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المجلس
الدورة الستون بعد المائة
روما 7-3 ،ديسمبر/كانون األول

2018

التعديالت في الهيكل الخاضع لمسؤولية المدير العام المساعد (البرامج)
معلومات إضافية

ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:
السيد
نائب المدير العام (البرامج)
الهاتف+39 065705 6320 :
Daniel Gustafson

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة (،)QR
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية وا لزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
MY464/A
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 -1تشكككل هذه الوثيقة يككميمة إىل الوثيقة  CL 160/16بعنوان التعديالت يف اهليكل اخلايككع ملسككةولية ائد املدير
العام (الربامج).
وهي تتض ك ككمن معلومات عن االلاه التص ك ككاعدي يف حجس مش ك ككاريع حس ك ككام األما ة الة تديرها منظمة األغذية
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والزراعة (املنظمة) والة تتطلّد يف الوقت عينه تعزيز الدعس التشغيلي ورصد القدرات على حنو ما هو مقرتح.
ويس ك ككتند الوي ك ككع الراهن والقدرات يف يفاإ الدعس يف إدارة التعاون التقين املوجودة حاليًا إىل تاريخ إدارة مش ك ككاريع
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حسام األما ة الة ترتاوح عادة بني مليوين ( )2دوالر أمريكي و 11ماليني دوالر أمريكي.
لكن خالإ الس ك ك ك ككنتني املاي ك ك ك ككيتني ،عمدت املنظمة إىل الرتكيز بقدر أكرب على دعس البلدان األعض ك ك ك ككا من أجل
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حتقيق أهدافها اخلاصة بالتنمية املستدامة .وقامت املنظمة على وجه التحديد بتوسيع طاق إجرا اهتا يف يفاإ املناخ والبيئة
لتوفري دعس ملموس لألعضككا ومةاةرة اوهود الرامية إىل حتقيق مسككا اهتا املقررة وطنيًا وجد اتفاق باريس يف سككياق ور
تغري املناخ واألمن الغذائي.
وهبذا الص ك ككدد ،حص ك ككلت املنظمة على املوافقة على اقرتاحني اثنني واس ك ككعي النطاق يف إطار الص ك ككندوق األخض ك ككر
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التأهد
حجما يف يفاإ ّ
للمناخ تصل قيمتهما اإلمجالية إىل  212مليون دوالر أمريكي ،باإليافة إىل عشرة مشاريع أصغر ً
يف إطار الصك ككندوق األخضك ككر للمناخ .وقدمت املنظمة مشك ككروعني إيك ككافيني واسك ككعي النطاق يف إطار الصك ككندوق األخضك ككر
للمناخ لدراسك ككتهما وسك ككتقدم أربعة مشك ككاريع إيك ككافية يف مطلع سك ككنة  .2112وإ ّن تغري حجس املشك ككاريع بالنسك ككبة إىل املنظمة
ويبني
يالحظ بش ك ك ك كككل خال يف إطار الص ك ك ك ككندوق األخض ك ك ك ككر للمناخ حي يبل يف املتوسك ك ك ك ك  11مليون دوالر أمريكيّ .
اودوإ  1املشاريع املوافق عليها وتلك الة ال تزاإ قيد اإلعداد يف إطار الصندوق األخضر للمناخ.

الجدول  :1منظمة األغذية والزراعة والصندوق األخضر للمناخ
م اريع منظمة األغذية والزراعة يد ا عداد في إ ار الصندوق األخضر للمناخ
م اريع الصندوق األخضر للمناخ المواف عليها والتي تزال يد ا عداد
نوفمبر ت ري ال اني

ت
2,500,000,000

2,000,000,000

مليون دوالر أمريكي

1,500,000,000

مشروعا
مليون دوالر أمريكي

1,000,000,000

مشاريع
مليون دوالر أمريكي
2020-2022

2019

Funding proposals expected to be submitted

اقرتاحات التمويل املتوقع تقدميها
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Funding proposals approved

اقرتاحات التمويل املوافق عليها
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إ ّن الزيادة السك ك ك كريعة يف حافظات املنظمة لتمويل املناخ والبيئة خالإ الس ك ك ككنوات القليلة املاي ك ك ككية والنمو اإلي ك ك ككايف
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ضك كا من خالإ احتالإ املنظمة املرتبة الرابعة كأكرب ك كريك ملرفق البيئة العاملية حي يبل
املتوقع يف عام  ،2112يتجليان أي ً
للتو لقيادة بر امج التأثريات
حجس حافظة املشاريع  111مليون دوالر أمريكي .وإيافة إىل ما تق ّدم ،فقد اختريت املنظمة ّ
على املناظر الطبيعية يف األراي ك ككي اوافة الذي أطلق حديثًا يف إطار املةسر الس ك ككابع لتجديد موارد مرفق البيئة العاملية بقيمة
يبني اودوإ  2التطور األخري حلافظة املنظمة ومرفق البيئة العاملية.
 112ماليني دوالر أمريكيّ .

الجدول  :2منظمة األغذية والزراعة ومرف البيئة العالمية
يمة الهبة التراكمية الم تركة بي المنظمة ومرف البيئة العالمية م المؤتمر ال ال إل المؤتمر الساد لتجديد موارد المرف
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يف اخلتام ،تعمل املنظمة على وجه السك ك ك ك ك ككرعة على ةيادة حجس عملياهتا الربايفية .وسك ك ك ك ك ككعيًا منها إىل مواجهة هذا
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التحدي التشككغيلي ويككمان التنفيذ الفعاإ يف الوقت املناسككد ،ال بد للمنظمة من العمل بقدر أكرب على حتسككني تركيبتها
التنظيمية لقدرهتا على توفري الدعس والرصك ك ك ككد اخلايك ك ك ككعة ملسك ك ك ككةولية ائد املدير العام (الربامج) ،بنا على االقرتاح الوارد يف
الوثيقة .CL 160/16

