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 موجز

  القرارات والتوجيهات الصادرة عن املؤمتر يف دورته  2017-2016تربز التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة

التاسعة والثالثني الختاذ تدابري لتحقيق وفورات ومكاسب نامجة عن زيادة الكفاءة والتحضري لتنفيذ برنامج العمل بأكثر الطرق 

 فعالية. وُتعرض التعديالت لتنظر فيها جلنتا الربنامج واملالية ويوافق عليها اجمللس.

 طلب املؤمتر من املدير العام إجياد مكاسب ووفورات 2017-2016فقة على اعتمادات امليزانية للفرتة ولدى املوا ،

مليون دوالر أمريكي مع تنفيذ برنامج العمل املوافق عليه يف الوقت نفسه. وستتحقق هذه  2.7نامجة عن زيادة الكفاءة قدرها 

رج  من خال  ختفي  تكاليف املوففني بانتظار نتائج املشاورات مع املكاسب والوفورات النامجة عن زيادة الكفاءة على األ

اهليئات املمثلة للموففني وقرارات جلنة اخلدمة املدنية الدولية واجلمعية العامة لألمم املتحدة. وسيتوقف التنفيذ الدقيق للتدابري 

  م إبالغ جلنة املالية بذلك.اهلادفة إىل حتقيق الوفورات على التطورات احلاصلة خال  فرتة السنتني وسيت

  على أهمية تلقي األجهزة الرئاسية ملعلومات قائمة على النتائج وشجع األمانة  2015وشدد املؤمتر يف يونيو/حزيران

على مواصلة وضع إطار الرصد واإلبالغ املستندين إىل النتائج. وعند التحضري لتنفيذ برنامج العمل، جيري االضطالع بعملية 

من أجل حتديد غايات النواتج واإلجنازات املتوخاة  2015عمل تستند إىل النتائج خال  النصف الثاني من عام لتخطيط ال

وختصيص املوارد لفرتة السنتني، مبا يف ذلك التقديرات احملدثة للمساهمات الطوعية. وعالوة على ذلك، تنكب األمانة على 

ملناخ وخطة عمل باعتبار هذا املوضوع موضوعا يشمل مجيع األهداف إعداد اسرتاتيجية على مستوى املنظمة بشأن تغري ا

 االسرتاتيجية اخلمسة ويدرج األولويات اإلقليمية والقطرية.

  وباالستناد إىل التدابري اليت جيري اختاذها لتحقيق مكاسب ووفورات نامجة عن زيادة الكفاءة، ولغرض الرصد

( يتم اختاذ ترتيبات 1) ر العام إجراءات لتعزيز تنفيذ الربنامج على ثالث جبهات:واإلبالغ القائمني على النتائج، يتخذ املدي

معززة لإلدارة الداخلية بشأن قيادة برنامج األهداف االسرتاتيجية، واملساءلة واملراقبة، والروابط مع املقر الرئيسي واملكاتب 

لقدرات التنظيمية وتبسيطها يف املقر، مع مراعاة جماالت الرتكيز ( يتم ترشيد ا2) امليدانية، ونظام لرصد تنفيذ الربامج والنتائج؛

، وذلك لضمان االستخدام األمثل خلربات املنظمة مع احلفاف 2017-2016وإزالة الرتكيز يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

تب امليدانية، واليت تعرض حتت إطار بند ( اخليارات املتاحة لتعزيز تغطية املكا3) على سالمة القدرات الفنية الشاملة يف املقر؛

 منفصل يف جدو  األعما  ويف وثيقة.

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب جلنيت الربنامج واملالية واجمللس

 فيما ُيطلب إىل  2017-2016إىل جلنيت الربنامج واملالية دراسة التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  وُيطلب

 اجمللس:

 أن يأخذ علمًا بتنفيذ توجيهات املؤمتر والقرارات الصادرة عنه؛ )أ(

( وغايقات ومؤشقرات املخرجقات اخلاصقة باألهقداف االسقرتاتيجية       5امللحقق  أن يأخذ علمًا بإطار النتائج احملدث ) )ب(

 (؛6امللحق )

 (؛ 2امللحق امليزانية ) ( وإنشاء الوفائف املدرجة يف1امللحق أن يوافق على اهليكل التنظيمي املراجع ) )ج(

 ؛2اجلدو  أن يوافق على توزيع االعتماد الصايف حبسب أبواب امليزانية على النحو املبني يف  )د(

( وأن يشّجع األعضاء على توفري مسقاهمات  3اجلدو  أن يأخذ علمًا بالتقديرات احملدثة للموارد من خارج امليزانية ) )هق(

 رتاتيجية وتنفيذ برنامج العمل املتكامل. طوعية لتسهيل حتقيق األهداف االس

 يف ختطيط العمل  تنشأ عمليات نقل أخرى يف امليزانية نتيجة أن يأخذ علمًا بإمكانية أنُيطلب أيضًا إىل اجمللس و

من طرق أكثر كفاءة وفعالية للتنفيذ خال  فرتة السنتني. وسيجري التعاطي مع عمليات النقل ضوكذلك نتيجة استخدام املستقبل 

 من الالئحة املالية. 5-4الباب الواحد ومن باب إىل آخر من أجل تنفيذ برنامج العمل وامليزانية خال  فرتة السنتني طبقًا للبند 
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 املعلومات األساسية والنطاق -أواًل

 

برنقامج العمقل وامليزانيقة     2015درس املؤمتر يف دورته التاسعة والثالثني اليت ُعققدت يف شقهر يونيقو/حزيران     -1

. ووافقق  1)املراجعقة(  2017-2014الذي أعّده املدير العام لتنفيذ اخلطة املتوسقطة األجقل للفقرتة     2017-2016للفرتة 

وأعطى توجيهاتقه بالنسقبة إىل الوفقورات واملكاسقب النامجقة عقن        2017-2016املؤمتر على اعتمادات امليزانية للفرتة 

اشيًا مع دورة ختطيط الربامج احملددة، طلقب املقؤمتر   زيادة الكفاءة مبوازاة التأكيد على أهمية محاية برنامج العمل. ومت

لكي تنظر فيهقا   2017-2016إىل املدير العام إبراز قراراته وتوجيهاته يف التعديالت على برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

يف شقهر ديسقمرب/كانون   جلنتا الربنامج واملالية ويوافق عليها اجمللس يف دورته الثالثة واخلمسني بعد املائة املزمع عقدها 

 2015.2األو  

 

 قرارات املؤمتر وتوجيهاته

 

مليون  1 035.7وافق املؤمتر على برنامج العمل الذي اقرتحه املدير العام وصّوت على اعتماد يف امليزانية قدره  -2

 االعتمقققاد ، يبلقققب تبعقققًا لقققذلك 6/2015. وكمقققا هقققو مبقققّين يف الققققرار رققققم  2017-2016دوالر أمريكقققي للفقققرتة 

 البقققالب 2017-2016مليقققون دوالر أمريكقققي علقققى أسقققاس سقققعر الصقققرف يف امليزانيقققة للفقققرتة  1 005.6الصقققايف 

من الالئحقة املاليقة، اسقتخدام     2-4دوالرًا أمريكيًا. وأجاز أيضًا املؤمتر للمدير العام، مع مراعاة البند  1.22يورو =  1

طية أي نفقات إضافية ملرة واحدة فققط مرتبطقة بتقدعيم القتغريات     لتغ 2015-2014أي رصيد غري منفق من اعتمادات 

 التحولية. 

 

وأعرب املؤمتر، لدى موافقته على برنامج العمل بالشكل املقرتح فيه، عن تأييده لتصور املدير العام بالنسبة إىل  -3

لة بها، وشقدد علقى أهميقة اجلهقود     املنظمة وأثنى على حتديد جماالت الرتكيز وإزالة الرتكيز املقرتحة والوفورات املتص

 الرامية إىل احتواء تكاليف املوففني يف املنظمة. 

 

شدد على عدد من جماالت التنفيذ: توطيد جهود الالمركزية؛ ووأكد املؤمتر على أهمية محاية برنامج العمل،  -4

املققر الرئيسقي؛ اعتمقاد نهقج خقا       تعزيز القدرات الالمركزية تبعًا لكل إقليم مع احملافظقة علقى الققدرات الفنيقة يف     

بالبلدان املتوسطة الدخل؛ االستعانة بالشراكات لالستفادة من املزايا النسبية للفاو، والعمقل يف جمقا  مقاومقة مضقادات     

كروبات؛ ومواصلة استعراض قدرات املوارد البشرية ومقارها ومزيج املهارات لديها مبا يكفل تنفيذ برنامج العمل على يامل

 وجه.أكمل 

  

                                        
 C 2015/3الوثيقة   1
 .2017-2016عن اعتمادات امليزانية يف الفرتة  6/2015والقرار رقم  C 2015/REPيف الوثيقة  73-68الفقرات   2
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 آخر املستجدات

 

. 2030، خطقة التنميقة املسقتدامة لعقام     2015اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، يف شهر سبتمرب/أيلو   -5

وتتضمن أهداف التنميقة املسقتدامة السقبعة عشقر رخيقة خاصقة بعقاب يتسقم بققدر أكقرب مقن العدالقة واالزدهقار والسقلم               

اتيجية للمنظمة وإطار النتائج اخلا  بها عن كثب مع أهقداف التنميقة املسقتدامة،    واالستدامة. وتتواءم األهداف االسرت

  2017-2016مما سيساعد املنظمة يف مواصلة الرتكيز علقى تنفيقذ برنقامج العمقل وعلقى األولويقات القطريقة يف الفقرتة         

 وما بعدها. 

 

 نطاق الوثيقة

 

ارات املقؤمتر وتوجيهاتقه مقن أجقل تعقديل برنقامج العمقل        تستعرض هذه الوثيقة كيفية مراعاة املدير العام لققر  -6

 والتحضري لتنفيذه.  2017-2016وامليزانية للفرتة 

 

مكاسب نتيجة زيادة الكفاءة ووفورات  2017-2016وتتضمن التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  -7

( وما ينتج من ذلك من القسم الرابعلتعزيز تنفيذ الربامج )( وتدابري القسم الثالث( وختطيط العمل ورصده )القسم الثاني)

القسم تعديالت على اهليكل التنظيمي وعلى إنشاء الوفائف املدرجة يف امليزانية والتوزيع على أبواب امليزانية )

وامليزانية (. ويستعرض القسم السادس من الوثيقة اإلجراءات الالزمة بالنسبة إىل التعديالت يف برنامج العمل اخلامس

 من جانب كّل من جلنيت الربنامج واملالية واجمللس. 2017-2016للفرتة 
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 الوفورات واملكاسب النامجة عن زيادة الكفاءة -ثانيًا
 

 معلومات أساسية

 

 ما زا  السعي إىل حتقيق وفورات ومكاسب بفضل زيادة الكفاءة من األولويات القصوى بالنسبة إىل املنظمة. -8

، يعترب ضرورة تعميم ذهنية 2012التحولي، الذي أخذ بزمام قيادته املدير العام للمنظمة اعتبارًا من عام  والتغيري

"القيمة مقابل املا " داخل املنظمة، أحد عناصره األساسية. وقد أسفر ذلك حتى اآلن عن وفورات كبرية نامجة عن 

مليون دوالر أمريكي خال  فرتة  36.6، و2013-2012مليون دوالر أمريكي يف الفرتة  71.6زيادة الكفاءة: أي 

مبوازاة تنفيذ برنامج العمل املقرر. وقد صيب النهج املعتمد على أساس املبدأ الشامل املتمثل يف  2015-2014السنتني 

توى وقد حتققت الوفورات بصورة رئيسية على مس ختفيف األثر على املكاتب امليدانية وعلى اإلدارات التقنية للمنظمة.

 3وفيفة على مدى الفرتتني املاليتني. 235تكاليف املوففني ويف الوحدات اإلدارية، األمر الذي أدى إىل إلغاء 

 

، أعرب املؤمتر عن تقديره للتغيريات التحولية 2017-2016لدى النظر يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  -9

سب النامجة عن زيادة الكفاءة اليت ولدتها تلك التحوالت مبوازاة ، والوفورات واملكا2012املنفذة يف املنظمة منذ عام 

تنفيذ برنامج العمل املقرر، وحتديد جماالت مقرتحة للرتكيز وإللغاء الرتكيز وما يتصل بذلك من إعادة ختصيص مبلب 

ادات امليزانية وإذ وافق املؤمتر على اعتم 2017.4-2016مليون دوالر أمريكي يف الفرتة  14.2من الوفورات يوازي 

 عن زيادة الكفاءة مببلب النامجة، طلب من املدير العام حتقيق املزيد من الوفورات واملكاسب 2017-2016للفرتة 

وأكد املؤمتر على أهمية اجلهود الرامية إىل احتواء تكاليف  مليون دوالر أمريكي مبوازاة تنفيذ برنامج العمل املقرر. 2.7

ة إتاحة املرونة التامة للمدير العام لكي يتمكن من حتديد املزيد من الوفورات واملكاسب املوففني، ووافق على أهمي

  5عن زيادة الكفاءة. النامجة

 

 املبادئ والنهج

 

إن املبادئ املطلوبة لتحقيق هذه الوفورات النامجة عن زيادة الكفاءة وغريها من الوفورات، تنبع عن توجيهات  -10

 العام نهجًا قائمًا على مخس ركائز لتحديد املزيد من الوفورات واملكاسب النامجة عن زيادة الكفاءةيّتبع املدير و املؤمتر.

