يف الريف 

  ورصد أسواق العمل يف الريف، ودعم العمليات السياساتية الختاذ قرارات قائمة على األدّلةمستوى القدرات لتحليل 

 النواتج

1-4-0 
 دعم السياسات القائمة على األدلة وتنمية القدرات يف جمال صياغة وتنفيذ سياسات واسرتاتيجيات وبرامج توّلد عماًل الئقًا يف الريف مع

 لتمكني االقتصادي واالجتماعي للشباب والنساء يف الريف.الرتكيز بصورة خاصة على تعزيز ا

 دعم السياسات لتوسيع نطاق تطبيق معايري العمل الدولية حبيث يشمل املناطق الريفية. 1-4-4

 .ةوالعاملي ةيواإلقليم ةالوطني املستويات الدعم الفين إلنشاء نظم معلومات وتوليد بيانات ومعارف بشأن العمل الالئق يف الريف على 1-4-1

 : تتعّزز ُنُظم احلماية االجتماعية دعمًا للحّد من الفقر يف الريف بصورة مستدامة1-1النتيجة 

 مؤشرات النتائج
 اهلدف

 (4102)نهاية عام 

 اهلدف

 (4102)نهاية عام 

 ألف 1-1
عدد البلدان اليت اعتمدت نظم حمّسنة للحماية االجتماعيـة تـربط احلمايـة االجتماعيـة     

ــوارد   باحلــ ــة، واإلدارة املســتدامة للم ــن الغــذائي والتغذي ــر يف الريــف، واألم ّد مــن الفق
7 5 
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 1اهلدف االسرتاتيجي 

 احلد من الفقر يف الريف

 وجيري قياسه من خالل:الطبيعية، 

     التزام أصحاب املصلحة املتعّددين بسياسات واسرتاتيجيات عرب القطاعات لتوسيع نطاق انتشار نظم احلمايـة االجتماعيـة وزيـادة

 استجابتها يف املناطق الريفية 

 مستوى القدرات املؤسسية لتنفيذ برامج محاية اجتماعية فّعالة يف املناطق الريفية 

 مستوى القدرات لتحليل ورصد، وتقييم سياسات وبرامج احلماية االجتماعية يف املناطق الريفية 

 النواتج

1-1-0 
الجتماعية من أجـل تعزيـز التنميـة الريفيـة املسـتدامة      والدعوة لتحسني نظم احلماية ا نمية القدراتوت َوفَّر املشورة يف جمال السياساتت

 والعادلة، واحلّد من الفقر، وحتقيق األمن الغذائي والتغذية.

1-1-4 
حتسني نظم املعلومات وصكوك املعرفة القائمة على األدّلة من أجل تقييم تأثري آليـات احلمايـة االجتماعيـة علـى تقلـيص الالمسـاواة،       

  الريف، وتعزيز قدرة فقراء األرياف على إدارة املخاطر.وحتسني سبل كسب العيش يف
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 وكفاءة مشواًل: متكني ُنُظم زراعية وغذائية أكثر 2اهلدف االسرتاتيجي 

 

 اجملموع من خارج امليزانية االعتمادات الصافية النتيجة التنظيمية

0-01 57,268 22,286 79,555 

0-00 29,937 82,225 112,162 

0-00 17,799 23,717 41,516 

 233,233 128,229 105,004 اجملموع

 

التطـور سـريعًا أمـر بـالغ األهميـة      يف املشاركة الفّعالة للبلدان األعضاء يف تشكيل نظم األغذية والزراعة اآلخـذة   -503

تاحة وتيسري لتحقيق عامل متحرر من اجلوع. وسيساعد حتسني كفاءة هذه النظم على ضمان االستخدام املسؤول للموارد امل

إنتاج وتسليم منتجات صحية وآمنة. وسيعزز دعم مشاركة املنتجني من أصحاب احليـازات الصـغرية والبلـدان الصـغرية     

ة عـن طريـق العمـل يف    ؤكفـ و مشوليـة هذه النظم. وتساهم منظمة األغذية والزراعة يف متكني نظم زراعيـة   مشولاقتصاديًا 

 مع احلكومات وجمتمع التنمية وأصحاب املصلحة املعنيني لضمان:ثالثة جماالت حامسة األهمية بالشراكة 
 

اتفاقات دولية وآليات ومعايري معززة تعكس بشكل أكمل املتطلبات املختلفة للبلدان وتيّسر قدرات البلدان على  )أ(

 (؛0-7تنفيذها )النتيجة 

اسرتاتيجيات قطاعية فرعية سق تنمية الصناعة الزراعية وسالسل األغذية الزراعية اليت جتمع بشكل مت )ب(

إلتاحة نشوء واعتماد مناذج أعمال جتارية كفؤة وتقليل هدر األغذية  ومشاريع صغرية ومتوسطة احلجم

 (؛5-7وفقدانها )النتيجة 

سياسات وصكوك مالية واستثمارات داعمة حتّسن احلوافز اليت تواجهها اجلهات الفاعلة الصغرية والبيئة  )ج(

 (.2-7ا أن تعمل فيها )النتيجة اليت يتعني عليه

 

 تركيز وإجناز معزز

 

وكفاءة نظم الزراعة واألغذية بأن العوامل الـيت تكّيـف تطـور هـذه الـنظم       مشولالرامي إىل ضمان  الفاويقر دعم  -507

 ةليميـ واإلق ةداخلية بالنسبة للبلد املعين وتتطلب إجـراءات علـى املسـتويات العامليـ    وهي على حد سواء عوامل خارجية 

 . ةوالقطري

 

بالنسبة للبلدان اليت يتنامى عدد سكانها، خصوصًا تلـك الـيت لـديها معـدالت حتّضـر عاليـة، ال بـّد مـن أن          -505

يف  الفـاو د على السـواء فرصـًا وحتـديات. وستواصـل     املنتجات الزراعية، ما يوّلبتشارك مشاركة أكرب يف التجارة الدولية 

 أجهـزة متعددة األطراف وإقليمية ويف تيسـري عمـل    جتاريةن األعضاء يف صياغة اتفاقات دعمها للبلدا 0-7إطار النتيجة 

النباتات، لضمان جتارة منّظمة تنظيمًا مناسـبًا   لوقايةوضع املعايري، مبا يف ذلك هيئة الدستور الغذائي واالتفاقية الدولية 

الوصول إىل أسواق أعلى قيمـة، ويف الوقـت ذاتـه    احلصول على أغذية آمنة ومغذية و يةحبيث تتحقق منافع تعاظم إمكان
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خماطر تعرض قطاعات األغذية يف البلدان املستوردة للتعطـل وتعـريض سـالمة األغذيـة للخطـر       من التقليل إىل أدنى حد

وفقدان التنوع التغذوي وانتشار األمراض النباتية واحليوانية. ويشمل ذلك تقديم مشورة علمية توجـه سياسـات السـالمة    

بوجـه خـاص مـع املنظمـة العامليـة لصـحة احليـوان ومنظمـة          الفاوغذائية وتدعم عمل هيئة الدستور الغذائي. وستعمل ال

ومع الربنـامج العـاملي لألمـن الصـحي الـذي يقـوده كـل بلـد          60لألدوية الصحة العاملية على التصدي ملقاومة امليكروبات

 معين.

 

عايري الدولية إىل سياسات واسرتاتيجيات وأطر تنظيميـة حمليـة متسـقة    أيضًا ترمجة االتفاقات وامل الفاوستدعم  -500

ومتوافقة من خالل توفري مساعدة فنية وتنمية قدرات املسؤولني احلكوميني حسب ما طلبته جلنة مشكالت السلع وجلنة 

ذلـك، علـى وجـه     الفـاو الزراعة واملؤمتر اإلقليمي ألوروبا واملـؤمتر اإلقليمـي غـري الرمسـي ألمريكـا الشـمالية. وسـتحقق        

اخلصوص، من خالل املبادرة اإلقليمية لتجارة األغذية الزراعية والتكامل اإلقليمي يف أوروبا وآسيا الوسطى، وعن طريـق  

حتقيـق االزدهـار املشـرتك    من أجل لني النمو والتحول الزراعيني املعّج بشأنزيادة الدعم متاشيًا مع التزام "إعالن ماالبو 

 يش" لتعزيز التجارة فيما بني البلدان األفريقية.وحتسني سبل الع

 

تتطلب زيادة االعتماد على التجارة أيضًا زيادة قدرات البلـدان علـى االسـتجابة املناسـبة لكـل مـن الصـدمات         -551

تيسـري التعـاون احلكـومي الـدولي لتخفـيض تقلـب        الفـاو اخلارجية وتطورات السوق العاملية الطويلة األجل. وستواصـل  

نظام املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية وبـرامج مشـابهة، متاشـيًا مـع      عار وتوفري معلومات عن األسواق من خاللاألس

أيضًا البلـدان علـى تكييـف اسـرتاتيجيات السـوق والتجـارة مـن خـالل          الفاوتوصيات جلنة مشكالت السلع. وستساعد 

نظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي، وعلـى تعزيـز        املتوسطة األجل اليت تقوم بهـا بالتعـاون مـع م    التوقعات

 يف تنوير صياغة االتفاقات التجارية )جلنة مشكالت السلع(. التوقعاتاستخدام هذه 

 

يف العديد من املناطق، يوفر الطلب احلضري املتنامي فرصًا للمنتجني احملليني أكثر قابلية لالسـتمرار، وميكـن    -550

، أن يرعى تطـوير نظـم أغذيـة تسـاعد املنـتجني املفتقـرين إىل       داخل املنطقة يات أكرب للتجارة املعززةله، مع توفر إمكان

املوارد على االستفادة من الفرص املتاحة يف األسواق والفرص التجارية. ولن تكـون االسـتجابات املسـتدامة هلـذه الفـرص      

، الذين ال يـزال معظمهـم يبيـع مـن خـالل األسـواق       غريةمن أصحاب احليازات الص امكنة إاّل إذا كان بإمكان املنتجني

التقليدية، املشاركة يف سالسل اإلمداد األكثر تعقيـدًا اآلخـذة يف التطـور اسـتجابة للتوسـع احلضـري السـريع. ويف إطـار         

الل ، من خالل التقييمات ومـن خـ  الفاووبناًء على توصيات جلنة الزراعة وجلنة مصايد األمساك، ستدعم  5-7النتيجة 

 مـن أصـحاب احليـازات الصـغرية     أفضل املمارسات، اسرتاتيجيات لتطوير نظم الزراعة واألغذية تشمل املنـتجني  تقاسم

الصغرية واملتوسطة احلجم اليت: توفر مزيدًا من الفرص لعمالة الشباب يف أنشطة ذات قيمة مضافة؛ وضـمان   واملؤسسات

وازنة، خاصة يف املناطق احلضـرية؛ وتعزيـز سالسـل القيمـة الغذائيـة      قدر أكرب من إمكانية احلصول على نظم غذائية مت

 اخلضراء عن طريق معاجلة أكمل للمسائل واآلثار على طول سلسلة القيمة.  
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تشدد املبادرات اإلقليمية يف كل من منطقة البحر الكارييب )حتسني نظم األغذية يف منطقة البحر الكارييب( ويف  -555

سالسل القيمة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية يف جـزر احملـيط اهلـادئ( تشـديدًا كـبريًا       هلادئ )منطقة جنوب احمليط ا

على االستعاضة عن املنتجات املستوردة مبنتجات مزروعة حمليـًا، وذلـك عـن طريـق ربـط املـزارعني باألسـواق الوطنيـة         

تسـريع تنميـة األعمـال التجاريـة الزراعيـة      ار مبـادرة  يف هاتني املنطقتني، كما يف أفريقيا يف إطـ  الفاوواإلقليمية. وستدعم 

لربط أصحاب احليازات الصغرية مبشـرتين مـن    يف سياقات حمددة، تطوير وتنفيذ آليات والصناعات الزراعية يف أفريقيا

 املؤسسـات  ؛ واملشـرتيات علـى نطـاق واسـع، مبـا يف ذلـك      الشموليةخالل الزراعة التعاقدية؛ ومناذج األعمال التجارية 

مع قطاع السياحة. ويف منطقة البحر الكـارييب، سـتعزز األنشـطة التنويـع الزراعـي خلفـض        املعززة الروابطواملشرتيات و

فواتري االسترياد. ويف منطقة احمليط اهلادئ، سيجري توفري مزيد من الدعم لتعزيـز قـدرات منتجـي األغذيـة احمللـيني      

احمللي والسوق السياحي باملزيد من األغذية لتلبية الطلبات على النظم  تزويد السوق من أجلواألعمال التجارية احمللية 

 الغذائية املتوازنة واملغّذية. 

 

ميكن أيضا حتقيق فرص ملزيد من الكفاءة بتخفيض الفاقـد واملهـدر مـن األغذيـة يف نظـم األغذيـة. وباسـتخدام         -552

ا مجيع املـؤمترات اإلقليميـة ملسـاعدة البلـدان علـى قيـاس       التوصيات اليت قدمته الفاو، ستنفذ 61األغذية" توفريمبادرة "

وتقييم الفاقد واملهدر مـن األغذيـة )وذلـك جمـال عمـل ذو أولويـة حددتـه جلنـة األمـن الغـذائي العـاملي( وعلـى وضـع              

 اسرتاتيجيات وطنية وإقليمية لتحقيق ختفيضات، مبا يف ذلك خفض هدر األغذية يف املناطق احلضرية. 

 

علـى حـٍد    وكفؤة من املنتجني والقطـاع اخلـاص )احمللـي واألجـنيب     مشوليةوضع نظم زراعة وأغذية  سيتطلب -557

العمـل مـع الشـركاء مـن      2-7يف إطار النتيجـة   الفاو( والقطاع العام واجلهات املاحنة استثمارات كبرية. وستواصل سواء

اسـتثمارات تكميليـة مـن خـالل آليـات       القطاع اخلاص ومع مؤسسات اإلقراض لتيسري احلصـول علـى القـروض وتقـديم    

، مـن خـالل تعاونهـا مـع املؤسسـات املاليـة       الفاومبتكرة، مبا يف ذلك الشراكات بني القطاعني العام واخلاص. وستدعم 

الدولية مثل البنك الدولي واملصرف األوروبي لإلنشاء والتعمري، استثمارات أكثر تركيزًا يف تطوير نظم األغذيـة. وسـتكفل   

، اسـتثمارات مناسـبة متوافقـة مـع األهـداف االقتصـادية       ةاملسـؤول  ةالزراعيـ  اتبدعمها تنفيـذ مبـادئ االسـتثمار    ،الفاو

 واالجتماعية والبيئية الوطنية.

 

، الغذائيـة والزراعيـة  سياسـات  العلى املستوى القطري، بالبناء على مبادرات من مثل مبـادرة "رصـد وحتليـل     -552

دعمها ليشمل نظم رصد السياسات وتعزيز القدرات املؤسسية على اسـتخدام هـذه الـنظم،     أيضًا إىل توسيع الفاوستسعى 

 مشوليـة  زراعيـة وغذائيـة  وهذان أمران حامسا األهمية يف تيسري إصالح سياساتي قائم على األدلة يفضي إىل تطوير نظـم  

 كفؤة.
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 2اهلدف االسرتاتيجي 

 وكفاءة مشواًلمتكني ُنُظم زراعية وغذائية أكثر 

 حتقيق اهلدف ومصدر(مؤشرات )

 يف املنظمة(؛ زيادة يف قيمة التجارة الزراعية العاملية بالنسبة إىل قيمة اإلنتاج الزراعي العاملي )املصدر: قاعدة البيانات اإلحصائية املوضوعية 

القيمـة املضـافة للزراعـة )املصـدر: منظمـة األمـم املتحـدة        املدى الذي يكون فيه النمو يف القيمة املضافة للصناعة الزراعية يف العامل أكرب من النمـو يف  

 للتنمية الصناعية(؛

 النمو العاملي يف إنتاجية العمل يف قطاعي الزراعة واملؤسسات الزراعية )املصدر: منظمة العمل الدولية(.

 من جانب البلدان. ومشواًلواق أكثر كفاءة اليت ترّوج لتجارة وأس الدولية : ُتصاغ وُتنفَّذ االتفاقات واآلليات واملعايري0-2النتيجة 

 مؤشرات اإلنتاج
اهلدف )نهاية 

 (4102عام 

اهلدف )نهاية 

 (4102عام 

 ألف 2-0

عدد البلدان اليت قامت مبواءمة السياسات واألنظمـة واآلليـات الوطنيـة التجاريـة )املتصـلة      

حبيــث تتطــابق مــع بالتجــارة الدوليــة يف جمــال الزراعــة والغابــات واألغذيــة واملنتجــات( 

 وجيري قياسه من خالل:االتفاقات، 

2 02 

  حتديد عدد البلدان اليت غّيرت السياسات واألنظمة واآلليات الوطنية املتصلة بالتجارة الدولية لتتطابق مع اتفاقات التجارة الدولية

 غذية والزراعة(؛ برصد من منظمة األالعاملية)املصدر: استعراض السياسة التجارية يف منظمة التجارة 

 باء 2-0

نسبة البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل املشاركة بفعالية يف وضـع املعـايري الدوليـة برعايـة     

مواصفات الدستور الغـذائي   وضع هيئة الدستور الغذائي واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات أو

   :من خالل اوجيري قياسه ،الواردة من أقل البلدان منوًا

 يف املائة 02.57 يف املائة 02.05

  يف مجيع مراحل وضع معايري االتفاقيـة الدوليـة لوقايـة النباتـات أو      املنخفضة واملتوسطة الدخلعدد التعليقات الواردة من البلدان

يـق عـرب   التعليقات الواردة من مجيع البلدان األعضـاء )املصـدر: بيانـات مـن نظـم التعل     مواصفات الدستور الغذائي كنسبة من عدد 

 اإلنرتنت يف أمانيت االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والدستور الغذائي(

 جيم 2-0

عدد البلدان النامية اليت ارتفع فيها مؤشـر الـنظم التنظيميـة يف منظمـة األغذيـة والزراعـة،       

 :وجيري قياسه من خالل
5 02 

 5102-5107الواجب وضعه يف  املؤشر 

 النواتج

2-0-0 
 دولية جديدة ومنّقحة يف جمال سالمة األغذية وجودتها والصحة النباتية، توافق عليها البلدان، وتشّكل مرجعـًا لالتسـاق   وضع معايري

 الدولي.

2-0-4 
توفري الدعم للبلدان وجمموعاتها االقتصادية اإلقليمية للمشاركة على حنو فعال يف صياغة وتنفيذ اتفاقات وأنظمة وآليـات وُأطـر دوليـة    

 ألسواق تتسم بالشفافية وتعزيز الفرص يف األسواق العاملية واإلقليمية. ترّوج

2-0-1 
ُتوفَّر معلومات وحتليالت حمدَّثة للحكومات وأصحاب املصلحة الوطنيني لتصميم وتنفيذ اسرتاتيجيات كفؤة وشاملة يف جمـال األسـواق   

 والتجارة. 

2-0-2 
ني قدرتها على تصميم وتنفيذ سياسات وأطر تنظيمية أفضل، وتقـديم خـدمات عامـة    توفري الدعم ملؤسسات القطاع العام من أجل حتس

 متصلة بالصحة النباتية واحليوانية وبسالمة األغذية وجودتها. 

ام وكفداءة، مدن جاندب القطداعني العد      مشدوالً : ُتنشأ وُتنفَّذ مؤسسات األعمال الزراعية وسالسل األغذية الزراعية حيث تكون أكثدر  4-2النتيجة 

 واخلاص.

 مؤشرات النتائج
اهلدف )نهاية 

 (4102عام 

اهلدف )نهاية 

 (4102عام 
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 2اهلدف االسرتاتيجي 

 وكفاءة مشواًلمتكني ُنُظم زراعية وغذائية أكثر 

 ألف 2-4

عدد البلدان اليت شهدت فيها القيمة املضافة للصناعة الزراعية منوّا أسرع من القيمة املضافة 

 وجيري قياسه من خالل:لزراعة، يف ا
01 05 

 إلحصاءات الصناعية يف منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية( مقارنة بالقيمة املضافة املضافة يف الصناعة الزراعية )املصدر: ا القيمة

 لزراعة )مبا يف ذلك الغابات ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية( )املصدر: مؤشرات التنمية العاملية(يف ا

 

 باء 2-4

الفاقـد مـن األغذيـة،     عدد البلدان اليت اخنفض فيها مؤشر منظمة األغذية والزراعـة بشـأن  

 :وجيري قياسه من خالل
51 71 

 5102الواجب وضعه حبلول عام  املؤشر 

 النواتج

2-4-0 
توفري الدعم ملؤسسات القطاع العام لصياغة وتنفيذ سياسـات واسـرتاتيجيات، ولتـوفري سـلع عامـة تعـزز الشـمولية والكفـاءة يف سالسـل          

 األغذية الزراعية.

 .ةوالعاملي ةواإلقليمي ةالوطني املستوياتع برامج قائمة على األدّلة للحّد من الفاقد واملهدر من األغذية على توفري الدعم لوض 2-4-4

2-4-1 
اءة توفري الدعم الفين واإلداري لألطراف املعنيني يف سلسلة القيمة من أجل الرتويج لسالسل األغذية الزراعية اليت تّتسم بالشمولية والكفـ 

 واالستدامة.

: توَضع وُتنفَّذ السياسات، والصكوك املالية واالستثمارات اليت حتّسن مشولية نظم األغذية الزراعية وكفاءتها من جاندب القطداعني   1-2نتيجة لا

 العام واخلاص.

 مؤشرات النتائج
اهلدف )نهاية 

 (4102عام 

اهلدف )نهاية 

 (4102عام 

 ألف 2-1

لزراعة باألرقام احلقيقية )معّدلة حسب التضـخم(  عدد البلدان اليت ازدادت فيها االئتمانات ل

 وجيري قياسه من خالل:
02 02 

 ( 21االئتمانات باملستوى احلقيقي اليت مّت توفريها للقطاع الزراعي كما جرى قياسها يف تقرير اإلحصاءات املركزية )بلدًا على األقل 

 باء 2-1

 01 7 وجيري قياسه من خالل: ،عيعدد البلدان اليت ازدادت فيها نسبة االستثمار الزرا

  ( :تكـوين رأس املـال الثابـت اإلمجـالي هـو قيمـة       0تكوين رأس املال الثابت اإلمجالي يف الزراعة/القيمة الزراعية املضافة، حيـث )

ة، صول جديدة أو أصـول ثابتـة موجـودة )تطـوير األراضـي، أصـول ثابتـة وموجـودات يف الثـروة احليوانيـ          أل الصافيةاالستحواذات 

 ( تشري الزراعة إىل الزراعة ومصايد األمساك والغابات5حماصيل زراعية، هيكلة الثروة احليوانية، آالت(؛ )

 جيم 2-1

عدد البلدان اليت قّلصت مستوى املثبطات اليت تؤثر على قطاع الزراعـة واألغذيـة مـن خـالل     

 وجيري قياسه من خالل:االختالالت يف السياسات، 
01 05 

 عدالت االمسية للحماية )املصدر: بيانات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبنـك الـدولي، بيانـات منظمـة     امل مؤشرات

 األغذية والزراعة(

 النواتج

2-1-0 
 ةتوفري الدعم ملؤسسات القطاعني العام واخلاص لتصميم وتنفيذ صكوك وخـدمات ماليـة حتّسـن احلصـول علـى رأس املـال لـنظم األغذيـ        

 اليت تّتسم بالكفاءة والشمولية. الزراعية

2-1-4 
تّتسـم بالكفـاءة    األغذيـة الزراعيـة الـيت   توفري الدعم ملؤسسات االستثمار العامة واخلاصة من أجل زيـادة االسـتثمارات املسـؤولة يف نظـم     

 والشمولية

 املتصلة بالتجارة واألغذية والزراعة والسياسات  ذيةنظم األغ ُتنشأ النظم وُتدَعم البلدان لرصد وحتليل وإدارة آثار سياسات 2-1-1
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 واألزمات الصمود أمام التهديداتُسبل العيش على قدرة : زيادة 2اهلدف االسرتاتيجي 

 

 اجملموع من خارج امليزانية االعتمادات الصافية النتيجة التنظيمية

5-01 14,246 18,934 33,181 

5-00 13,994 59,085 73,079 

5-00 16,506 291,186 307,692 

5-00 5,299 330,438 335,737 

 749,688 699,643 50,045 اجملموع

 

واألزمات برتمـيم نظـم    الصمود أمام التهديداتتتطلب زيادة قدرة ُسبل كسب العيش القائمة على الزراعة على  -553

 ةاشر ومتسق على املستويات احملليالعيش وحتسينها، شراكات اسرتاتيجية متعددة األطراف للقيام بعمل مب كسب سبل

 يف أربع نتائج تعزز الواحدة منها األخريات: ةوالعاملي ةواإلقليمي ةوالوطني
 

التحكم باملخاطر واألزمات: تعتمد البلدان واألقاليم نظمًا قانونية وسياساتية ومؤسسية وأطرًا تنظيمية إلدارة  )أ(

 (؛0-2ألغذية والتغذية. )النتيجة خماطر الكوارث واألزمات املتعلقة بالزراعة وا

املراقبة للوقاية: توفر البلدان واألقاليم معلومات منتظمة وتطلق إجراءات يف الوقت املالئم ملواجهة التهديدات  )ب(

 (؛5-2احملتملة واملعروفة والناشئة يف جمال الزراعة واألغذية والتغذية )النتيجة 

ستوى األسرة املعيشية وعلى املستوى القطري: تطبق البلدان إجراءات على م والتعرض هلااحلّد من املخاطر  )ج(

 (؛ 2-2للوقاية من اآلثار وختفيفها اليت تؤدي إىل تقليص املخاطر على الزراعة واألغذية والتغذية، )النتيجة 

تؤثر على  التأهب لألزمات واالستجابة هلا: تكون البلدان واألقاليم اليت تطاهلا الكوارث واألزمات اليت )د(

 (.7-2الزراعة واألغذية والتغذية متأهبة لالستجابة هلا وإدارتها إدارة فعالة )النتيجة 

 

بالبناء على الدروس املستفادة واخلربات املكتسبة على مـدى عقـود مـن العمـل يف حـاالت الكـوارث الطبيعيـة         -557

ة متعددة التخصصات ملساعدة البلدان األعضاء على خربات فنية وتشغيلي الفاوواألزمات اليت يتسبب بها اإلنسان، توفر 

الفقـر ورعايـة التنميـة     وطـأة احلد من املخاطر واألزمات املتعددة، وتلك مكونات أساسية ملكافحة اجلوع والتخفيـف مـن   

 املستدامة.

 

 تركيز وإجناز معزز

 

األزمـات بأهميـة حامسـة لضـمان     و الصمود أمام التهديـدات لزيادة قدرة ُسبل كسب العيش على  الفاويقر دعم  -555

تعزيز الشراكات وتعبئة املوارد والتآزرات اليت تعـزز بعضـها بعضـًا بالعمـل املتعلـق بأهـداف اسـرتاتيجية أخـرى ومـع          

(. وتأخـذ جمـاالت الرتكيـز باالعتبـار توصـيات      ةوالعامليـ  ةواإلقليميـ  ةأصحاب املصلحة على مجيع املستويات )القطريـ 

 . 5107للجان الفنية لعام املؤمترات اإلقليمية وا
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على تعميم احلّد من خماطر الكوارث وبرامج االسـتثمار لبنـاء القـدرة     0-2يف إطار النتيجة  الفاوسيكون تركيز  -550

على الصمود والتكيف يف جمال الزراعة. وسيكون هنـاك تركيـز بوجـه خـاص علـى تنميـة قـدرات احلكومـات الوطنيـة          

برامج وتقـديم خـدمات علـى املسـتويات     سرتاتيجيات وانفيذ سياسات وآليات مؤسسية وتصميم وتواجملتمع املدني على 

كما أوصت بذلك جلنة الزراعة وجلنـة الغابـات    امليدانية لتحقيق وتعميم احلد من خماطر الكوارث يف القطاعات الزراعية

دعم البلدان على تطبيق إجراءات الوقاية . كما أنها أيضًا ستوجلنة مصايد األمساك واملؤمتر غري الرمسي ألمريكا الشمالية

من املخاطر وختفيف أثرها ما من شأنه أن يؤدي إىل تقليص املخاطر على الزراعة واألمن الغذائي والتغذية. ويـرتبط ذلـك   

للحد من خماطر الكوارث )الذي اعتمد يف املؤمتر الدولي بشأن احلـد مـن خمـاطر     5102مباشرة بإجناز إطار ما بعد عام 

( مع الرتكيز على العالقة بني األغذية والتغذيـة والكـوارث. وملواصـلة احلـّث علـى إدراج      5102وارث يف مارس/آذار الك

أيضـًا   الفـاو سـتبين   يف احلد من خماطر الكوارث/ إدارتها والعكس بالعكس، والغاباتقطاعات الزراعة ومصايد األمساك 

ر يف القطاعات الزراعية النامجة عـن الكـوارث الطبيعيـة املتوسـطة     على نتائج دراسة حبثية متعمقة عن األضرار واخلسائ

، اليابان سندايسُتعرض يف املؤمتر الدولي الثالث بشأن احلد من خماطر الكوارث الذي سيعقد يف حيث والكبرية احلجم 

يتسـبب بهـا    ، واملضي حنو الشروع يف إصدار تقرير سنوي يشمل الكـوارث الطبيعيـة وتلـك الـيت    5102يف مارس/ آذار 

 اإلنسان. 

 

املتعلقـة باحلـد مـن املخـاطر      2-2املتعلقة بالتحكم باملخاطر واألزمات ويف إطار النتيجـة   0-2يف إطار النتيجة  -521

البلـدان األعضـاء علـى أن يرتمجـوا إىل      الفاوواالنكشاف عليها على مستوى األسرة املعيشية واملستوى القطري، ستساعد 

القطري االلتزامات السياسية يف جدول أعمـال اإلطـار السياسـاتي للجنـة األمـن الغـذائي العـاملي        إجراءات على املستوى 

وبعد طلب من جلنة الزراعة واملؤمتر غري الرمسي ملواجهة انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية يف حاالت األزمات املمتدة. 

 يف قـدرات للتعزيـز   (0): مبا يف ذلـك  ،العمل ذات األولويةجماالت  وللشرق األدنى  اإلقليمياملؤمتر ألمريكي الشمالية و

استخدام السياسات ذات الصلة، من خالل الدعم السياساتي وإسداء املشورة ألصحاب املصلحة املتعـددين، مـع الرتكيـز    

أفضـل   بنـاء فهـم   (5)على فهم وتلبية احتياجات املؤسسات احمللية اليت تقوم بدور حاسم يف حاالت األزمات املمتدة؛ 

 علـى  قدراتالتعزيز  (2)العيش القائمة على الزراعة واألزمات املمتدة؛  كسب للروابط بني األمن الغذائي والتغذية وسبل

املمتـدة حمـددة كـٌل بسـياقها      اتحـاالت األزمـ   أنتصميم وحتليل وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات واإلجراءات )إدراكـًا  

شاملة تغطي خماطر واحتياجات متعددة، بغيـة التوصـل إىل فهـم     حتليالتراء وتتطلب من اجلهات الفاعلة املختلفة إج

لضـمان   الفاونشر املعرفة للتوعية والدعوة. وسيغطي هذا أيضًا العمل الذي تنفذه  (7)مشرتك للمشاكل واحللول املمكنة(؛ 

زيد مـن التوسـع يف التحلـيالت    أن تصمم وترصد وتقّيم سياسات وبرامج الصمود والتكّيف بشكل صحيح. وسيوىل اهتمام مل

، ولتنميـة قـدرات املؤسسـات    الفاواخلاص ب س وحتليل مؤشر القدرة على الصمودقياعلى أساس على املستوى القطري، 

اللجنـة الدائمـة   واإلقليمية من مثل اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية  األجهزةعلى املستوى القطري، بالتعاون مع 

. وسـينّور هـذا العمـل التحضـري للقمـة العامليـة للعمـل        مبكافحة اجلفـاف يف منطقـة السـاحل    لدول املعنيةاملشرتكة بني ا

 وكذلك املداوالت واملناقشات اليت ستجري على مستوى رفيع خالل هذه القمة. 5103اإلنساني اليت ستعقد عام 
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القدرات الفنية والتشـغيلية   62ة العابرة للحدودلدى نظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض النباتية واحليواني -520

للتصدي ألمراض احليوانات العابرة للحـدود، وكـذلك آلفـات وأمـراض النباتـات، مبـا يف ذلـك آفـات          الفاوالرئيسية يف 

وأمراض األحياء املائية والغابات، وملسائل السالمة الغذائيـة والتهديـدات اإلشـعاعية، ولـدعم البلـدان يف مكافحـة هـذه        

واملـؤمتر غـري الرمسـي ألمريكـي الشـمالية       ألوروبـا  اإلقليمـي املـؤمتر   مـن  طلب كل، 5-2لتهديدات. ويف إطار النتيجة ا

 اجلهـود  أن وجلنـة الزراعـة  للشـرق األدنـى    اإلقليمـي املؤمتر والكارييب ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر  اإلقليمياملؤمتر و

ات املعروفة والناشئة فيمـا يتعلـق بالسالسـل الغذائيـة. وسـُتعزز قـدرات       على تقديم معلومات منتظمة عن التهديد سوف

(، ولتكـون أفضـل تأهبـًا ألزمـات السالسـل الغذائيـة       2-2البلدان على الوقاية من املخاطر وختفيـف حـدتها )النتيجـة    

 ةوالقطريـ  ةواإلقليمي ةعلى املستويات العاملي تهاشراكو هاتعاون الفاو(. وستعزز 7-2وتستجيب هلا بشكل كاٍف )النتيجة 

مع املؤسسات الدولية، من مثل املنظمة العاملية لصحة احليـوان ومنظمـة الصـحة العامليـة ومراكـز اجلماعـة االستشـارية        

 وغريها من مراكز البحوث الزراعية. 

 

متر غـري  كـل مـن جلنـة مشـكالت السـلع واملـؤ       طلب، 5-2لتعزيز الروابط بني اإلنذار املبكر يف إطار  النتيجة  -525

ئ واملـؤمتر  آلسيا واحمليط اهلـاد  اإلقليمياملؤمتر كما طلب كل من  العمل املبكرالرمسي ألمريكا الشمالية وجلنة الغابات و

 الفـاو ، سـتعزز  7-2 يف إطار النتيجة غري الرمسي ألمريكا الشمالية وجلنة الزراعة وجلنة مصايد األمساك وجلنة الغابات

ربـط اإلنـذارات املبكـرة بعمليـات صـنع قـرارات        (0) مـن خـالل:   ةوالعامليـ  ةواإلقليمي ةريالقدرات على املستويات القط

تعزيـز آليـات إطـالق     (2)متويل تدخالت عمل مبكر للحيلولة دون املخاطر وختفيـف حـدتها؛    (5)خاضعة للمساءلة؛ 

سيحّسـن هـذا العمـل فهـم     إظهار فعالية اختاذ إجراءات مبكـرة مـن حيـث التكلفـة. و     (7)اإلجراءات وخطط الطوارئ؛ 

 كسـب  البلدان إلمكانات إطالق العمل املبكر ولألدلة األفضل على فعاليـة وكفـاءة التـدخالت املبكـرة فيمـا يتعلـق بسـبل       

 العيش، وتطوير آليات مؤسسية وآليات متويل قادرة على حتمل املخاطر ونهج مبتكرة لتقليل العزوف عن املخاطرة.

 

وفر الدعم ال فقط ملساعدة السـكان املتضـررين علـى الوقـوف علـى أقـدامهم مـن جديـد         يف حاالت الطوارئ، سُي -522

وإعادة بناء سبل كسب العيش، ولكن أيضًا ملسـاعدة احلكومـات واجملتمعـات احملليـة واألسـر املعيشـية علـى اسـتباق         

كما أوصى بذلك كل مـن   طرلى الزراعة املنكشفة على املخاالعيش القائمة ع كسب الصدمات والتقليل من أثرها على سبل

 .املؤمتر غري الرمسي ألمريكا الشمالية واملؤمتر اإلقليمي ألفريقيا وجلنة الزراعة وجلنة مصايد األمساك وجلنة الغابات

  

                                                      
 للحدود العابرة واحليوانية النباتية واألمراض اآلفات طوارئ من الوقاية نظام -الغذائية السلسلة أزمات إدارة إطار  62
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 2اهلدف االسرتاتيجي 

 زيادة قدرة ُسبل العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات

 مؤشرات )ومصدر( حتقيق اهلدف

مؤشر التعّرض إىل املخاطر )سيجري وضعه بناًء على بيانات من مكتـب األمـم املتحـدة لتنسـيق الشـؤون اإلنسـانية واإلدارة        –خاطر التعّرض إىل امل

 العامة للمعونة اإلنسانية يف املفوضية األوروبية(

 ج األغذية العاملي، الفاو(شحنات املعونة الغذائية من احلبوب للفرد الواحد )املصدر: برنام -االعتماد على املعونة الغذائية

التوازنات يف املغذيات )املصدر: قاعدة البيانات اإلحصائية املوضوعية يف املنظمـة(؛ املنـاطق الربيـة احملميـة )املصـدر:       -صحة النظام اإليكولوجي

العـاملي للمـوارد احلرجيـة، الفـاو(؛ النمـو      البنك الدولي(؛ املناطق احلرجية املصّممة يف األساس لتوفري خدمات بيئية واجتماعية )املصدر: التقيـيم  

للتنـّوع  السنوي للمناطق احلرجية )نسبة مئوية( )املصدر: قاعدة البيانات اإلحصـائية املوضـوعية يف املنظمـة(؛ مؤشـر منـافع مرفـق البيئـة العامليـة         

 البيولوجي )املصدر: البنك الدولي(.

 (CE DATاملي )معدالت متوسطة( )املصدر: مؤشر سوء التغذية احلاد على الصعيد الع -سوء التغذية

 : بلدان وأقاليم تعتمد وتنّفذ نظمًا قانونية وسياساتية ومؤسسية وأطرًا تنظيمية للحّد من املخاطر وإدارة األزمات.0-2النتيجة 

 مؤشرات النتائج
اهلدف )نهاية 

 (4102عام 

اهلدف )نهاية 

 (4102عام 

 ألف 2-0

زامها وقدرتها علـى إدارة خمـاطر الكـوارث واألزمـات يف قطـاع      عدد البلدان اليت حّسنت الت

وجيـري قياسـه مـن    الزراعة واألغذية والتغذية بشكل سياسات وتشريعات ونظـم مؤسسـية،   

 خالل:

01 03 

 لتغذية وجود سياسة أو اسرتاتيجية وطنية للحّد من خماطر الكوارث و/أو إدارتها مع إدراج صريح وشامل لقطاع الزراعة واألغذية وا

 و/أو القطاعات ذات الصلة

 يشّكل احلّد من خماطر الكوارث جزءًا ال يتجزأ من السياسات واخلطط الوطنية املتصلة بالزراعة واألغذية والتغذية 

   ة ، والوكـاالت القطاعيـ  والتغذيـة وجود هيكلية فعالة للحّد من خماطر الكوارث و/أو إدارتها يف الوكاالت املعنية بالزراعة واألغذيـة

 ذات الصلة

  وجود آلية تنسيق وطنية متعددة أصحاب املصلحة ومتعددة القطاعات للحّد من خماطر الكوارث وإدارتها، مبا يف ذلك الرتكيز على

 احلّد من خماطر الكوارث يف التدخالت يف جمال الزراعة واألغذية والتغذية

 ملخاطر بالنسبة إىل الزراعة واألغذية والتغذيةختصيص مستويات مالئمة من املوارد البشرية واملالية للحّد من ا 

 النواتج

 حتسني القدرات لصياغة سياسات واسرتاتيجيات وخطط للحّد من املخاطر وإدارة األزمات والرتويج هلا.  2-0-0

 ت.تعزيز التنسيق وحتّسني اسرتاتيجيات برجمة االستثمار وتعبئة املوارد للحّد من املخاطر وإدارة األزما 2-0-4

 : تقّدم البلدان واألقاليم معلومات منتظمة وتوّفر اإلنذار املبكر ملواجهة  املخاطر احملتملة واملعروفة والناشئة.4-2النتيجة 

 مؤشرات النتائج
اهلدف )نهاية 

 (4102عام 

اهلدف )نهاية 

 (4102عام 

 ألف 2-4

ق إجـراءات يف الوقـت   عدد البلدان اليت حّسنت قدراتها على توفري معلومات منتظمة، وإطال

املالئم ملواجهة تهديدات حمتملـة ومعروفـة وناشـئة يف جمـال الزراعـة واألغذيـة والتغذيـة،        

 وجيري قياسه من خالل:

55 21 

        توضع الُنُظم جلمع ورصد وتقاسم بيانات وحتليالت عن األخطار ومواطن الضعف الرئيسـية بالنسـبة إىل املخـاطر الـيت تـؤثر علـى

 ذية والتغذيةالزراعة واألغ

  ُتنشأ نظم وطنية لإلنذار املبكر عن مجيع املخاطر الرئيسية اليت تؤثر على الزراعة واألغذية والتغذية، على أن تصل إىل اجملتمعات
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 2اهلدف االسرتاتيجي 

 زيادة قدرة ُسبل العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات

 احمللية

 مج أدّلة عن استخدام بيانات متصلة باألخطار ومبواطن الضعف و/أو بالقدرة على الصمود من أجل اختاذ قرارات مستنرية بشأن برا

 تراعي املساواة بني اجلنسني وتنفيذها يف جمال الزراعة واألغذية والتغذية

         توَضع الُنُظم جلمع ورصد وتقاسم بيانات وحتليالت عن آليات قـدرة الصـمود لـدى اجملتمعـات احملليـة/جمموعات سـبل كسـب

 العيش

 النواتج

 ملخاطر املتصلة بإعطاء إنذار مبكر متكامل وحسن التوقيتُتنشأ/ُتحسَّن اآلليات لتحديد التهديدات ورصدها ولتقييم ا 2-4-0

 حتسني القدرات للقيام بتحليل التعرض للمخاطر/التكّيف والقدرة على الصمود  2-4-4

 احمللي على مستويي األسرة واجملتمع واالنكشاف عليهامن املخاطر  البلدان: حتد 1-2النتيجة 

 مؤشرات النتائج
اهلدف )نهاية 

 (4102عام 

اهلدف )نهاية 

 (4102عام 

 ألف 2-1

عدد البلدان اليت حّسنت قدرتها على تطبيق إجراءات الوقاية من اآلثار والتخفيف منها مبا 

 :وجيري قياسه من خالليقّلص املخاطر على الزراعة واألغذية والتغذية، 
02 51 

 تتمتع بقدرات لتطبيق إجراءات الوقاية من اآلثار والتخفيـف   لكوارث وأزمات تؤثر على الزراعة واألغذية والتغذية املعّرضة البلدان

 منها على املستويات اإلدارية كافة

     البلدان املعّرضة لكوارث وأزمات تؤثر على الزراعة واألغذية والتغذية توّفر الدعم واخلدمات االجتماعيـة واالقتصـادية للمجتمعـات

 احمللية املعّرضة للخطر من أجل احلّد من هشاشتها

 النواتج

2-1-0 
حتسني قدرات البلدان واجملتمعات احمللية وأصحاب املصلحة الرئيسيني على تنفيذ املمارسات اجليـدة يف جمـال الوقايـة مـن اآلثـار      

 والتخفيف منها لتقليص آثار التهديدات واألزمات.

 ثر الكوارث واألزمات حتسني إمكانية حصول اجملموعات املعرضة للمخاطر على اخلدمات اليت حتد من أ 2-1-4

 : البلدان واألقاليم املتأثرة بالكوارث واألزمات تستعد إلجياد احللول الفعالة وإدارتها.2-2النتيجة 

 مؤشرات النتائج
اهلدف )نهاية 

 (4102عام 

اهلدف )نهاية 

 (4102عام 

 ألف 2-2

ياسـه مـن   وجيـري ق عدد البلدان الـيت حّسـنت قـدراتها علـى التأهـب وإدارة االسـتجابة،       

 :خالل
51 57 

    ،توضع خطط للتأهب للكوارث املتعددة األخطار و/أو خطط الطوارئ لقطاع الزراعة واألغذية والتغذية و/أو القطاعـات ذات الصـلة

 وتكون فعالة للحّد من خماطر الكوارث على املستويات اإلدارية كافة

  ل إدارة الكوارث/األزمات يف قطاع الزراعة واألغذية والتغذيةمن أج وقابلة للمساءلةوجود آلية تنسيق فنية ومؤسسية فعالة 

 تتمتع البلدان املتأثرة بكوارث وأزمات تؤثر على الزراعة واألغذية والتغذية بالقدرة على إدارة استجابات فعالة 

 النواتج

 ار األزمات.من أجل تقليص آث للطوارئحتسني قدرات السلطات الوطنية وأصحاب املصلحة على التأهب  2-2-0

 تعزيز قدرات التنسيق من أجل التأهب واالستجابة لألزمات على حنو أفضل. 2-2-4

 تعزيز قدرات السلطات الوطنية وأصحاب املصلحة على االستجابة إىل األزمات.  2-2-1
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 واخلدمات واملعرفة: اجلودة الفنية، 6اهلدف 

 

 اجملموع يزانيةمن خارج امل االعتمادات الصافية النتيجة التنظيمية

6-01 34,556 46 34,602 

6-00 7,451 3,897 11,348 

6-00 3,664 12 3,676 

6-00 1,352 0 1,352 

6-05 2,223 0 2,223 

6-06 10,000 0 10,000 

 63,200 3,955 59,245 اجملموع

 

لى املنظمة أن تكون قادرة على ضمانًا التباع نهج قوي وعملي يستند إىل النتائج يف مجيع أعمال املنظمة، فإن ع -527

أن تكفل بأن يكون لديها قدرة داخلية على حتقيق النتائج املرجوة. ففي سياق تزداد فيه الالمركزيـة، يصـبح للمحافظـة    

على القوام الفين للمنظمة، وبناء قدرتها على تعميم وظائفها الفنية الرئيسـية إىل مـا هـو أبعـد مـن حـدودها املؤسسـية،        

  أهميًة قصوى.

 

للمنظمـة؛ وتـوفري إحصـاءات رفيعـة اجلـودة؛ وتنسـيق        واملعيـاري جودة وكمال العمل الفـين   3يضمن اهلدف  -522

املواضيع املشرتكة للقضايا اجلنسني، واحلوكمة، والتغذية. ومن املتوقع أن حيقق العمـل واملـوارد مخسـة نـواتج حمـددة      

 وتـوفر  .. ويرد أدناه وصف لنطاق وتركيز كل نتيجة من النتائجتدعم إجناز أنشطة فنية مؤسسية واألهداف االسرتاتيجية

 .موارد للصندوق املتعدد التخصصات 2-3التنظيمية النتيجة 

 

 (0-6للمنظمة )النتيجة  واملعياريجودة وكمال العمل الفين 

 

اتيجي املنقح. من األساسي تعزيز جودة وكمال العمل الفين واملعياري للمنظمة لتنفيذ فعال لإلطار االسرت -523

يف  العامعن طريق القيادة الفنية الرئيسية ملساعدي املدير الفنية للمعرفة ودة اجلضمان وتتحقق هذه النتيجة من خالل 

اإلدارات الفنية؛ ودعم شبكات فنية وتوفري خربة فنية مالئمة لربامج املنظمة؛ وتعزيز الروابط بني املقر الرئيسي 

ظ على القدرة على االستجابة للقضايا الناشئة من خالل صندوق متعدد التخصصات؛  واملكاتب اإلقليمية؛ واحلفا

والنهوض بالفهم األساسي للتحديات يف التخصصات األساسية عن طريق اللجان الفنية؛ وإعداد املطبوعات الرئيسية 

 املتقدمة.

 

 ، سوف يوىل االهتمام إىل ما يلي:5107-5103وخالل الفرتة  -527
 

ُنُهج أكثر تكاماًل ومشولية لدعم خطط العمل وُأطر النتائج املتصلة باهلدف االسرتاتيجي، مبا يعّظم  إقامة )أ(

 ت اسرتاتيجية والرتكيز على جماالت امليزة التنافسية.ااحتمال عقد شراك
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 خلدماتالتحسني اجلودة الفنية ومتاسك  5107تعزيز قدرات الشبكات الفنية األربعة عشرة اليت ُأنشئت عام  )ب(

املقّدمة مبا يضمن مدخالت جيدة والدعم لنواتج األهداف االسرتاتيجية واملبادرات اإلقليمية، إضافًة إىل أنشطة 

 فنية مؤسسية. كذلك، سوف ُتستخَدم شبكات فنية لتسهيل االبتكارات داخل منظمة الفاو وخارجها.

مشكالت السلع، وجلنة الزراعة، وجلنة مصائد  متابعة تنفيذ التوصيات اليت قّدمتها اللجان الفنية )جلنة )ج(

 ، وجلنة الغابات(، واستخدام نهج أكثر تركيزًا لتنسيق الرسائل وضمان التماسك.األمساك

حتسني أكرب للجودة الفنية للمطبوعات الرئيسية ملنظمة الفاو، وضمان أن تعكس القضايا الناشئة، وإعطاء  )د(

حلول للبيئة املتغرية واإلسهام يف مواجهة التحديات. وسوف لتكييف عن ُنُهج وابتكارات جديدة  معلومات

 يتم التشديد على حنو أكرب على استعراض النظراء واختيار األولويات. 

تنفيذ أكثر انتظامًا للمعايري البيئية واالجتماعية اليت أصبحت جزءًا ال يتجزأ من دورة مشروع منظمة الفاو.  )هـ(

 لدىية واالجتماعية مبساعدة مسؤولني فنيني يف إدارة املخاطر البيئية واالجتماعية وسوف تقوم الوحدة البيئ

تصميم االسرتاتيجيات، والسياسات واملشاريع امليدانية. كذلك، سوف تواصل الشبكة الفنية املعنية بتقييم 

 يدانية على السواء.األثر االجتماعي والبيئي توفري الدعم لبناء القدرات يف املقر الرئيسي ويف املكاتب امل

 

، ومجع وحتليل ونشر البيانات من خالل أساليب حمسنة وضعتها املنظمة تعزيز قدرة البالد على استخدام

 (4-6)النتيجة 

 

إن اإلحصاءات الرفيعة اجلودة أساسية لتصميم واستهداف سياسات ترمي إىل احلّد من اجلوع، وسوء التغذية  -525

ج لالستخدام املستدام للموارد الطبيعية. وهذه النتيجة، اليت يقوم بتنسيقها كبري اإلحصائيني والفقر يف األرياف، وللرتوي

يف املنظمة، تقضي بوضع أساليب جلمع، وجتميع، ونشر وحتليل واستخدام بيانات يف جماالت بيانات خمتلفة، 

)مبا يف ذلك عن طريق العمل على  وتوفري الدعم لتعزيز مؤسسات اإلحصاءات الوطنية يف دعم وحتليل ونشر البيانات

االسرتاتيجية العاملية وقاعدة البيانات اإلحصائية القطرية( حبيث يتّم إنتاج بيانات رفيعة اجلودة وقابلة للمقارنة على 

 الصعيد الدولي، وحتصل عليها مجيع البلدان.

 

 ، سوف يوىل االهتمام إىل ما يلي:5107-5103خالل الفرتة  -520
 

إىل االستنتاجات والتوصيات الواردة يف التقييم املقبل ملنتجات املعرفة يف منظمة الفاو، مبا يضمن أن  بةاالستجا )أ(

 تكون املنتجات اإلحصائية املوضوعة موّجهة مبوجب الطلب ومتماشيًة مع توقعات املستخدمني؛

ت اإلحصائية الرئيسية يف املنظمة، تنفيذ الكفاءة وحتسني الفعالية استنادًا إىل استعراض مفّصل لبعض العمليا )ب(

 ؛5107-5103وهذا سوف ينعكس يف برنامج العمل اإلحصائي للفرتة 

، ويف دعم وظائف الرصد يف اإلطار 5102دور منظمة الفاو يف رصد جدول أعمال التنمية ملا بعد عام  )ج(

 ة؛القائم على النتائج ملنظمة الفاو، الذي ُخّصصت له موارد إضافي االسرتاتيجي



C 2015/3 92 

 

. وسوف والعامليتبسيط هيكلية احلوكمة اخلارجية احلالية يف اإلحصاءات الزراعية، على الصعيدين اإلقليمي  )د(

ُيحَرز مزيد من التقدم يف اعتماد أساليب ومعايري إحصائية مبوازاة التوسيع الكامل إلطار ضمان اجلودة يف 

 منظمة الفاو.

 

املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة مبا يفضي إىل تعزيز قدرة جودة اخلدمات، وُنهج متماسكة للعمل على 

 ( 1-6البالد على صياغة، وتنفيذ ورصد سياسات وبرامج توّفر فرصًا متساوية للرجال والنساء )النتيجة 

 

إن سّد الفجوات على مستوى املساواة بني اجلنسني يف اجملال الزراعي ومتكني النساء الريفيات عنصران  -571

ريان لألهداف االسرتاتيجية اخلمسة ملنظمة الفاو. ومن خالل املوضوع الشامل للمساواة بني اجلنسني، فإن شبكة حمو

اخلرباء وجهات االتصال املعنيني باملساواة بني اجلنسني تدعم بصورة ناشطة الفرق املعنية باألهداف االسرتاتيجية يف 

تنفيذها، وضمان جودتها ورصدها. وتلقى البلدان األعضاء الدعم يف برجمة األنشطة املتصلة باملساواة بني اجلنسني و

تعزيز قدراتها لضمان أن تراعي سياسات األمن الغذائي والتغذية وبرامج التنمية الزراعية والريفية املساواة بني 

ملنظمة الفاو لتعميم اجلنسني، وتتيح توليد فرص متكافئة للرجال والنساء. ويستند الدعم املقّدم على املعايري الدنيا 

املساواة بني اجلنسني ووضع تدخالت موّجهة. وعالوًة على ذلك، جيري تعزيز اآلليات املؤسسية وقدرات املوظفني لدعم 

املبادرات على الصعيد القطري الرامية إىل معاجلة مسألة املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة. وسوف يتواصل بذل 

درات، وتوليد املعارف، واحلوار حول السياسات ودعمها، واإلحصائيات ذات الصلة اجلهود يف جمال تنمية الق

باملساواة بني اجلنسني، ويّتسع نطاقها لضمان إحراز تقّدم باجتاه تقليص الفجوات على صعيد املساواة بني اجلنسني يف 

 جمال احلصول على املوارد، واملنظمات واخلدمات ومتكني النساء الريفيات.