مليون  14.2وتعديالته، وهو يتوقع أن حيقق بالكامل وفورات بقيمة  2017-2016ضمن برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

زيادة الكفاءة البالغة  النامجة عنفورات اإلضافية ومن األرج  أن تنفذ املكاسب الو دوالر أمريكي، متت برجمتها.

                                        
 .CL 148/3من الوثيقة  13-8، الفقرات C 2015/8من الوثيقة  426-424الفقرات   3

 .C 2015/3من الوثيقة  4واملذكرة اإلعالمية رقم  C 2015/REP)د( من الوثيقة 70)ج( و69الفقرتان   4
 .6/2015من قرار املؤمتر رقم  3والفقرة  C 2015/REP)ب( من الوثيقة 71)هق( و70الفقرتان   5
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مليون دوالر أمريكي من خال  خف  تكاليف املوففني، بانتظار حصيلة املشاورات مع أجهزة متثيل  2.7قيمتها 

 املوففني وقرارات جلنة اخلدمة املدنية الدولية واجلمعية العامة لألمم املتحدة.

 

قد حدد وحلظ  2017-2016إّن برنامج العمل وامليزانية للفرتة  املعلومات تكنولوجيا -اإلنفاق الرأمسالي  -11

الكفاءة بفضل االخنفاض املتوقع يف اشرتاطات االستثمارات الرأمسالية املستقبلية يف البنية  زيادة مكاسب نامجة عن

يف برنامج العمل وامليزانية  كيماليني دوالر أمري 5وأعيد ختصيص وفورات تبلب  6التحتية ويف نظم تكنولوجيا املعلومات.

 لألعما  التقنية.  2017-2016للفرتة 

 

جمااًل يستدعي  13 ،2017-2016حدد برنامج العمل وامليزانية للفرتة  جماالت إلغاء الرتكيز يف الربنامج -12

مليون دوالر أمريكي اليت جرى حتديدها إىل  9.2أعيد ختصيص الوفورات البالغة و ،إلغاء الرتكيز وإعادة التنظيم

مليون دوالر أمريكي من املساهمة اليت تقدمها املنظمة كل  2.7عيدت برجمة مبلب وُأ 7جماالت عمل أعلى أولوية.

لدعم استضافة  ،8التابع للمجموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية والشراكاتسنتني إىل اجمللس املستقل للعلوم 

مليون دوالر  0.5والعمل يف جما  تغري املناخ ) مليون دوالر أمريكي( 1الدائمة للتغذية ) األمم املتحدة جلنةمة املنظ

مليون دوالر  0.7) 9وأمانة نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية مليون دوالر أمريكي( 0.5أمريكي( واإلحصاءات )

 االستشارية. اجملموعةوقد كانت إعادة التخصيص هذه ممكنة بفضل اإلصالح األخري هليكل حوكمة نظام  أمريكي(.

االستشارية واخلطة املتوسطة األجل للمنظمة أن يعززا دور  للمجموعةة اجلديد يومن شأن إطار النتائج االسرتاتيج

، حبسب ما تنص عليه مذكرة التفاهم اليت وقعت يف االستشارية يف جما  التنمية للمجموعةاملنظمة كشريكة اسرتاتيجية 

وترتيب التقييم املستقل  والشراكاتوتبقى الفاو ملتزمة التزامًا كاماًل باستضافة أمانة اجمللس املستقل للعلوم  .2013عام 

 الذي سوف يواصل االستفادة من اخلربة التقنية واملعارف الواسعة اليت تتمتع بها املنظمة. 

 

يدأب املدير العام على متابعة االستعراض  اض جلنة اخلدمة املدنية الدولية الشامل لتعويضات املوففني.استعر -13

ويف الدورة  10الشامل للجنة اخلدمة املدنية الدولية حلزمة التعويضات اخلاصة مبوففي الفئة الفنية والفئات العليا.

اختذت اللجنة عددًا من القرارات وأصدرت  2015أغسطس/آب  احلادية والثمانني املنعقدة يف الفرتة بني يوليو/متوز و

الدورة الستني بعد املائة للجنة املالية يف نوفمرب/تشرين الثاني  تبلغت بهاتوصيات تتعلق حبزمة التعويضات حبسب ما 

املقارنة  وهي تتصل بسلسلة موحدة للرتب وبدالت اإلعالة واالستحقاقات العائلية، ونطاق اهلامش مع معيار 2015.11

من حيث اخلدمة املدنية واالستحقاقات يف إطار من  التعليم والعناصر املتعلقة بالشدائد وبد  التنقل واملدفوعات املتعلقة 

                                        
 .C 2015/3من الوثيقة  133-129الفقرات   6
 .C 2015/3من الوثيقة  4املذكرة اإلعالمية رقم   7
 اجملموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية.  8
 نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية  9

 .C 2015/3من الوثيقة  3املذكرة اإلعالمية رقم   10
 .FC 160/10الوثيقة   11
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أما التبعات املالية لتلك التغيريات، علمًا أن بعضها معقد جدًا  بإعادة التوطني والتعيني ومنحة اإلعادة إىل الوطن.

يلة لتنفيذها، فلم حتدد بعد. وبالتالي فمن غري احملتمل أن حتصل وفورات كبرية يف فرتة ويتطلب فرتات مرحلية طو

واملساهمة املستمرة ضرورية لضمان  السنتني هذه جراء استعراض جلنة اخلدمة املدنية الدولية وما يتصل به من قرارات.

 أن تؤدي نتائج استعراض اللجنة إىل وفورات دائمة. 

 

، حّثت 2015الصحي. يف دورتها السابعة واخلمسني بعد املائة اليت عقدت يف مارس/آذار  أقساط التأمني -14

جلنة املالية "األمانة على مواصلة جهودها الرامية إىل احتواء تكاليف خطة التأمني الصحي احلالية، مبا يف ذلك من 

وقد استعرضت  12ملشاركني يف اخلطة."خال  تغيري ترتيبات تقاسم التكاليف ألقساط التأمني الصحي بني املنظمة وا

اإلدارة الرتتيبات املتعلقة بتقاسم التكاليف، وهناك اقرتاح قيد اإلعداد حاليًا سيتم التشاور بشأنه مع هيئات متثيل 

 2017-2016عن الكفاءة واليت حددت يف الفرتة  النامجةاملوففني لدى املنظمة، قد يفضي إىل معظم الوفورات املطلوبة 

 ليف املوففني.من تكا

 

جيري البحث عن فر  أخرى لتحقيق املزيد من الكفاءات  االستمرار يف استعراض اخلدمات اإلدارية. -15

ولكن ال ميكن حتى اآلن قياسها يف جما  اخلدمات املتعلقة بق: الرتمجة والطباعة والتوزيع من خال  العقود  والوفورات

ومعاجلة املعامالت  اخلارجية، مع احرتام توقعات األعضاء بإرسا  الوثائق يف الوقت املناسب باللغات الرمسية للمنظمة

هتمام بالشواغل األمنية واخلدمات األمنية ضمن مرفق اإلنفاق ، وصيانة املنشآت مع االيف مركز اخلدمات املشرتكة

 األمين.

 

أما  .مليون دوالر أمريكي سوف تتحقق 2.7عن الكفاءة والبالغة  النامجةكما ذكرنا أعاله، فإن الوفورات و -16

السنتني  تدابري التنفيذ احملددة من أجل حتقيق الوفورات فسوف تعتمد على التطورات اليت ستحصل خال  فرتة

 ب إىل جلنة املالية.بّلوسوف ُت

 

  

                                        
 .CL 151/3)د( من الوثيقة 14الفقرة   12
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 ختطيط العمل ورصده   -ثالثًا

 

عملييت التخطيط والرصد يف عمل املنظمة.  2017-2014يوجه إطار النتائج ملنظمة األغذية والزراعة للفرتة  -17

نتائج: املخرجات، وتقع يف صلب اإلطار املؤشرات اليت تقيس التقدم احملرز على كل مستوى من مستويات سلسلة ال

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

 يف التغريات على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية.

 

وبرنامج العمل  2017-2014رتة عملية رصد النتائج تدرجييًا يف اخلطة املتوسطة األجل للف ووصفمت وضع  -18

-2014، والتعديقالت على برنامققج العمقل وامليزانيققة للفتقرة 2013يف فرباير/شبقاط  2015-2014وامليزانيقة للفرتة 

يف  2017-2014، والتقرير عن التقدم احملرز يف اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 2013يف أكتوبر/تشرين األو   2015

واخلطة املتوسطة  2015يف فرباير/شباط  2014، والتقرير التجميعي الستعراض منتصف املدة لعام 2014مايو/أيار 

وقد  2015.13يف يونيو/حزيران  2017-2016وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2017-2014األجل )املراجعة( للفرتة 

الرئاسية ملعلومات مستندة إىل النتائج وشجع  على أهمية تلقي األجهزة 2015شدد املؤمتر الذي انعقد يف يونيو/حزيران 

 14األمانة على مواصلة إعداد إطار الرصد ورفع التقارير املستند إىل النتائج.

 

وجتري عملية ختطيط العمل املستند إىل النتائج خال  الفرتة املمتدة بني يوليو/متوز ونوفمرب/تشرين الثاني  -19

ات املمكنة )املنتجات/اخلدمات( وخمصصات املوارد مبا يف ذلك التقديرات لتحديد أهداف املخرجات، واإلجناز 2015

احملدثة ملستوى وتوزيع املساهمات الطوعية، كما يرد وصفها يف هذا اجلزء. ويف الوقت ذاته، ُصّممت تدابري لتحسني 

 .القسم رابعًاتنفيذ الربامج وجيري وضعها، كما هو حمّدد يف 

 

 إطار التخطيط والرصد

 

وحيدد اإلطار االسرتاتيجي رخية املنظمة، واألهداف العاملية، واألهداف االسرتاتيجية اخلمسة، وهدفًا سادسًا  -20

بشأن اجلودة التقنية واملعرفة واخلدمات، والوفائف األساسية كوسيلة لتحقيق النتائج، واألهداف الوفيفية للبيئة 

سنوات وبرنامج العمل وامليزانية لفرتة سنتني، النتائج واملخرجات التمكينية. وحتدد اخلطة املتوسطة األجل لفرتة أربع 

 واملؤشرات القابلة للقياس بالنسبة إىل حتقيق الغايات، واملوارد املطلوبة، اليت تشمل:
 

مخسة أهداف اسرتاتيجية مع مؤشرات، ونتائج مع مؤشرات وغايات )سنتان وأربع سنوات( وخمرجات مع  )أ(

 سنوية؛مؤشرات وأهداف 

                                        
 ؛ 22-2، الفقرات PC 115/2–FC 154/9؛ الوثيقة 70-44، الفقرات CL 148/3؛ الوثيقة 48-30، الفقرات C 2013/3الوثيقة   13

 .، القسم دا C 2015/3؛ الوثيقة 1امللحق  PC 117/5 – FC 157/7؛ الوثيقة  CL 149/LIM/6الوثيقة 
 .)ج(71الفقرة ، C 2015/REPلوثيقة ا  14
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، واألهداف الوفيفية واألبواب اخلاصة، ومؤشرات األداء الرئيسية وأهداف السنة املالية، 6اهلدف  )ب(

 واملخرجات.

 

على أن تغري املناخ يف العاب يشكل تهديدات متزايدة على األمن  2015وقد أكد مؤمتر الفاو يف يونيو/حزيران  -21

ايد لتغري املناخ أحد االجتاهات العاملية اليت مت حتديدها خال  عملية التفكري وقد كان األثر املتز 15الغذائي والتغذية.

، مع زيادة التأكيد على ذلك يف استعراض اخلطة 2013-2012للفرتة  االسرتاتيجيأثناء استعراض اإلطار  االسرتاتيجي

. وتغري املناخ هو جما  عمل 2017-2016برنامج العمل وامليزانية للفرتة  للفاو وإعداد 2017-2014املتوسطة األجل 

 حيظى بأولوية عليا بالنسبة إىل الفاو خال  األربع سنوات القادمة. 