 

 خالل فرتة السنتني، سوف توىل األولوية إىل ما يلي: -570
 

دعم قدرات البلدان يف معاجلة الشواغل املتصلة باملساواة بني اجلنسني يف سياساتها، وآليات التنسيق، ونظم  )أ(

 (؛0املعلومات ذات الصلة باألمن الغذائي والتغذوي )اهلدف االسرتاتيجي 

ص عبء عمل النساء يف الزراعة، واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية )اهلدف دعم السياسات والربامج اليت تقّل )ب(

 (؛5االسرتاتيجي 

توليد املعرفة وتوفري الدعم للسياسات على الصعيد القطري لتشجيع التمكني االقتصادي للنساء الريفيات عن  )ج(

والعمل الالئق واحلماية االجتماعية طريق زيادة احلصول على املوارد اإلنتاجية، واخلدمات، والتكنولوجيات، 

 (؛2و 5)اهلدفان االسرتاتيجيان 

قيمة شاملة ومراعية لقضايا اجلنسني، وتعزيز املبادرة الذاتية للمرأة )اهلدف  سالسلدعم البلدان يف وضع  )د(

 (؛7االسرتاتيجي 

امج احلّد من خماطر الكوارث تعزيز القدرات الوطنية ملعاجلة االحتياجات احملددة للنساء والرجال يف بر )هـ(

 (؛2يف الزراعة واألمن الغذائي )اهلدف االسرتاتيجي  ئوالتأهب للطوار
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توفري التوجيهات الفنية ودعم البلدان جلمع واستخدام البيانات املوّزعة حبسب اجلنس لرصد التقّدم يف  )و(

ات منظمة الفاو )األهداف الفجوات على مستوى املساواة بني اجلنسني يف اجملاالت الرئيسية لوالي

 (.2و 2، و5، و0االسرتاتيجية 

 

مليون دوالر كما طلب  50.5مت اإلبقاء على التمويل اخلاص بالعمل يف جمال املساواة بني اجلنسني يف مستوى  -575

كس التغيري يف . ومت ختطيط املوارد يف إطار األهداف االسرتاتيجية والوظيفية كما هو مبني يف اجلدول أدناه. ويع63املؤمتر

توزيع املوارد بشكل أفضل العمل يف جمال املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك، جهات التنسيق يف جمال املساواة بني 

اجلنسني يف إدارة اخلدمات املؤسسية واملوارد البشرية والشؤون املالية ومكاتب اهليئة العليا والوحدة املخصصة لشؤون 

 بة احلماية االجتماعية.املساواة بني اجلنسني يف شع

 

 ملساواة بني اجلنسني )بآالف الدوالرات األمريكية(ا العمل يف جمال موارد

تعديل برنامج العمل  الفصل

-5107وامليزانية 

 املراجع 5102

برنامج العمل وامليزانية  التغري

5103-5107 

1 1,742 267 2,009 

2 1,742 386 2,128 

3 10,156 (1,143) 9,013 

4 1,742 (271) 1,471 

5 751 523 1,274 

6 5,123 (846) 4,277 

8   482 482 

9   109 109 

10   566 566 

11   426 426 

   (500) 500 الصندوق املتعدد التخصصات

 21,756 0 21,756 اجملموع

 

 ويف برامج جودة اخلدمات ملعاجلة أكثر فعالية ملسائل احلوكمة على الصعيد العاملي، واإلقليمي والوطين

 (2-6اهلدف االسرتاتيجي )النتيجة 

 

من خالل املوضوع الشامل املتصل باحلوكمة، تهدف منظمة الفاو إىل تعزيز فعالية املساعدة يف جمال السياسات  -572

ة وعمل احلوكمة على الصعيد العاملي، واإلقليمي والوطين. ويتّم ذلك عن طريق توفري مشورة اسرتاتيجية آلليات احلوكم

العاملية الرئيسية، والتوجيهات يف القضايا املتصلة بالسياسات واحلوكمة على الصعيدين اإلقليمي والوطين، ودعم عمل 

منظمة الفاو يف التزامات قطرية خمتارة ومبادرات إقليمية، وإقامة وتوسيع )شبكة( حملية من املوظفني يف املنظمة معنيني 

 ملستويات كافة. بالعمل على السياسات واحلوكمة على ا
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 تتضمن جماالت العمل الرئيسية: -577
 

 إنشاء منرب إلكرتوني لدعم شبكة من املوظفني العاملني يف جمال السياسة يف منظمة الفاو؛ )أ(

 توفري الدعم للمبادرات اإلقليمية والربامج القطرية؛ )ب(

 إعداد ونشر مواد تدريبية لرفع مستوى قدرات املوظفني املهنيني؛ )ج(

 تنظيم ندوة كل سنتني حول قضايا السياسات واحلوكمة؛ )د(

 رفع تقرير رئيسي عن "حياكة نسيج احلوكمة: إطار يتضمن دراسة احلاالت يف منظمة الفاو"؛ )هـ(

، وفريق املهام الرفيع املستوى 5102مواصلة التنسيق لتنفيذ جدول أعمال التنمية املستدامة ملا بعد عام  )و(

 على اجلوع.وحتّدي القضاء 

 

ضمان اجلودة والتماسك يف عمل منظمة الفاو على التغذية من خالل تعميم التغذية يف اإلطار االسرتاتيجي، 

 (2-6وتعزيز مساهمة منظمة الفاو يف اهلندسة الدولية للتغذية )النتيجة 

 

ؤمتر الدولي االثاني للتغذية ، وفقًا للنتائج اليت أفضى إليها امل3مّت حتديد التغذية كموضوع شامل يف اهلدف  -572

وبناًء على تشجيع اجمللس. واجملاالت اجلوهرية الواجب تغطيتها يف جمال التغذية تشمل قيادة فنية إمجالية لعمل 

منظمة الفاو على التغذية؛ والتنسيق السياساتي والتشغيلي للتغذية يف منظومة األمم املتحدة؛ وتيسري عملية دمج التغذية 

االسرتاتيجية؛ والدعم الفين حلشد املوارد واالتصال دعمًا للتغذية. كما أن األنشطة الرباجمية الرئيسية  عرب األهداف

 لتحسني التغذية واملوارد املطابقة للعمل على التغذية تبقى يف إطار األهداف االسرتاتيجية.

 

 خالل فرتة السنتني، سوف يرتكز العمل على ستة جماالت: -573
 

 منظومة األمم املتحدة والتنسيق التشغيلي املتصل بالتغذية؛ دعم سياسة )أ(

دعم البلدان األعضاء عن طريق األهداف االسرتاتيجية يف تنفيذ إعالن روما عن التغذية وإطار العمل للمؤمتر  )ب(

 الدولي الثاني للتغذية؛

وما عن التغذية وإطار العمل للمؤمتر التشارك مع منظمة الصحة العاملية يف الرصد والتبليغ بشأن تنفيذ إعالن ر )ج(

الدولي الثاني للتغذية، بالتعاون الوثيق مع وكاالت أخرى يف األمم  املتحدة، وصناديق وبرامج ومنظمات 

 إقليمية أخرى؛

التعاون مع أهداف اسرتاتيجية ذات الصلة لتعزيز االتصال املؤسسي بشأن التغذية وحشد املوارد لتنفيذ إعالن  )د(

 التغذية وإطار العمل للمؤمتر الدولي الثاني للتغذية؛ روما عن

 التشجيع على تنفيذ جمموعة من املعايري الدنيا ونهج مؤسسي لتعميم التغذية يف اإلطار االسرتاتيجي املنقح؛ )هـ(
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ن املساهمة يف إنشاء نظام معلومات مؤسسي بشأن السياسات متصل باألمن الغذائي والتغذية واحلفاظ عليه، م )و(

أجل تعزيز الدعم الذي توّفره منظمة الفاو للحوار حول السياسات القائم على األدّلة على املستوى العاملي، 

 واإلقليمي والوطين.

 

  ، واخلدماتواملعرفةاجلودة الفنية،  :6هلدف ا

تنشرها الفاو، وخدمات جيدة للعمل على حتقيق اجلودة الفنية، واملعارف، واخلدمات، وجودة وكمال البيانات اليت تنتجها و -بيان النتيجة

 احلوكمة واملساواة بني اجلنسني

 : جودة وكمال العمل الفين واملعياري الذي تقوم به املنظمة6-0

 مؤشرات األداء األساسية
خطوط 

 األساس

األهداف 

)نهاية عام 

4102) 

األهداف 

)نهاية عام 

4102) 

 ألف 6-0

   %35 ن خالل:وجيري قياسها مجودة القيادة الفنية، 

عناصر القيادة الفنية من قبيل: ضمان االمتياز يف املعارف الفنية، مسح لتقييم املعلومات املرجتعة من أصحاب املصلحة بشأن  منهجية

د ، واالرتقاء بفهم أساسي للتحديات وإجياوااللتزام بالسياسات الفنية، والسالمة الفنية والقدرة على االستجابة للقضايا الناشئة

 خيارات يف التخصصات األساسية عن طريق اللجان الفنية

 النواتج

القيادة الفنية الرئيسية ملساعدي املدير العام يف  عن طريق االسرتاتيجيةضمان جودة املعرفة الفنية الالزمة لتحقيق ودعم تنفيذ األهداف  6-0-0

 امج املنظمة.وإقامة شبكات فنية وتوفري خربة فنية كافية لرب ؛اإلدارات الفنية

 االمتثال للسياسات الفنية، والسالمة الفنية، واتساق تدخالت املنظمة عرب احلدود اجلغرافية.بالتكفل  6-0-4

لتكييف حلول للبيئة املتغرية، واإلسهام يف  توفري القدرة على االستجابة للقضايا الناشئة، ودعم البحث عن ُنهج جديدة وابتكارات 6-0-1

 تعاونية باستخدام الصندوق متعدد التخصصات. ات عن طريق بذل جهودمواجهة التحدي

اللجان الفنية )جلنة مصايد األمساك، جلنة  النهوض بالفهم األساسي للتحديات، وإجياد خيارات يف التخصصات األساسية عن طريق 6-0-2

 السلع(. الغابات، جلنة الزراعة، جلنة مشكالت

 األمساك وتربية األحياء املائية، والغابات. انعدام األمن الغذائي، والزارعة، ومصايد "حالة"الرئيسية عن  التكفل بإعداد املطبوعات 6-0-2

املؤسسي من جانب اإلدارات الفنية وكبري  دعم وتشجيع احلوار الفين والسياسي على املستويني العاملي واإلقليمي عن طريق التمثيل 6-0-6

 .اإلحصائيني

 املنظمةوضعتها مة قدرة البالد على استخدام البيانات، ومجعها، وحتليلها، ونشرها من خالل أساليب حمّسنة : تعّزز املنظ4د6

 األساسية األداء مؤشرات
خطوط 

 األساس

األهداف 

)نهاية عام 

4102) 

األهداف 

)نهاية عام 

4102) 

 ألف 6-4

ت األهداف وضع السياسات املرتكزة على األدلة يف جمااليف استخدام اإلحصاءات 

 يف الريفالفقر  ،الزراعة املستدامة ،االسرتاتيجية اخلمسة )األمن الغذائي والتغذية

 :وجيري قياسه من خالل(، القدرة على مواجهة التهديدات واألزماتو

 12 30 

  عمليات صنع السياساتمثل يف وتستخدمها إحصاءات عدد البلدان اليت لديها 

   جتريه الفاو()املصدر: املسح املؤسسي الذي 

 باء 6-4
 45 18  ل:وجيري قياسه من خالنظام تقييم الفاو للقدرة اإلحصائية، 

  السرتاتيجية العاملية لتحسني لنتائج استمارات التقييم القطري اليت أحرزت  تقدمًا كبريًا يف القدرة اإلحصائية يف  البلدانعدد
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  ، واخلدماتواملعرفةاجلودة الفنية،  :6هلدف ا

 اإلحصاءات الزراعية والريفية

 النواتج

 وضع وتشاطر أساليب جلمع البيانات، وجتميعها، ونشرها، وحتليلها، واستخدامها يف جماالت خمتلفة من البيانات.جيري  6-4-0

ُيوفَّر الدعم لتعزيز املؤسسات الوطنية لإلحصاء ولتحسني كفاءات اإلحصائيني الوطنيني يف مجع البيانات، وحتليلها، ونشرها )مثاًل من  6-4-4

 تيجية العاملية ونظام املعلومات اإلحصائية القطرية لألغذية والزراعة(.خالل العمل على االسرتا

 تنتج مجيع البلدان بيانات عالية اجلودة وقابلة للمقارنة على الصعيد الدولي، وحتصل عليها. 6-4-1

ة بني اإلدارات املعنية باإلحصاءات(، ُتعّزز احلوكمة والتنسيق يف الفاو يف جمال اإلحصاءات )رئيس اإلحصائيني ومجاعة العمل املشرتك 6-4-2

 وحتّسن القدرة الداخلية على حتليل التحديات السياساتية والتنموية ولتقييم إطار الرصد يف املنظمة.

غة يف جمال صياالقطرية قدرات ال: جودة اخلدمات وُنُهج متماسكة للعمل على املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة اليت تؤدي إىل تعزيز 6-1

 للنساء و للرجال توّفر فرصًا متساوية وتنفيذ ورصد سياسات وبرامج

 األساسية األداء مؤشرات
خطوط 

 األساس

األهداف 

)نهاية عام 

4102) 

األهداف 

)نهاية عام 

4102) 

 ألف 6-1

اصة اخلستهدفة املتدخالت العدد املعايري الدنيا لتبسيط مسألة املساواة بني اجلنسني، و

 :وجيري قياسه من خالل، عتمدتاليت ا بالنساء

0 6 10 

  جمموعة من التدخالت الرئيسية املتصلة باملعايري الدنيا ورصدحتديد 

 باء 6-1

عدد معايري األداء يف خطة العمل على نطاق املنظومة املتعلقة باملساواة بني اجلنسني 

 :وجيري قياسه من خاللومتكني املرأة اليت حّققتها الفاو، 

4 8 10 

 طة العمل على نطاق املنظومة املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةمن التدخالت الرئيسية املتصلة خب جمموعةديد ورصد حت 

 النواتج

دنيا يف من وحدة املساواة بني اجلنسني لتنمية قدراتها مبا يّتسق مع املعايري ال ةاالسرتاتيجي األهدافتتلقى البلدان األعضاء الدعم ضمن  6-1-0

 الفاو بشأن تبسيط مسألة املساواة بني اجلنسني، والتدخالت املستهدفة.

 ُتنشأ أو ُتعزَّز آليات مؤسسية وقدرات املوظفني لدعم مبادرات البلدان الرامية إىل معاجلة مسألة املساواة بني اجلنسني. 6-1-4

 على الصعيد العاملي، واإلقليمي، والوطين ويف برامج اهلدف االسرتاتيجي للقضايا املتصلة باحلوكمةأكثر فعالية عاجلة : خدمات جيدة مل6-2

 األساسية األداء مؤشرات
خطوط 

 األساس

األهداف 

)نهاية عام 

4102) 

األهداف 

)نهاية عام 

4102) 

 ألف 6-2
عدد اآلليات أو العمليات العاملية للحوكمة اليت متارس فيها الفاو دورًا قياديًا مبا شّجع 

 قدم يف مسائل متصلة باألهداف االسرتاتيجية اخلمسة.إحراز ت

2 3 3 

 باء 6-2

الوطين واإلقليمي اليت شّجعت فيها الفاو التقّدم  ينعدد مسائل احلوكمة على الصعيد

 :من خالل هوجيري قياسيف ما يتصل باألهداف االسرتاتيجية اخلمسة، 

0 4 8 

  مع أصحاب املصلحة الرئيسينيبالتعاون خيارات حلول اليت وضعت هلا قليمي اإل وأالوطين  يناحلوكمة على الصعيد مسائلعدد. 

 النواتج

 حتّسن مساهمة الفاو يف آليات عاملية خمتارة للحوكمة من حيث جودتها واتساقها. 6-2-0

 مالئمة.الوطين واإلقليمي وُتصاغ خيارات ملشورة مستهدفة  ينُتحدَّد مسائل احلوكمة الرئيسية على الصعيد 6-2-4
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  ، واخلدماتواملعرفةاجلودة الفنية،  :6هلدف ا

ضمان اجلودة واالتساق يف عمل منظمة الفاو على التغذية من خالل دمج التغذية يف اإلطار االسرتاتيجي، وتعزيز مساهمة منظمة الفاو يف  :6-2

 اهلندسة الدولية للتغذية

 األساسية األداء مؤشرات
خطوط 

 األساس

األهداف 

)نهاية عام 

4102) 

األهداف 

)نهاية عام 

4102) 

 فأل 2د6

عدد البلدان املدعومة من منظمة الفاو اليت تبّلغ عن التقدم احملرز يف تنفيذ االلتزامات 

بإعالن روما عن التغذية وإطار العمل للمؤمتر الدولي الثاني للتغذية )املصدر: نظام الرصد 

 املشرتك بني منظمة الفاو ومنظمة الصحة العاملية(

   

 باء 2د6
و الذين يطبقون املعايري الدنيا والنهج املؤسسي لتعميم عدد وحدات/موظفي منظمة الفا

 التغذية يف اإلطار االسرتاتيجي )املصدر: تقييم املتابعة ما بعد التدريب(

   

 النواتج

 حتسني جودة ومتاسك دعم منظمة الفاو للتنسيق التشغيلي والسياساتي بشأن التغذية يف منظومة األمم املتحدة. 0د2د6

 درة منظمة الفاو على دعم البلدان األعضاء يف تنفيذ إعالن روما عن التغذية وإطار العمل للمؤمتر الدولي الثاني للتغذيةتعزيز ق 4د2د6

 وضع وتنفيذ معايري مشرتكة ونهج مؤسسي لتعميم التغذية يف اإلطار االسرتاتيجي من خالل األهداف االسرتاتيجية 1د2د6
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 : برنامج التعاون التقين2الباب 

 

 اجملموع من خارج امليزانية االعتمادات الصافية النتيجة التنظيمية

7-01 4,604 0 4,604 

7-00 136,217 0 136,217 

 140,821 0 140,821 اجملموع

 

 نطاق العمل 

 

 يرد برنامج التعاون التقين كباب منفصل يف قرار االعتمادات ألغراض امليزانية. ويتضّمن عنصرين رئيسيني هما -577

إدارة ودعم برنامج التعاون التقين، الذي يتقامسه املقر واملكاتب امليدانية، ومشاريع برنامج التعاون التقين، اليت تقدم 

يف املائة من اعتمادات مشاريع برنامج التعاون التقين خمّصص للمشاريع  55مساعدات مباشرة إىل البلدان األعضاء. و

يف املائة  2يف املائة خمّصص ملشاريع الطوارئ، و 02إدارة املمثلني اإلقليميني، ووموّزع على األقاليم حتت  ،اإلمنائية

 .امللحق الثانييرد يف للمشاريع اإلقليمية، كما 

 

وقد وافق اجمللس يف دورته اخلامسة واألربعني بعد املائة على التدابري املتعلقة مبواصلة النهوض بربنامج  -575

التفكري االسرتاتيجي ومع أطر الربجمة القطرية. ومن بني هذه التدابري استخدام  عمليةالتعاون التقين، مبا يتسق مع 

إطار الربجمة القطرية كنقطة بداية لتحديد أولوية املساعدة الفنية ملشاريع برنامج التعاون التقين القطرية، مبا يتماشى 

يدانية يف عمليات الرصد وكتابة التقارير عن ، وإعطاء أدوار ومسؤوليات أكرب للمكاتب املاالسرتاتيجيةمع األهداف 

 .مشاريع برنامج التعاون التقين، ومواصلة تبسيط وتنسيق اإلجراءات اخلاصة بهذا الربنامج

 

ورّكزت التدابري أيضًا على تيسري استخدام موارد برنامج التعاون التقين على حنو أكثر اسرتاتيجيًة، وضمان  -570

األولويات الوطنية من خالل أطر الربجمة القطرية. وقد ُعّدلت اخلطوط التوجيهية لصياغة  مع الربنامجاتساق تدخالت 

مصفوفة نتائج إطار الربجمة القطرية اليت ميكن أن تساهم فيها أطر الربجمة القطرية للسماح بتحديد املخرجات يف 

برنامج التعاون التقين اليت تستفيد من مساعدات برنامج التعاون التقين. وتشّكل هذه املساهمات جمموعة من مشاريع 

إجراءات مبّسطة، ما يعّزز اإلدارة الفّعالة لربنامج التعاون التقين، ويقّلص وقت املوافقة، ويضمن دورًا ومسؤوليات أكرب 

 للمكاتب امليدانية. 

 

 5107-5103التحسينات للفرتة 

 

من  5102-5107اليت أدخلت يف الفرتة  إىل توحيد التحسينات 5107-5103تهدف اجلهود يف الفرتة  -521

خالل توسيع نطاق تنمية القدرات، ال سّيما يف املكاتب امليدانية. وسيتّم وضع مواد توعية وأدوات إعالمية هادفة. كما 
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برنامج التعاون التقين ورفع التقارير بهذا الشأن، مبا يف ذلك عن اجلوانب  اعتماداتسيتواصل تعزيز رصد استخدام 

 ة لالستدامة والنتائج متاشيًا مع التحسينات اليت أدخلت إىل دورة املشروع. النوعي

 

لربنامج  5107-5103مليون دوالر أمريكي يف صايف االعتمادات يف امليزانية للفرتة   3.1وسرتفع زيادة بقيمة -520

ملائة من برنامج العمل وامليزانية، مبا يف ا  07يف املائة إىل  02.4( النسبة احلالية للربنامج من 7التعاون التقين )الباب 

. وستخصص هذه املوارد اإلضافية لدعم الدول النامية اجلزرية الصغرية، مع تركيز على 0/50يتماشى مع قرار املؤمتر 

71 آثار تغّير املناخ. وينتمي األعضاء يف منظمة األغذية والزراعة من الدول النامية اجلزرية الصغرية الـ
إىل أربعة  64

 قاليم. أ

 

 برنامج التعاون التقين: 2الفصل 

 ودعمًا لتنفيذ نتائج أطر الربجمة القطرية ،حتقيق برنامج التعاون التقين على حنو فعال، وباتساق تام مع األهداف االسرتاتيجية -بيان النتيجة

 : إدارة ودعم برنامج التعاون التقين2-0

األهداف  خط األساس مؤشرات األداء األساسية

ام نهاية ع)

4102 ) 

 ألف 2-0

-5103نسبة إىل االعتمادات للفرتة معدل املوافقة على موارد برنامج التعاون التقين 

5107 
معّدل املوافقة نسبة إىل 

-5107االعتمادات للفرتة 

5102 

 يف املائة 011

 

 باء 2-0

ل إجناز مشاريع برنامج معّد 5102-5107نسبة إىل االعتمادات للفرتة برنامج التعاون التقين  مشاريع إجنازمعدل 

لتقين نسبة إىل التعاون ا

-5105االعتمادات للفرتة 

5102 

 يف املائة 011

 

 

 

 

  

                                                      
مي )موارد الطوارئ ملشروع التعاون واليت تتمّتع بنفاذ حمدود إىل موارد برنامج التعاون اإلقلي ذات الدخل املرتفع السبعة االقتصاداتمبا يف ذلك   64

 التقين ومرفق برنامج التعاون التقين فقط(.
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 التواصل: 8اهلدف الوظيفي 

 

 اجملموع من خارج امليزانية االعتمادات الصافية النتيجة التنظيمية

8-01 32,984 55 33,039 

8-00 32,919 81 33,000 

8-00 10,950 3 10,953 

 76,992 140 76,852 اجملموع

 

 نطاق العمل

 

أساسًا لقياس وظائف التواصل يف املنظمة، مبا يف ذلك الشراكات، والدعوة وتنمية  5يوّفر اهلدف الوظيفي  -525

القدرات؛ واالتصاالت؛ وحشد املوارد والتعاون بني بلدان اجلنوب. والوحدات املسؤولة عن هذه الوظائف هي على 

توالي مكتب الشراكات، والدعوة وتنمية القدرات؛ ومكتب االتصاالت يف املنظمة؛ وشعبة التعاون يف ما بني بلدان ال

 اجلنوب وحشد املوارد.

 

( إدراج يف طرق عمل منظمة الفاو االسرتاتيجية 0أربع نتائج توّجه العمل اجلاري يف إطار هذا اهلدف: ) -522

ؤسسية، واسرتاتيجيات للشراكات مع منظمات اجملتمع املدني ومع القطاع اخلاص؛ والسياسة املتصلة باالتصاالت امل

( 2( تنفيذ اسرتاتيجيات منظمة الفاو حلشد املوارد والتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب، دعمًا لإلطار االسرتاتيجي؛ )5)

بني بلدان اجلنوب، مبوازاة تنويع تلبية احلاجات املؤسسية يف جمال املساهمة الطوعية وتوسيع نطاق التعاون يف ما 

( متكني املكاتب امليدانية عرب تزويدها بالقدرات، واألدوات، والدعم الفين واملشورة لتلبية املتطلبات 7قاعدة الشراكة؛ و)

 احمللية على صعيد التواصل.

 

 5107-5103األولويات للفرتة 
 

 الشراكات، والدعوة وتنمية القدرات

 

لرئيسية بضمان مشاركة جمموعة من الشركاء غري احلكوميني لتعزيز نطاق ونتائج األهداف تقضي األولوية ا -527

االسرتاتيجية، ونشر رسائل املنظمة واملساهمة يف تعزيز قدرات الدول األعضاء يف األجل الطويل. وسوف يرتكز العمل 

 على مخسة جماالت رئيسية:
 

من كل هدف من األهداف االسرتاتيجية، ووضع أدوات حتديد، وتعزيز، وتطوير شراكات اسرتاتيجية ض )أ(

 حيتاجها موّظفو منظمة الفاو للرتويج للشراكات وتنفيذها، مبا يف ذلك نظامًا متسقًا للرصد والتقييم؛
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التوجيهية الطوعية للحوكمة املسؤولة حليازة األراضي، ومصائد  ئإشراك أطراف غري حكوميني يف تنفيذ املباد )ب(

ابات يف سياق األمن الغذائي العاملي باستخدام املبادرات اإلقليمية كنقاط دخول، عن طريق األمساك والغ

 تشجيع احلوار املتعدد أصحاب الشأن مع التشديد على اجلوانب املتصلة باحلصول على األراضي وحقوقها؛

 واإلقليمي من خالل التعاون )ج( دعم إقامة جبهات برملانية ملكافحة اجلوع يف آسيا وأفريقيا على الصعيدين الوطين 

يف ما بني بلدان اجلنوب، والرتويج لسياسات الزراعة األسرية استنادًا إىل نتائج السنة الدولية، وإطالق 

 محالت دعوة لسنة البقوليات وللنظم الغذائية التقليدية والنظام البيئي الزراعي؛

عي والغذائي على الصعيدين املؤسسي والفردي من خالل تعزيز قدرات الدول األعضاء يف ما يتعلق باألمن الزرا )د(

توفري الدعم يف جمال تنمية القدرات للوحدات الفنية واملكاتب امليدانية يف منظمة الفاو، كما ويف جمال الدعم 

 املباشر للبلدان؛

األهداف االسرتاتيجية، تطوير موارد تعليمية مبا يف ذلك طرق التعليم اإللكرتوني استجابًة للطلبات احملددة يف  )هـ(

 وتوثيق ونشر املمارسات اجليدة، وتعزيز ودعم نظم بيانات مفتوحة ومعايري مشرتكة لتشاطر املعارف الزراعية.

 

 وسيقّل التشديد أو ُيعاد الرتكيز على العمل يف أربعة جماالت: -522
 

ل واملصطلحات الزراعية إىل الشركاء، سُيحال دعم النظام ملبادرات من قبيل املسح الريفي والزراعي املتكام )أ(

 حبيث تتمكن منظمة الفاو من الرتكيز على السياسات واملعايري املتصلة بنظام املعلومات؛

دعم التحالف ضد اجلوع وسوء التغذية، الذي سوف ُيدَرج يف مبادرات الدعوة بشأن احلق يف الغذاء من خالل  )ب(

 جبهات برملانية؛

 تصاالت يف التنمية على مساهمات يف الزراعة األسرية؛سوف ُيعاد تركيز اال )ج(

 (5117إمتام متابعة القمة العاملية جملتمع املعلومات ) )د(

 

 االتصاالت

 

إن االتصاالت املرنة، واالسرتاتيجية واملستهدفة تساعد يف حشد الدعم لتحقيق غايات منظمة الفاو وأهدافها  -523

ردية. ُيجري مكتب االتصاالت يف املنظمة هذه االتصاالت، عن طريق شبكة من االسرتاتيجية، وكذلك للمبادرات الف

 اخلرباء يف جمال االتصاالت يف املقر الرئيسي، واملكاتب اإلقليمية ومكاتب االتصال وغريها من املواقع يف العامل.

 

 على أربعة جماالت: 5107-5103وسوف ترتّكز أولويات االتصاالت للفرتة  -527
 

ة مكانة منظمة الفاو كمركز امتياز يقود الكفاح ضد اجلوع وسوء التغذية يف مجيع اجملاالت املتصلة زياد )أ(

 بواليتها؛
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دعم حاجات االتصال يف املنظمة مبوجب اإلطار االسرتاتيجي، وتسليط الضوء على العمل الذي جرى ملساعدة  )ب(

ق مبادرات إقليمية، مع التشديد بصورة خاصة األعضاء يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية مبا يف ذلك عن طري

 على النتائج على الصعيد القطري؛

تعزيز عملية نشر معارف منظمة الفاو وخربتها باستخدام وسائل إلكرتونية ونهج ابتكارية. وهذا سوف يشمل  )ج(

ل االجتماعي كقناة االتصال الرئيسية يف املنظمة، وزيادة التغطية يف وسائل التواص FAO.orgتوطيد موقع 

 وتعزيز خدمات االتصال للممثلني الدائمني الذين يستخدمون الشبكة والتطبيقات على اهلواتف اجلّوالة؛

تعزيز آثار إجراءات منظمة الفاو واجلهود لتعميمها بالتعاون مع شركاء يف جماالت متصلة باإلعالم، ووسائل  )د(

نشأ شراكات اسرتاتيجية مع وسائط إعالمية رئيسية يف التواصل االجتماعي والنشر. ويف هذا الصدد، سوف ُت

 مجيع لغات املنظمة لضمان تعميم الرسائل الرئيسية ملنظمة الفاو. 

 

 حشد املوارد والتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب

 

( ضمان أن تدعم 5( توسيع وتنويع قاعدة املوارد؛ )0خالل فرتة السنتني، سوف ُتبَذل اجلهود من أجل: ) -525

اجملاالت املؤسسية لتعبئة املوارد، واملبادرات اإلقليمية وإطار الربامج القطرية املتفق عليه مع السلطات  املعبأةاملوارد 

( تشجيع الشركاء على ختصيص املوارد مع التقليل من ختصيصها. وسوف تضمن منظمة الفاو أيضًا أن 2الوطنية؛ و)

 مة إلدارة فعالة تتماشى مع التوجيهات واإلجراءات التشغيلية املؤسسية.ختضع املوارد املخّصصة لدعم أولويات املنظ

 

وسوف تستمر منظمة الفاو يف تطوير سبل ابتكارية للتمويل، مثاًل من خالل حساب األمانة التضامين ألفريقيا،  -520

وأنشطة إعادة التأهيل مبا  ئوآلية دعم برنامج الشركاء املتعددين يف منظمة األغذية والزراعة والصندوق اخلاص للطوار

يكفل مزيدًا من املوارد املرنة لدعم األولويات املتفق عليها. وإضافًة إىل االشرتاك مع شركاء تقليديني لدعم أولويات 

املنظمة، سوف ُتبَذل جهود لتعزيز التشارك مع شركاء ناشئني، من قبيل مرفق البيئة العاملي ومن خالل صناديق 

ألطراف. وبناًء على زخم التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب، سوف تسّهل منظمة الفاو احلوار وتعّزز استئمانية أحادية ا

جمموعة أكرب من املزّودين الفنيني واملاليني يف اجلنوب لتلبية الطلبات املتنامية، وخباصة من البلدان املتوسطة الدخل. 