 

أهمية دور الفاو ويقدم  16ويربز التقييم األخري ملساهمة الفاو يف جما  التكيف مع تغري املناخ وختفيف وطأته -22

ويف هذا الصدد فإن اإلدارة بصدد وضع اسرتاتيجية وخطة عمل للمنظمة يف جما  تغري املناخ  .توصيات لتحسني فعاليتها

يشمالن مجيع األهداف االسرتاتيجية اخلمسة ويدجمان األولويات اإلقليمية والقطرية. وستقود االسرتاتيجية عمل الفاو 

ع تغري املناخ وختفيف وطأته بالنسبة إىل وتعزز األثر من خال  االتساق والتدخالت، والوضوح بشأن دور التكيف م

استمرارية التنمية، والتخفيف من خطر الكوارث ونهج وآليات واضحة لدمج تغري املناخ يف برامج األهداف 

شامل ونتيجة  االسرتاتيجية. ولضمان اجلودة والتماسك يف عمل الفاو يف هذا الصدد، يقرتح إدراج تغري املناخ كموضوع

 .2017-2016)املراجعة( وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2017-2014ة املتوسطة األجل للفرتة يف اخلط 6للهدف 

 

)املراجعة( وبرنامج العمل وامليزانية  2017-2014يف اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  احملّدثويرد إطار النتائج  -23

 كما هو منصو  عليه يف على أساس سنتني، ، الذي يوجه ختطيط العمل ورصده يف عمل املنظمة2017-2016للفرتة 

بشأن جودة ومتاسك عمل الفاو يف جما  تغري املناخ الشامل لربامج األهداف  6-6وهو يتضمن اهلدف . 5امللحق يف 

 .1الشكل ويستند إطار النتائج على منوذج "سلسلة النتائج" كما يبّينه االسرتاتيجية 

 

 

                                        
 (أ)32، الفقرة C 2015/REPالوثيقة   15
 PC 118/3الوثيقة   16
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اإلدارة واالستخدام 
 المستدامين للموارد الطبيعية

 األهداف العالمية

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

 

: 1اهلدف االسرتاتيجي 

 القضاء علىاملساهمة يف 

اجلوع وانعدام األمن 

 الغذائي وسوء التغذية

: 4اهلدف االسرتاتيجي 

 وغذائيةة يمتكني ُنظم زراع

 أكثر مشواًل وكفاءة 

: 5اهلققدف االسققرتاتيجي  : احلد من الفقر يف الريف3اهلدف االسرتاتيجي 

العققيش ُسققبل  زيققادة قققدرة

 علقققققى الصقققققمود أمقققققام 

 التهديدات واألزمات

: زيادة 2ي اهلدف االسرتاتيج

وحتسني توفري السلع واخلدمات من 

 الزراعة والغابات ومصايد األمساك

 بطريقة مستدامة

 النتائج  النتائج  النتائج  النتائج  النتائج 

 نواتج نواتج نواتج نواتج نواتج نواتج نواتج نواتج نواتج نواتج

 

 

 

 

 للمنظمة البيئة التمكينية

 سلسلة نتائج منظمة األغذية والزراعةمنوذج : 1الشكل 

مؤشرات النتيجة اإلمنائية لرصقد  

اليت تقيس اآلثار الطويلقة  . التقدم

األجل اليت تسقاهم فيهقا النتقائج    

 التنظيمية.

مؤشقققرات النتيجقققة التنظيميقققة  

 عققن لقيققاس الققتغريات النامجققة 

ضققمن اسققتخدام نققواتج املنظمققة   

 مجلة أمور أخرى.

 
متكققني الوفققائف لتحسققني  

أداء املنظمققة الققذي ترصققده  

 .مؤشرات األداء الرئيسية

مؤشققققرات النققققواتج لرصققققد  

 إجنازات املنظمة.

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

 املعلومات

: حوكمة الفاو 10اهلدف الوفيفي 

 واإلشراف والتوجيه

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

 والتغذية

اإلدارة  واالستخدام املستدامني للموارد 
 الطبيعية
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وبالنسبة إىل األهداف االسرتاتيجية، ميثل كل مستوى من إطار النتائج نوعًا خمتلفًا من النتائج اليت جيب  -24

حتقيقها، بدءًا مما تنتجه املنظمة )املخرجات( ويساهم يف التغيريات على املستوى القطري أو على نطاق أوسع )النتائج( 

وتشكل سلسلة النتائج هذه الرابط بني عمل املنظمة واملستويات  واآلثار التنموية األوسع )األهداف االسرتاتيجية(.

مت حتقيق منتجات/خدمات معينة للمنظمة  إذااملختلفة للنتائج اليت مت حتقيقها. كما تد  على املنطق وراء هذه الروابط: 

ينبغي أن  فعندهامت حتقيق املخرجات وتأكيد االفرتاضات،  إذاسيتم حتقيق املخرج؛ و فعندهاعلى النحو املخطط له، 

مت حتقيق النتائج، فعندها تكون الظروف متواجدة لتحقيق أثر التنمية املنشود من  إذايؤدي ذلك إىل النتيجة املرجوة؛ و

 اهلدف.

 

ة كل سنتني، يف وستجري عملية الرصد واإلبالغ على مستوى النتائج واألهداف االسرتاتيجية يف نهاية فرت -25

 حني يتم رصد التقدم على صعيد املخرجات على أساس سنوي. ويوّفر ختطيط العمل أساسًا لرصد حتقيق النواتج.

 

 ختطيط العمل

 

هو عملية داخلية حتّدد النتائج من حيث غايات نتائج املنظمة اليت تساهم يف األهداف ختطيط العمل  -26

واألهداف الوفيفية؛ اإلجنازات املمكنة احملددة  6االسرتاتيجية ومؤشرات األداء الرئيسية بالنسبة إىل اهلدف 

 واملساءلة بشأن التنفيذ.  وإدارة املخاطر وخمصصات املوارد؛

 

 جيةاألهداف االسرتاتي

 

، وبهدف حتسني الرتكيز على النتائج 2015-2014باالستناد إىل الدروس املستفادة خال  الفرتة املالية  -27

واملساءلة، تتمحور خطط العمل املتصلة باهلدف االسرتاتيجي حو  ثالث جمموعات من املعلومات احملددة بوضوح 

 والضرورية للمسؤولية اإلدارية، واملساءلة والرصد.
 

، واليت تتوقع املنظمة حتقيقها من نتائج املنظمة املعّبر عنها كأهداف املخرجات، وجيري قياسها باملؤشرات )أ(

، باستخدام املوارد املتاحة )املساهمات التقديرية 2017-2016خال  تنفيذ برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 هداف املخرجات؛والطوعية(، حيث تؤدي املكاتب القطرية دورًا قويًا يف حتديد أ

 اليت ُتصاغ على حنو وثيق بشكل حمطات إجناز؛ املنتجات/اخلدمات )ب(

بني مدراء الربنامج االسرتاتيجي والشعب/املكاتب اليت حتّدد النتائج املتوقعة، وخمصصات  اتفاقات اخلدمة )ج(

 املوارد املرتبطة بها.

 

 –واإلقليمي والعاملي خال  فرتة يوليو/متوز  لقد ُأجنز حتديد أهداف املخرجات على الصعيد القطري، -28

، اختار مدراء التنفيذ 2015-2014. بدءًا من أهداف النتائج واملخرجات للفرتة املالية 2015أكتوبر/تشرين األو  



13 CL 153/3 

 

 

. ومّت الرتكيز 2017-2016املؤشرات ذات الصلة للمخرجات، وأعطوا وصفًا موجزًا للنتائج املتوقعة لفرتة السنتني 

خاصة على األهداف على الصعيد القطري، املتصلة باألولويات القطرية املعّبر عنها يف أطر الربامج القطرية. وقد  بصورة

 قامت فرق األهداف االسرتاتيجية باستعراض األهداف املقرتحة واملصادقة عليها لغرض اجلودة واملالءمة. وترد يف 

 .2017-2016مؤشرات وأهداف املخرجات للفرتة املالية  6امللحق 

 

وقد أفضى الرتكيز على األهداف على الصعيد القطري إىل أثرين على تقديم أهداف املخرجات يف املنظمة. أواًل،  -29

يف بلدان عديدة ، نظرًا إىل أن املساهمات يف النتائج 2016مقارنًة بعام  2017بدت األهداف منحازة عامة حيا  عام 

)مقارنًة  2017-2016سوف تتحقق يف العام الثاني من فتقرة السنتني. وثانيقًا، مثقة زيقادة فقي أهداف الفرتة املالية 

 ( بالنسبة إىل معظم املؤشرات اليت تكون فيها وحدة القياس هي البالد.2015-2014مع الفرتة املالية 

 

لتحديد املنتجات واخلدمات  2015/تشرين الثاني نوفمرب -وُتستخدم األهداف خال  أكتوبر/تشرين األو  -30

وحتفيز خمصصات املوارد، وهذا ما قد يؤدي إىل نقل املوارد فيما بني أبواب امليزانية. ويف هذه األثناء، مّت حتديث 

ماته املستوى املقدر وتوزيع املساهمات الطوعية باالستناد إىل استعراض تقديرات التنفيذ يف كل مشروع على حدة، ومساه

 التقديرات احملدثة للمساهمات الطوعية حبسب باب امليزانية. 4القسم خامسًا، اجلدو  يف خمرجات املنظمة. وترد يف 

 

 : اجلودة الفنية، واملعرفة واخلدمات6اهلدف 

 

جودة وكما  العمل الفين واملعياري للمنظمة؛ وتوفري إحصاءات رفيعة اجلودة؛ وتنسيق  6يضمن اهلدف  -31

إطار النتائج مع مؤشرات األداء  5امللحق املواضيع املشرتكة لقضايا اجلنسني، واحلوكمة، والتغذية وتغري املناخ. ويرد يف 

 العمل لإلحصاءات واملواضيع املشرتكة.. كذلك، ُيلقى الضوء أدناه على النهج إزاء ختطيط 6الرئيسية للهدف 

 

 اإلحصاءات

 

إن اإلحصاءات الرفيعة اجلودة أساسية لتصميم واستهداف سياسات ترمي إىل احلّد من اجلوع، وسوء التغذية  -32

العامل  والفقر يف األرياف، وللرتويج لالستخدام املستدام للموارد الطبيعية. وكبري اإلحصائيني يف املنظمة، بدعم من الفريق

املشرتك بني اإلدارات املعين باإلحصاء، مسؤو  عن التنسيق العام لوضع أساليب جلمع، وجتميع، ونشر وحتليل 

واستخدام البيانات يف اجملاالت املختلفة، وتوفري الدعم لتعزيز مؤسسات اإلحصاءات الوطنية يف مجع وحتليل ونشر 

 وقابلة للمقارنة على الصعيد الدولي، حتصل عليها مجيع البلدان.البيانات حبيث يتّم إنتاج بيانات رفيعة اجلودة 

 

على آلية احلوكمة والتنسيق اإلمجالية للربنامج اإلحصائي يف منظمة الفاو، إضافًة إىل بع   2-6ينص اهلدف  -33

اردة من الربامج األنشطة املعيارية واملؤسسية املشرتكة اإلحصائية، يف حني تتقرر أنشطة أخرى استجابًة إىل طلبات و

ُمصّمم لتيسري حتقيق نتائج مؤسسية يف إطار مجيع األهداف  2-6اخلمسة للهدف االسرتاتيجي. لذا، فإن اهلدف 
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االسرتاتيجية. ويقوم الفريق العامل املشرتك بني اإلدارات املعين باإلحصاء باستعراض خطط العمل لألنشطة اإلحصائية 

 ضمن التوجيهات اإلمجالية لكبري اإلحصائيني.، ورصدها املؤسسية واملوافقة عليها

 

 املواضيع املشرتكة )النوع االجتماعي، واحلوكمة، والتغذية، وتغري املناخ(

 

يعتمد تنفيذ املخرجات وحتقيق النواتج واألهداف االسرتاتيجية على معاجلة قضايا مشرتكة. تنقص النتائققج  -34

النوع االجتماعي، واحلوكمة، والتغذية، وتغري املناخ يف برامج اهلدف على آليات القيادة والتنسيق لدمج  6-6إىل  6-3

 االسرتاتيجي.

 

وبهدف دمج قضايا النوع االجتماعي، واحلوكمة، والتغذية، وتغري املناخ بشكل صري  يف ختطيط، وتنفيذ  -35

 ورصد خمرجات ونتائج اهلدف االسرتاتيجي بأربع طرق:
 

يرّكز على حتديد األولويات لفرتة السنتني من أجل معاجلة القضايا  6-6إىل  3-6العمل املقرر يف إطار النتائج  )أ(

 املشرتكة، وعلى وضع نهج ذات الصلة، وحتديد املعايري وبناء القدرات يف منظمة الفاو ملعاجلة هذه القضايا.

العمل املقرر يف إطار األهداف االسرتاتيجية يدمج ويستخدم األولويات ملعاجلة القضايا املشرتكة يف آليات   )ب(

 التنفيذ احملددة.

تقيس مؤشرات األداء الرئيسية جودة ونطاق تنسيق اخلدمات الفنية املشرتكة الشاملة وتوفريها، يف حني أن  )ج(

النوع االجتماعي، ية ذات الصلة تتتّبع استخدام قضايا أوصاف مؤشرات خمرجات األهداف االسرتاتيج

 واحلوكمة، والتغذية، وتغري املناخ للمساعدة يف تنفيذ خمرجات األهداف االسرتاتيجية.

بشأن  4-6بشأن النوع االجتماعي )مدير شعبة احلماية االجتماعية(؛ و 3-6الوحدات املسؤولة عن النتائج  )د(

بشأن التغذية )مسؤو  أو  يف شعبة  5-6اإلدارة االقتصادية واالجتماعية(؛  مدير عام مساعد يفاحلوكمة )

)مدير شعبة املناخ والطاقة واحليازة( وشبكات جهات االتصا  التابعة هلا تعمل بشكل وثيق  6-6التغذية(، و

 مع فرق األهداف االسرتاتيجية.

 

 األهداف الوفيفية

 

ية )التوعية؛ تكنولوجيا املعلومات؛ حوكمة الفاو؛ اإلشراف والتوجيه؛ تهيئ األهداف الوفيفية البيئة التمكين -36

اإلدارة( الضرورية للنجاح يف تنفيذ برنامج عمل منظمة الفاو. كما أن مدراء وحدات العمل املسؤولة حيّددون معايري األداء 

 :2017-2016يف خطط العمل. وقد ُأدرجت ثالثة حتسينات على عملية التخطيط يف الفرتة املالية 
 

تركيز حمتوى خطط العمل على املعلومات املطلوبة لتوفري فعالية التخطيط، والرصد واملساءلة من خال  تنفيذ  )أ(

 أكثر تنظيمًا لسياسة إدارة املخاطر املؤسسية؛
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 استعراض اخلدمات واملوارد الالمركزية لضمان نشر متسق للموارد وتطبيق سياسات مؤسسية؛ )ب(

تعزيز املساءلة والرقابة الداخلية من جانب املشرفني على وحدة العمل، الذين استعرضوا خطط العمل وأّكدوا  )ج(

 على إمكانية حتقيقها، وذلك متاشيًا مع السياسات واألولويات املؤسسية.  

 

 عملية حتسني التخطيط إىل أثرين: تفضي -37
 

لَحظ املوارد للعمليات واالتصاالت والشراكات على حنو كامل يف ختطيط أكثر اتساقًا للموارد املقررة، حيث ُت )أ(

(، كما أن املوارد املتصلة بدعم خطط العمل الفنية ُتلحظ يف األهداف 8إطار التوعية )اهلدف الوفيفي 

 االسرتاتيجية.

من اهلدف  تعديل يف وصف خمرجني مبا يعكس إعادة إسناد مسؤولية إدارة دورة املشروع من خارج امليزانية )ب(

)تعبئة املوارد والتعاون بني بلدان اجلنوب(، وتغيريًا يف  3-8)اإلدارة( إىل اهلدف الوفيفي  3-10الوفيفي 

 .6امللحق دا (، كما يرد يف -1-11باء ، -1-8، و1-ألف-8ثالثة مؤشرات أداء رئيسية وغايات )

 

 إدارة املخاطر

 

حتسني  يتّم جتميع أو  سجل للمخاطر على مستوى املنظمة بهدف 17يف إطار سياسة املساءلة ملنظمة الفاو، -38

وحتسني إشراف اإلدارة العليا وتوجيه املنظمة، من خال  جتديد قائمة املخاطر األكرب اليت  العمل ختطيطجودة ومالءمة 

اليت تواجهها منظمة  تواجه املنظمة مرفقًة بآراء مدراء التنفيذ ومدراء وحدات العمل إزاء التهديدات والفر  املتغرية

 الفاو.

 

 على مستوى املنظمة قد تكون هلا أسباب حمتملة )غالبًا  خماطرويف إطار عملية ختطيط العمل، مّت حتديد  -39

ما ترتبط بأحداث خارجية خترج عن سيطرة منظمة الفاو(، والتبعات املمكنة يف حا  جتّسد اخلطر، والضوابط القائمة 

تتصل بتعبئة املوارد  مشروع سجل املخاطر على مستوى املنظمة تشكل اليت هذه املخاطرطر. وحاليًا إلدارة هذه املخا

والقدرات التقنية وجودة البيانات وأداء اإلدارة واملوففني وتنفيذ املشاريع واألمن يف جما  تكنولوجيا املعلومات وسالمة 

 .وأمن املوففني.

 

 الرصد

 

الرصد واإلبالغ على مستوى النتائج يف نهاية كل فرتة مالية، يف حني يتم رصد التقدم على صعيد  جيري -40

 املخرجات كل سنة.
 

                                        
17

  FC157/15ة الوثيق  
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 رصد مستوى النتائج

 

على املستوى القطري و/أو املستوى العاملي،  تعكس النتائج التنظيمية التغيريات احلاصلة يف البيئة التمكينية -41

والضرورية لتعزيز حتقيق األهداف االسرتاتيجية األرفع مستوى. وهي تتصل باملسائل على الصعيدين القطري أو 

اليت قد تعيق التقدم، مبا يف ذلك على سبيل املثا : مدى  -يف جماالت تغطيها املنظمة ووفائفها الرئيسية  -الدولي

لسياسات والربامج، ومستوى املوارد واالستثمارات املخصصة، ومستوى وقدرات التنسيق/الشراكات، والقدرة صلة أطر ا

 على توفري املعلومات لصنع القرار واستخدامها يف ذلك.

 

تقيس املؤشرات على مستوى الناتج عدد البلدان اليت قامت باإلصالحات الضرورية ووضعت القدرات املطلوبة  -42

لتحقيق األهداف االسرتاتيجية يف جماالت تساهم فيها املنظمة؛ أو مدى ما أحرزه اجملتمع الدولي من تقدم يف حتسني 

ومعايري، ومواصفات واتفاقات مثاًل. ُتجمع املؤشرات على أطر البيئة التمكينية الشاملة، عن طريق وضع أطر سياسات، 

مستوى النتائج ضمن احملّددات الرئيسية للنجاح، مثاًل: مدى صلة أطر السياسات والربامج؛ ومستوى املوارد 

واالستثمارات املخصصة، ومستوى وقدرات التنسيق/الشراكات؛ والقدرة على توفري املعلومات لصنع القرار واستخدامها 

 يف ذلك.

 
مؤشرًا ملستوى النتائج لسبع عشرة نتيجة يف األهداف االسرتاتيجية اخلمسة. وسوف  34مثة ما جمموعه  -43

. وسوف 2017-2016( يف نهاية فرتة السنتني 2015ُيقاس التقدم احملرز )انطالقًا من تقييم املنظمة يف نهاية عام 

. وسوف جيري قياس التقدم 2017ييمات املتابعة يف نهاية عام تتحّدد احلركة يف املؤشرات على مستوى النتائج بتق

بعدد البلدان اليت تكون قد تقّدمت مستوى واحدًا على األقل )أي البلدان اليت زادت قيمة مؤشرها وانتقلت من فئتها 

انية للفرتة األساسية إىل فئة أعلى(. كما أن مؤشرات وغايات مستوى النتائج كما ينّص عليها برنامج العمل وامليز

 . 5امللحقوترد يف ( باء-2-4جيم و-1-4)باستثناء  ب تتغري 2016-2017

 

 رصد مستوى املخرجات

 

املخرجات. وهي متثل النتائج اليت تكون  تنتج املنظمة، وتراقب، وختضع بصورة كاملة للمساءلة بشأن حتقيق -44 

املنظمة خاضعة للمساءلة عنها على املستويات العاملي واإلقليمي والوطين واإلجنازات امللموسة لتدخالت املنظمة املمولة 

من الربنامج العادي أو مبوارد من خارج امليزانية. وقد مّت وضع املؤشرات والغايات، وجيري قياسها على مستوى 

 رجات لكّل هدف اسرتاتيجي.املخ

 

. ويستند كل منها إىل 6امللحق ويرد مخسون مؤشرًا ملستوى خمرجات األهداف االسرتاتيجية اخلمسة يف  -45

مذكرة املنهجية األساسية اليت حتدد األساس املنطقي للمؤشر، وتعريف مفصل وطريقة التقدير. وقد مسحت الدروس 

سنوية األوىل لرفع التقارير بتعزيز وتوضي  قياس العديد من مؤشرات مستوى املخرجات املستفادة خال  التنفيذ والدورة ال
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ال ميثل التغيريات يف مؤشرات مستوى  2014اليت جتّسدت باتصاالت حمّسنة. غري أن أيًا من هذه املؤشرات لعام 

ئج على مستوى املنظمة. وسوف باستخدام نظام جديد لتتّبع النتا 2014املخرجات. وقد جرى قياس هذه املؤشرات لعام 

. وقادة الربنامج االسرتاتيجي مسؤولون عن رصد مؤشرات املخرجات 2017-2016ينطبق النظام ذاته يف فرتة السنتني 

 لألهداف االسرتاتيجية.

 

عن ووقد وّفر حتديد الغايات حملًة عامة جيدة عن احلاجات املمكنة للبلدان واألقاليم يف السنتني القادمتني،  -46

رصد النتائج على مستوى املنظمة. والتنفيذ يتطّلب املرونة، سيما أن فرصًا قد تنشأ والسياق قد يتغري خال  فرتة  قاعدة

السنتني. ومن اهلام اإلشارة أيضًا إىل أنه سيتّم اإلبالغ فقط عن النتائج الفعلية املستندة إىل األدلة يف نهاية السنة األوىل 

قرير التجميعي الستعراض منتصف املدة إلفهار التقدم احملرز، كما سيتم اإلبالغ عن اإلجنازات من فرتة السنتني يف الت

بالتزامن مع تطور املؤشرات على  2017و 2016الفعلية املستندة إىل األدلة يف تقرير تنفيذ الربامج الذي يغطي العامني 

كافة )القطري، واإلقليمي والعاملي( باالستناد إىل أدّلة  مستوى النتائج واألهداف. وسوف يتم رفع التقارير على املستويات

 ، على أن جيري تعديلها وفق املطلوب لالّطالع عليها داخليًا.2015-2014إثر النهج املنّفذ يف الفرتة املالية 

 

، واألهداف الوفيفية واألبواب 6لقد ُحّددت مؤشرات األداء الرئيسية والغايات وجيري قياسها للهدف  -47

، حيث تظهر 5امللحق يف  2017-2016خلاصة. وترد مؤشرات األداء الرئيسية والغايات ذات الصلة للقرتة املالية ا

. كما أن رخساء 2017-2016وختطيط العمل للفرتة املالية  2014التغريات ذات الصلة نتيجة الرصد واإلبالغ لعام 

 ، واألهداف الوفيفية واألبواب اخلاصة. 6وحدات األعما  مسؤولون عن مؤشرات الرصد للهدف 
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 التدابري لتعزيز تنفيذ الربنامج -رابعًا
 

 سياق السياسات

 

-2014عن طقرق عمقل جديقدة فقي الفرتة املاليقة  2013-2012أسفر التغيري التحّولقي خال  الفتقرة املالية  -48

: اإلطار االسرتاتيجي املنّق  الذي يرّكز عمل منظمة الفاو على األهداف االسرتاتيجية اخلمسة، وإطار التخطيط 2015

والرصد املستند إىل النتائج يف اخلطة املتوسطة األجل/برنامج العمل وامليزانية، ونهج إدارة املصفوفة لتحقيق النتائج على 

 املستوى القطري، واإلقليمي والعاملي. 

 

منسقي اهلدف االسرتاتيجي ومدراء  2015-2014وتضّم ترتيبات إدارة املصفوفة اليت ُوضعت يف الفرتة املالية  -49

التنفيذ املسؤولني عن تصميم، وتنسيق ورصد تنفيذ الربامج، واإلدارات الفنية واإلدارات الالمركزية واملكاتب امليدانية 

املسؤولة عن املدخالت الفنية اجليدة والتنفيذ. ويوفر جملس رصد الربامج املؤسسية، الذي يرأسه املدير العام مع منسقي 

ألهداف االسرتاتيجية ورخساء اإلدارات واملكاتب املسؤولة، االجتاه االسرتاتيجي، والتنسيق، واإلشراف واستعراضًا ا

 18مستمرًا لنهج املصفوفة من أجل تنفيذ الربامج.

 

والنقاش يف  2014، كما يبّينه استعراض منتصف املدة لعام 2015-2014وتشري التجربة خال  فرتة السنتني  -50

من أجل تسريع  2017-2016رصد الربامج املؤسسية، إىل احلاجة إىل توحيد التغيري التحّولي يف الفرتة املالية جملس 

وحتسني عملية تنفيذ الربنامج لتحقيق النتائج واألثر، وخباصة على الصعيد القطري. وباالستناد إىل التدابري املتخذة إزاء 

خطيط العمل والرصد )القسم ثالثًا(، يّتخذ املدير العام إجراءات لتعزيز تنفيذ مكاسب ووفورات الكفاءة )القسم ثانيًا(، ولت

الربامج على ثالث جبهات: تعزيز ترتيبات اإلدارة الداخلية، وترشيد اهليكل التنظيمي يف املقر الرئيسي، واستعراض 

 شبكة املكاتب امليدانية.

 

 ترتيبات اإلدارة الداخلية املعّززة

 

، ُأقّر بأن 2013-2012تعراض وإعادة تصميم اإلطار االسرتاتيجي ملنظمة الفاو يف فرتة السنتني منذ بداية اس -51

التنفيذ قد يستوجب عملية معقدة وتفاعلية تتطلب تغيريًا ملحوفًا يف طريقة عمل املنظمة. واستنادًا إىل استعراض التجربة 

ية الداخلية، وتوضع التدابري يف ستة جماالت رئيسية من ، مّت حتديد التعزيزات اإلدار2015-2014يف الفرتة املالية 

 أجل تسريع تنفيذ الربامج:
 

ُتصّمم األهداف االسرتاتيجية اخلمسة، اليت لديها جمموعة واضحة من النتائج احملّددة زمنيًا الواجب ان  )أ(

برامج األهداف االسرتاتيجية (، بوصفها ُأنظر القسم ثالثًاحتققها منظمة الفاو، وال سيما على الصعيد القطري )
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( استئصا  اجلوع، وحتقيق األمن الغذائي 1لغايات اإلدارة من أجل التشديد على التنفيذ والنتائج من أجل: )

( بناء القدرة على 5( نظم األغذية؛ )4( احلّد من الفقر يف الريف؛ )3( الزراعة املستدامة؛ )2والتغذية؛ )

 الصمود.