نية باألهداف االسرتاتيجية، واملكاتب امليدانية، يف جمال وسوف ُتبَذل جهود أكرب لتمكني وتنمية قدرات الفرق املع

تعبئة املوارد، والتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب وإدارة دورة املشروع، حبيث تستجيب املنظمة بفعالية أكرب للحاجات 

 القطرية، واإلقليمية والعاملية.
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 : التواصل8اهلدف الوظيفي 

فاو بدعم من شراكات متنوعة وموّسعة، والدعوة، ومستوى أعلى من التوعية، والدعم السياسي واملوارد، حيظى حتقيق أهداف ال -بيان النتيجة

 وتنمية معّززة للقدرات وإدارة املعارف

 : الشراكات، والدعوة، وتنمية القدرات8-0

 مؤشرات األداء األساسية

 خط األساس

األهداف 

)نهاية عام 

4102) 

األهداف 

)نهاية عام 

4102) 

8-0  
 ألف

و/ أو مبادرات الدعوة بشأن األولويات  حامسة مّت إبرامها شراكاتعدد التعهدات ب

 لع بها  املؤسسية اليت اضُط

20 15 30 

8-0  
 باء

دعم تنمية تنفيذ الفاو لقياس نتائج بع فيها نهج عدد األهداف االسرتاتيجية اليت اُت

 القدرات

0 1 4 

 النواتج

8-0-0  .تزَّزوُع تّجعُشاليت  الشراكات األساسية 

8-0-4  على نطاق املنظمة. ألولويات الشراكة واألهداف االسرتاتيجية الدعوة توفري الدعم يف جمال 

8-0-1  .الفاووالدعم للفرق املعنية باهلدف االسرتاتيجي من أجل تبسيط تنمية القدرات يف عمل املشورة  توفري 

 : االتصاالت8-4

 مؤشرات األداء األساسية  

 خط األساس

األهداف 

)نهاية عام 

4102) 

األهداف 

)نهاية عام 

4102) 

8-4 

 ألف

إحصاءات الدخول على شبكة استنادًا إىل ) FAO.org الفاو وقعزيارات املستخدمني مل

 اإلنرتنت(

 ماليني 3

 يف الشهر زيارة

 مليون 3.2

 يف الشهر زيارة

 زيارة ماليني 7

 يف الشهر

8-4 

 باء

للرصد  Meltwaterإلعالم )عدد زيارات املوقع( مقاسًا خبدمة مستوى وجود وسائل ا

 اإلعالمي

211 05 
زيارة جديدة 

 يف الشهر

511 02 
زيارة جديدة 

 يف الشهر

111 07 
زيارة جديدة 

 يف الشهر

 

 النواتج

8-4-0  إقامة عالقات جديدة مع وسائل اإلعالم العاملية واإلقليمية والوطنية 

 العامل ووجود وسائل التواصل االجتماعي التساقها مع أهدافها االسرتاتيجية ىمستوى رتوني للمنظمة علإطالق املوقع اإللك 8-4-4

 وضع وتعزيز نهج، وأدوات ومنهجيات على مستوى املنظمة يف جمال نشر املعرفة واإلدارة احملّسنة للمعلومات 8-4-1

 : تعبئة املوارد والتعاون بني بلدان اجلنوب8-1

 داء األساسيةمؤشرات األ

 خط األساس

األهداف 

)نهاية عام 

4102) 

األهداف 

)نهاية عام 

4102) 

8-1 

 ألف

 (5102-5107مستوى املساهمات الطوعية اليت جرت تعبئتها يف فرتة السنتني )
مليار  0.3

دوالر أمريكي 

(5101-

5102 )

مليار  0.3

دوالر أمريكي 

(5107-

5102) 

مليار  0.3

دوالر أمريكي 

(5103-

5107 ) 
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 : التواصل8اهلدف الوظيفي 

 متوسط 

8-1 

 باء

مجيع البلدان  50 17 عدد البلدان ذات هدف واقعي لتعبئة املوارد

اليت وضعت 

أطرًا للربامج 

 القطرية

 النواتج

 الفاو، مبا يف ذلك من خالل التعاون بني بلدان اجلنوب متعمل معه ذينمتنوعة من الشركاء القاعدة موّسعة و 8-1-0

مستوى املنظمة والقدرة على تعبئة املوارد، والتعاون بني بلدان اجلنوب وخباصة من خالل تدريب املوظفني يف توليد أو حتسني ثقافة على  8-1-4

 املكاتب امليدانية

 دمج تعبئة املوارد والتعاون بني بلدان اجلنوب يف أطر جديدة أو منّقحة للربجمة القطرية 8-1-1

 .ق عليها يف عمل املنظمة، مبا يتماشى مع سياسات الفاو، وُترَصد وتؤخذ يف االعتبارتتسق املساهمات الطوعية مع األولويات املتف 8-1-2
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 : تكنولوجيا املعلومات0اهلدف الوظيفي 

 

 اجملموع من خارج امليزانية االعتمادات الصافية النتيجة التنظيمية

9-01 36,026 4 36,030 

 36,030 4 36,026 اجملموع

 

 نطاق العمل

 

توفري حلول وخدمات يف جمال تكنولوجيا املعلومات تأتي يف الوقت املناسب وتكون  0هلدف الوظيفي يشمل ا -531

ذات نوعية جيدة وفعالة وذات كفاءة من حيث التكلفة وموجهة حنو الزبون وذلك دعما الحتياجات املنظمة يف جمال 

ل املسؤولة هي شعبة تكنولوجيا املعلومات األعمال. وتقاس هذه من خالل ثالثة مؤشرات أداء رئيسية. ووحدة األعما

 اليت هلا السلطة على مجيع أنشطة تكنولوجيا املعلومات يف املنظمة.

 

أعيد تصميم وهيكلة شعبة  5107،65وكما مت اإلبالغ عنه يف التقرير التوليفي الستعراض منتصف املدة لعام  -530

مع االحتياجات االسرتاتيجية للمنظمة وختفيض التكاليف  جلعلها أكثر اتساقا 5107تكنولوجيا املعلومات خالل عام 

ومشل هذا عنصرين: إعادة تقييم احتياجات الزبائن  5102.66-5107كما مت توقعه يف تعديالت برنامج العمل وامليزانية 

وإعادة وإمكانات دعم تكنولوجيا املعلومات يف تنفيذ الربامج؛ وحتسني اإلنتاجية وخدمة الزبائن من خالل التبسيط 

 احلد من إىل اما يؤديالتنظيم، والقياس بشكل أكرب على املعايري املهنية وحتديث اإلدارة وهياكل التحكم يف التكاليف. 

 .أوامر العملمن و املستشاريناستخدام 

 

 5107-5103األولويات يف الفرتة املالية 

 

 عة:وأهم النواتج املتوق 5107-5103األولويات يف الفرتة املالية  -535
 

دعم قدرة الفاو على التنفيذ من خالل إدخال حلول وخدمات ابتكارية يف جمال تكنولوجيا املعلومات مبا يف  )أ(

ذلك منهاج متكامل للتكنولوجيا يعمل بوصفه "الصيغة الوحيدة للحقيقة" بالنسبة إىل البيانات واملعلومات، اما 

 يبسط العمليات ويقلل من التجزؤ واالزدواجية؛

مان أن يكون جلميع مواقع الفاو يف العامل املستوى نفسه من الوصول إىل خدمات تكنولوجيا املعلومات ض )ب(

 اجلوهرية؛
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يف كامل املنظمة من خالل حلول وخدمات لتكنولوجيا املعلومات تكون متاحة وحسنة  التشغيليةدعم القدرات  )ج(

 األداء ومأمونة؛

ولوجيا املعلومات يف كامل املنظمة من خالل تصميم تكنولوجيا تنسيق واستعراض مبادرات وأنشطة تكن )د(

املعلومات وحوكمتها، وجمموعة من السياسات واملعايري اهلادفة إىل ضمان تسليم نواتج تكنولوجيا املعلومات يف 

 الوقت املناسب وبكفاءة من حيث التكلفة.

 

عراض منوذج األعمال يف شعبة تكنولوجيا ، جرى است5107وخالل عملية إعادة التصميم واهليكلة لعام  -532

ينبغي أن توفر فرصا للمزيد من التوفري يف و  5102املعلومات. وقد شارفت نتائج هذا االستعراض على االنتهاء يف أوائل 

. 0ورمبا حتتاج إىل تغيري يف نواتج اهلدف الوظيفي فرتة السنتني القادمة، مبا يف ذلك حتت بند اإلنفاق الرأمسالي. 

 .5107-5103هذا التغيري، إن ثبت أنه ضروري، سيبلغ عنه يف تعديالت برنامج العمل وامليزانية و

 

 تكنولوجيا املعلومات :9اهلدف الوظيفي 

علومات حسنة ُتعاَلج حاجات األعمال يف الفاو بصورة حسنة التوقيت يف مجيع املواقع اجلغرافية من خالل حلول وخدمات يف جمال تكنولوجيا امل -بيان النتائج

 التوقيت، ورفيعة اجلودة، وفعالة، وذات الكفاءة من حيث الكلفة، وموّجهة إىل الزبائن

 مؤشرات األداء األساسية

 خط األساس

األهداف 

)نهاية عام 

4102) 

األهداف 

)نهاية عام 

4102) 

 ألف-9-0

ي، مستوى رضا الزبون من تكنولوجيـا املعلومـات يف الفـاو حسـب جمـال العمـل الرئيسـ       

 وجيري قياسه من خالل:
 

 ال ينطبق

60% 70% 

  متامًا )املصدر: مسح سنوي للزبائن( الراضنيالنسبة املئوية من الزبائن 

 باء-9-0

وجيري قياسها من النسبة املئوية التفاقات بشأن مستوى اخلدمات اليت حققت أهدافها، 

 ال ينطبق :خالل

70% 80% 

 تاالستعراضات السنوية ألداء اخلدما 

 جيم-9-0

النسبة املئوية من مشاريع الفاو اليت تتضمن مكّونات تكنولوجيا املعلومات واليت ٌتنجز يف 

 ال ينطبق :وجيري قياسها من خاللالوقت احملّدد، وجبودة رفيعة وضمن امليزانية، 

70% 80% 

 حافظة املشاريع املتصلة بتكنولوجيا املعلومات  

 النواتج

0-0-0 
 خدمات فعالة من حيث الكلفة، وحسنة التوقيت وجيدةُتوفَّر 

0-0-5 
وفعالة وآمنة، قادرة على التطّور لتستجيب إىل حاجات األعمال املتغّيرة، ودعم عمليات الفاو، وإدارتها، وعملها  كفؤةنظم معلومات 

 األساسي

0-0-2 
 "، وحافظة ألدوات معلومات األعمال ُينشأ وُيوفَّر مستودع مؤسسي للبيانات يقّدم "نسخة واحدة من احلقيقة

0-0-7 
 ُتوفَّر جمموعة شاملة من أدوات تكنولوجيا املعلومات تليب احتياجات التعاون واالتصاالت

0-0-2 
حتديد وتطبيق سياسات، وهندسة ومواصفات يف الفاو متّكن من تقديم فّعال حللول مستدامة يف تكنولوجيا املعلومات يف ظّل ضغوط متزايدة 
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 تكنولوجيا املعلومات :9اهلدف الوظيفي 

 لى امليزانية، يف كافة أرجاء املنظمة. ع

0-0-3 
توضع حافظة ملشاريع تكنولوجيا املعلومات تقوم بتحديد أولويات املبادرات ذات مكّونات متصلة بتكنولوجيا املعلومات يف الفاو، 

 ورصدها، ومراقبتها.
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 : حوكمة منظمة األغذية والزراعة، واإلشراف والتوجيه01اهلدف الوظيفي 

 

 اجملموع من خارج امليزانية االعتمادات الصافية تيجة التنظيميةالن

10-01 26,863 451 27,314 

10-00 15,808 135 15,943 

10-00 39,322 592 39,914 

 83,171 1,179 81,992 اجملموع

 

 نطاق العمل

 

توجيه. ووحدات العمل لقياس الوظائف املتصلة باحلوكمة واإلشراف وال األساس 01يشّكل اهلدف الوظيفي  -537

، ومكتب التقييم، ومكتب املفتش العام، ومكتب املدير العام، ومكتب شعبة املؤمتر واجمللس وشؤون املراسماملسؤولة هي 

 . ومكتب دعم املكاتب امليدانيةالشؤون القانونية واألخالقية، ومكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد، 

 

إلشراف على املنظمة، وصياغة اسرتاتيجية يف ااألعضاء على النهوض مبسؤولياتهم  وتساعد هذه الوظائف -532

املنظمة وتوجيه تنفيذها. ويتطّلب ذلك الرتكيز على إنشاء آليات لتقييم النتائج الرباجمية واختاذ اإلجراءات بشأنها، 

ل للنصوص األساسية وللسياسات اليت وعلى العافية األساسية للمنظمة؛ ودعم احلوكمة الفعالة من خالل ضمان االمتثا

يعتمدها األعضاء. وتتمّثل إحدى األولويات الرئيسية يف استكمال عملية التغيري التحّولي عن طريق وضع تدابري لتنفيذ 

 اإلطار االسرتاتيجي وتعزيز مراقبة اإلدارة. 

 

 5107-5103األولويات للفرتة 
 

 حوكمة الفاو

 

على حنو فّعال،  ألجهزة الرئاسية والدستوريةعلى: تقديم اخلدمات ل شؤون املراسماملؤمتر وسوف ترّكز شعبة  -533

وتنفيذ قراراتها بتجاوب وشفافية، وتعميم ذلك على األعضاء؛ وحتسني اخلدمات اللغوية؛ وتنسيق العمل على املستوى 

ّعالة؛ وتعميم التحسينات يف جمال اإلقليمي لتمكني املؤمترات اإلقليمية لالضطالع بدورها يف ميدان احلوكمة بصورة ف

 احلوكمة اليت وافق عليها األعضاء عقب االستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة. 

 

 اإلشراف
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مكتب التقييم إجراء تقييم معّمق وموضوعي لعمل املنظمة على مستوى مجيع مصادر التمويل. وجيري  يتوّلى -537

اليت أقّرتها  5107، -5102السنوات للتقييم االسرتاتيجي والرباجمي للفرتة العمل وفقًا خلطة العمل املتجددة املتعددة 

 ، وسيشمل:67األجهزة الرئاسية
 

أعمال تقييم مواضيعية متصلة بكّل هدف اسرتاتيجي بصورة متتالية، مع عمليات تقييم لألهداف االسرتاتيجية  )أ(

 هّلت؛اليت اسُت 2و 5دفني االسرتاتيجيني ، وتلك املتعّلقة باهل5107-5103تستكمل يف الفرتة  2، و0، 7

إىل سبع عمليات تقييم لربامج قطرية، من أجل ضمان املساهمة القصوى يف صياغة وتنفيذ الدورة  مخس )ب(

 اجلديدة ألطر الربجمة القطرية.  

 

قييم وسيتّم حتديد الفرص إلجراء عمليات تقييم مشرتكة مع وكاالت أخرى لألمم املتحدة، ومن أجل ت -535

من حاالت الطوارئ، كجزء من اآللية املشرتكة بني  2التدخالت اإلنسانية على مستوى األمم املتحدة للمستوى 

الوكاالت. وسيجري تقييم اآلثار املرتتبة على عمليات طوارئ خمتارة وواسعة النطاق للفاو إلمتام عمليات التقييم هذه 

تقييم املشرتكة هذه، وأعمال التقييم بني الوكاالت، وتقييم اآلثار، بفعل بني الوكاالت. ويف حني سيتأّثر عدد عمليات ال

عوامل خارجية وبالتالي غري متوقعة، فمن املرتقب أن جتري كّل سنة حنو ست إىل سبع عمليات تقييم من هذا النوع. 

 مشروع خالل فرتة السنتني.  71إىل 21ويتوّقع املكتب أيضًا دعم عمليات تقييم لـ

 

مكتب املفتش العام املشورة ويعطي تقييمًا لكفاءة املراقبة، وإدارة املخاطر، وعمليات احلوكمة. وسيتمّثل سدي وي -530

يف العمل مع وظيفة إدارة املخاطر يف  5107-5103أحد اجملاالت اليت تسرتعي عناية خاصة من املكتب خالل الفرتة 

لتجديد التقييم املؤسسي للمخاطر الذي يستخدم لربنامج عمل املنظمة، ووظائف إشرافية أخرى، ومع اإلدارة العليا، 

املراجعة الداخلية املتعدد السنوات والقائم على املخاطر واخلاص بها. والنتيجة املتوقعة هي أّنه سيتّم تنقيح تغطية 

لفرص املراجعة، حيث ستقّلل أهمية بعض اجملاالت وستوىل أهمية أكرب جملاالت أخرى، مبا يعكس املخاطر وا

 على حنو أفضل، وعن تطوير وظيفة إدارة املخاطر.  5110والتحديات املتأتية عن التحوالت التنظيمية منذ عام 

 

 التوجيه

 

يضم التوجيه الوظائف اليت متثلها القيادة التنفيذية للمنظمة، وعلى األخص مكتب املدير العام، وكذلك  -571

 املكاتب امليدانية. إدارة املوارد، ودعم ط والتخطي، وواالسرتاتيجيةاملستشار القانوني، 

 

يضطلع مكتب الشؤون القانونية بواليته املتمّثلة يف االستجابة لطلبات األعضاء، واملدير العام، واإلدارات و -570

 الفنية واملكاتب امليدانية للمنظمة. وسريّتب مكتب الشؤون القانونية أنشطته تبعًا ألولويتها على أساس األولويات

 القانونية واملتعّلقة بالسياسات اليت حيّددها األعضاء.

                                                      
 CL 150/5من الوثيقة  2والفقرة  PC 116/5الوثيقة   67
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 مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد على مخسة جماالت عمل رئيسية ذات أولوية:ريّكز وس -575

( ختطيط العمل القائم على النتائج وختصيص املوارد من جانب منسقي األهداف االسرتاتيجية واملكاتب امليدانية؛ 0)

( التخطيط والرصد ورفع تقارير بالنتائج 2)( االستمرار يف مواءمة املساهمات الطوعية مع إطار النتائج اخلاص بالفاو؛ 5)

( توحيد جهود دعم النظم ومواصلة تطوير لوحة النتائج اخلاصة 7)القائمة على األدّلة، ال سّيما على املستوى القطري؛

ة السرتداد التكاليف. وخالل فرتة السنتني، سينّسق املكتب أيضًا استعراض ( تنفيذ سياسة املنظمة اجلديد2)بالفاو؛ 

اإلطار االسرتاتيجي وإعداد اخلطط الرئيسية ووثائق التقارير لتدرسها األجهزة الرئاسية: تقرير تنفيذ الربنامج للفرتة 

، وبرنامج العمل 5150-5105، واخلطة متوسطة األجل للفرتة 5103، واستعراض منتصف املدة للعام 5107-5102

 . 5100-5105وامليزانية للفرتة 

 

ويرّكز مكتب الدعم للمكاتب امليدانية على حتسني قدرة املكاتب امليدانية على استخدام املوارد املخصصة هلا  -572

 ( مواصلة متكني0) استخدامًا فعااًل وحتقيق نتائج على األرض، من خالل مخسة جماالت عمل رئيسية ذات أولوية:

( زيادة االستخدام الفّعال 5) املكاتب اإلقليمية يف دورها املتمّثل يف اإلشراف على املكاتب القطرية وإدارتها ودعمها؛

( تعزيز 2) ملوارد الربنامج العادي من جانب املكاتب امليدانية مع مرونة يف معاجلة االحتياجات واملخاطر واألداء؛

سني عملية حتديد رؤساء املكاتب امليدانية ونوابهم واختيارهم وتقييم أدائهم؛ املهارات اإلدارية من خالل مواصلة حت

( التفاوض على االتفاقات اجلديدة واملنقحة املربمة مع البلدان املضيفة من أجل إنشاء مكاتب جديدة أو االرتقاء 7)

( حتسني 2)ية الربنامج العادي؛ مبكاتب قائمة وتنفيذها، يف ظّل روح من الشراكة، ومن دون تكلفة إضافية على ميزان

 الدعوة واالتصاالت بشأن دور املكاتب امليدانية وعملها. 

 

 : حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه01اهلدف الوظيفي 

 شرافواإل االسرتاتيجية: التوجه الفعلي للمنظمة من خالل زيادة االلتزام والتعاون السياسي مع الدول األعضاء، واإلدارة بيان النتائج

 : حوكمة الفاو01-0

)نهاية  الغايات خط األساس مؤشرات األداء األساسية

4102) 

)نهاية ات الغاي

4102) 

ألف-01-0  %100 %90 %70 وثائق األجهزة الرئاسية اليت تقدم يف حينها واحتياجات اللغات 

باء-01-0  %90 %85 %80 تنفيذ قرارات األجهزة الرئاسية يف املواعيد احملددة 

 لنواتجا

01-0-0  تقديم اخلدمات لألجهزة الرئاسية والدستورية بطريقة فعالة مع حتسني اخلدمات اللغوية وتنفيذ القرارات بشفافية.   

 : اإلشراف01-4

)نهاية  الغايات خط األساس مؤشرات األداء األساسية

4102) 

)نهاية ات الغاي

4102) 

01-5-

 ألف

 %95 %93 %90 ملت بشأنها يف املوعد احملدد استجابة اإلدارة املتفق عليهالنسبة املئوية للتوصيات اليت استكا

 النواتج

01-5-0  ة. وحسنة التوقيت يف اجملاالت ذات األولوية اليت حتّددها األجهزة الرئاسي ذات جودةإجراء عمليات تقييم  

01-5-5  . إعداد وإجناز حتقيقات وخطة ملراجعة احلسابات قائمة على املخاطر  

01-5-2  . توفري عناصر معّززة يف مساءلة الفاو، وضوابطها الداخلية، وأطرها االئتمانية  
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 : حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه01اهلدف الوظيفي 

 : التوجيه01-1

)نهاية  الغايات خط األساس مؤشرات األداء األساسية

4102) 

)نهاية ات الغاي

4102) 

01-2-

 ألف

 %80 %78 %76 حتقيق غايات النواتج التنظيمية.

 النواتج

01-2-0  ه تنفيذي. توفري توجي 

01-2-5  . تبليغالرصد والسرتاتيجي، واالتوجيه ال تقديم  

01-2-2  . توفري مشورة قانونية يف الوقت املالئم للمسائل الفنية والداخلية يف املنظمة  

01-2-7  . املشاريع تقديم دعم رفيع اجلودة وتوجيه للمكاتب امليدانية بشأن أطر الربجمة القطرية ودورة  
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 : اإلدارة الكفؤة والفعالة00الوظيفي  اهلدف

 

 اجملموع من خارج امليزانية االعتمادات الصافية النتيجة التنظيمية

11-01 13,196 1,322 14,518 

11-00 1,996 593 2,589 

11-00 59,762 5,365 65,127 

 82,235 7,280 74,955 اجملموع

 

 نطاق العمل

 

لقياس اإلدارة والتنظيم الفعالني والناجعني للموارد البشرية واملالية وغريها األساس  00يشّكل اهلدف الوظيفي  -577

من األصول املادية من خالل مؤشرات أداء أساسية ستة مع أهداف حمددة لفرتة سنتني. ووحدات العمل املسؤولة هي 

 إدارة اخلدمات املؤسسية ومكتب املوارد البشرية.

 

، تطّلب الرتكيز الرئيسي للعمل على إدارة أكثر فعالية وجناعة وضع تدابري 5102-5107الفرتة املالية  وطوال -572

، وتعزيز مزيج مهارات املوّظفني 68املتوافقة مع املعايري احملاسبية الدولية للفاو أول الكشوف املاليةوإجراءات لدعم 

مرحليان تقريران خرى يف امليدان. وُقّدم لتلبية متطلبات اإلطار االسرتاتيجي املستعرض، ودعم إدارة األصول واملوارد األ

 .69مباشرة إىل جلنة املالية 5107خالل عام  عن تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي للموارد البشرية وخطة العمل

 

منصبًا يف  03تقديم اخلدمات البشرية واملالية واإلدارية يف مستهل فرتة السنتني، ما مسح بإلغاء ومّت تبسيط  -573

5102-5107رنامج العمل وامليزانية للفرتة التعديالت يف ب
، كجزء من وفورات الكفاءة اإلضافية اليت ستحقق يف الفرتة 70

 املالية. 

 

 5107-5103األولويات للفرتة 

 

ملكاتب امليدانية والنهوض على مواصلة حتسني الدعم املقّدم إىل االرتكيز الرئيسي  سينصبخالل الفرتة املالية،  -577

والمركزية األعمال التجارية ذات الصلة. ولتوفري قيمة  71نظام إدارة املوارد العامليةعقب تنفيذ  الالزمةرات به وبناء القد

أفضل مقابل املال، سوف تسعى املنظمة إىل مواصلة تبسيط عملياتها التجارية على أساس التعليقات الواردة من 

خلاص. وستقرتن هذه اجلهود بتشديد على تعزيز رصد املستخدمني، وتنفيذ أفضل املمارسات يف القطاعني العام وا

                                                      
 تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  68

 FC 156/10و FC 154/11 الوثيقتان  69

 CL 148/3من الوثيقة  010الفقرة   70

 نظام إدارة املوارد العاملية  71
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د بقدر أكرب إىل مراكز اخلدمات ى السواء. ويتوّقع أن يسفر التعهالعمليات التجارية، يف املقر واملكاتب امليدانية عل

 املشرتكة خارج املقر عن وفورات مالية ومعاجلة أكثر فعالية للمبادالت. 

 

إىل وظيفيت الشراء ودعم املشرتيات يف املقر، عن زيادة ملحوظة يف الطلب على  وأسفرت الالمركزية، بالنسبة -575

اخلدمات االستشارية والرصد املنهجي لدعم املكاتب القطرية يف توفري القيمة األفضل مقابل املشرتيات النقدية امتثااًل 

املعّززة حتديد املخاطر والتدابري املناسبة للمعايري اليت تتوقعها الدول األعضاء واجلهات املاحنة. وستدعم وظيفة الرصد 

للحّد منها مبا يف ذلك وضع وتنفيذ سياسات وأدوات وإجراءات جديدة وبناء القدرات بهدف تقليل املخاطر التشغيلية 

واملخاطر املتصلة بالسمعة اليت تهّدد املنظمة. وملعاجلة هذه املتطلبات، سيجري إصالح خدمة املشرتيات، ما ستغّير 

يج مهارات املوّظفني من خالل تقليص عدد املوّظفني الكتابيني وزيادة عدد املختصني باملشرتيات بهدف تعزيز وظائف مز

 اإلشراف والدعم وإسداء املشورة االسرتاتيجية والتشغيلية على السواء على صعيد املنظمة. 