داف االسرتاتيجية قيادة دائمة وفرق إدارة صغرية خمصصة هلا لدعم عملية تصميم، تتوّفر لربامج األه  )ب(

وختطيط، وتنفيذ ورصد الربامج. لذا، ُيحّرر منّسقو اهلدف االسرتاتيجي من مهامهم كمدراء شعبة، وجيري 

ريق صغري تعيينهم قادًة متفرغني لربامج األهداف االسرتاتيجية، على أن يساند كّل منهم نائب متفّرغ وف

 يتألف من أربعة إىل ستة موففني فنيني معارين من إداراتهم/مكاتبهم. 

وُتنشأ سلسلة واضحة للقيادة، واإلشراف، واملساءلة يف قيادة برامج األهداف االسرتاتيجية إزاء اإلدارة العليا،  )ج(

وتنسيق املدير العام  من خال  وضع قادة الربامج االسرتاتيجية وفرق اإلدارة اليت تساندهم حتت إشراف

املساعد )التعاون التقين(، مبا يسّهل التفاعل األوثق واملواءمة مع تعبئة املوارد، والتعاون بني بلدان اجلنوب، 

واالستثمار والتأهب حلاالت الطوارئ، واالستجابة إىل متطلبات برامج األهداف االسرتاتيجية. ويف إطار هذا 

 ساعد للتعاون التقين تقريره مباشرة إىل املدير العام؛الرتتيب، يرفع املدير العام امل

ُتنشأ روابط أقوى بني املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية من خال  آليات تنفيذ حمددة بشكل واض  لربامج  )د(

 قطرية ومبادرات إقليمية، حيث ُتربم اتفاقات خدمة بني قادة الربامج االسرتاتيجية واملمثلني اإلقليميني؛

يقوم تنسيق ومساءلة أكثر فعالية بني قادة الربامج االسرتاتيجية واإلدارات الفنية من خال  فرق إدارة األهداف  )هق(

االسرتاتيجية من أجل احلفاف على اجلودة الفنية يف تنفيذ الربامج، وخباصة على الصعيد القطري، حيث 

 تيجية واألنشطة الفنية على صعيد املنظمة.جيري ترتيب اإلدارات الفنية لدعم آلية تنفيذ األهداف االسرتا

نظام رصد وإبالغ لتنفيذ الربامج وحتقيق النتائج من جانب مكتب االسرتاتيجية، والتخطيط  جيري إنشاء )و(

 وإدارة املوارد، حبيث تستخدمه اإلدارة العليا، وقادة الربامج االسرتاتيجية، ومدراء التنفيذ ورخساء املكاتب.

 

ترتيبات اإلدارة هذه إىل توضي  وتعزيز األدوار واملسؤوليات القائمة، حيث يتوىل قادة الربامج وتهدف  -52

االسرتاتيجية وفرقهم عملية توجيه التصميم واإلدارة االسرتاتيجية لربامج األهداف االسرتاتيجية، واإلدارات الفنية مبا 

رامج األهداف االسرتاتيجية واألنشطة الفنية على صعيد يضمن االمتياز الفين للمساهمات اليت يقدمها موففوها إىل ب

اليت تقود معظم آليات تنفيذ برامج األهداف االسرتاتيجية وتستفيد من توجيه الربامج اليت  املكاتب الفرعيةاملنظمة، و

 يوفرها قادة الربامج االسرتاتيجية والتوجيه الفين لإلدارات.

 

 ترشيد قدرات املقر الرئيسي

 

وتنفيذه، شّدد املؤمتر على االستعراض  2017-2016لنظر يف برنامج العمل وامليزانية يف الفرتة املالية لدى ا -53

املستمر لقدرات املوارد البشرية، ومواقعها ومزيج املهارات اليت تتمتع بها لضمان التنفيذ األمثل لربنامج العمل 
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وبهدف دعم الرتتيبات املعّززة لإلدارة الداخلية املذكورة أعاله، (، القسم ثالثًاوبالرتابط مع ختطيط العمل ) 19وامليزانية.

ُتقرتح تدابري  2017،20-2016ومتاشيًا مع جماالت التشديد وإزالة التشديد يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة املالية 

كل التنظيمي للمقر لرتشيد اخلربة، وتبسيط القدرات يف املقر الرئيسي، مع ما ينتج عن ذلك من تعديالت يف اهلي

 (.1امللحق الرئيسي كما هو حمّدد أدناه ويظهر يف اهليكل التنظيمي )

 

هذه التدابري، وبالرتابط مع الرتتيبات املعززة لإلدارة املشار إليها أعاله، سوف تضمن االستخدام األمثل خلربة  -54

 ر الرئيسي، ويف اإلدارات الفنية الفردية.املنظمة، يف حني حتافظ على سالمة القدرات الفنية اإلمجالية يف املق

 

 نائب املدير العام )منسٌّق املوارد الطبيعية(

 

يشرف نائب املدير العام )منّسق املوارد الطبيعية( على اإلدارات واملكاتب املسؤولة عن الزراعة ومحاية  -55

املناخ، واألراضي واملياه، والبحوث واإلرشاد. املستهلك، ومصائد األمساك وتربية األحياء املائية، والغابات، وتغّير 

وُتجرى تعديالت عديدة لرتشيد شكل هذه الوحدات وخطوط اإلبالغ مبا خيدم على حنو أفضل برامج األهداف 

 االسرتاتيجية واألنشطة الفنية على مستوى املنظمة.

 

لرتكيز عملها على حنو أفضل. أواًل، ُتنقل وفائف  إدارة الزراعة ومحاية املستهلكُأدخلت ثالثة تغيريات على  -56

إىل الُشعب ذات الصلة يف مصلحة الشؤون االقتصادية  شعبة البنية األساسية الريفية والصناعات الغذائيةوقدرات 

قل شعبة واالجتماعية )ُأنظر أدناه( لتقريبها إىل عمل منظمة الفاو يف جما  التنمية االقتصادية واالجتماعية. ثانيًا، ُتن

األراضي واملياه من منسق املوارد الطبيعية إىل إدارة الزراعة ومحاية املستهلك، على أن تبقى وحدة صغرية ُتعنى بنظم 

املعلومات اجلغرافية املكانية وأمانة نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية يف مكتب منسق املوارد الطبيعية لتسهيل 

وحدات املسؤولة عن البحوث واإلرشاد، مبا يف ذلك اجمللس املستقل للعلوم والشراكات التابع إعادة التوجيه. ثالثًا، ال

ُتنقل إىل واملنتدى العاملي للبحوث الزراعية، ، آلية التقييم املستقلللمجموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية و

 ساعد، إدارة الزراعة ومحاية املستهلك.مكتب منسق املوارد الطبيعية لتكون حتت مسؤولية املدير العام امل

 

مكتبًا صغريًا للمدير العام املساعد إلدارة مصائد األمساك  إدارة مصائد األمساك وتربية األحياء املائيةوتضم  -57

شعبة . ومن أجل تبسيط عملية تيسري اإلدارة، ُتدمج الشعبتان ضمن 2-وشعبتني يرأس كل منهما مدير من فئة مدير

يشرفون  1-ونائبان من فئة مدير 2-يرتأسها مدير من فئة مدير وارد مصائد األمساك وتربية األحياء املائيةسياسة وم

 .فروععلى سبع 
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منهما مدير من  الكذلك، تضم إدارة الغابات مكتبًا صغريًا للمدير العام املساعد إلدارة الغابات وشعبتني يرأس ك -58

 اإلدارة، ُتدمج الشعبتان ضمن شعبة سياسة وموارد الغابات، يرتأسها مدير . ومن أجل تبسيط عملية تيسري2-فئة مد

 فريقًا. 12يشرفون على  1-ونائبان من فئة مد 2-من فئة مدير

 

فهي تغطي جمموعة من االختصاصات. ويقدم التقييم األخري ملساهمة  شعبة املناخ، والطاقة واحليازةوأّما  -59

ست توصيات، قبلتها اإلدارة، متّهد الطريق بصورة   21.املناخ والتخفيف من أثره منظمة الفاو يف التكيف مع تغري

أساسية لوضع اسرتاتيجية واضحة على مستوى املنظمة وخطة عمل حو  تغري املناخ يف برامج الفاو لألهداف 

على احليازة إىل  ومن أجل تركيز العمل على الشعبة يف هذا اخلصو ، ُتنقل القدرات واملوارد للعمل االسرتاتيجية

حظه مكتب الشراكات والدعوة وتنمية القدرات )ُأنظر أدناه( كما يتم توحيد العمل على الطاقة احليوية وفق ما يال

اليت تنشأ بتنسيق والبيئة . وسوف تقوم الشعبة املعنية بتغري املناخ 2017-2016برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

احلّد من بمبا يف ذلك العناصر ذات الصلة  كموضوع شامل، عمل بشأن تغري املناخاسرتاتيجية منظمة الفاو وخطة ال

 خماطر الكوارث.

 

 املدير العام املساعد )منّسق إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية(

 

يشرف املدير العام املساعد )منّسق إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية( على مخس وحدات مسؤولة عن  -60

اقتصاد التنمية الزراعية، والتغذية، والتجارة واألسواق، واحلماية االجتماعية واإلحصاءات، وكذلك احلوكمة ووحدة 

دعم السياسات. ويف حني تبقى الُشعب اخلمسة كما هي عليه، جتري بع  التعديالت على مسؤولياتها حيث يتم 

آزر الوفائف من خال  النقل املستهدف لقدرات حمّددة توحيد اخلربة املطلوبة يف الُشعب الفردية من أجل تعظيم ت

 داخل إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية وخارجها.

 

مثة حاجة ملواءمة عمل منظمة الفاو حبيث يوىل اهتمام أكرب للتغذية، وبطريقة تعاجل األسس االقتصادية،  -61

واالجتماعية والبيئية لألمن الغذائي والتغذية يف األجل الطويل، واملتصلة مباشرة مبفهوم النظم الغذائية املستدامة 

ة واملوارد يف شعبة املناح والطاقة واحليازة إىل شعبة التغذية وسالسل القيمة املستدامة. لذا، ُينقل عمل سلسلة القيم

والنظم الغذائية اليت يتّم حتويلها، مبا يف ذلك منصب نائب املدير. وهذا يعزز إىل حد بعيد قدرة هذه الشعبة، وال سيما 

املعين بالتغذية، وسوف  يف سياق تنفيذ التوجيهات الصادرة عن املؤمتر الذي فهر إثر انعقاد املؤمتر الدولي الثاني

يساعد منظمة الفاو على الرتويج لُنُهج شاملة حتّسن األمن الغذائي والتغذوي لدى عدد كبري من الفقراء واألطراف على 

 نطاق صغري يف القطاع الغذائي الزراعي.
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ففني واملوارد الذين بطرق ثالثة. أواًل، ُيعاد نقل املو شعبة اقتصاديات التنمية الزراعيةويتم ترشيد وفائف  -62

يعملون على دراسات املنظورات العاملية وتنسيق حالة األغذية والزراعة إىل مكتب املدير العام املساعد يف اإلدارة 

املعاد إنشاخها، مبا يوّفر برناجمًا على صعيد املنظمة هلذا  وحدة دراسات املنظورات العامليةاالقتصادية واالجتماعية يف 

ُينقل املوففون واملوارد يف شعبة اقتصاديات التنمية الزراعية حيث يعملون على احلق يف الغذاء ومشروع العمل. ثانيًا، 

التحّو  من احلماية إىل اإلنتاج، إىل شعبة احلماية االجتماعية، حيث جتري مواءمتهم على حنو أفضل. ثالثًا، ُينقل 

البنية األساسية الريفية والصناعات الزراعية إىل شعبة املوففون واملوارد يف جما  التحليل االقتصادي، يف شعبة 

 اقتصاديات التنمية الزراعية.

 

شعبة السياسات االجتماعية ولكي تتمكن شعبة احلماية االجتماعية من إفهار عملها، ُيعاد تسميتها  -63

التحّو  من احلماية إىل اإلنتاج من  . وُينقل إليها املوففون واملوارد للعمل على احلق يف الغذاء ومشروعواملؤسسات الريفية

 شعبة اقتصاديات التنمية الزراعية، وللعمل على التمويل املالي من شعبة البنية األساسية الريفية والصناعات الزراعية.

 

 نائب املدير العام )العمليات(

 

د املنظمة؛ واملؤتر واجمللس يشرف نائب املدير العام لشعبة العمليات على اخلدمات اإلدارية واألمنية على صعي -64

وشؤون املراسم؛ وتكنولوجيا املعلومات، والتعاون الفين؛ واملكاتب الالمركزية على املستوى القطري، واإلقليمي الفرعي 

واإلقليمي. وإضافًة إىل رفع خطوط التقارير اليت يضعها املدير العام املساعد لشعبة التعاون الفين إىل املدير العام، كما يرد 

، ُيجرى تغيريان لتعزيز اخلدمات املقدمة للمكاتب امليدانية وترشيد اخلدمات اإلدارية واألمنية على صعيد القسم ثالثًايف 

 املنظمة.

 

توجد الشراكات يف قلب مهمة منظمة الفاو للمساعدة يف بناء التوافق من أجل قيام عاب حمّرر من اجلوع. وقد  -65

كمكتب من املستوى العالي يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة املالية  وتنمية القدراتمكتب الشراكات، والدعوة  أنشئ

من أجل توحيد وتقوية قدرات الفاو على وضع وتعزيز الشراكات مع أطراف غري حكوميني. وهذا املكتب  2014-2015

سرتاتيجية منظمة الفاو للشراكات اجملتمع املدني، وا منظمات مسؤو  عن تنفيذ اسرتاتيجية منظمة الفاو للشراكات مع

مع القطاع اخلا . ولضمان أن يزيد تنفيذ هذه االسرتاتيجيات املزايا النسبية اليت تتمتع بها املنظمة، كما يدعو إليه 

ولكي يتّم ذلك بالتعاون الوثيق مع املكاتب امليدانية، سوف يرفع مكتب الشراكات والدعوة وتنمية القدرات  22املؤمتر،

إىل نائب املدير العام للعمليات. وسوف يتلقى املكتب املوارد املخصصة للدعوة إىل اخلطوط التوجيهية بشأن  تقاريره

احلوكمة املسؤولة عن حيازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين، اليت كانت موجودة 

 لدعم اإلقليمي والقطري القوي.سابقًا يف مركز إعادة التأهيل التغذوي، للرتكيز على ا
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من أجل الرتكيز على  2017-2016للفرتة  وامليزانيةُدجمت وفيفة إدارة اخلدمات املؤسسية يف برنامج العمل  -66

اخلدمات املالية واإلدارية واملشرتكة. وتواصل اإلدارة ترشيد هذه اخلدمات على حنو أكرب من خال  توحيد خدمات 

ي مع وحدة األمن امليداني يف شعبة العمليات وإنشاء خدمة أمنية موحدة حتت السلطة املباشرة األمن يف املقر الرئيس

اخلدمات اإلدارية  وحدةلنائب املدير العام للعمليات. وعالوًة على ذلك، جرى تبسيط شعبة اخلدمات اإلدارية لتصب  

مات، والبنية األساسية، والتوريد، والسفر( عن اخلدمات اإلدارية )جممع السلع واخلداألربعة حيث يرفع املسؤولون 

، تبقى هذه اخلدمات القسم ثانيًاتقاريرهم إىل املدير العام املساعد يف إدارة اخلدمات املؤسسية. أخريًا، كما يشري إليه 

 خاضعًة الستعراض مستمر لتبسيطها على حنو أكرب، ومكاسب ووفورات الكفاءة. 

 

 العام املساعد )التعاون الفين( املدير

 

يشرف املدير العام املساعد )التعاون الفين( على تعبئة املوارد املؤسسية واالستثمار فيها، والتعاون بني بلدان  -67

وأنشطة إعادة التأهيل، واآلن تنفيذ برامج األهداف االسرتاتيجية. ومتاشيًا مع  الطوارئاجلنوب، واألنشطة يف حاالت 

(، يرفع املدير العام املساعد )التعاون الفين( تقريره مباشرة إىل املدير القسم ثالثًاات املعززة لإلدارة الداخلية )الرتتيب

العام، وليس إىل نائب املدير العام )العمليات(، يف إطار املسؤولية اجلديدة اليت يضطلع بها املدير العام املساعد )التعاون 

رامج األهداف االسرتاتيجية بالتعاون الوثيق مع مجيع اإلدارات الفنية واملكاتب امليدانية. الفين( ومساءلته حيا  تنفيذ ب

وإضافًة إىل ذلك، ُتنشأ مخس فرق إلدارة األهداف االسرتاتيجية بوصفها وحدات حتت إشراف املدير العام املساعد 

اتيجية من مستوى مدير، باستخدام أربعة لشعبة التعاون الفين، يرأس كل منها قائد من قادة برامج األهداف االسرت

توجد بفعل تدابري التبسيط الوارد وصفها أعاله )شعبة البنية األساسية الريفية والصناعات  2-مناصب من فئة مد

إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية، إدارة مصائد األمساك، وإدارة الغابات(، ومدير شعبة التعاون الفين الزراعية، 

 على الصمود.القدرة ية مزدوجة لربنامج مبسؤول

 

 اإلدارة العليا

 

تتألف اإلدارة العليا من وحدات توفر التوجه املؤسسي واإلشراف على عمل منظمة الفاو. وكما ُأشري إليه آنفًا،  -68

إىل نائب املدير العام لشعبة العمليات، مبا يقّرب عمله من املكاتب  مكتب الشراكات، والدعوة وتنمية القدراتانتقل 

، ومن أجل ضمان نهج مؤسسي وأعلى معايري اجلودة يف االتصاالت، يوضع ستة موففني وعالوة على ذلكامليدانية. 

 ؤسسية.مكتب االتصاالت املاملوجودين يف اإلدارات حتت السلطة املباشرة ملدير  يف جما  االتصاالت مهنيني
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 استعراض شبكة املكاتب امليدانية

 

تتسم اإلجراءات الفعالة على الصعيد القطري واإلقليمي بأهمية حامسة لتحقيق الغايات احملددة يف اخلطة  -69

املتوسطة األجل/برنامج العمل وامليزانية. ويف حني ُتنّفذ هذه اإلجراءات يف كل وحدات املنظمة، يكتسب دور شبكة 

امليدانية )مكاتب منظمة الفاو على الصعيد القطري، واإلقليمي الفرعي واإلقليمي( أهمية خاصة لتحقيق النتائج املكاتب 

 واألثر.

 

يف توليف تقييمات ُأجريت للمكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية  2015يف يونيو/حزيران وقد نظر املؤمتر  -70

املكاتب امليدانية، على أن ُتقّدم نتائجه ووجهات نظر اإلدارة إىل  لفاو، واتفقت على إجراء استعراض مستقل لشبكةل

لذا، ترد اخليارات لتعزيز تغطية املكاتب امليدانية وقدراتها يف وثيقة  23اجمللس يف دورته الثالثة واخلمسني بعد املائة.

 .2017-2016وب تنعكس يف التعديالت على برنامج العمل وامليزانية للفرتة املالية  24منفصلة
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 التعديالت على امِلالك الوظيفي امُلدرج يف برنامج العمل وامليزانية   -خامسًا

 والتوزيع على أبواب امليزانية

 

نامجة عن الكفاءة، وختطيط العمل األولي، وإجراءات تعزيقز تنفيقذ   الكاسب والوفورات أدى كل من حتديد امل -71

الربنامج، إىل تغيريات يف امِلالك الوفيفي امُلدرج يف امليزانية والتوزيع على أبواب امليزانية باملقارنة مع ما يقرد يف برنقامج   

إلجقراءات املتعلققة بقاملالك القوفيفي     ويعرض هذا القسم صايف التأثري اإلمجالي ل .2017 -2016العمل وامليزانية للفرتة 

 وهقو  املدرج يف امليزانية، والتوزيع على أبواب امليزانية لكي تستعرضها جلنتا الربنامج واملالية وليوافقق عليهقا اجمللقس.   

 يعرض كذلك أحدث املستويات اليت بلغتها املوارد من خارج امليزانية وتوزيع تلك املوارد، من أجل العلم. 

 

 على توزيع املالك الوظيفي املدرج يف برنامج العمل وامليزانيةالتعديالت 

 

تقتصر التغيريات على املالك الوفيفي املقدرج يف امليزانيقة علقى توزيقع بعق  الوفقائف مقا بقني إدارات املققر           -72

مقا  الرئيسي، من ضمن املستوى احملدد من أجل تعزيز تنفيذ الربنامج واستخدام اخلربات على أفضقل وجقه، حبسقب    

وترد التغيريات النامجة عن ذلقك يف تعقداد الوفقائف وجمموعقات القدرجات حبسقب        ينص عليه القسمان ثالثًا ورابعًا.

  .2 امللحقاإلدارات والُشعب واملكاتب يف جدو  يف 

 

القذي يعقرض    1اجلقدو    . ب حيدث أي تغيري بشري إليهتبحبسب املواقع والرُّ الوفائف توزيعوفيما خيص  -73

  الوفائف املنتدبة من املقر الرئيسي إىل املكاتب امليدانية، يبّين تأثري تلك التغيريات.
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 تطور الوظائف املدرجة يف امليزانية حبسب املوقع والفئة: 1اجلدول 

 فئة الرتبة
برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 (3)اجلدول  2016-2017
 التغيري

العمل وامليزانية املعدل للفرتة  برنامج
2016-2017 

 املقر الرئيسي

 868 0 868 الفئة الفنية والفئات العليا

 606 0 606 فئة اخلدمات العامة

 1,474 0 1,474 جمموع املقر الرئيسي

 املكاتب امليدانية

 611 0 611 الفئة الفنية والفئات العليا

 860 0 860 فئة اخلدمات العامة

 1,471 0 1,471 املكاتب امليدانية جمموع

 مجيع املواقع

 1,479 0 1,479 الفئة الفنية والفئات العليا

 1,466 0 1,466 فئة اخلدمات العامة

 2,945 0 2,945 اجملموع يف مجيع املواقع

منتقدبني مقن    مسقؤوالً  36، 2017-2016يشمل تعداد الوفائف الفنية يف املكاتب امليدانية الوارد يف تعديالت برنامج العمل وامليزانية للفرتة   :مالحظة
 مسقؤولني ققانونيني   2مسقؤولني مقاليني،    5مسقؤو  اسقتثمار مقن شقعبة مركقز االسقتثمار،        22مقراجعني داخلقيني،    4املقر العام: موفقف اتصقا ،   

 . وفيفة ملوففني فنيني مبتدئني يف تعداد الوفائف لدى املقر الرئيسي 25ترد  .مسؤولني لألمن امليداني 2و

 

 التوزيع على أبواب امليزانية

 

صايف التأثري يف التوزيع على أبواب امليزانية الناجم عن ختطيط العمل األولقي وتقدابري تعزيقز     2يظهر اجلدو   -74

 تنفيذ الربنامج واإلجراءات اليت يتوقع أن حتقق كفاءة يف املكاسب والوفورات:
 

 ؛ 6/2015بالتوزيع على أبواب امليزانية الذي وافق عليه قرار املؤمتر رقم  1يذّكر العمود  )أ(

صايف تأثري التعديالت الناجم عن إعادة التخصيصات اليت انبثقت بدورها عن ختطيط العمل  2يعرض العمود و )ب(

 4املتعلق باألهداف الوفيفية وإعادة التخصيصات النامجة عن تدابري تعزيقز تنفيقذ الربنقامج القواردة يف القسقم      

 وبع  التعديالت الفنية؛ 

عن تدابري حتقيق الوفورات يف الكفاءة اليت من املتوققع أن ختفق  تكقاليف    التغيريات النامجة  3يقدم العمود  )ج(

 املوففني، حبسب القسم ثانيًا؛ 

 جمموع عمليات النقل بني أبواب امليزانية الناجتة عن تلك التعديالت؛  4يعرض العمود  )د(

وافق عليه اجمللس، وفقًا لالئحقة  لي 2017-2016التوزيع املعّد  العتمادات امليزانية للفرتة  5ويعرض العمود  )هق(

 .5-4املالية 

 

 .3امللحق يظهر صايف التأثري على ختصيص املوارد حبسب الوحدات التنظيمية يف  -75
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وبرنرامج العمرل وامليزانيرة املعردل للفررتة       6/2015: مقارنة االعتمادات الصافية بني قررار املرؤمتر رقر     2اجلدول 

 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2016-2017
 

 األهداف االسرتاتيجية/الوظيفية
 املؤمترقرار 

 6/2015رق  

خطط العمل 

وتدابري 

 التعزيز

الوفورات 

النامجة عن 

 زيادة الكفاءة

صايف 

 التعديالت

برنامج العمل 

وامليزانية املعدل 

 2017-2016للفرتة 

 
(1) (2) (3) (4  =2  +3) (5  =1  +4) 

اإلسهام يف استئصا  اجلوع وانعدام األمن  -1

 الغذائي وسوء التغذية

83,652 1,047 (308) 739 84,391 

زيادة وحتسني تقوفري السقلع واخلقدمات     -2

مققن الزراعققة والغابققات ومصققايد األمسققاك     

 بطريقة مستدامة

202,401 (956) (710) (1,666) 200,735 

 65,707 920 (221) 1,141 64,787 احلد من الفقر يف املناطق الريفية -3

أكثقر مشقواًل    وغذائيقة  متكني نظم زراعية -4

 وكفاءة

105,451 190 (375) (185) 105,266 

العيش على الصمود أمام سبل قدرة زيادة  -5

 التهديدات واألزمات

50,206 819 (184) 635 50,841 

 59,215 596 (101) 697 58,619 واملعرفة واخلدمات الفنيةاجلودة  -6

 138,131 0 0 0 138,131 برنامج التعاون التقين -7

 77,740 3,055 (224) 3,279 74,685 التوعية -8

 35,437 (79) (88) 9 35,516 تكنولوجيا املعلومات -9

 76,983 (4,265) (251) (4,014) 81,248 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه -10

 71,275 (2,360) (196) (2,164) 73,635 اإلدارة الكفؤة والفعالة -11

 600 0 0 0 600 املصروفات الطارئة -12

 16,892 0 0 0 16,892 الرأمسالي اإلنفاق -13

 22,420 (65) (14) (51) 22,485 اإلنفاق األمين -14

مكاسب ووفورات أخرى غري حمقددة نامجقة    

  عن زيادة الكفاءة

(2,673)  0 2,673 2,673 0 

 1,005,635 0 0 0 1,005,635 االعتمادات )الصافية(جمموع 

 

 أحدث تقديرات املوارد من خارج امليزانية
 

جيري متويل الربنامج من خال  صايف االعتمادات اليت صوت عليها املؤمتر )االشرتاكات املققررة( واملقوارد مقن     -76

وترتكز التقديرات بشأن توفري املوارد من خارج امليزانيقة علقى    خارج امليزانية املمولة من خال  مساهمات طوعية سخية.