 

لتبادالت إضافة املتزايدة لقيم الًا إدارة األحجام وويف جمال املالية واحملاسبة، ومع توّلي املكاتب امليدانية حالي -570

، ارتفع الطلب على الدعم معايري احملاسبية الدولية للقطاع العامللإىل أنشطة حماسبية أكثر تعقيدًا متصلة باالمتثال 

شعبة  . والستيفاء هذا الشرط ومعاجلة املخاطر ذات الصلة، ستواصلواخلاص بالنظم احملاسيب، والتوجيه اإلجرائي

الشؤون املالية الرتكيز على جهود تنمية القدرات، مبا يف ذلك من خالل توفري التدريب العملي ويف املوقع لشبكة املكاتب 

لضمان االمتثال للقواعد واإلجراءات املالية يف املقر  واإلشراف عليها رصد العمليات املاليةُيعّزز بصورة أكرب امليدانية. وس

االستفادة من التقارير احملّسنة، وأدوات الرصد والتحليل املتاحة اآلن إثر تنفيذ  عن طريقلى السواء، واملواقع امليدانية ع

 . نظام إدارة املوارد العاملية

 

وسينصب أحد أوجه الرتكيز الرئيسي، يف جمال املوارد البشرية، على تنفيذ املبادرات واإلجراءات اجلديدة  -551

لية احلالية لدعم التنفيذ الفّعال لألهداف االسرتاتيجية، واألهداف الوظيفية األخرى، اليت أدخلت خالل الفرتة املا

وعمل املكاتب القطرية. ويشمل ذلك املروحة الكاملة إلدارة املوارد البشرية: حتسني إجراءات االختيار والتعيني، 

إدارة األداء، وتعّلم املوّظفني. ومن أجل وختطيط القوى العاملة، والتوازن اجلنساني واجلغرايف، وتنّقل املوّظفني، و

والكفاءة يف عمليات املوارد البشرية، سُتنّفذ اإلجراءات التشغيلية املوّحدة املوضوعة خالل عام  التبسيطحتقيق مزيد من 

 على مستوى املنظمة، وستستمر أمتتة إجراءات املوارد البشرية والضمان االجتماعي.  5102
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اإلدارة الكفؤة والفعالة: 00اهلدف الوظيفي   

 تعظيم الفعالية والعمل من أجل ضمان القيمة مقابل املال يف إجناز وظائف ائتمانية، ووضع سياسات، ورصد ومراقبة -بيان النتيجة

 والفعالة للموارد البشرية الكفؤة: اإلدارة 00-0

 مؤشرات األداء األساسية

 خط األساس

األهداف 

 )نهاية عام

4102) 

 األهداف

 )نهاية عام

4102) 

00-0 

 ألف

 212( 5105) الوقت املطلوب لتعيني موظفني

 أيام
 يومًا 051 يومًا 051

 باء 00-0
)يناير/كانون  النسبة املئوية للبلدان األعضاء املمّثلة متثياًل متساويًا

( 5102الثاني

 يف املائة 70

 يف املائة 72 يف املائة 72

00-0 

 جيم
-5101) التنقل اجلغرايف

5100) 02 

كّل 72

 سنتني

كّل 72

 72سنتني

 يف املائة 71 يف املائة 31 يف املائة 1 عدد الوظائف مع مناذج الوظائف العامة دال 00-0

 النواتج

00-0-0 ، وتدعم اجتذاب، وتنمية، واحلفاظ على وكفؤةاالسرتاتيجيات، والسياسات، واإلجراءات، واخلدمات املتصلة باملوارد البشرية فعالة  

 عاملة متنوعة، وماهرة وحمّفزة. قوة

 والفعالة للموارد املالية الكفؤة: اإلدارة 00-4

 خط األساس مؤشرات األداء األساسية

األهداف 

 )نهاية عام

4102) 

األهداف 

 )نهاية عام

4102) 

00-4 

 ألف

 تتلقى الفاو رأيًا قاطعًا بشأن كشوفاتها املالية من مراجع خارجي

 

رأي قاطع 

ملراجع 

 خارجي

 )كل سنتني(

رأي قاطع 

ملراجع 

خارجي 

 )كل سنة(

رأي قاطع 

ملراجع 

خارجي 

 )كل سنة(

 النواتج

00-4-0 
وفعالة ومراقبة جيدًا دعمًا لألجهزة الرئاسية، والدول  كفؤةُتقدَّم تقارير مالية دقيقة، وذات الصلة، وحسنة التوقيت وخدمات مالية 

 املوظفني.األعضاء، واإلدارة، والشركاء يف املوارد، و

 والفعالة للموارد البشرية واملادية واملالية الكفؤة: اإلدارة 00-1

 خط األساس مؤشرات األداء األساسية

األهداف 

 )نهاية عام

4102) 

األهداف 

 )نهاية عام

4102) 

 من خالل جودة اخلدمات املقدمة )حسب جمال العمل( العمالءإرضاء مستوى  ألف 00-1

  5100متوسط 

لخدمات ل

يف  35: ملؤسسيةا

املائة؛ متوسط 

 2حتسني بنسبة 

يف كل  يف املائة

 جمال

حتسني بنسبة 

يف  يف املائة 01

 كل جمال

                                                      
وفقًا  5107. وقد يلزم تنقيح اهلدف للعام 5102يف نهاية عام  5102مالحظة: ستتاح البيانات املتعّلقة بسياسة التنّقل املنقحة اليت نّفذت يف عام   72

 لذلك على أساس التجربة. 
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اإلدارة الكفؤة والفعالة: 00اهلدف الوظيفي   

ملسح  5100

خلدمات ا

يف  77: املؤسسية

 املائة

النواتج

، ومبّسطة، وتستجيب إىل متطلبات املنظمة.وكفؤةاخلدمات اإلدارية والوظائف الداعمة فعالة،  00-1-0

00-1-4
ع صحة القوة العاملة ملوظفي الفاو وإنتاجّيتها على حنو ناشط من خالل توفري خدمات صحية مبّسطة وفعالة جلميع املوظفني يف ُتشّج

 املقر الرئيسي ويف املكاتب امليدانية.



C 2015/3 116 

اإلنفاق الرأمسالي :01 الباب 

اجملموعمن خارج امليزانيةاالعتمادات الصافيةالنتيجة التنظيمية

10-015,912 0 5,912 

10-004,554 0 4,554 

10-006,420 0 6,420 

 16,886 0 16,886اجملموع

نطاق العمل

. ويقوم املرفق برنامج العمل وامليزانيةالرأمسالي كباب من أبواب  اإلنفاق مرفق 01/5112قرار املؤمتر أنشأ  -550

 الفاوفرتة السنتني املالية يف مدة حياتها النافعة دية تتجاوز أصول مادية وغري مااملتعلقة بصروفات بتحديد وختويل امل

00-3املادة  ختّولو .حدةامستوى من املوارد يتعذر متويله يف إطار اعتمادات فرتة مالية وعمومًا تتطلب اليت و

 .الستخدام يف الفرتة املالية التاليةلمن الالئحة حتويل أي رصيد يف حساب اإلنفاق الرأمسالي 

املتعلقة  الفاوعلى هذا النحو، يوفر مرفق التمويل هذا االستثمارات املطلوبة لصيانة وحتسني منتجات وخدمات  -555

 ج( البنية التحتية واخلدمات.)ب( النظم التشغيلية واإلدارية؛ )أ( املنصات للمعلومات والبيانات التقنية؛ )بـ: 

افقة على مقرتحات اإلنفاق الرأمسالي. وقد أدت هذه املعايري معايري املو الفاو، نّقحت 5102يف نهاية عام  -552

اجلديدة إىل أداء تقييم أكثر دقة للجودة االستثمارية ملقرتحات اإلنفاق الرأمسالي، وخاصة فيما يتعلق بأهميتها املؤسسية 

ات مقرتحات أرفع جودة واملنافع والتكاليف القابلة للقياس واجلداول الزمنية واملخاطر. ونتيجة لذلك، أنتجت الوحد

 تليب املتطلبات األكثر صرامة هذه.

5107-5103األولويات للفرتة  

هي:رئيسية  استثمارعلى مخسة جماالت يرتكز العمل س -557

وشبكات ختزين  خوادم، اليت تشمل توفري البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالستثمارات يف  أ()

توفري بنية أساسية فّعالة وكفؤة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تليب أفضل املمارسات واتصاالت لضمان 

املعيارية يف الصناعة وتدعم احتياجات أعمال املنظمة. 

لضمان أن تستمر نظم ختطيط املوارد يف املنظمة يف تلبية املتطلبات النظم  اإلدارية املؤسسية االستثمارات يف  )ب(

شغيلية منها واملتعلقة باألعمال، يف كل من املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية.الدينامية، الت

يف املنظمة. الفنيةلتحسني وتعزيز إدارة البيانات واملعلومات  املؤسسية التقنيةالتطبيقات االستثمارات يف  )ج(
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شغيلية وحتليل البيانات ودعم صنع ملعاجلة متطلبات إعداد التقارير الت نظم املعلومات اإلداريةاالستثمارات يف  )د(

 القرار اإلداري.

لضمان االمتثال للوائح الصحة والسالمة وختفيض تكاليف  بناء البنية األساسية واملرافقاالستثمارات يف  )هـ(

 الصيانة والتشغيل.

 

ومات على تغيري تركز شعبة تكنولوجيا املعلومات خدمات اهلياكل األساسية والدعم يف جمال تكنولوجيا املعل -552

منوذج تقديم هذه اخلدمات مع حتول أساسي حنو االستفادة من فرص االستعانة باملصادر خارجية املتوافرة حاليا على 

ساحة تكنولوجيا املعلومات. وأحد آثار هذه الفرص هو أنه ينبغي أن يكون هناك ختفيض يف االحتياجات من 

ياكل األساسية لتكنولوجيا املعلومات ونظمها. وهذا ألن املتطلبات املتعلقة استثمارات اإلنفاق الرأمسالي مستقبال مع اهل

احلالية لالستثمار ملرة واحدة يف األجهزة والربجميات والرتاخيص ستتوقف وستعوض بتكاليف تشغيلية شفافة ميكن 

ختفض اعتمادات اإلنفاق  التنبؤ بها. واستنادا إىل املعدل اجلاري الستخدام اإلنفاق الرأمسالي وهذه االبتكارات،

 ماليني دوالر أمريكي. 2الرأمسالي مببلغ 

 

 اإلنفاق الرأمسالي: 01الفصل 

وبيئة عمل أكثر فعالية وكفاءة لتلبية احتياجات األعمال  األساسيةبنية توفري منافع من حيث  الفاورأمسالية يف ال ستثماراتاال حتقق -النتيجة بيان 

 االسرتاتيجيةاألهداف إجناز يف املنظمة و

  مؤشرات األداء الرئيسية
خطوط 

 األساس

األهداف 

)نهاية عام 

4102) 

األهداف 

)نهاية عام 

4102) 

 ألف 01-0

للمبادرات اليت ُأجري هلا حتليل  ة من اإلنفاق الرأمسالي املخصَّصالنسبة املئوي

 يف املائة 51 ال ينطبق وجيري قياسها من خالل:التكلفة واملنافع وخطة حتقيق العائد، 
يف  011

 املائة
 استعراض سنوي  

 باء 01-0

يف موعدها وجبودة رفيعة  أجنزتالنسبة املئوية من مشاريع اإلنفاق الرأمسالي اليت 

 وجيري قياسها من خالل:وضمن امليزانية، 
 يف املائة 51 يف املائة 71 ال ينطبق

  حافظة املشاريع 

 النواتج

  الفنيةالبيانات واملعلومات  منصة إلدارة تعزيز 01-0-0

 .اخلاصة باألعمالواملتغرية العمليات اجلديدة لتلبية تكييف النظم التشغيلية واإلدارية  01-0-4

 .حتسني البنية األساسية واخلدمات اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات 01-0-1
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 اإلنفاق األمين -02 الباب

 

 اجملموع من خارج امليزانية االعتمادات الصافية  النتيجة التنظيمية 

10-01 9,413 181 9,594 

10-00 13,605 0 13,605 

 23,198 181 23,017 اجملموع

 

 نطاق العمل

 

، مع ضمان سالمة املوظفني يف مرتابط عامليايف عامل التجارية ملمارسة األعمال  اأساسي شرطامسألة األمن تعترب  -553

ئي يف منظمات اليوم، والزيادة املستمرة يف االعتماد على التكنولوجيا لتوجيه وأمتتة . فالتعقيد السياسي والبيذاتهالوقت 

 العمليات، جتعل من األمن نشاطًا حمفوفًا بالتحديات.

 

يوفر باب اإلنفاق األمين تغطية شاملة لتكاليف املوظفني وغري املوظفني اليت هلا عالقة مباشرة بأمن وسالمة و -557

 ممقسهو و .2/5112قرار املؤمتر رقم ئ مبوجب من مرفق اإلنفاق األمين الذي أنشندرج ضاليت تهلا أصوموظفي املنظمة و

الرئيسي  بيئة عمل آمنة ومأمونة يف املقروفري كما يوفر األساس لقياس ت امليدان.األمن يف و الرئيسي املقريف من األإىل 

 .يوحدة األمن امليدانيف املقر الرئيسي األمن  ةدائرهي عن العمل وحدات املسؤولة وال واملكاتب امليدانية.

 

ويوفر الدعم  الرئيسي برامج املقر تنفيذلآمنة ومأمونة إىل ضمان بيئة عمل الرئيسي األمن يف املقر  توفريويهدف  -555

لتنسيق مع ااالتصال ويشمل كما إيطاليا. إىل لتنفيذ مهمة املدير العام باعتباره املسؤول املختار عن األمن بالنسبة 

بيئة متكينية، وضمان هيئة شؤون السالمة واألمن، وإقامة نظم إلدارة األمن، وتلاحلكومة املضيفة وإدارة األمم املتحدة 

ية البنالتدابري املتعلقة بوبعض األنشطة السالمة من احلرائق، تضمن املنظمة. وتمقر ، داخل مباني وظفنيسالمة وأمن امل

تهيئة د إىل اخلطوات املتخذة على مدى السنوات القليلة املاضية لاستنذلك باالملهنية، و، ومسائل الصحة ااألساسية

، ستنفذ الرئيسي ضمانًا لسالمة املرافق والبنية األساسية يف املقرو .الرئيسي بيئة عمل أكثر أمانًا وصحة ملوظفي املقر

 يها وظروف عملهم.حتسينات على سالمة موظفستسفر عن  ،يف مباني املنظمةحمددة  مشاريع

 

تهم وسالماملوظفني برامج املنظمة بكفاءة وفعالية، مع ضمان أمن  تنفيذكنن من توفري األمن يف امليدان ميإن و -550

اخلربة الفنية واملشورة بطريقة تتسق مع سياسات املنظمة ومع إطار نظام إدارة األمن يف األمم  من خالل إسداء هم،رفاهو

السائدة يف البلدان من منظور عمليات  يةاألمنالبيئة ذا اهلدف، يقوم األمن امليداني برصد وتقدير املتحدة. وحتقيقًا هل

األمين يف تأهب شؤون السالمة واألمن، وحالة اللاملنظمة على املستوى القطري، بالتعاون الوثيق مع إدارة األمم املتحدة 

 يادة سالمة وأمن موظفي املنظمة وبعثاتها.تصحيحية لزتدابري ويقرتح  ؛املكاتب امليدانية للمنظمة
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ني، عن طريق عمل اللجنة تالسالمة والصحة املهنياملنظمة اخلاصة بقدم يف وضع برنامج راز تإحتوقع ومن امل -501

الوحدات الرئيسية املسؤولة عن سالمة وصحة املوظفني يف مع اليت جتتني صحة املهنيالسالمة والاالستشارية املعنية ب

 يف امليدان.ات واملمثلي املقر

 

 5107-5103األولويات يف فرتة السنتني 
 

 ألمن يف املقرا

 

ستستمر وظيفة األمن يف املقر الرئيسي يف الرتكيز على تهيئة بيئة عمل آمنة ومأمونة لتنفيذ الربامج يف املقر  -500

بذولة بعمليات تقييم التهديدات اليت يتم بالنسبة للموظفني واملندوبني يف املنظمة على السواء. وستسرتشد اجلهود امل

واالستجابة يف حاالت لوقاية لقدرة داخلية نشاء إ واليت تتحقق من خالل السلطات احملليةإجراؤها بشكل مشرتك مع 

 ؛األمم املتحدة والسلطات احملليةاليت تعتمدها عايري املوظفي األمن يتناسب مع ملتدريب من الوكفالة مستوى ؛ طوارئال

الدعم للمدير العام يف مهمته . كما تقدم وحدة األمن يف املقر الرئيسي الطوارئ تفري الدعم للموظفني واملندوبني يف حاالوتو

 ومنتظم مع وكاالت األمم املتحدة املوجودة يف إيطاليا.دائم باعتباره املسؤول املختار إليطاليا يف ضمان حوار 

 

نشر دليل موحد عن السالمة والصحة  يتنيملعنية بالسالمة والصحة املهنأولويات اللجنة االستشارية اتشمل و -505

 جلميع تنيووضع برنامج تدرييب للتوعية بأمور السالمة والصحة املهني ؛لتوزيعه يف املقر ويف امليدان على السواء يتنياملهن

خدمات السالمة والصحة تتضمن لنشرها يف امليدان. و تنيوحتديد اختصاصات جلان السالمة والصحة املهني ؛املوظفني

املخاطر فيها يف امليدان تقديم اخلدمات االستشارية للمكاتب امليدانية اليت تعترب نطاقها ع ياليت سيتم توس تنياملهني

 .تنيللتوعية بالسالمة والصحة املهني كمصادر الويب، واالعتماد على شبكة مرتفعة

 

 األمن يف امليدان

 

على ، هاوتنسيق للمنظمة املوارد األمنية رشيدت يستواصل وحدة األمن امليدانالسائد، دولي سياق األمن النظرا ل -502

نظام النهج مع ويتماشى هذا السالمة واألمن يف املكاتب امليدانية. تعزيز ، لعلى السواء البشرية واملاليةمستوى املوارد 

 من".أغري األمم املتحدة إلدارة األمن يف تنفيذ مفهوم "ال برنامج ب

 

: نهجمكاتب املنظمة من خالل أربعة دعم فعال ومرّكز إىل تقديم يف  يأولويات وحدة األمن امليدانوستتمثل  -507

 اتاملخاطر النامجة عن النزاعمن وطأة تخفيف املنشود يف الدف يكمن اهلالوقاية واحلماية واالستجابة. وو الرتقب

املكاتب زويد ت نيوالكوارث الطبيعية. وستواصل وحدة األمن امليداية املدنواالضطرابات ائم واإلرهاب واجلر ةاملسلح

يف يوجدون  نياملستشارين األمنكما أن . نفيذيواملشورة والدعم الت لمعدات األمنيةلتمويل الوفنية اخلربة اليدانية بامل

 إسداء أشكالواجهة احلوادث ملو دائما رهن اإلشارةوهم اثنان،  انإقليمي انمكتبمبا يف ذلك أماكن شديدة اخلطورة، 

 حسب االقتضاء.املشورة أخرى من 
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 اإلنفاق األمين: 41الباب 

 املنظمةفيها تعمل  اليتيف مجيع املواقع مأمون على حنو آمن و موظفو الفاو قادرون على تأديته مهامهم -بيان النتائج

 الربامج يف املقرنفيذ لت ةومأمون ةعمل آمنبيئة : 02-0

 داء األساسيةمؤشرات األ

 خط األساس

 الغايات

)نهاية عام 

4102) 

 الغايات

)نهاية 

عام 

4102) 

 ألف-02-0
 (1)%90 %100 % تدريب األمن األساسي الذين أنهوالموظفني ل املئوية نسبةال

 النواتج

 بيئة عمل آمنة ومأمونة لتنفيذ الربامج يف املقرضمان  02-0-0

 أرجاء العاملخمتلف الربامج يف  عمل آمنة ومأمونة لتنفيذ بيئة: 02-4

الغاية  خط األساس مؤشرات األداء األساسية

(4102) 

 الغاية

)نهاية 

4102) 

07-5-

 ألف
 النسبة املئوية للمكاتب امليدانية اليت تلتزم باملعايري الدنيا لألمن التشغيلي

88% 00-011% 100% 

 باء-07-5
امليدانيـة الـذين يلتزمـون مبعـايري العمـل      النسبة املئوية للموظفني الـدوليني يف املكاتـب   

 األمنية الدنيا ألماكن اإلقامة 

95% 00-011% 100% 

07-5-

 جيم

النسبة املئوية لإلبالغ عن احلوادث املتصلة بـاألمن يف املكاتـب امليدانيـة مـع متابعتهـا      

 العاجلة 

100% 00-011% 100% 

 دال-07-5
سـاعة ملسـاعدة    75يف األمن امليـداني خـالل   النسبة املئوية إليفاد املهنيني املتخصصني 

  املكاتب امليدانية يف إدارة األزمات املتصلة باألمن، حبسب احلاجة

90% 90% 90% 

 النواتج

 بيئة عمل آمنة ومأمونة لتنفيذ الربامج يف خمتلف أرجاء العاملضمان  02-4-0

 .إىل مستوى واقعيوتعديلها  الغاية مراجعةتدريب األمن األساسي، مت ل إكماوتسجيل إكمال يف فرتات التأخري النظر يف لدى (: 0مالحظة )
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 املصروفات الطارئة

 

 اجملموع من خارج امليزانية االعتمادات الصافية النتيجة التنظيمية

10-01 600 600 600 

 600 600 600 اجملموع

 

 .0050-0051امج العمل وامليزانية للفرتة ال تزال املوارد املخصصة للمصروفات الطارئة على حاهلا منذ برن -502

 

 إىل صندوق التسويات الضريبية التحويل

 

 .0075يناير/كانون الثاني  0أنشئ صندوق التسويات الضريبية يف  -503

 

على أساس إمجالي بإضافة  5107-5103 الفرتة تقدم ميزانية 0072-0075ومتاشيا مع املمارسة املتبعة منذ  -507

 ائب املوظفني إىل جمموع ميزانية العمل الفعلية.اعتماد بشأن ضر

 

ولن يكون لذلك تأثري على االشرتاكات اليت يسددها األعضاء اليت ال تفرض ضرائب على مستحقات املوظفني،  -505

 ويعاد اسرتجاع نصيبها الكامل من اعتماد ضرائب املوظفني حبفظها من االشرتاكات املستحقة الدفع.

 

اليت تفرض ضرائب على مستحقات املوظفني فستحصل على حصتها من االعتماد اخلاص أما األعضاء  -500

بضرائب املوظفني خبفضها حبسب املبلغ املقدر أن يكون ضروريا لتلبية مطالبات موظفي املنظمة املعنيني باسرتداد 

 الضرائب.

 

الفرق بني تكاليف املرتبات اإلمجالية  5107-5103 الفرتة مليون دوالر أمريكي املدرج يف 01.10وميثل املبلغ  -211

والصافية فيما يتعلق باملوظفني الفنيني والفئات العليا استنادا إىل جدول اشرتاكات األمم املتحدة يف أول يناير/كانون 

 .5102الثاني 

 

ملؤمتر وسوف يقدم تطبيق القروض الناشئة عن خطة ضرائب املوظفني مقابل اشرتاكات األعضاء بعد أن يتخذ ا -210

  .5107-5103قرارا بشأن جدول االشرتاكات الذي سيطبق يف الفرتة 
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 األبعاد اإلقليمية

 

 اجملموع من خارج امليزانية االعتمادات الصافية اإلقليم

 885,055 284,836 600,219 املقر/العامل

 757,701 609,510 148,191 أفريقيا

 397,129 311,899 85,230 آسيا واحمليط اهلادئ

 91,767 38,406 53,361 وروبا وآسيا الوسطىأ

 252,689 175,407 77,282 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

 177,555 130,089 47,465 الشرق األدنى

 2,561,895 1,550,147 1,011,748 اجملموع

 

ية احملدثة حتت املظلة ، مت تناول األولويات اإلقليم5107لدى انعقاد كل من املؤمترات اإلقليمية يف عام  -215

الشاملة لألهداف االسرتاتيجية اخلمسة للفاو، إىل جانب جمموعة من املبادرات اإلقليمية ملعاجلة تلك األولويات. وقد 

 .مبادرة إقليمية من جانب املؤمترات اإلقليمية 02ُأقر ما جمموعه 

 

ها على حنو فعال، فتقدم بذلك إطارا متماسكا وتشّكل املبادرات اإلقليمية آلية لضمان حتقيق األهداف وتأثري -212

إلجراءات الفاو على املستوى القطري يف كل من األقاليم، من خالل مواضيع مشرتكة عرب األولويات القطرية. وتتسق أطر 

  .الربجمة القطرية مع األولويات الوطنية وحتدد اجملاالت ذات األولوية للعمل، من أجل التعاون بني الفاو واحلكومة

 

كما هو موصوف أدناه.  واألولويات القطرية اإلقليميةاملبادرات ويف الفرتة املالية املقبلة، سرتكز الفاو على  -217

وسوف ُيدفع العمل ويقاس بناء على خمرجات ومؤشرات حمددة من خالل إطار لرصد نتائج املنظمة على املستوى 

قة على املستويني اإلقليمي والقطري من أجل متكني الفاو من املساهمة القطري واإلبالغ عنها.  وهذا يعين تركيزًا أكثر د

بفعالية يف حتقيق النتائج  القطرية ضمن كل من أهدافها االسرتاتيجية. ويرد يف ما يلي املستوى اإلشاري للموارد املالية 

 0ق اليت من املتوقع أن تكون متاحة يف كل إقليم، مقسما على كل هدف اسرتاتيجي يف امللح

 

 أفريقيا
 

 األولويات

 

على القضاء على اجلوع )اهلدف  5107تشتمل األولويات الرئيسية املنبثقة عن املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا عام  212

( وزيادة قدرة سبل العيش على الصمود )اهلدف 2( واحلد من الفقر يف الريف )اهلدف االسرتاتيجي 0االسرتاتيجي 

وف من أجل الزيادة املستدامة إلنتاج وإنتاجية احملاصيل والثروة احليوانية ومصايد (؛ حتسني الظر2االسرتاتيجي 

(؛ احلاجة إىل دعم 5األمساك، وتعزيز استخدام املوارد الطبيعية وإدارتها على حنو مستدام )اهلدف االسرتاتيجي 
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لصغرية من أن يكونوا أكثر كفاءة الوصول إىل األسواق واإلجراءات الصحية لتحسني التجارة ومتكني أصحاب احليازات ا

(؛ توسيع املمارسات اجليدة لعمالة الشباب يف الزراعة وتعزيز تنفيذ برامج احلماية 7وتنافسية )اهلدف االسرتاتيجي 

(، وقد اعتربت كلها من اجملاالت ذات األولوية. أما اجملاالت األخرى ذات 2االجتماعية )اهلدف االسرتاتيجي 

تعزيز القدرة يف جمال اإلحصاءات الزراعية والرصد والتقييم، والتصدي للجوانب اإلقليمية لألزمات  األولوية فتمثلت يف

  .الوطنية وتداعياتها؛ حتسني نشر املعلومات واالتصال؛ تنمية األرز باعتباره من السلع ذات األهمية اخلاصة لإلقليم

إقليمية أقرها املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا وستستمر يف الفرتة وتتناول الفاو هذه األولويات من خالل ثالث مبادرات  -213

باإلضافة إىل غريها من جماالت الرتكيز. وسوف جيري تعزيز القدرة الفنية للمكاتب اإلقليمية  5107-5103املالية 

ل منها يف واإلقليمية الفرعية من أجل االستجابة لتلك األولويات، مع إضافة ثالث وظائف من الفئة الفنية خيتص ك

جمال التغذية واحملاصيل مع ختصص كل وظيفة يف كل من جماالت الصحة احليوانية وتربية األحياء املائية 

 .واإلحصاءات

املبادرات اإلقليمية

إىل إجراءات معّجلة من قبل البلدان األعضاء  5152حتدي القضاء على اجلوع يف أفريقيا حبلول عام يدعو  -217

جلوع، من خالل وضع أهداف طموحة وتعزيز تنفيذ الربامج وحتسني التنسيق واملساءلة. وإذ يندرج على صعيد مكافحة ا

بشأن الربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف  5152التحدي املذكور يف "اسرتاتيجية التنفيذ وخارطة الطريق لتحقيق رؤية 

ستوى القطري من خالل نهج متكامل إزاء األمن الغذائي أفريقيا"، فهو يرمي إىل َإضافة قيمة إىل العمل اجلاري على امل

أدت املبادرة إىل العديد من  5107والتغذية، فيحدد فرصا ملموسة وتدخالت لتحقيق التزامات إعالن ماالبو. يف عام 

دى التقدم يف وما بعده. ول 5102النواتج الالفتة لالنتباه باإلضافة إىل إرسائها أسس التنفيذ واإلجناز املعّجلني يف عام 

العمل، تسعى الفاو الستكمال تلك النتائج مع الرتكيز بشكل أكرب على تعزيز االلتزام السياسي وآليات احلوكمة الشاملة 

القائمة على األدلة، والتنفيذ القابل للقياس واملركز على النتائج  للربامج، والنهج املراعي للفوارق اجلنسانية. وسوف 

حملورية عمالة الشباب واحلماية االجتماعية واالستثمارات املراعية للتغذية والتعاون املبتكر ما تشمل جماالت الرتكيز ا

بني بلدان اجلنوب وحتسني تقديم اخلدمات إىل املزارعني من أصحاب احليازات الصغرية من أجل زيادة اإلنتاجية 

 .وخفض الفاقد ما بعد احلصاد

إىل تعزيز وتوسيع نهج العناية باملناظر الطبيعية من  للمناطق الزراعية يف أفريقيامبادرة اإلدارة املتكاملة وتسعى  -215

أجل زيادة إنتاج وإنتاجية احملاصيل وقطاعات الثروة احليوانية واحلراجة وتربية األحياء املائية ومصايد األمساك، 

غذوي والفقر يف األرياف. وهي تبين وتطوير سالسل القيمة اخلاصة بها من أجل التصدي لتحديات األمن الغذائي والت