، واملشاريع املقرتحة قيد اإلعداد والقيت مقن املمكقن    2017-2016املشاريع التشغيلية اليت سوف متتد إىل فرتة السنتني 

  املوافقة عليها، والتوقعات القائمة على أفكار املشاريع وعلى التواصل اإلجيابي مع الشركاء.
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مقدمقة عقن طريقق مشقروعات خمصصقة. إن حتديقد مواققع ققادة برنقامج اهلقدف           عظم املساهمات الطوعيقة  م -77

االسرتاتيجي وفرقهم اإلدارية يف إدارة التعاون التقين، سوف يسّهل التفاعل األوثق واالتسقاق يف حشقد املقوارد، مبقا يف     

 األهداف االسرتاتيجية. ، مع متطلبات برامج واالستثمار ذلك التعاون بني بلدان اجلنوب

 

وكما أشري يف القسم ثالثًا، فإن املستوى املقدر وتوزيع املوارد من خارج امليزانيقة ققد جقرى حتديثقه بنقاء  علقى        -78

تقرد التققديرات    استعراض تناو  كل مشروع على حدة لتقديرات التنفيذ ومساهمات املشقاريع يف املخرجقات املؤسسقية.   

إىل جانقب التوزيقع املعقد  لصقايف      .4مقن اجلقدو     2امليزانيقة حبسقب األبقواب يف العمقود      احملدثة للموارد من خارج

 ، للعلم3فرها للمنظمة من أجل تنفيذ برنامج العمل املتكامل، يف العمود هر املوارد اإلمجالية املتوقع تواالعتمادات، تظ

 

 الوظيفيررة ومصررادر التمويررل   /حبسررب األهررداف االسرررتاتيجية   2017-2016: امليزانيررة املعدلررة للفرررتة   3اجلرردول 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(
 

 األهداف االسرتاتيجية/الوظيفية

صايف 

 االعتمادات

(1) 

موارد من خارج 

 امليزانية

(2) 

 اجملموع

 

(3) 

 293,796 209,404 84,391 اإلسهام يف استئصا  اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية -1

زيادة وحتسني توفري السلع واخلقدمات مقن الزراعقة والغابقات ومصقايد األمسقاك        -2
 بطريقة مستدامة

200,735 400,474 601,208 

 174,152 108,444 65,707 احلد من الفقر يف املناطق الريفية -3

 239,240 133,974 105,266 أكثر مشواًل وكفاءة والغذائية متكني نظم زراعية -4

 749,659 698,818 50,841 العيش على الصمود أمام التهديدات واألزماتسبل قدرة زيادة  -5

 70,758 11,543 59,215 واملعرفة واخلدمات الفنيةاجلودة  -6

 138,132 0 138,131 برنامج التعاون التقين -7

 78,669 929 77,740 التوعية -8

 35,441 4 35,437 تكنولوجيا املعلومات -9

 78,571 1,588 76,983 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه -10

 78,485 7,210 71,275 اإلدارة الكفؤة والفعالة -11

 600 0 600 املصروفات الطارئة -12

 16,892 0 16,892 الرأمسالي اإلنفاق -13

 22,601 181 22,420 اإلنفاق األمين -14

 2,578,205 1,572,570 1,005,635 اجملموع

 
يظهر املستوى اإلشاري لصايف االعتمادات واملوارد من خارج امليزانية اليت يتوقع توافرها يف كل إقليم يف امللحق  -79

 حسب كل باب من أبواب امليزانية. 4
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 القرارات الالزمة   -سادسا

 

مقن أجقل احتقواء تكقاليف املقوففني       2017-2016اقرتح إجراء تعديالت يف برنامج العمقل وامليزانيقة للفقرتة     -80

مليون دوالر أمريكي، فضاًل عقن حتسقني الرصقد املسقتند إىل      2.7وحتقيق مكاسب نتيجة زيادة الكفاءة ووفورات قدرها 

 .6/2015النتائج وتعزيز تنفيذ الربنامج، مبا يتماشى مع توجيهات املؤمتر ومع القرار رقم 

 

فيمقا   2017-2016ية دراسة التعقديالت يف برنقامج العمقل وامليزانيقة للفقرتة      وُيطلب إىل جلنيت الربنامج واملال -81

 ُيطلب إىل اجمللس:
 

 أن يأخذ علمًا بتنفيذ توجيهات املؤمتر والقرارات الصادرة عنه؛ )أ(

( وغايققات ومؤشققرات املخرجققات اخلاصققة باألهققداف  5امللحققق أن يأخققذ علمققًا بإطققار النتققائج احملققدث )  )ب(

 (؛6مللحق ااالسرتاتيجية )

 (؛ 2امللحق ( وإنشاء الوفائف املدرجة يف امليزانية )1امللحق أن يوافق على اهليكل التنظيمي املراجع ) )ج(

 ؛2اجلدو  )د( أن يوافق على توزيع االعتماد الصايف حبسب أبواب امليزانية على النحو املبني يف 

( وأن يشقّجع األعضقاء علقى تقوفري     3 اجلدو امليزانية )أن يأخذ علمًا بالتقديرات احملدثة للموارد من خارج  )هق(

 مساهمات طوعية لتسهيل حتقيق األهداف االسرتاتيجية وتنفيذ برنامج العمل املتكامل. 

 

ختطيط العمل  تنشأ عمليات نقل أخرى يف امليزانية نتيجة أن يأخذ علمًا بإمكانية أنُيطلب أيضًا إىل اجمللس و  -82

طرق أكثر كفاءة وفعالية للتنفيذ خال  فرتة السنتني. وسيجري التعاطي مع عمليات يجة استخدام وكذلك نتيف املستقبل 

 النقل ضمن الباب الواحد ومن باب إىل آخر من أجل تنفيذ برنامج العمل وامليزانية خال  فرتة السنتني طبقًا 

 من الالئحة املالية. 5-4للبند 
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 اخلارجي املراجع  

 الرئاسية األجهزة         
   OCC  

 مكتب االتصاالت يف املنظمة
 ملقر الرئيسيا ملكاتب التنظيمي اهليكل: 1امللحق    

 
          

                                   
          OED  

 التقييم مكتب

              OSP 

 والتخطيط االسرتاتيجية مكتب

 املوارد وإدارة

        

                     
 

          

                                       
          OIG  

 املفتش مكتب

 العام 

 OHR    العام املديرمكتب ديوان        

 البشرية املوارد مكتب
        

  

                                       
          LEG  

 القانونية الشؤون مكتب

 واألخالقية

       

 
   

               

 

                                    
                                      

 
      DDO  

 (العمليات) العام املدير نائب

  TC 

 املدير العام املساعد 

 )التعاون التقين(

 ES  

املدير العام املساعد )منسق إدارة التنمية االقتصادية 

 واالجتماعية(

    DDN 

 نائب املدير العام )منسق املوارد الطبيعية(
   

                                     
                                           
  CPA 

 واجمللس املؤمتر شعبة

 املراسم وشؤون

  CS 

 اخلدمات إدارة

 واملوارد املؤسسية

 املالية والشؤون البشرية

  RAF 

 اإلقليمي املكتب

 ألفريقيا

  TCS 

 املوارد تعبئة شعبة

 بلدان بني فيما والتعاون

 اجلنوب

  TC1: 

فريق  :1التعاون التقين 

القضاء على برنامج إدارة 

اجلوع واألمن الغذائي 

 والتغذية

  ESA 

 التنمية اقتصاديات شعبة

 الزراعية

   AG 

 ومحاية الزراعة إدارة

 املستهلك

  FI 

مصايد األمساك  إدارة

 وتربية األحياء املائية

  FO 

 الغابات إدارة

  NRC 

 اخ والبيئةشعبة تغري املن

 

               

                                      
  CIO  

 املعلومات تكنولوجيا شعبة
  CSA 

 وحدة اخلدمات

 اإلدارية

  RAP 

 آلسيا اإلقليمي املكتب

 اهلادئ واحمليط

  TCI 

 االستثمار مركز شعبة
  TC2: 

فريق  :2التعاون التقين  

 برنامج الزراعة املستدامةإدارة 

  ESN 

والنظم  التغذية شعبة

 الغذائية

   AGF 

 مكتب سالمة األغذية

  FIA 

سياسات وموارد شعبة 

مصايد األمساك وتربية 

 األحياء املائية

  FOA 

شعبة سياسات وموارد 

 الغابات

   

              

                                     
  OPC  

الشراكات والدعوة  شعبة

 وتنمية القدرات

  CSS 

 اخلدمات مركز

 املشرتكة

  RLC 

 ألمريكا اإلقليمي املكتب

 والبحر الالتينية

 الكارييب

  TCE 

 وإعادة الطوارئ مكتب

 التأهيل

  TC3: 

فريق  :3التعاون التقين 

برنامج احلد من الفقر إدارة 

 يف الريف

  ESS 

 اإلحصاء شعبة
   AGA 

 احليواني اإلنتاج شعبة

 احليوان وصحة

         

              

                                      
  OSD  

 مكتب دعم الالمركزية
  CSF 

 املالية الشؤون شعبة
  REU 

 اإلقليمي املكتب

 الوسطى وآسيا ألوروبا

     TC4: 

فريق  :4التعاون التقين  

 برنامج النظم الغذائيةإدارة 

  ESP 

 السياساتشعبة 

االجتماعية واملؤسسات 

 الريفية 

   AGP 

 النباتي اإلنتاج شعبة

 النباتات ووقاية

          

            

                                      
  

 مكاتب االتصال

     RNE 

 اإلقليمي املكتب

 ومشال األدنى للشرق

 أفريقيا

      
TC5: 

فريق  :5التعاون التقين 

على برنامج القدرة إدارة 

 الصمود

  EST 

 واألسواق التجارة شعبة
   AGE 

 املنظمة بني املشرتكة الشعبة

الدولية للطاقة  والوكالة

الذرية واملعنية بالتقنيات 

جمال األغذية النووية يف 

 والزراعة

          

           

                                     
                   AGL 

 شعبة األراضي واملياه
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 امليدانيةللمكاتب التنظيمي  اهليكل: 1امللحق 

                  

  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 املكتب

  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 

  - الشرقية ألفريقيا الفرعي اإلقليمي املكتب

 أبابا أديس

     SLM 

 سييت بنما - الوسطى ألمريكا الفرعي اإلقليمي املكتب

     SNG 

 اخلليجي التعاون جملس لدول الفرعي اإلقليمي املكتب

 ظيب أبو - واليمن

  LOJ 

 يوكوهاما - اليابان مع االتصال مكتب

            

                  

  SFC 

 - الوسطى ألفريقيا الفرعي اإلقليمي املكتب

 ليربفيل

              LON 

 - املتحدة األمم مع االتصال مكتب

 نيويورك
            

                  

                 LOR 

 - الروسي 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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 : عدد الوظائف حبسب الرتب والوحدات التنظيمية2امللحق 

 2017-2016 برنامج العمل وامليزانية وحدات املنظمة

 (C 2015/3)الوثيقة 

 )املعّدل( برنامج العمل وامليزانية االختالف

2016-2017 

  
مديرون 

والفئات 

 العليا

موظفون  فنيون

فنيون 

 وطنيون

خدمات 

 عامة

 اجملموع
مديرون 

والفئات 

 العليا

موظفون  فنيون

فنيون 

 وطنيون

خدمات 

 عامة

 اجملموع
مديرون 

والفئات 

 العليا

موظفون  فنيون

فنيون 

 وطنيون

خدمات 

 عامة

 اجملموع

 مكتب املدير العام
3 9 0 12 24 0 0 0 0 0 3 9 0 12 24 

 مكتب الشؤون القانونية واألخالقية
2 16 0 9 27 0 0 0 0 0 2 16 0 9 27 

 مكتب االتصاالت يف املنظمة
2 39 0 29 70 0 6 0 1 7 2 45 0 30 77 

 مكتب التقييم
1 8 0 3 12 0 0 0 0 0 1 8 0 3 12 

 مكتب املوارد البشرية
2 21 0 17 40 0 0 0 0 0 2 21 0 17 40 

 مكتب املفتش العام؛
1 18 0 6 25 0 0 0 0 0 1 18 0 6 25 

 مكتب الشراكات والدعوة وتنمية القدرات
2 30 0 15 47 (2)  (30)  0 (15)  (47)  0 0 0 0 0 