على الرتويج اجلاري ألفضل املمارسات املتصلة مببادئ اإلنتاج يف املزرعة وخارج املزرعة، وعمليات ما بعد اإلنتاج، كما 

وتعاجل احلاجة إىل حتسني اإلنتاجية فيما تقوم باستحداث الفرص للعمل الريفي الالئق وال سيما للشباب. ويف عام 

دت املبادرة إىل نتائج عدة على صعيد تطوير النماذج املستدامة لألعمال التجارية الزراعية واإلنتاج املستدام ، أ5107
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للمحاصيل والثروة احليوانية ومصايد األمساك والغابات واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية.  ومع املضي قدما والبناء 

من تعزيز احلوار بشأن السياسات حول اإلدارة املتكاملة للمناظر الطبيعية على النتائج األولية، تسعى الفاو إىل مزيد 

فضال عن تنمية القدرات املتعلقة بالنهج املتكاملة للمحاصيل والثروة احليوانية واحلراجة. يف هذا السياق، وللفرتة املالية 

ا على جمتمعات خمتارة ذات سوف تنظر املبادرة يف تضييق نطاق برناجمها حبيث يكون أكثر تركيز 5103-5107

 .أولوية ستتم معاجلة تنميتها بطريقة متكاملة وانطالقا من وجهة نظر سلسلة القيمة

 

يف تعزيز قدرة سبل كسب العيش على  مبادرة بناء القدرة على الصمود يف املناطق اجلافة يف أفريقياوتساهم  -210

ملخاطر واألزمات، وإدارة املعلومات ونظم اإلنذار املبكر، وخفض الصمود، من خالل تنمية القدرات املؤسسية على إدارة ا

اهلشاشة على مستوى اجملتمعات واالستعداد للطوارئ واألزمات واالستجابة هلا. وهي تركز على تسعة بلدان شبه 

ي األكثر قاحلة وقاحلة يف القارة األفريقية وال سيما يف منطقيت الساحل والقرن األفريقيني حيث سبل كسب العيش ه

تعرضا للمخاطر واألزمات. وهي تعاجل االحتياجات املختلفة للمجموعات املتنوعة من نساء ورجال وشباب، يف حني 

، أدت املبادرة إىل نتائج من 5107تدرك أن النساء أكثر عرضة جملموعة كاملة من املخاطر مقارنة بالرجال. ويف عام 

على الصمود وإدارة املخاطر العابرة للحدود وتبادل املمارسات اجليدة  حيث تعزيز القدرات املؤسسية لتحليل القدرة

املتعلقة ببناء القدرة على الصمود فضال عن االستعداد للطوارئ واالستجابة هلا. وباإلضافة إىل تعزيز الدعم الذي استهّل 

ومعززة يف الروابط بني  سيكون هناك تركيز خاص على ضمان أن تساهم املبادرة بطريقة اسرتاتيجية 5107يف عام 

اإلجراءات األولية واإلنذار املبكر، وتعزيز آليات انتقال املخاطر املالية وتعزيز القدرات يف االستعداد للطوارئ وتكرار 

 .وتوسيع املمارسات اجليدة املثبتة يف جمال القدرة على الصمود

 

 جماالت الرتكيز األخرى

 

 :ثالثة جماالت أخرى ذات أولوية قد حددها املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا وهي خالل الفرتة املالية، سيتم تناول -201
 

العمل الالئق للشباب وروح تنظيم املشاريع يف جمال الزراعة واألعمال التجارية الزراعية، بناء على خطة عمل  أ()

 ؛5107-5102للفرتة 

تعزيز هذه السلعة يف اإلقليم والتوسع يف يف البحوث والتنمية من أجل  الشركاءتنمية األرز بالتعاون مع  ب()

 تنميتها؛

من أجل حتسني التنافسية وزيادة القيمة، والبناء على األعمال اليت سبق  للسلعةسالسل القيمة االسرتاتيجية  ج()

)مثل  5107-5103إجنازها على صعيد سلسلة القيمة لألزر حبيث تنطوي على سلعة أخرى يف الفرتة 

  .(ملصايد األمساك وللماشيةاألعالف احليوانية 

 

وسوف تواصل الفاو دعمها للجنة التوجيهية التابعة حلساب األمانة للتضامن مع أفريقيا اليت تضم حاليًا  -200

غينيا االستوائية وأنغوال ورئاسة جمموعة أفريقيا ورئاسة مؤمتر الفاو اإلقليمي ألفريقيا واالحتاد األفريقي وأمانة الفاو. 
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موارد حساب األمانة من أقوى االقتصادات يف أفريقيا وجيري استخدامها يف أحناء القارة من أجل تنفيذ ويتم جتميع 

مبادرات يف إطار الربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا التابع لالحتاد األفريقي من أجل حفز اإلنتاجية الزراعية 

درات حساب األمانة وتنفيذها ورصدها وهي تضمن اتساق تلك واألمن الغذائي يف اإلقليم. وتدعم الفاو ختطيط مبا

املبادرات مع اإلطار االسرتاتيجي املراجع والربامج ذات األولوية للفاو اليت تنسجم مع األولويات من أجل أفريقيا، 

 .حبسب ما حددها املؤمتر اإلقليمي للفاو

 

ية، تعمل الفاو على تعميم التغذية باعتبارها موضوعا شامال ويف سياق متابعة املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذ -205

يف اإلطار االسرتاتيجي املراَجع، وقد قامت بنشر ثالثة موظفني معنيني بالتغذية يف اإلقليم )كما هو مذكور أعاله( للعمل 

 مسائل التغذية. مباشرة مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا والشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا والبلدان حول

 

 آسيا واحمليط اهلادئ
 

 األولويات

 

تعزيز األمن الغذائي  5107تشمل األولويات الرئيسية املتأتية من املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ لعام  -202

(، وتطوير 2و 5(، وتشجيع اإلنتاج الزراعي والتنمية الريفية )اهلدفان االسرتاتيجيان 0والتغذية )اهلدف االسرتاتيجي 

(، وتعزيز النمو املتكافئ والتنمية 7سالسل القيمة احمللية ال سّيما يف بلدان جزر احمليط اهلادئ )اهلدف االسرتاتيجي 

(، والقدرة على االستجابة للتهديدات وحاالت 2و 2الريفية، والتعامل مع آثار تغّير املناخ )اهلدفان االسرتاتيجيان 

(. وارتبطت جماالت أخرى ذات أولوية باإلحصاءات واملعلومات وصياغة 2سرتاتيجي الطوارئ الزراعية )اهلدف اال

. وتعاجل منظمة األغذية والزراعة هذه األولويات الرتاث الزراعي ذات األهمية العامليةالسياسات والتنفيذ اإلقليمي لنظم 

 ستستمر خالل الفرتة  ئهلاداملؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط ا من خالل أربع مبادرات إقليمية أقّرها 

 ، وغريها من جماالت الرتكيز. 5107-5103املالية 

 

 املبادرات اإلقليمية

 

ترمجة االلتزام اإلقليمي من أجل القضاء على اجلوع  حتدي القضاء على اجلوع يف آسيا واحمليط اهلادئيدعم  -207

النسبية  وإىل املزايا للقضاء على اجلوعلألمم املتحدة  حتدي األمني العامإىل العمل على املستوى القطري استنادًا إىل 

( صياغة وإطالق خطط عمل وطنية لتحدي القضاء على 0) اإلقليم، وحتديدًا:ملنظمة األغذية والزراعة وخربتها يف 

؛ يةنقص التغذ ( وحتسني القدرة على تقييم وقياس5) اجلوع، وسياسات وطنية لألمن الغذائي والتغذية وخطط استثمار؛

 ( حتسني تغذية األطفال، ال سّيما احلّد من التقّزم. 2)و
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إىل تعزيز امارسات مستدامة وأكثر إنتاجية  األزر اإلقليمية يف آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ مبادرةوتهدف  -202

القائمة على لزراعة األرز من خالل توفري خدمات وسلع النظام اإليكولوجي املستمدة من نظم ومناظر طبيعية للزراعة 

األمن الغذائي األرز واستخدامها على حنو فّعال، وبناء قاعدة معرفية وأدّلة الستخدام املوارد وكفاءة اإلنتاج، وحتقيق 

 وتغذية أفضل والرفاه ملزارعي األرز ومستهلكيه يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، من خالل صياغة وتنفيذ اسرتاتيجيات

وى القطري. وترّكز األنشطة اليت تندرج يف إطار هذه املبادرة اإلقليمية على صياغة سياسات على املست ألزرل أو سياسات

 السرتاتيجية األرز، وبناء قدرات املزارعني، وتعزيز التكثيف املستدام إلنتاج األرز. 

 

ية األحياء املائية مع على دعم النمو املستدام لرتب مبادرة النمو األزرق يف آسيا ومنطقة احمليط اهلادئوترّكز  -203 

ج ُه، وُناحلوكمةحتسني حتسني كفاءة اإلنتاج وتوفري منافع بيئية واجتماعية واقتصادية سليمة. وستتحّقق من خالل 

يف احلد على خمتلف املستويات، ما يساهم  النظام اإليكولوجي، والعمليات التشاركية يف التخطيط واإلدارة، واإلجراءات

وتشدد هذه املبادرة على تعزيز امارسات اإلنتاج . ن الغذائي وحتسني التغذية يف اجملتمعات الريفيةمن الفقر وزيادة األم

، وحتسني عائدات بصورة فعالة، وتطبيق األدوات املناسبة لرصد التأثريات البيئية واالجتماعية واالقتصادية اجلّيدة

ر املناخ، لضمان التكثيف املستدام يف إنتاج تربية األحياء غّيف مع تاملوارد، ودعم إدارة القضايا العابرة للحدود، والتكّي

 جديدة للمستزرعات السمكية.وظيفة بدعم هذا العمل سيتم تعزيز قدرة املكتب اإلقليمي ول. املائية

 

يف  الوطنيني والشركاءاملؤسسات  يف جزر احمليط اهلادئ سالسل القيمة لألمن الغذائي والتغذية مبادرة وتدعم  -207

توفري املزيد من من أجل منطقة احمليط اهلادئ لتحسني قدرة منتجي األغذية احملليني والشركات ذات الصلة، 

يشمل . ونظام غذائي متوازن ومغٍذلألسواق احمللية والسياحية لتلبية املطالب األغذية، ال سّيما موارد غذائية أصلية ل

د بدورها على التحسينات يف القدرة على جتميع ودمج وحتليل السياسات واألطر التنظيمية، اليت تعتم وضعذلك دعم 

. وتتمّثل جماالت الرتكيز الرئيسية على بناء قاعدة أدّلة والتغذية واملوارد الطبيعية باألغذيةونشر املعلومات املتعلقة 

تم تعزيز قدرة املكتب لدعم هذا العمل، وسيولصنع السياسات وتعزيز املؤسسات اإلقليمية من أجل إرساء بيئة متكينية. 

 .وظيفة جديدة القتصادي / إحصائيباإلقليمي الفرعي جلزر احمليط اهلادئ 

 

 جماالت تركيز أخرى

 

ويتعّرض العديد من البلدان يف األقاليم، ال سّيما جزر احمليط اهلادئ لتأثري تغّير املناخ. وستقّدم منظمة األغذية  -205

سياسات، وحتديد التكنولوجيات املبتكرة واملمارسات املالئمة، وتعزيز الزراعة والزراعة املساعدة يف جمال صياغة ال

الذكية مناخيًا، وتوفري املساعدة الفنية وتنمية القدرات بغية مساعدة البلدان على تكييف نظمها الزراعية مع تأثري تغّير 

ث وحتسني القدرة على االستجابة للتهديدات املناخ. كما ستساعد الفاو البلدان على تعزيز جهود احلّد من خماطر الكوار

 املنّسق حتوُّل يف الرتكيز من التصدي اجملرد للطوارئ إىل االستعدادوحاالت الطوارئ الغذائية والزراعية، عن طريق 

 والوقاية منها. من خماطر الكوارث  حّدلل األوسع نطاقًاو
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ساعد املنظمة البلدان يف اإلقليم على احلّد من تدهور املوراد وملواجهة الضغط املتنامي على املوارد الطبيعية، ست -200

الطبيعية، وزيادة إنتاجية املوارد، واحلفاظ على املوارد الوراثية، وتعزيز صون املناظر الطبيعية الريفية ونظم الرتاث 

الل تنمية القدرات، الزراعي، وتنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احليازة واالستثمار الزراعي املسؤول من خ

 والتعاون اإلقليمي، والتوجيه يف جمال السياسات. 

 

يف املائة من احلبوب اليت ُتنتج يف اإلقليم بني اإلنتاج  21يف املائة من الفاكهة واخلضر وحتى  75وُيهدر حنو  -251

ع مبادرات وإجراءات تعاونية والسوق. ومن خالل محلة احلّد من الفاقد واملهدر من األغذية، ستعقد الفاو شراكات وتض

على املستويني اإلقليمي والقطري مع جمموعة من أصحاب املصلحة للحّد من الفواقد ما بعد احلصاد يف خمتلف مراحل 

سلسلة القيمة، والتقليل من املهدر من األغذية على مستوى أسواق التجزئة واملطاعم واألسر، وإعداد مناهج تثقيفية 

 ، وخطط عمل لتحسني التدخالت على املستوى الوطين. وبرامج تعّلم مدرسية

 

وستتّم معاجلة العمالة واملداخيل الريفية من خالل تعزيز التآزر بني زراعة احليازات الصغرية وتطوير سلسلة  -250

الريفية.  الشباب يف املناطق املزارعنيالقيمة، والتخفيف من وترية اهلجرة احلضرية السريعة، واحلفاظ على الوارثني من 

ويف سياق متصل بهذا العمل، سُيعاجل نقص التغذية لدى األطفال عرب الرتكيز على التغذية القائمة على األغذية، وكذلك 

 ترويج التغذية يف املدارس االبتدائية وعلى مستوى األسر من خالل حدائق املدارس واحلدائق املنزلية.  

 

 أوروبا وآسيا الوسطى
 

 األولويات

 

تعزيز األمن الغذائي  5107ل جماالت العمل ذات األولوية اليت حّددها املؤمتر اإلقليمي حول أوروبا لعام تشم -255

(؛ وتوفري املشورة السياسية للحكومات لدعم 0والتغذية ومصايد األمساك على حنو مستدام )اهلدف االسرتاتيجي 

(؛ وإدارة املوارد الطبيعية، مبا يف ذلك التخفيف 7، و2، 5التكثيف املستدام يف املزارع الصغرية )األهداف االسرتاتيجية 

(؛ ومكافحة اآلفات واألمراض 2، و2، 5من آثار تغري املناخ والتكيف معها )مبا يساهم يف األهداف االسرتاتيجية 

وتوفري الدعم  (؛2، و7، 5احليوانية والنباتية واملخاطر اليت تهدد سالمة األغذية )مبا يساهم يف األهداف االسرتاتيجية 

السياسي واملؤسسي لدخول الدول األعضاء يف التجارة اإلقليمية والعاملية، ووضع معايري التعاون االقتصادي اإلقليمي 

(. وتعاجل منظمة األغذية والزراعة هذه 7والدخول يف منظمات للتعاون االقتصادي اإلقليمي )اهلدف االسرتاتيجي 

يتني أقّرهما املؤمتر اإلقليمي ألوروبا، وميكن أن ختضعا ملزيد من التطوير يف الفرتة األولويات من خالل مبادرتني إقليم

 .، وغري ذلك من جماالت الرتكيز5107-5103املالية 
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 املبادرات اإلقليمية

 

. تهدف املبادرة بوجه عام إىل متكني أصحاب احليازات الصغرية واملزارع األسرية يف أوروبا وآسيا الوسطى -252

 أصحاب احليازات الصغرية من أجل تعزيز سبل معيشتهم، وبالتالي احلّد من الفقر يف املناطق الريفية، مع تركيز متكني

خاص على الشمولية من خالل العمل على املستويني املؤسسي واجملتمعي على السواء، والعمل مع شركاء، بغية حتقيق 

عني واجملتمعات الريفية يف التنمية الوطنية؛ وتعزيز النمو املستدام ثالث نتائج خالل فرتة السنتني: زيادة مشاركة املزار

والشامل لالقتصاديات الريفية، وحتسني اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية. وتشمل النتائج األّولية للمبادرة تعزيز 

لك حتسني السياسات وزيادة املمارسات املبتكرة وتنمية قدرات احلكومات واملؤسسات احمللية إىل حّد كبري، ويكّمل ذ

 التوعية. 

 

ال تزال النظم الزراعية يف أوروبا وآسيا  . جتارة األغذية الزراعية والتكامل اإلقليمي يف أوروبا وآسيا الوسطى  -257

قليمي اليت تزامنت مع العوملة وتعّمق التكامل التجاري اإل رًا بالغًا بعملية التحول السياسي واالقتصاديالوسطى تتأثر تأّث

والعاملي. والغاية من هذه املبادرة زيادة القدرات اإلقليمية والوطنية من أجل التعامل بفعالية مع التحديات اليت يفرضها 

قدر أكرب من التكامل التجاري. وحتّقق ذلك من خالل بلورة أدّلة أفضل على اآلثار املرتتبة على التجارة، عن طريق 

م هذه األدّلة، وتسهيل املنتديات احملايدة واحلوارات بشأن اتفاقات التجارة، ودعم حتسني قدرة البلدان على استخدا

تصميم وتنفيذ سياسات مالئمة على املستوى القطري. وقد مّت إنشاء موقع إلكرتوني دينامي، حيث ُيعرض العمل 

 اجلاري يف إطار هذه املبادرة، وُيحّدث بانتظام باللغتني اإلنكليزية والروسية. 

 

 االت تركيز أخرىجم

 

تنشأ حاليًا جماالت تركيز جديدة لإلقليم. وهي تتضّمن أعمال املتابعة للمؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية  -252

املستندة إىل القرارات اليت اختذت يف املؤمتر؛ وبلورة مفهوم الزراعة الذكية مناخيًا وأدوات التنفيذ املتصلة بها على 

دعم الفين للعمل الذي ميّوله مرفق البيئة العاملية، ال سّيما يف قطاع الغابات؛ وتطبيق جدول أعمال مستوى اإلقليم؛ وال

 يتعّلق بالزراعة واألمن الغذائي.يف اإلقليم، بقدر ما  5102التنمية ملا بعد عام 

 

ت عمل حمددة انُتهجت ولتسهيل هذا النوع من الرتكيز، تبذل املنظمة جهودًا منّسقة للتقليل من أهمية جماال -253

يف السابق ولّكنها باتت اليوم أقل صلة باإلقليم، مبا يف ذلك: برامج الغابات الوطنية؛ واألطر القانونية ووضع السياسات 

احلرجية؛ وإنتاج بذور حماصيل احلبوب )باستثناء حتسني البذور واألصناف الوراثية(؛ ومصايد األمساك البحرية يف 

 ط؛ ودعم البحوث يف جمال التكنولوجيات احليوية )باستثناء أعمال تنظيم السالمة احليوية(.البحر األبيض املتوس

 

وبهدف مواءمة عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال الغابات ضمن إقليم أوروبا وآسيا الوسطى، ستكون ثالثة  -257

والزراعة وجلنة األمم املتحدة االقتصادية قسم الغابات واألخشاب املشرتك بني منظمة األغذية مراكز حرجية تتخذ من 
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يف جنيف مقرًا هلا )وُترصد يف ميزانية مكتب اتصال الفاو مع األمم املتحدة يف جنيف( مسؤولة مباشرة أمام  ألوروبا

ب املكتب اإلقليمي يف بودابست بداًل من إدارة الغابات يف روما. وبالتالي، فإّن املراكز مدرجة اآلن يف ميزانية املكت

اإلقليمي وقد انُتدب املوظفون الشاغلون ملناصبهم إىل القسم املشرتك بني الفاو وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا يف 

 جنيف.

 

 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
 

 األولويات

 

ية ومنطقة البحر الكارييب لعام تشمل جماالت العمل ذات األولوية اليت حددها املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتين -255

(؛ زيادة كفاءة اإلنتاج واعتماد املمارسات اجليدة الستدامة 0تعزيز األمن الغذائي والتغذية )اهلدف االسرتاتيجي  5107

(؛ احلد من الفقر وحتسني احلماية 5الزراعة والثروة احليوانية واحلراجة ومصايد األمساك )اهلدف االسرتاتيجي 

(؛ 2املناطق الريفية، وتعزيز التنمية اإلقليمية يف املناطق الريفية والزراعة األسرية )اهلدف االسرتاتيجي  االجتماعية يف

تطوير نظم غذائية وزراعية شاملة وكفؤة ومستدامة وتنافسية، وخفض الفاقد واملهدر من األغذية )اهلدف االسرتاتيجي 

ائي والتغذوي فضال عن املساعدة على ختفيف الضغط على (؛ وخفض أثر الصدمات والكوارث، وحتسني األمن الغذ7

 .(2املوارد الطبيعية وإعادة تأهيلها )اهلدف االسرتاتيجي 

 

وتتناول الفاو هذه األولويات من خالل ثالث مبادرات إقليمية أقرها املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة  -250

باإلضافة إىل غريها من جماالت الرتكيز. وترمي املبادرات  5107-5103البحر الكارييب ستستمر يف الفرتة املالية 

اإلقليمية إىل حتقيق نتائج ملموسة يف البلدان حمّط الرتكيز، من خالل تعزيز سياسة احلكومات واألطر املؤسسية 

  .مشرتكة بني أنشطتها والقانونية مبا يف ذلك مشاركة أصحاب املصلحة املتعددين والرتويج للمساواة بني اجلنسني كمسألة

 

 املبادرات اإلقليمية

 

يسعى دعم مبادرة منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب خالية من اجلوع إىل تعزيز مبادرة حترير أمريكا  -221

من أجل توفري الظروف املناسبة لالستئصال الدائم  5112الالتينية والبحر الكارييب من اجلوع اليت أنشئت يف عام 

وع ضمن إطار زمين يوازي جيال واحدا. وتقوم هذه العملية التعاونية على التآزر بني خمتلف البلدان والقطاعات للج

وأصحاب املصلحة من مثل اجملتمع املدني والربملانيني واألوساط األكادميية والقطاع اخلاص. ويتمثل أحد اجلوانب 

ب، وبشكل خاص، االعرتاف بالتقدم املهم احملرز وبالتجارب يف األساسية للمبادرة يف تعزيز التعاون بني بلدان اجلنو

 .اإلقليم اليت يفرتض أن تشكل جزءا من احللول اخلاصة بهذا التحدي املشرتك
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أنشئت املبادرة املعنية بالزراعة األسرية والتنمية اإلقليمية يف املناطق الريفية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  -220

تبارها اسرتاتيجية تعاونية تركز على تعزيز الزراعة األسرية ومؤسسات التنمية اإلقليمية الريفية والقدرات باع الكارييب

من أجل املساهمة يف احلد من الفقر يف الريف وتعزيز األمن الغذائي والتغذوي. تدعم املبادرة البلدان يف تكوين بيئة تتيح 

ات الوطنية، والتنمية اإلقليمية يف املناطق الريفية واالبتكار احمللي، وتعزيز للزراعة األسرية أداء دور مركزي يف االقتصاد

التآزرات بني قطاع الزراعة وغريها من قطاعات التنمية الريفية واالجتماعية، ومراعاة احتياجات األقاليم املختلفة 

 .وخصوصيتها

 

مشكلتني أساسيتني تواجههما  البحر الكارييب أمريكا الالتينية ومنطقةتعاجل مبادرة حتسني نظم األغذية يف  -225

البلدان عرب منطقة البحر الكارييب: أي التنمية احملدودة لسالسل القيمة اخلاصة باألغذية واحملاصيل العلفّية، 

واالستخدام املتدني للمنتجات الزراعية احمللية. ومن املتوقع أن تقوم البلدان حمط الرتكيز بتطوير وترسيخ نظم أغذية 

مستدامة عن طريق حتسني السياسات واحلوكمة من أجل زيادة االستثمار واإلنتاج والعمالة والتجارة واالستهالك. أما 

( تطوير النظم احلالية البديلة إلنتاج األغذية واألعالف ولتسويقها، 0الفوائد الكربى املتوقعة من هذه املبادرة فهي: )

( تعزيز الروابط 2عن املنظمات العامة واخلاصة ومنظمات اجملتمع املدني؛ )( أطر معززة للحوكمة مبا يف ذلك عينة 5)

 .والقدرات اليت تروج لزيادة استخدام املنتجات الوطنية على املستوى التجاري واألسري

 

 جماالت الرتكيز األخرى

 

نفيذ اخلطة من أجل األمن سوف توفر الفاو الدعم إىل مجاعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يف ت -222

واإلطار العامل جملموعة العمل املخصصة املعنية بالزراعة األسرية  5152الغذائي والتغذية واستئصال اجلوع حبلول عام 

واملبادرات اإلقليمية املوجهة حنو الوقاية وختفيف األثر وإدارة خماطر الكوارث بالتنسيق مع الوكاالت األخرى لألمم 

 .مات اإلقليميةاملتحدة واملنظ

 

وسيتم إيالء االهتمام إىل تعزيز إجراءات جلنة األمن الغذائي العاملي باعتبارها منربا دوليا وحكوميا دوليا يتيح  -227

العمل املشرتك واملنسق ألصحاب املصلحة املتعددين يف اإلقليم. على سبيل املثال، تقديم الدعم على املستوى القطري 

ية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة عن حيازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن لتنفيذ اخلطوط التوجيه

الغذائي الوطين، أو التشجيع على إشراك أصحاب املصلحة املتعددين مبا يف ذلك التحالفات الربملانية، يف احلوارات 

 .لغذائي والتنمية الريفيةاإلقليمية والوطنية من أجل تصميم وتطبيق السياسات العامة لألمن ا

 

وسوف يتم تناول مسائل حمددة تعين األقاليم الفرعية )أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكارييب وأمريكا  -222

اجلنوبية( وباألخص احلاجة إىل دعم البلدان يف التكيف مع تغري املناخ واألمن الغذائي، مع إيالء اهتمام خاص إىل 

خص، سوف يتم تعزيز تنمية القدرات والتعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي من اجملموعات املستضعفة. وباأل

 .أجل دعم جهود هاييت يف استئصال اجلوع والفقر يف الريف
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وستتم متابعة توصيات اهليئات الفنية اإلقليمية )هيئة غابات أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، وهيئة  -223

يوانية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، وهيئة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف تنمية الثروة احل

أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، وهيئة مصايد أمساك غرب وسط األطلسي(  مبا أنها تتعلق مبساهمة الغابات والثروة 

يف خفض الفقر وانعدام األمن الغذائي، وكذلك باستدامة سبل كسب  احليوانية ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية

العيش السكان وال سيما سبل معيشة املزارعني األسريني. وعلى هذا الصعيد، سوف تستمر الفاو يف تنفيذ أنشطتها اليت 

 أطلقتها خالل السنة الدولية للزراعة األسرية يف اإلقليم.

 

 الشرق األدنى ومشال أفريقيا
 

 وياتاألول

 

حتسني األمن  5107تشمل جماالت العمل ذات األولوية اليت حددها املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى لعام  -227

(، ومحاية املوارد الطبيعية الشحيحة 0الغذائي والتغذية، وتعزيز القدرات ملعاجلة مواطن الضعف )اهلدف االسرتاتيجي 

( وتعزيز 5زيز اإلنتاج الزراعي املستدام والشامل )اهلدف االسرتاتيجي واهلشة وإدارتها، والتكيف مع تغري املناخ وتع

سبل ككسب عيش سكان الريف وأصحاب احليازات الصغرية واجملموعات السكانية املستضعفة )اهلدف االسرتاتيجي 

( وزيادة 7جي ( وتطوير نظم كفؤة ومستدامة وتنافسية لألغذية، وخفض الفاقد واملهدر من األغذية )اهلدف االسرتاتي2

قدرة نظم كسب العيش لدى اجملتمعات احمللية وقدرة النظم اإليكولوجية على التكيف مع التهديدات واألزمات 

 (.2)اهلدف االسرتاتيجي 

 

تعاجل الفاو ثالثة حتديات رئيسية يواجهها اإلقليم )ندرة املياه والتحديات املتصلة باألمن الغذائي والتغذية  -225

صغرية النطاق( وذلك من خالل ثالث مبادرات إقليمية أقّرها املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى، ستتواصل  والزراعة أعلى

 .، وجماالت تركيز أخرى5107-5103إىل الفرتة املالية 

 

 املبادرات اإلقليمية

 

وكمة وأفضل إىل حتديد وتعميم السياسات واحل ترمي مبادرة ندرة املياه يف الشرق األدنى ومشال أفريقيا -220

املمارسات الكفيلة بالتحسني امللحوظ لإلنتاجية الزراعية واألمن الغذائي ضمن ظروف التزايد احلاد لندرة املياه يف 

اإلقليم. وترّوج املبادرة السرتاتيجية تعاونية إقليمية تركز على اجملاالت الرئيسية ذات األولوية مثل التخطيط 

وكمة وكفاءة إدارة املياه وزيادة إمدادات املياه مبا يشمل موارد املياه غري التقليدية االسرتاتيجي للموارد املائية واحل

والتكيف مع تغري املناخ وإدارة اجلفاف واستدامة املياه اجلوفية وقياس ورصد كفاءة املياه وإنتاجيتها يف اإلقليم واإلبالغ 

 .عنهما
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على االستثمار  ق تنمية شاملة يف الشرق األدنى ومشال أفريقياتركز مبادرة الزراعة صغرية النطاق من أجل حتقي -271

يف زيادة إنتاجية أصحاب احليازات الصغرية وسالسل القيمة كوسيلة حيوية خلفض الفقر يف الريف. وهي تتكون من 

اق وسبل ثالثة عناصر: أي السياسات واالسرتاتيجيات القائمة على األدلة لتحسني وتعزيز القطاع الزراعي صغري النط

كسب عيش األطراف املعنية؛ التحسني املستدام إلنتاجية الزراعة صغرية النطاق الذي يرمي إىل مراعاة إشراك الشباب 

واملساواة بني اجلنسني يف القطاع الزراعي؛ تعزيز املؤسسات ومتكني أصحاب احليازات الصغرية عرب إتاحة التنمية 

 .صغرية النطاق اجملدية اقتصاديا واملستدامة يف الزراعة

 

 بناء القدرة على الصمود من أجل حتسني األمن الغذائي والتغذية يف الشرق األدنى ومشال أفريقيا وترمي مبادرة  -270

إىل تعزيز قدرة البلدان واجملتمعات واألسر على الصمود أمام الصدمات واألزمات والضغوط اليت تؤثر سلبا على األمن 

ا تلك النامجة عن الصراعات واألزمات املمتدة واألمراض احليوانية واآلفات العابرة للحدود، الغذائي والتغذية، مبا فيه

وتغّير املناخ وموجات اجلفاف والتصّحر. وهي تركز على تطوير أطر متسقة للسياسات تراعي املخاطر؛ تعزيز معلومات 

قامة نظم فعالة لدعم القرارات؛ الرتويج لتطوير نظم فعالة قائمة على األدلة بشأن األمن الغذائي وتبادل املعرفة من أجل إ

أغذية كفؤة ومستدامة وقادرة على الصمود؛ الرتويج لوصول األسر إىل األغذية اآلمنة واملغذية املتنوعة بصورة مستدامة؛ 

يعية، بناء القدرة على الصمود من أجل استباق اآلثار السلبية للصدمات اليت هي من صنع اإلنسان والصدمات الطب

 .واستيعابها والتعايف منها

 

 جماالت الرتكيز األخرى

 

سيدعم العمل يف جمال السياسة العامة جماالت تركيز يف إطار املبادرات اإلقليمية، مبا يف ذلك سياسة األمن  -275

اعية. وسيتم تعزيز املركزي والتغذية، واسرتاتيجيات الزراعة والتجارة وسلسلة القيمة واملوارد الطبيعية واحلماية االجتم

الدعم للعمل يف جمال األمراض احليوانية العابرة للحدود من خالل نقل وظيفة من شعبة اإلنتاج احليواني والصحة 

 احليوانية.

 

ستواصل الفاو توفري الدعم لبلدان املنطقة يف جمال اإلدارة املستدامة وتطوير مصايد األمساك وتربية األحياء  -272

( اإلقرار بأهمية اللجنة اإلقليمية ملصايد األمساك يف تعزيز 0عي الغابات واملراعي وذلك من خالل: )املائية، ويف قطا

( توفري املشورة يف جمال 5تعاون فعال بني أعضائها من أجل استدامة موارد مصايد األمساك املشرتكة يف اخلليج؛ )

( دعم تبادل التجارب وأفضل املمارسات يف 2عنية؛ )السياسة العامة وبناء القدرات املؤسسية للسلطات احلكومية امل

اإلدارة والتنمية املستدامني يف قطاع مصايد األمساك بني بلدان املنطقة، مبا يف ذلك من خالل التعاون فيما بني بلدان 

وضع قطاع ( حتديد م2( تعزيز اللجنة اإلقليمية للشرق األدنى بشأن الغابات واللجنة املعنية باملراعي؛ )7اجلنوب؛ )

الغابات يف سياسات واسرتاتيجيات التنمية الوطنية. وسيتم توفري الدعم للبلدان يف جمال اإلنتاج احليواني ومصايد 

 املوارد من خارج امليزانية. أساسا منالتمويل يف جمال الزراعة سيكون األمساك وإنتاج الغابات واالعتماد و
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 التنظيمية  والنتائج الوظيفية/االسرتاتيجية األهداف حبسب 4102-4106 للفرتة امليزانية : اقرتاحاألولامللحق 

 (4102-4102 بسعر الصرف يف األمريكية الدوالرات بآالف)

 1027-1026برنامج العمل وامليزانية   

االعتمادات  اهلدف االسرتاتيجي / الوظيفي والنتيجة التنظيمية

 الصافية

 اجملموع من خارج امليزانية

ّهد البلدان األعضاء وشركاؤها يف التنميـة بالتزامـات سياسـية صـرحية  بشـكل      تتع  0-10

سياسات، وخطط استثمار، وبرامج، وأطر قانونية وبتخصيص املـوارد الالزمـة الستئصـال    

 اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية.

50,665 106,452 157,118 

مية آلليات شاملة للحوكمـة والتنسـيق مـن    اعتماد البلدان األعضاء وشركائها يف التن  0-15

 أجل استئصال اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية

14,077 28,602 42,678 

القرارات اليت تّتخذها البلدان األعضـاء وشـركاؤها يف التنميـة يف مـا خيـّص األمـن         0-12

لتوقيت وشامل لألمـن  الغذائي والتغذية تستند إىل أدّلة وإىل حتليل رفيع اجلودة، وحسن ا

الغذائي والتغذية يستفيد من البيانات واملعلومـات املتاحـة يف شـبكة القطـاع القـائم ونظـم       

 املعلومات املتوفرة لدى أصحاب املصلحة.

17,465 76,759 94,224 

 294,020 211,813 82,207  اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية القضاء علىاملساهمة يف  :0

اعتماد املنتجني والقائمني على إدارة املوارد الطبيعية ملمارسات تزيد وحتّسن تـوفري    5-10

 السلع واخلدمات يف نظم إنتاج القطاع الزراعي بطريقة مستدامة.

60,281 248,433 308,714 

السياسات والقـوانني وأطـر    –تعزيز أصحاب املصلحة يف البلدان األعضاء للحوكمة   5-15

العمليـة املؤديـة    يف –ؤسسات الالزمة لدعم املنتجني والقائمني على إدارة املواردوامل اإلدارة

 الزراعي. إىل زيادة استدامة نظم اإلنتاج يف القطاع

48,109 61,054 109,163 

وضع أصحاب املصلحة واعتمادهم وتنفيذهم لصكوك دولية وآليات ذات صلة  بنظم   5-12

  اإلنتاج الزراعي املستدام

33,619 35,859 69,477 

اختاذ أصحاب املصلحة لقرارات تعتمد علـى األدلـة يف ختطـيط وإدارة القطاعـات       5-17

الزراعية واملوارد الطبيعية لدعم التحّول إىل نظم اإلنتاج املسـتدامة يف القطـاع الزراعـي مـن     

 خالل الرصد واإلحصاءات والتقييم والتحليل

57,919 51,032 108,950 

ومصايد األمساك  ني توفري املنافع واخلدمات من الزراعة والغاباتزيادة وحتس -4

 بطريقة مستدامة

199,927 396,377 596,305 

حيظى فقراء األرياف بإمكانية معّززة ومتساوية للحصول علـى املـوارد اإلنتاجيـة،      2-10

 ة  واخلدمات، واملنظمات واألسواق، وميكنهم إدارة مواردهم على حنو أكثر استدام

40,338 92,991 133,328 

حيظى فقراء الريف بفرص أكرب يف احلصول علـى عمـل الئـق يف املزرعـة وخـارج        2-15

 ة   املزرع

14,955 4,306 19,261 

 12,926 4,049 8,876 ة تتعّزز ُنُظم احلماية االجتماعية دعمًا للحّد من الفقر يف الريف بصورة مستدام  2-12

 165,515 101,346 64,169 : احلد من الفقر يف الريف2

ُتصاغ وُتنفَّذ االتفاقات الدولية، واآلليات واملواصفات الـيت تـرّوج لتجـارة وأسـواق       7-10

 أكثر كفاءة ومشولية من جانب البلدان.

57,268 22,286 79,555 

ُتنشأ وُتنفَّذ مؤسسات األعمال الزراعيـة وسالسـل األغذيـة الزراعيـة حيـث تكـون         7-15

 وكفاءة، من جانب القطاعني العام واخلاص أكثر مشولية

29,937 82,225 112,162 
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 1027-1026برنامج العمل وامليزانية   

االعتمادات  اهلدف االسرتاتيجي / الوظيفي والنتيجة التنظيمية

 الصافية

 اجملموع من خارج امليزانية

توَضع وُتنفَّذ السياسات، والصكوك املالية، واالستثمارات اليت حتّسن مشولية نظم   7-12

 األغذية الزراعية وكفاءتها من جانب القطاعني العام واخلاص.

17,799 23,717 41,516 

على الصعيد احمللي،  وغذائية أكثر مشواًل وكفاءة: التمكني من وجود ُنُظم زراعية 7

 والوطين والدولي
105,004 128,229 233,233 

بلدان وأقاليم تعتمد وتنّفذ نظمـًا قانونيـة، وسياسـاتية، ومؤسسـية وأطـرًا تنظيميـة         2-10

 للحّد من املخاطر وإدارة األزمات.

14,246 18,934 33,181 

لومـات منتظمـة وتـوّفر اإلنـذار املبكـر ملواجهـة  املخـاطر        تقّدم البلدان واألقـاليم مع   2-15

 احملتملة، واملعروفة والناشئة

13,994 59,085 73,079 

 307,692 291,186 16,506 حتّد البلدان من املخاطر والتعرض هلا على مستويي األسرة واجملتمع  2-12

 335,737 330,438 5,299 اد احللول الفعالة وإدارتهاالبلدان واألقاليم املتأثرة بالكوارث واألزمات تستعد إلجي  2-7

 التهديدات على الصمود أمامُسبل العيش  قدرة: زيادة  2اهلدف االسرتاتيجي 

 واألزمات

50,045 699,643 749,688 

 34,602 46 34,556 جودة وكمال العمل الفين واملعياري الذي تقوم به املنظمة  3-10

البالد على استخدام البيانات، ومجعها، وحتليلها، ونشرها من تعّزز املنظمة قدرة   3-15

 املنظمةوضعتها خالل أساليب حمّسنة 

7,451 3,897 11,348 

جودة اخلدمات واسرتاتيجية وُنُهج متماسكة للعمل على املساواة بني اجلنسني   3-12

ت البلدان األعضاء ومتكني املرأة يف برامج األهداف االسرتاتيجية اليت تؤدي إىل تعزيز قدرا

يف جمال صياغة وتنفيذ ورصد وتقييم سياسات، واسرتاتيجيات، وبرامج، واستثمارات 

 توّفر فرصًا متساوية للنساء والرجال يف الزراعة واألمن 

3,664 12 3,676 

خدمات جيدة لوضع معايري، وآليات ومؤسسات حوكمة أكثر مشولية وفعالية على   3-17

 قليمي، والوطين ويف برامج اهلدف االسرتاتيجيالصعيد العاملي، واإل

1,352   1,352 

اجلودة واالتساق يف عمل املنظمة يف جمال التغذية من خالل تعميم مت التأكد من   3-12

اهليكل الدولي اإلطار االسرتاتيجي وتعزيز مساهمة املنظمة يف  جوانبالتغذية يف مجيع 

 لتغذيةل والعاملي

2,223   2,223 

 10,000   10,000 الصندوق املتعدد االختصاصات  6-06

 63,200 3,955 59,245 : اجلودة الفنية، واملعارف واخلدمات3

 4,604   4,604 إدارة ودعم برنامج التعاون التقين  7-10

 136,217   136,217 مشروعات برنامج التعاون التقين  7-15

 140,821   140,821 برنامج التعاون التقين: 2

 33,039 55 32,984 الشراكات، والدعوة، وتنمية القدرات  5-10

 33,000 81 32,919 االتصاالت  5-15

 تعبئة املوارد والتعاون بني بلدان اجلنوب  5-12

 

 

10,950 3 10,953 
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 1027-1026برنامج العمل وامليزانية   

االعتمادات  اهلدف االسرتاتيجي / الوظيفي والنتيجة التنظيمية

 الصافية

 اجملموع من خارج امليزانية

 76,992 140 76,852 التواصل: 8

 36,030 4 36,026 حلول وخدمات تكنولوجيا املعلومات  0-10

 36,030 4 36,026 لوماتتكنولوجيا املع: 9

 27,314 451 26,863 احلوكمة يف الفاو  01-10

 15,943 135 15,808 املراقبة  01-14

 39,914 592 39,322 التوجيه  01-11

 83,171 1,179 81,992 حوكمة الفاو، واإلشراف والتوجيه: 01

 14,518 1,322 13,196 والفعالة للموارد البشرية الكفؤةاإلدارة   00-10

 2,589 593 1,996 والفعالة للموارد املالية الكفؤةاإلدارة   00-15

 65,127 5,365 59,762 والفعالة للموارد البشرية واملادية واملالية الكفؤة: اإلدارة 00-12

 82,235 7,280 74,955 اإلدارة الكفوءة والفعالة: 00

 600   600 املصروفات الطارئة  05-10

 600   600 ارئةاملصروفات الط -21

 5,912   5,912 املعرفة  02-10

 4,554   4,554 العمليات  02-15

 6,420   6,420 البنية التحتية  02-12

 16,886   16,886 : اإلنفاق الرأمسالي01

 9,594 181 9,413 : مناخ عمل آمن ومأمون لتأدية الربامج يف املقر الرئيسي07-10

 13,605   13,605 لتأدية الربامج يف كافة أرجاء العامل: مناخ عمل آمن ومأمون 07-15

 23,198 181 23,017 اإلنفاق األمين  -21

 2,561,895 1,550,147 1,011,748 اجملموع
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واألقاليم الوظيفية/االسرتاتيجية األهداف حبسب 4102-4106 للفرتة امليزانية اقرتاح -الثاني  امللحق

/ االسرتاتيجي اهلدف

وظيفيال اهلدف

والبحر الالتينية أمريكا الوسطى وآسيا أوروبا اهلادي واحمليط آسيا أفريقيا العامل/  الرئيسي املقّر

الكارييب

اجملموعاألدنى الشرق

 االعتمادات

الصافية

 خارج من

امليزانية

 االعتمادات

الصافية

 خارج من

امليزانية

 االعتمادات

الصافية

 خارج من

امليزانية

 االعتمادات

الصافية

 خارج من

امليزانية

 االعتمادات

الصافية

 خارج من

امليزانية

 االعتمادات

الصافية

 خارج من

امليزانية

 االعتمادات

الصافية

 خارج من

امليزانية

اجملموع

135,629 1,301 20,742 123 7,059 17 3,009 16 10,305 106 5,462 22 82,207 1,584 83,792 

2104,354 1,006 40,827 262 19,244 53 6,870 5 17,909 153 10,724 27 199,927 1,506 201,433 

335,098 545 8,165 68 5,122 18 3,004 6 7,129 40 5,649 5 64,169 683 64,851 

464,466 37,809 15,031 101 8,911 20 4,408 110 7,813 51 4,376 56 105,004 38,147 143,151 

528,879 521 8,280 29 3,207 10 1,144 0 4,749 15 3,786 7 50,045 581 50,626 

656,648 58 599 0 594 0 400 0 560 0 444 0 59,245 58 59,303 

برنامج التعاون  -2

التقين
25,868 0 45,701 0 27,592 0 11,657 0 20,669 0 9,334 0 140,821 0 140,821 

864,080 148 1,468 0 3,347 0 5,936 0 854 0 1,167 0 76,852 148 77,001 

931,796 4 1,148 0 594 0 600 0 1,097 0 791 0 36,026 4 36,030 

1067,994 799 2,848 346 4,391 18 1,718 3 1,871 0 3,170 3 81,992 1,170 83,162 

1144,903 4,607 3,382 638 5,168 18 14,615 647 4,326 1,301 2,562 0 74,955 7,210 82,165 

 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600طارئةال املصروفات

 16,886 0 16,886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,886الرأمسالي اإلنفاق

 23,198 181 23,017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 23,017األمنية النفقات

 1,063,020 51,272 1,011,748 121 47,465 1,665 77,282 788 53,361 152 85,230 1,567 148,191 46,979 600,219اجملموع
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  واإلدارات/املكتب الوظيفية/االسرتاتيجية األهداف حبسب 4102-4106 للفرتة امليزانية اقرتاح -الثالث امللحق

 (4102-4102 بسعر الصرف يف األمريكية الدوالرات بآالف)

 االعتمادات الوظيفي / واإلدارة / املكتب/  االسرتاتيجي اهلدف

 الصافية

 اجملموع امليزانية ارجخ من

 83,792 1,584 82,208 اجلوع وإنعدام األمن الغذائي وسوء التغذية القضاء علىاإلسهام يف  -0

 1,311 0 1,311 مكتب الشؤون القانونية واألخالقية 

 375 0 375 مكتب الشراكات والدعوة وتنمية القدرات 

 3,906 60 3,845 املوارد الطبيعية 

 21,706 495 21,211 االقتصادية واالجتماعية التنمية إدارة 

 589 1 588 إدارة الزراعة ومحاية املستهلك 

 1,620 0 1,620 مصايد األمساك وتربية األحياء املائية إدارة 

 766 0 766 الغابات إدارة 

 6,657 745 5,913 التعاون التقين إدارة 

 84 0 84 مكاتب االتصال 

 11,611 8 11,603 اإلقليميةاملكاتب  

 28,499 276 28,224 امثليات املنظمة 

 6,668 0 6,668 املكاتب اإلقليمية الفرعية 

 ومصايد األمساك بصورة مستدامة والغاباتزيادة وحتسني توفري السلع واخلدمات من الزراعة   -1
199,927 1,506 201,433 

 575 0 575 مكتب الشؤون القانونية واألخالقية 

 389 0 389 اكات والدعوة وتنمية القدراتمكتب الشر 

 21,454 122 21,332 املوارد الطبيعية 

 4,785 22 4,762 التنمية االقتصادية واالجتماعية إدارة 

 26,857 138 26,719 إدارة الزراعة ومحاية املستهلك 

 27,152 568 26,583 مصايد األمساك وتربية األحياء املائية إدارة 

 13,265 142 13,123 تالغابا إدارة 

 10,882 14 10,869 التعاون التقين إدارة 

 6 0 6 مكاتب االتصال 

 24,555 12 24,543 اإلقليميةاملكاتب  

 50,904 481 50,424 امثليات املنظمة 

 20,608 7 20,601 املكاتب اإلقليمية الفرعية 

 الريف يف الفقر من احلد: 3
64,168 683 64,851 

 320 0 320 ن القانونية واألخالقيةمكتب الشؤو 

 138 0 138 مكتب الشراكات والدعوة وتنمية القدرات 

 1,502 17 1,485 املوارد الطبيعية 

 17,533 193 17,340 التنمية االقتصادية واالجتماعية إدارة 

 5,731 0 5,731 إدارة الزراعة ومحاية املستهلك 

 2,971 22 2,949 املائيةمصايد األمساك وتربية األحياء  إدارة 

 3,184 67 3,117 الغابات إدارة 

 4,263 245 4,017 التعاون التقين إدارة 

 169 0 169 مكاتب االتصال 
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 االعتماداتالوظيفي / واإلدارة / املكتب/  االسرتاتيجي اهلدف

الصافية

اجملموع امليزانية ارجخ من

 9,251 3 9,249اإلقليميةاملكاتب 

 11,756 134 11,621امثليات املنظمة

 8,032 0 8,032املكاتب اإلقليمية الفرعية

 143,151 38,147 105,004أكثر مشواًل وكفاءة ئيةوغذامتكني ُنظم زراعة  -1

 408 0 408مكتب الشؤون القانونية واألخالقية

 2,125 0 2,125مكتب الشراكات والدعوة وتنمية القدرات

 17,658 1,888 15,769املوارد الطبيعية

 29,513 106 29,407التنمية االقتصادية واالجتماعية إدارة

 3,586 124 3,461ومحاية املستهلكإدارة الزراعة 

 2,789 0 2,789مصايد األمساك وتربية األحياء املائية إدارة

 46,197 35,690 10,507الغابات إدارة

 517 0 517التعاون التقين إدارة

 11,185 145 11,040مكاتب االتصال

 21,667 193 21,474اإلقليميةاملكاتب 

 7,508 0 7,507امثليات املنظمة

 50,626 581 50,045التهديدات واألزمات قدرة سبل العيش على الصمود أمامزيادة  -5

 384 0 384مكتب الشؤون القانونية واألخالقية

 79 0 79مكتب الشراكات والدعوة وتنمية القدرات

 2,960 0 2,960املوارد الطبيعية

 4,705 11 4,694التنمية االقتصادية واالجتماعية إدارة

 13,426 327 13,099إدارة الزراعة ومحاية املستهلك

 1,894 0 1,894مصايد األمساك وتربية األحياء املائية إدارة

 1,474 0 1,474الغابات إدارة

 4,479 184 4,295التعاون التقين إدارة

 476 0 476مكاتب االتصال

 8,203 0 8,203اإلقليميةاملكاتب 

 7,365 59 7,306ت املنظمةامثليا

 5,182 1 5,181املكاتب اإلقليمية الفرعية

 59,303 58 59,245اجلودة الفنية، واملعرفة، واخلدمات -6

 5,214 25 5,189املوارد الطبيعية

 20,476 12 20,464التنمية االقتصادية واالجتماعية إدارة

 4,788 0 4,788إدارة الزراعة ومحاية املستهلك

 6,004 0 6,004مصايد األمساك وتربية األحياء املائية إدارة

 6,278 0 6,278الغابات إدارة

 3,945 21 3,925التعاون التقين إدارة

 10,000 0 10,000الربامج اخلاصة

 2,242 0 2,242اإلقليميةاملكاتب 

 355 0 355املكاتب اإلقليمية الفرعية

 140,821 0 140,821قينبرنامج التعاون الت -7
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 االعتماداتالوظيفي / واإلدارة / املكتب/  االسرتاتيجي اهلدف

الصافية

اجملموع امليزانية ارجخ من

 1,366 0 1,366التعاون التقين إدارة

 2,965 0 2,965اإلقليميةاملكاتب 

 273 0 273املكاتب اإلقليمية الفرعية

 136,217 0 136,217برنامج التعاون التقين مشاريع

 77,001 148 76,852التواصل  -8

 28,482 2 28,479مكتب االتصاالت يف املنظمة

 9 9 0مكتب املفتش العام

 20,874 55 20,819مكتب الشراكات والدعوة وتنمية القدرات

 750 0 750العمليات - شؤون العاملنيإدارة 

 8,844 3 8,840التقين التعاون إدارة

 13,930 79 13,852مكاتب االتصال

 6,412 0 6,412اإلقليمية املكاتب

 2,300- 0 2,300-اإليرادات املؤسسية

 36,030 4 36,026تكنولوجيا املعلومات -9

 40,800 4 40,796العمليات - شؤون العاملنيإدارة 

 2,863 0 2,863اإلقليمية املكاتب

 1,367 0 1,367الفرعية اإلقليمية املكاتب

 9,000- 0 9,000-اإليرادات املؤسسية

 83,162 1,170 81,992حوكمة الفاو واإلشراف عليها وإدارتها  -41

 8,635 0 8,635مكتب املدير العام

 7,007 221 6,785مكتب الشؤون القانونية واألخالقية

 8,115 20 8,095مكتب التقييم

 9,020 107 8,913مكتب املفتش العام

 11,471 0 11,471مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد

 36,081 451 35,630عملياتال - شؤون العاملنيإدارة 

 395 0 395إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية

 2,170 0 2,170الربامج اخلاصة

 14,369 371 13,998اإلقليمية املكاتب

 14,100- 0 14,100-اإليرادات املؤسسية

 82,165 7,210 74,955اإلدارة الكفؤة والفعالة -44

 14,399 0 14,399مكتب املوارد البشرية

 70,594 4,654 65,940إدارة اخلدمات املؤسسية واملوارد البشرية والشؤون املالية

 5,740 0 5,740الربامج اخلاصة

 463 0 463مكاتب االتصال

 17,783 769 17,014اإلقليمية املكاتب

 1,787 1,787 0الفرعية اإلقليمية املكاتب

 28,600- 0 28,600-اإليرادات املؤسسية
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 (4102-4102حبسب الوحدات التنظيمية )بآالف الدوالرات األمريكية بأسعار  4102-4106اقرتاح امليزانية للفرتة  :امللحق الرابع
  

 4102-4106برنامج العمل وامليزانية  االختالف 4102-4102برنامج العمل وامليزانية 

االعتمادات  املنظمة يف اإلدارة/  الوحدة

 فيةالصا

االعتمادات  اجملموع من خارج امليزانية

 الصافية

االعتمادات  اجملموع من خارج امليزانية

 الصافية

 اجملموع من خارج امليزانية

 8,635   8,635 395   395 8,240   8,240 مكتب املدير العام

 10,006 221 9,784 (1,123) (34) (1,089) 11,129 255 10,873 مكتب الشؤون القانونية واألخالقية

       (852) (852)   852 852   مكتب االتصاالت والشراكات والدعوة

 28,481 2 28,479 (320) (62) (258) 28,801 65 28,737 مكتب االتصاالت يف املنظمة

 8,114 20 8,095 (2,630) (2,630)   10,744 2,650 8,095 مكتب التقييم

 14,398   14,398 9,358   9,358 5,040   5,040 مكتب املوارد البشرية

 9,028 116 8,913       9,028 116 8,913 مكتب املفتش العام

 t 22,215 55 22,270 (416)   (416) 21,800 55 21,855مكتب الشراكات والدعوة وتنمية القدرات

 11,472   11,472       11,472   11,472 مدير مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد

       (443) (443)   443 443   مكتب تبادل املعرفة 

 111,990 414 111,576 3,970 (4,021) 7,991 108,020 4,435 103,585 اإلدارة العليا

 2,040   2,040       2,040   2,040 نائب املدير العام )العمليات(

 40,385 4 40,381 (415)   (415) 40,800 4 40,796 شعبة تكنولوجيا املعلومات

 27,807 451 27,356 415   415 27,392 451 26,941 شعبة املؤمتر واجمللس وشؤون املراسم

 7,399   7,399 (2,120) (2,281) 161 9,519 2,281 7,238 مكتب دعم الالمركزية 

 77,630 455 77,175 (2,120) (2,281) 161 79,750 2,736 77,014 العمليات - شؤون العاملني إدارة

 13,737 45 13,692 (11,248) (11,249)   24,985 11,294 13,691 نائب املدير العام )املوارد الطبيعية(

 12,480 136 12,344 (8,231) (10,363) 2,132 20,711 10,499 10,212 شعبة املناخ والطاقة واحليازة

 10,945 44 10,901 (4,360) (4,360)   15,304 4,403 10,901 واملياه األراضيشعبة 

 37,161 225 36,936 (23,839) (25,971) 2,132 61,000 26,196 34,804 املوارد الطبيعية

 4,807 6 4,801       4,808 6 4,802 )منسق املوارد الطبيعية( املساعد العاممكتب املدير 

 14,819 430 14,390 (20,982) (20,982)   35,801 21,412 14,389 شعبة اقتصاديات التنمية الزراعية
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 4102-4106برنامج العمل وامليزانية  االختالف 4102-4102برنامج العمل وامليزانية 

االعتمادات  املنظمة يف اإلدارة/  الوحدة

 فيةالصا

االعتمادات  اجملموع من خارج امليزانية

 الصافية

االعتمادات  اجملموع من خارج امليزانية

 الصافية

 اجملموع من خارج امليزانية

 12,012 1,884 10,128 (878) (2,825) 1,948 12,889 4,709 8,180 شعبة التغذية

 18,306 96 18,210 304 (152) 456 18,003 249 17,754 شعبة احلماية االجتماعية

 15,982 18 15,964 (3,040) (2,792) (248) 19,021 2,809 16,212 قسم اإلحصاء 

 21,331 188 21,144 (2,596) (2,595)   23,927 2,783 21,144 شعبة التجارة واألسواق

املدير العام املساعد )منسق إدارة التنمية االقتصادية 

 واالجتماعية(

82,482 31,968 114,449 2,155 (29,346) (27,191) 84,637 2,621 87,258 

 13,558 12 13,546 (12,794) (107) (12,687) 26,353 119 26,234 املساعد العاممكتب املدير 

 12,688   12,688 12,688   12,688       مكتب سالمة األغذية

 15,450 362 15,089 (6,539) (5,921) (618) 21,990 6,283 15,707 وصحة احليوان ياحليوان اإلنتاج شعبة

بني املنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية  ةاملشرتك الشعبة

 األغذية والزراعة ة يفالتقنيات النوويب واملعنية

6,123 148 6,271   (34) (34) 6,123 114 6,237 

 19,853 18 19,835 (23,353) (22,380) (973) 43,206 22,398 20,808 ووقاية النباتات يالنبات اإلنتاج شعبة

 13,120 67 13,053 (260) (260)   13,380 326 13,053 شعبة البنية األساسية الريفية والصناعات الزراعية

 80,906 572 80,334 (30,293) (28,701) (1,592) 111,200 29,274 81,926 إدارة الزراعة ومحاية املستهلك

 3,028 40 2,988 (170) (170)   3,198 210 2,988 مكتب املدير العام املساعد

شعبة سياسات واقتصاديات مصايد األمساك وتربية األحياء 

 املائية

20,679 17,241 37,920 (323) (17,034) (17,357) 20,356 206 20,562 

شعبة استخدام موارد مصايد األمساك وتربية األحياء املائية 

 وصونها

19,168 9,785 28,953 1 (9,317) (9,316) 19,168 468 19,637 

 43,226 715 42,511 (26,844) (26,521) (322) 70,070 27,236 42,834 مصايد األمساك وتربية األحياء املائية إدارة

 5,311 41 5,269 (3,684) (2,294) (1,390) 8,995 2,335 6,659 مكتب املدير العام املساعد

 11,245 59 11,186 (12,836) (13,435) 599 24,081 13,494 10,587 شعبة االقتصاديات والسياسات واملنتجات احلرجية

 11,200 108 11,092 (278) (613) 335 11,478 721 10,757 شعبة تقييم الغابات وإدارتها وصونها
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 4102-4106برنامج العمل وامليزانية  االختالف 4102-4102برنامج العمل وامليزانية 

االعتمادات  املنظمة يف اإلدارة/  الوحدة

 فيةالصا

االعتمادات  اجملموع من خارج امليزانية

 الصافية

االعتمادات  اجملموع من خارج امليزانية

 الصافية

 اجملموع من خارج امليزانية

 27,756 208 27,547 (16,798) (16,342) (456) 44,553 16,550 28,003 الغابات إدارة

 5,310 21 5,290       5,310 21 5,290 مكتب املدير العام املساعد

 679   679 (58,927) (58,927)   59,606 58,927 679 الطوارئ وإعادة التأهيلشعبة 

 66,743 36,811 29,931 (2,362) (2,362)   69,105 39,173 29,931 قسم مركز االستثمار

 13,901 69 13,831 (6,168) (4,399) (1,769) 20,069 4,468 15,600 بلدان اجلنوب شعبة تعبئة املوارد والتعاون فيما بني

 86,633 36,902 49,731 (67,457) (65,688) (1,769) 154,090 102,589 51,500 التعاون التقين إدارة

 7,939 1,221 6,718 539   539 7,400 1,221 6,179 مكتب املدير العام املساعد

 31,802 1,531 30,271 (417) (68) (349) 32,219 1,599 30,620 اإلدارية الشؤونشعبة 

 16,518 602 15,915 1,330 (34) 1,365 15,187 636 14,551 شعبة الشؤون املالية

 1,252 1,252   (15,534)   (15,534) 16,786 1,252 15,534 ائرة دعم املوارد البشريةد

 13,085 47 13,038 2,227   2,227 10,858 47 10,811 مركز اخلدمات املشرتكة

 70,595 4,654 65,941 (11,855) (102) (11,753) 82,450 4,756 77,694 إدارة اخلدمات املؤسسية واملوارد البشرية والشؤون املالية 

 2,170   2,170       2,170   2,170 التنسيق فيما بني الوكاالت آليات املساهمات يف

 10,000   10,000       10,000   10,000 الصندوق املتعدد التخصصات

 5,740   5,740       5,740   5,740 برنامج املوظفني املهنيني الشبان

 17,909   17,909       17,909   17,909 الربامج اخلاصة

 1,010   1,010 (385) (385)   1,396 385 1,010 بلجيكا - يمكتب االتصال مع االحتاد األوروب

 3,161   3,161 (940) (35) (905) 4,100 35 4,066 جنيف - مكتب االتصال مع األمم املتحدة

 1,690   1,690       1,690   1,690 يوكوهاما - مكتب االتصال مع اليابان

 3,862   3,863       3,862   3,863 نيويورك -مكتب االتصال مع األمم املتحدة 

 1,751   1,751       1,751   1,751 موسكو -مكتب االتصال مع االحتاد الروسي 

 4,170 79 4,091       4,170 79 4,091 واشنطن العاصمة -مع أمريكا الشمالية  االتصالمكتب 

 15,644 79 15,565 (1,325) (420) (905) 16,969 499 16,470 صالمكاتب االت
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 4102-4106برنامج العمل وامليزانية  االختالف 4102-4102برنامج العمل وامليزانية 

االعتمادات  املنظمة يف اإلدارة/  الوحدة

 فيةالصا

االعتمادات  اجملموع من خارج امليزانية

 الصافية

االعتمادات  اجملموع من خارج امليزانية

 الصافية

 اجملموع من خارج امليزانية

 بني املشرتك الربنامج – التقين التعاون برنامج مشاريع

 الطوارئ حاالت وملكافحة األقاليم

23,405   23,405 1,097   1,097 24,502   24,502 

 44,734   44,734 2,003   2,003 42,731   42,731 أفريقيا - التقين التعاون برنامج مشاريع

 26,841   26,841 1,202   1,202 25,639   25,639 اهلادئ واحمليط آسيا – التقين التعاون برنامج مشاريع

 والبحر الالتينية أمريكا – التقين التعاون برنامج مشاريع

 الكارييب

19,231   19,231 902   902 20,133   20,133 

 ومشال األدنى الشرق – التقين التعاون برنامج مشاريع

 أفريقيا

8,495   8,495 396   396 8,891   8,891 

 11,116   11,116 498   498 10,618   10,618 أوروبا ووسط آسيا – التقين التعاون برنامج مشاريع

 136,217   136,217 6,098   6,098 130,119   130,119 التقين التعاون برنامج مشاريع

 26,610 427 26,182 (7,489) (10,118) 2,629 34,098 10,545 23,553 (أكرا) فريقياأل اإلقليمي املكتب

 6,035 203 5,833 (1,503) (2,311) 808 7,538 2,514 5,024 الوسطى )ليربفيل( ألفريقيا الفرعي اإلقليمي املكتب

 7,738 97 7,640 (1,051) (1,572) 521 8,789 1,669 7,120 الشرقية )أديس آبابا( ألفريقيا الفرعي اإلقليمي املكتب

 8,357 278 8,079 889   889 7,468 278 7,190 اجلنوبية )هاراري( ألفريقيا الفرعي اإلقليمي املكتب

 56,284 561 55,723 (508,755) (508,755)   565,039 509,316 55,723 أفريقيا يف املنظمة امثليات

 105,024 1,567 103,457 (517,909) (522,756) 4,847 622,933 524,322 98,611 أفريقيا

 28,750 16 28,734 (8,209) (8,917) 708 36,959 8,933 28,026 (بانكوك) اهلادئ واحمليط آلسيا اإلقليمي املكتب

 5,073 18 5,056 (3,099) (3,487) 388 8,172 3,505 4,667 اهلادئ )أبيا( احمليط جلزر الفرعي اإلقليمي املكتب

 23,028 119 22,909 (366,509) (366,509)   389,537 366,628 22,909 اهلادئ واحمليط آسيا يف ملنظمةا امثليات

 56,851 152 56,699 (377,816) (378,913) 1,096 434,668 379,065 55,603 ئآسيا واحمليط اهلاد

 13,945 121 13,824 (8,572) (9,470) 898 22,517 9,590 12,926 (بودابست) الوسطى وآسيا ألوروبا اإلقليمي املكتب

 5,658 600 5,058 (3,136) (3,433) 296 8,794 4,032 4,762 آسيا الوسطى )أنقرة( الفرعي اإلقليمي املكتب

 4,423 20 4,403 (27,754) (27,754)   32,176 27,774 4,403 أوروبا وآسيا الوسطى يف املنظمة امثليات
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 4102-4106برنامج العمل وامليزانية  االختالف 4102-4102برنامج العمل وامليزانية 

االعتمادات  املنظمة يف اإلدارة/  الوحدة

 فيةالصا

االعتمادات  اجملموع من خارج امليزانية

 الصافية

االعتمادات  اجملموع من خارج امليزانية

 الصافية

 اجملموع من خارج امليزانية

 أوروبا وآسيا الوسطى
22,091 41,396 63,487 1,194 (40,656) (39,462) 23,285 740 24,025 

 الكارييب والبحر الالتينية ألمريكا اإلقليمي املكتب

 سانتياغو()

20,851 3,665 24,516 666 (2,964) (2,298) 21,518 701 22,218 

 6,593   6,593 24 (296) 320 6,569 296 6,274 الكارييب )بريتجيت تاون( للبحر الفرعي اإلقليمي املكتب

 5,881 600 5,281 (3,088) (3,088)   8,969 3,688 5,281 الوسطى )مدينة بنما( ألمريكا الفرعي اإلقليمي املكتب

 24,121 364 23,757 (169,831) (169,831)   193,952 170,195 23,757 امثليات املنظمة يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

 58,814 1,665 57,149 (175,193) (176,178) 986 234,007 177,843 56,163 ر الكارييبأمريكا الالتينية والبح

 19,917 43 19,873 (30,607) (31,257) 650 50,523 31,300 19,223 (القاهرة) أفريقيا ومشال األدنى للشرق اإلقليمي املكتب

 6,444   6,444 (51) (51)   6,495 51 6,444 أفريقيا )تونس( لشمال الفرعي اإلقليمي املكتب

 12,334 78 12,257 (62,702) (63,289) 588 75,036 63,367 11,669 األدنى الشرق يف املنظمة امثليات

 38,695 121 38,574 (93,359) (94,597) 1,238 132,054 94,718 37,336 الشرق األدنى

 (54,000)   (54,000)       (54,000)   (54,000) اإليرادات املؤسسية

 600   600       600   600 الطارئة املصروفات

 16,886   16,886 (5,000)   (5,000) 21,886   21,886 الرأمسالي اإلنفاق

 23,198 181 23,017    23,198 181 23,017 اإلنفاق األمين

 اجملموع
1,005,648 1,463,765 2,469,413 6,101 (1,412,493) (1,406,393) 1,011,748 51,272 1,063,020 
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 : عدد الوظائف حبسب الرتب والوحدات التنظيميةاخلامسامللحق 

 برنامج العمل وامليزانية وحدات املنظمة

1141-1145  

 )التغيريات التحولية(

 برنامج العمل وامليزانية االختالف

1146-1147 

  
مديرون 

والفئات 

 العليا

موظفون  فنيون

فنيون 

 وطنيون

خدمات 

 عامة

مديرون  اجملموع

والفئات 

 العليا

موظفون  فنيون

فنيون 

 وطنيون

خدمات 

 عامة

مديرون  اجملموع

والفئات 

 العليا

موظفون  فنيون

فنيون 

 وطنيون

خدمات 

 عامة

 اجملموع

 مكتب املدير العام
3 8   12 23   1     1 3 9   12 24 

 كتب الشؤون القانونية واألخالقيةم
2 18   10 30   (2)   (1) (3) 2 16   9 27 

 مكتب االتصاالت يف املنظمة
2 39   30 71       (1) (1) 2 39   29 70 

 مكتب التقييم
1 8   3 12           1 8   3 12 

 مكتب املوارد البشرية
1 8   4 13 1 13   13 27 2 21   17 40 

 مكتب املفتش العام؛
1 18   6 25           1 18   6 25 

 تنمية القدراتمكتب الشراكات والدعوة و
2 30   14 46       1 1 2 30   15 47 

 مدير مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد
2 21   7 30           2 21   7 30 

 اإلدارة العليا
14 150   86 250 1 12   12 25 15 162   98 275 

 نائب املدير العام )العمليات(
1 2   2 5   4   2 6 1 6   4 11 

 عبة تكنولوجيا املعلوماتش
2 42   7 51   1     1 2 43   7 52 

 املؤمتر واجمللس وشؤون املراسم شعبة
2 38   62 102   1   (1)   2 39   61 102 

 مكتب دعم املكاتب امليدانية )مكتب دعم الالمركزية(
1 8   12 21   2   (3) (1) 1 10   9 20 

 (DPالعمليات )
6 90   83 179   8   (2) 6 6 98   81 185 

 نائب املدير العام )املوارد الطبيعية(
2 18   18 38   (6)   (5) (11) 2 12   13 27 

 شعبة املناخ والطاقة واحليازة
2 17   10 29   3     3 2 20   10 32 

 واملياه األراضيقسم 
2 19   8 29           2 19   8 29 

 املوارد الطبيعية
6 54   36 96   (3)   (5) (8) 6 51   31 88 
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 برنامج العمل وامليزانية وحدات املنظمة

1141-1145  

 )التغيريات التحولية(

 برنامج العمل وامليزانية االختالف

1146-1147 

  
مديرون 

والفئات 

 العليا

موظفون  فنيون

فنيون 

 وطنيون

خدمات 

 عامة

مديرون  اجملموع

والفئات 

 العليا

موظفون  فنيون

فنيون 

 وطنيون

خدمات 

 عامة

مديرون  اجملموع

والفئات 

 العليا

موظفون  فنيون

فنيون 

 وطنيون

خدمات 

 عامة

 اجملموع

 مكتب املدير العام املساعد
2 4   7 13           2 4   7 13 

 شعبة اقتصاديات التنمية الزراعية
2 21   12 35           2 21   12 35 

 شعبة التغذية
1 13   6 20   2     2 1 15   6 22 

 شعبة احلماية االجتماعية
2 20   7 29   3     3 2 23   7 32 

 شعبة اإلحصاء
2 26   26 54   (2)     (2) 2 24   26 52 

 واألسواقالتجارة  شعبة
2 35   27 64   3   (3)   2 38   24 64 

 إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية
11 119   85 215   6   (3) 3 11 125   82 218 

 مكتب املدير العام املساعد
3 26   27 56 (1) (16)   (12) (29) 2 10   15 27 

 مكتب سالمة األغذية
          1 16   12 29 1 16   12 29 

 وصحة احليوان احليواني اإلنتاج الشعبة
2 27   12 41   (3)     (3) 2 24   12 38 

الشعبة املشرتكة بني املنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية واملعنية بالتقنيات 

 ة والزراعةالنووية يف جمال األغذي
1 8     9   (1)     (1) 1 7     8 

 ووقاية النباتات النباتي اإلنتاج شعبة
2 33   22 57   (3)     (3) 2 30   22 54 

 البنية األساسية الريفية والصناعات الزراعية إدارة
2 22   10 34           2 22   10 34 

 ةشعبة البنية األساسية الريفية والصناعات الزراعي
10 116   71 197   (7)     (7) 10 109   71 190 

 مكتب املدير العام املساعد
1 1   5 7           1 1   5 7 

 املائية األحياء وتربية األمساك مصايد واقتصاديات سياسات شعبة
2 34   28 64       (1) (1) 2 34   27 63 

 ملائية وصونهاشعبة استخدام موارد مصايد األمساك وتربية األحياء ا
2 33   19 54           2 33   19 54 

 املائية األحياء وتربية األمساك مصايد إدارة
5 68   52 125       (1) (1) 5 68   51 124 

 مكتب املدير العام املساعد
1 7   8 16   (3)   (1) (4) 1 4   7 12 
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 برنامج العمل وامليزانية وحدات املنظمة

1141-1145  

 )التغيريات التحولية(

 برنامج العمل وامليزانية االختالف

1146-1147 

  
مديرون 

والفئات 

 العليا

موظفون  فنيون

فنيون 

 وطنيون

خدمات 

 عامة

مديرون  اجملموع

والفئات 

 العليا

موظفون  فنيون

فنيون 

 وطنيون

خدمات 

 عامة

مديرون  اجملموع

والفئات 

 العليا

موظفون  فنيون

فنيون 

 وطنيون

خدمات 

 عامة

 اجملموع

 احلرجية واملنتجات والسياسات االقتصاديات شعبة
1 19   8 28   1   1 2 1 20   9 30 

 وصونها وإدارتها الغابات تقييم شعبة
2 18   7 27   1     1 2 19   7 28 

 الغابات إدارة
4 44   23 71   (1)     (1) 4 43   23 70 

  مكتب املدير العام املساعد
1 6   9 16           1 6   9 16 

 التأهيل وإعادة الطوارئ شعبة
1 1     2           1 1     2 

 االستثمار مركز شعبة
5 71   31 107           5 71   31 107 

 اجلنوب بلدان بني فيما والتعاون املوارد تعبئة شعبة
3 17   16 36 (1) 4   3 6 2 21   19 42 

 التقين التعاون إدارة
10 95   56 161 (1) 4   3 6 9 99   59 167 

 مكتب املدير العام املساعد
2 10   61 73   (4)   (8) (12) 2 6   53 61 

 اإلدارية شعبة الشؤون
2 12   47 61   5   (8) (3) 2 17   39 58 

 الشؤون املالية شعبة
1 28   16 45   2   3 5 1 30   19 50 

 املوارد البشرية دائرة دعم
  20   21 41   (20)   (21) (41)           

 مركز اخلدمات املشرتكة
1 10 1 91 103 (1) 7   5 11   17 1 96 114 

 إدارة اخلدمات املؤسسية واملوارد البشرية والشؤون املالية
6 80 1 236 323 (1) (10)   (29) (40) 5 70 1 207 283 

 املهنيني الشبان برنامج املوظفني
  25     25             25     25 

 الربامج اخلاصة
  25     25             25     25 

 وبلجيكا األوروبيمكتب االتصال مع االحتاد 
1     1 2           1     1 2 

 مكتب االتصال مع األمم املتحدة، جنيف
1 4   4 9   (1)   (2) (3) 1 3   2 6 

 مكتب االتصال مع اليابان، يوكوهوما
1 1   1 3           1 1   1 3 
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 برنامج العمل وامليزانية وحدات املنظمة

1141-1145  

 )التغيريات التحولية(

 برنامج العمل وامليزانية االختالف

1146-1147 

  
مديرون 

والفئات 

 العليا

موظفون  فنيون

فنيون 

 وطنيون

خدمات 

 عامة

مديرون  اجملموع

والفئات 

 العليا

موظفون  فنيون

فنيون 

 وطنيون

خدمات 

 عامة

مديرون  اجملموع

والفئات 

 العليا

موظفون  فنيون

فنيون 

 وطنيون

خدمات 

 عامة

 اجملموع

 مكتب االتصال مع األمم املتحدة ، نيويورك
1 2   5 8       (2) (2) 1 2   3 6 

 موسكو -مع االحتاد الروسي مكتب االتصال 
1 1   1 3           1 1   1 3 

 واشنطن العاصمة -مكتب االتصال مع أمريكا الشمالي
1 1   8 10           1 1   8 10 

 مكاتب االتصال
6 9   20 35   (1)   (4) (5) 6 8   16 30 

 امثليات املنظمة
30 54 169 481 734   2 1 (3)   30 56 170 478 734 

 أكرا -ألفريقيا  اإلقليمياملكتب 
2 34 1 42 79   3 2   5 2 37 3 42 84 

 ليربفيل -ألفريقيا الوسطى  الفرعي اإلقليمياملكتب 
1 6 3 5 15   2     2 1 8 3 5 17 

 أديس آبابا -املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الشرقية 
1 9 3 6 19   2     2 1 11 3 6 21 

 هاراري - املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا اجلنوبية
1 9 3 9 22   2     2 1 11 3 9 24 

 ألفريقيا( اإلقليميأفريقيا )املكتب 
5 58 10 62 135   9 2   11 5 67 12 62 146 

 كوك()بانئ آلسيا واحمليط اهلاد اإلقليمياملكتب 
2 45   72 119   2 1 (1) 2 2 47 1 71 121 

 أبيا - ئجلزر احمليط اهلاد الفرعي اإلقليمياملكتب 
1 7 1 7 16   1     1 1 8 1 7 17 

 (اهلادئآلسيا واحمليط  اإلقليميآسيا واحمليط اهلادي )املكتب 
3 52 1 79 135   3 1 (1) 3 3 55 2 78 138 

 ملكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى )بودابست(
2 19 2 20 43     2 1 3 2 19 4 21 46 

 )أنقرة( آلسيا الوسطى الفرعي اإلقليمياملكتب 
1 7 3 8 19   1 (1) 1 1 1 8 2 9 20 

 (وآسيا الوسطىألوروبا  الفرعي اإلقليميأوروبا وآسيا الوسطى )املكتب 
3 26 5 28 62   1 1 2 4 3 27 6 30 66 

 )سانتياغو( رييبالكاألمريكا الالتينية والبحر  اإلقليمياملكتب 
2 32 2 42 78   (1) 2   1 2 31 4 42 79 

 الكارييب )بريدجتاون(للبحر  الفرعي اإلقليمياملكتب 
1 8 3 10 22   1 (1)     1 9 2 10 22 

 (بنما سييتاملكتب اإلقليمي الفرعي ألمريكا الوسطى )
1 8 3 5 17           1 8 3 5 17 
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 برنامج العمل وامليزانية وحدات املنظمة

1141-1145  

 )التغيريات التحولية(

 برنامج العمل وامليزانية االختالف

1146-1147 

  
مديرون 

والفئات 

 العليا

موظفون  فنيون

فنيون 

 وطنيون

خدمات 

 عامة

مديرون  اجملموع

والفئات 

 العليا

موظفون  فنيون

فنيون 

 وطنيون

خدمات 

 عامة

مديرون  اجملموع

والفئات 

 العليا

موظفون  فنيون

فنيون 

 وطنيون

خدمات 

 عامة

 اجملموع

ألمريكا الالتينية والبحر  اإلقليمي )املكتب أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

 (الكارييب
4 48 8 57 117     1   1 4 48 9 57 118 

 للشرق األدنى ومشال أفريقيا )القاهرة( اإلقليمياملكتب 
2 26 1 33 62   2 3 (2) 3 2 28 4 31 65 

 )تونس( لشمال أفريقيا الفرعي اإلقليمياملكتب 
1 8 3 12 24           1 8 3 12 24 

 الشرق األدنى )املكتب اإلقليمي للشرق األدنى(
3 34 4 45 86   2 3 (2) 3 3 36 7 43 89 

 اجملموع 
126 1 122 198 1 499 2 945 (1) 25 9 (33)   125 1 147 207 1 466 2 945 

 .ديق االستئمانية وهي ال ترد بالتالي يف حسابات الوظائف أعالهيتم متويل الوظائف يف املكتب اإلقليمي الفرعي لدول جملس التعاون اخلليجي واليمن من الصنا *
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              املراجع اخلارجي     

 الرئاسية األجهزة

   OCC  

 مكتب االتصاالت يف املنظمة
 الرئيسي للمقر ةالتنظيمي اهلياكل: السادسامللحق  

       
 

       

                                     

          OED  

 التقييم مكتب

       

 العام املديرمكتب ديوان 
   OPC  

مكتب الشراكات والدعوة 

 وتنمية القدرات

        

                   

             
 

        
 

              

          OIG  
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  RAF 
 أكرا - ألفريقيا اإلقليمي املكتب

  RAP 
 - واحمليط اهلادئ آلسيا اإلقليمي املكتب

 بانكوك

  RLC 
 - الكارييب والبحر الالتينية ألمريكا اإلقليمي املكتب

 سانتياغو

  REU 
 بودابست - الوسطى وآسيا ألوروبا اإلقليمي كتبامل

  RNE 
 القاهرة - أفريقيا ومشال األدنى للشرق اإلقليمي املكتب

  LOB 
 األوروبي االحتاد مع االتصال مكتب

             بروكسل - وبلجيكا

                     

  SFS 
 - اجلنوبية ألفريقيا الفرعي اإلقليمي املكتب

 هاراري

  SAP 
 - اهلادئ احمليط جلزر الفرعي اإلقليمي املكتب

 أبيا

  SLC 
 بريدجتاون - الكارييب للبحر الفرعي اإلقليمي املكتب

  SEC 
 أنقرة - الوسطى آلسيا الفرعي اإلقليمي املكتب

  SNE 
 تونس - أفريقيا لشمال الفرعي اإلقليمي املكتب

  LOG 
 جنيف - املتحدة األمم مع االتصال مكتب

          

                  

  SFE 
 أديس - الشرقية ألفريقيا الفرعي اإلقليمي املكتب

 أبابا

     SLM 
 سييت بنما - الوسطى ألمريكا الفرعي اإلقليمي املكتب

     SNG 
 اخلليجي التعاون جملس لدول الفرعي اإلقليمي املكتب

 ظيب أبو - واليمن

  LOJ 
 يوكوهاما - ابانالي مع االتصال مكتب

            

                  

  SFC 
 - الوسطى ألفريقيا الفرعي اإلقليمي املكتب

 ليربفيل

              LON 
 - املتحدة األمم مع االتصال مكتب

 نيويورك
            

                  

                 LOR 
 - سيالرو االحتاد مع االتصال مكتب

             موسكو

                  

  

  القطرية املكاتب
 

  القطرية املكاتب
 

  القطرية املكاتب
 

  القطرية املكاتب
 

 القطرية املكاتب

  LOW 
 - الشمالية أمريكا مع االتصال مكتب

             العاصمة واشنطن
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حبسب النتيجة التنظيمية قبل الزيادات يف التكلفة وبعدها )بآالف  4102-4106لحق السابع: االعتمادات الصافية للفرتة امل

 الدوالرات األمريكية(

 اهلدف/  االسرتاتيجي اهلدف

 التنظيمية والنتيجة الوظيفي

 يف الصافية قبل الزيادات االعتمادات

 التكلفة

 يف الزيادات الصافية بعد االعتمادات التكلفة يف الزيادات

 التكلفة

1.01 50 665 0 50 665 

1.02 14 077 0 14 077 

1.03 17 465 0 17 465 

1 82 207 0 82 207 

2.01 60 281 0 60 281 

2.02 48 109 0 48 109 

2.03 33 619 0 33 619 

2.04 57 919 0 57 919 

2 199 927 0 199 927 

3.01 40 338 0 40 338 

3.02 14 955 0 14 955 

3.03 8 876 0 8 876 

3 64 169 0 64 169 

4.01 57 268 0 57 268 

4.02 29 937 0 29 937 

4.03 17 799 0 17 799 

4 105 004 0 105 004 

5.01 14 246 0 14 246 

5.02 13 994 0 13 994 

5.03 16 506 0 16 506 

5.04 5 299 0 5 299 

5 50 045 0 50 045 

6.01 34 556 0 34 556 

6.02 7 451 0 7 451 

6.03 3 664 0 3 664 

6.04 1 352 0 1 352 

6.05 2 223 0 2 223 

6.06 10 000 0 10 000 

6 59 245 0 59 245 

7.01 4 604 0 4 604 

7.02 136 217 0 136 217 

7 - TCP 140 821 0 140 821 
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 اهلدف/  االسرتاتيجي اهلدف

 التنظيمية والنتيجة الوظيفي

 يف الصافية قبل الزيادات االعتمادات

 التكلفة

 يف الزيادات الصافية بعد االعتمادات التكلفة يف الزيادات

 التكلفة

8.01 32 984 0 32 984 

8.02 32 919 0 32 919 

8.03 10 950 0 10 950 

8 76 852 0 76 852 

9.01 36 026 0 36 026 

9 36 026 0 36 026 

10.01 26 863 0 26 863 

10.02 15 808 0 15 808 

10.03 39 322 0 39 322 

10 81 992 0 81 992 

11.01 13 196 0 13 196 

11.02 1 996 0 1 996 

11.03 59 762 0 59 762 

11 74 955 0 74 955 

12.01 600 0 600 

 600 0 600 مصروفات الطوارئ -04

13.01 5 912 0 5 912 

13.02 4 554 0 4 554 

13.03 6 420 0 6 420 

 886 16 0 886 16 اإلنفاق الرأمسالي -01

14.01 9 413 0 9 413 

14.02 13 605 0 13 605 

 017 23 0 017 23 اإلنفاق األمين -02

 748 011 1 0 748 011 1 اجملموع
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