 مدير مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد
2 21 0 7 30 0 0 0 0 0 2 21 0 7 30 

 اإلدارة العليا
15 162 0 98 275 (2)  (24)  0 (14)  (40)  13 138 0 84 235 

 نائب املدير العام )العمليات(
1 6 0 4 11 0 2 0 39 41 1 8 0 43 52 

 شعبة تكنولوجيا املعلومات
2 43 0 7 52 0 0 0 0 0 2 43 0 7 52 

 املؤمتر واجمللس وشؤون املراسم شعبة
2 39 0 61 102 0 0 0 0 0 2 39 0 61 102 

 مكتب الشراكات والدعوة وتنمية القدرات 
0 0 0 0 0 2 34 0 18 54 2 34 0 18 54 

 كتب دعم املكاتب امليدانية )مكتب دعم الالمركزية(م
1 10 0 9 20 0 0 0 0 0 1 10 0 9 20 

 (PDالعمليات )
6 98 0 81 185 2 36 0 57 95 8 134 0 138 280 

 نائب املدير العام )املوارد الطبيعية(
2 12 0 13 27 0 (5)  0 (3)  (8)  2 7 0 10 19 

 تغري املناخشعبة 
2 20 0 10 32 0 (6)  0 (3)  (9)  2 14 0 7 23 

 واملياه األراضيقسم 
2 19 0 8 29 (2)  (19)  0 (8)  (29)  0 0 0 0 0 
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 2017-2016 برنامج العمل وامليزانية وحدات املنظمة

 (C 2015/3)الوثيقة 

 )املعّدل( برنامج العمل وامليزانية االختالف

2016-2017 

  
مديرون 

والفئات 

 العليا

موظفون  فنيون

فنيون 

 وطنيون

خدمات 

 عامة

 اجملموع
مديرون 

والفئات 

 العليا

موظفون  فنيون

فنيون 

 وطنيون

خدمات 

 عامة

 اجملموع
مديرون 

والفئات 

 العليا

موظفون  فنيون

فنيون 

 وطنيون

خدمات 

 عامة

 اجملموع

 املوارد الطبيعية
6 51 0 31 88 (2)  (30)  0 (14)  (46)  4 21 0 17 42 

 مكتب املدير العام املساعد
2 4 0 7 13 0 7 0 3 10 2 11 0 10 23 

 شعبة اقتصاديات التنمية الزراعية
2 21 0 12 35 0 (3)  0 (2)  (5)  2 18 0 10 30 

 والنظم الغذائية املستدامة شعبة التغذية
1 15 0 6 22 1 12 0 3 16 2 27 0 9 38 

 واملؤسسات الريفية االجتماعية السياساتشعبة 
2 23 0 7 32 0 3 0 0 3 2 26 0 7 35 

 شعبة اإلحصاء
2 24 0 26 52 0 0 0 0 0 2 24 0 26 52 

 واألسواقالتجارة  شعبة
2 38 0 24 64 0 0 0 0 0 2 38 0 24 64 

  إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية
11 125 0 82 218 1 19 0 4 24 12 144 0 86 242 

 مكتب املدير العام املساعد
2 10 0 15 27 0 6 0 4 10 2 16 0 19 37 

 مكتب سالمة األغذية
1 16 0 12 29 0 0 0 0 0 1 16 0 12 29 

 وصحة احليوان احليواني اإلنتاج الشعبة
2 24 0 12 38 0 0 0 0 0 2 24 0 12 38 

الشعبة املشرتكة بني املنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية واملعنية بالتقنيات 

 النووية يف جما  األغذية والزراعة
1 7 0 0 8 0 0 0 0 0 1 7 0 0 8 

 شعبة األراضي واملياه
0 0 0 0 0 2 16 0 7 25 2 16 0 7 25 

 ووقاية النباتات النباتي اإلنتاج عبةش
2 30 0 22 54 0 1 0 0 1 2 31 0 22 55 

 البنية األساسية الريفية والصناعات الزراعية إدارة
2 22 0 10 34 (2)  (22)  0 (10)  (34)  0 0 0 0 0 

 شعبة البنية األساسية الريفية والصناعات الزراعية
10 109 0 71 190 0 1 0 1 2 10 110 0 72 192 

 مكتب املدير العام املساعد
1 1 0 5 7 0 0 0 0 0 1 1 0 5 7 

 شعبة سياسات مصايد األمساك وتربية األحياء املائية ومواردها
0 0 0 0 0 3 68 0 46 117 3 68 0 46 117 

 املائية األحياء وتربية األمساك مصايد واقتصاديات سياسات عبةش
2 34 0 27 63 (2)  (34)  0 (27)  (63)  0 0 0 0 0 
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 2017-2016 برنامج العمل وامليزانية وحدات املنظمة

 (C 2015/3)الوثيقة 

 )املعّدل( برنامج العمل وامليزانية االختالف

2016-2017 

  
مديرون 

والفئات 

 العليا

موظفون  فنيون

فنيون 

 وطنيون

خدمات 

 عامة

 اجملموع
مديرون 

والفئات 

 العليا

موظفون  فنيون

فنيون 

 وطنيون

خدمات 

 عامة

 اجملموع
مديرون 

والفئات 

 العليا

موظفون  فنيون

فنيون 

 وطنيون

خدمات 

 عامة

 اجملموع

 شعبة استخدام موارد مصايد األمساك وتربية األحياء املائية وصونها
2 33 0 19 54 (2)  (33)  0 (19)  (54)  0 0 0 0 0 

 املائية األحياء وتربية األمساك مصايد إدارة
5 68 0 51 124 (1)  1 0 0 0 4 69 0 51 124 

 مكتب املدير العام املساعد
1 4 0 7 12 0 (1)  0 0 (1)  1 3 0 7 11 

 شعبة السياسات واملوارد احلرجية
0 0 0 0 0 2 40 0 16 58 2 40 0 16 58 

 احلرجية واملنتجات والسياسات االقتصاديات عبةش
1 20 0 9 30 (1)  (20)  0 (9)  (30)  0 0 0 0 0 

 وصونها وإدارتها الغابات تقييم شعبة
2 19 0 7 28 (2)  (19)  0 (7)  (28)  0 0 0 0 0 

 الغابات إدارة
4 43 0 23 70 (1)  0 0 0 (1)  3 43 0 23 69 

  مكتب املدير العام املساعد
1 6 0 9 16 0 (1)  0 0 (1)  1 5 0 9 15 

 فريق إدارة برنامج استئصا  اجلوع واألمن الغذائي والتغذية
0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 1 0 0 2 3 

 ريق إدارة برنامج الزراعة املستدامةف
0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 1 0 0 2 3 

 ريق إدارة برنامج احلد من الفقر يف الريفف
0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 1 0 0 2 3 

 فريق إدارة برنامج النظم الغذائية
0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 1 0 0 2 3 

 فريق إدارة برنامج الصمود
0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 2 

 التأهيل وإعادة الطوارئ كتبم
1 1 0 0 2 (1)  0 0 0 (1)  0 1 0 0 1 

 االستثمار مركز شعبة
5 71 0 31 107 0 0 0 (1)  (1)  5 71 0 30 106 

 اجلنوب بلدان بني فيما والتعاون املوارد تعبئة شعبة
2 21 0 19 42 0 0 0 0 0 2 21 0 19 42 

 التقين التعاون إدارة
9 99 0 59 167 4 (1)  0 8 11 13 98 0 67 178 

 مكتب املدير العام املساعد
2 6 0 53 61 (1)  (1)  0 (39)  (41)  1 5 0 14 20 

 اإلدارية وحدة اخلدمات
2 17 0 39 58 (1)  0 0 (3)  (4)  1 17 0 36 54 

 الشؤون املالية شعبة
1 30 0 19 50 0 0 0 0 0 1 30 0 19 50 
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 2017-2016 برنامج العمل وامليزانية وحدات املنظمة

 (C 2015/3)الوثيقة 

 )املعّدل( برنامج العمل وامليزانية االختالف

2016-2017 

  
مديرون 

والفئات 

 العليا

موظفون  فنيون

فنيون 

 وطنيون

خدمات 

 عامة

 اجملموع
مديرون 

والفئات 

 العليا

موظفون  فنيون

فنيون 

 وطنيون

خدمات 

 عامة

 اجملموع
مديرون 

والفئات 

 العليا

موظفون  فنيون

فنيون 

 وطنيون

خدمات 

 عامة

 اجملموع

 مركز اخلدمات املشرتكة
0 17 1 96 114 1 (1)  0 0 0 1 16 1 96 114 

 إدارة اخلدمات املؤسسية واملوارد البشرية والشؤون املالية
5 70 1 207 283 (1)  (2)  0 (482  (45)  4 62 1 165 238 

 املهنيني الشبان برنامج املوففني
0 25 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25 

 الربامج اخلاصة
0 25 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25 

 وبلجيكا األوروبيمكتب االتصا  مع االحتاد 
1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

 مكتب االتصا  مع األمم املتحدة، جنيف
1 3 0 2 6 0 0 0 0 0 1 3 0 2 6 

 مكتب االتصا  مع اليابان، يوكوهوما
1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 

 مكتب االتصا  مع األمم املتحدة ، نيويورك
1 2 0 3 6 0 0 0 0 0 1 2 0 3 6 

 مع االحتاد الروسي، موسكومكتب االتصا  
1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 

 واشنطن العاصمة، مكتب االتصا  مع أمريكا الشمالي
1 1 0 8 10 0 0 0 0 0 1 1 0 8 10 

 مكاتب االتصال
6 8 0 16 30 0 0 0 0 0 6 8 0 16 30 

 ممثليات املنظمة
30 56 170 478 734 0 0 0 0 0 30 56 170 478 734 

 أكرا -ألفريقيا  اإلقليمياملكتب 
2 37 3 42 84 0 0 0 0 0 2 37 3 42 84 

 ليربفيل -ألفريقيا الوسطى  الفرعي اإلقليمياملكتب 
1 8 3 5 17 0 0 0 0 0 1 8 3 5 17 

 أديس آبابا -املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الشرقية 
1 11 3 6 21 0 0 0 0 0 1 11 3 6 21 

 هاراري - املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا اجلنوبية
1 11 3 9 24 0 0 0 0 0 1 11 3 9 24 

 ألفريقيا( اإلقليميأفريقيا )املكتب 
5 67 12 62 146 0 0 0 0 0 5 67 12 62 146 

 )بانكوك(ئ آلسيا واحمليط اهلاد اإلقليمياملكتب 
2 47 1 71 121 0 0 0 0 0 2 47 1 71 121 

 أبيا -ئ جلزر احمليط اهلاد الفرعي اإلقليمياملكتب 
1 8 1 7 17 0 0 0 0 0 1 8 1 7 17 

 (اهلادئآلسيا واحمليط  اإلقليميآسيا واحمليط اهلادي )املكتب 
3 55 2 78 138 0 0 0 0 0 3 55 2 78 138 
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 2017-2016 برنامج العمل وامليزانية وحدات املنظمة

 (C 2015/3)الوثيقة 

 )املعّدل( برنامج العمل وامليزانية االختالف

2016-2017 

  
مديرون 

والفئات 

 العليا

موظفون  فنيون

فنيون 

 وطنيون

خدمات 

 عامة

 اجملموع
مديرون 

والفئات 

 العليا

موظفون  فنيون

فنيون 

 وطنيون

خدمات 

 عامة

 اجملموع
مديرون 

والفئات 

 العليا

موظفون  فنيون

فنيون 

 وطنيون

خدمات 

 عامة

 اجملموع

 ملكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى )بودابست(
2 19 4 21 46 0 0 0 0 0 2 19 4 21 46 

 )أنقرة( آلسيا الوسطى الفرعي اإلقليمياملكتب 
1 8 2 9 20 0 0 0 0 0 1 8 2 9 20 

 (وآسيا الوسطىألوروبا  الفرعي اإلقليميأوروبا وآسيا الوسطى )املكتب 
3 27 6 30 66 0 0 0 0 0 3 27 6 30 66 

 )سانتياغو( الكارييبألمريكا الالتينية والبحر  اإلقليمياملكتب 
2 31 4 42 79 0 0 0 0 0 2 31 4 42 79 

 الكارييب )بريدجتاون(للبحر  الفرعي اإلقليمياملكتب 
1 9 2 10 22 0 0 0 0 0 1 9 2 10 22 

 (بنما سييتاملكتب اإلقليمي الفرعي ألمريكا الوسطى )
1 8 3 5 17 0 0 0 0 0 1 8 3 5 17 

ألمريكا الالتينية والبحر  اإلقليميأمريكا الالتينية والبحر الكارييب )املكتب 

 (الكارييب
4 48 9 57 118 0 0 0 0 0 4 48 9 57 118 

 للشرق األدنى ومشا  أفريقيا )القاهرة( اإلقليمياملكتب 
2 28 4 31 65 0 0 0 0 0 2 28 4 31 65 

 )تونس( لشما  أفريقيا الفرعي اإلقليمياملكتب 
1 8 3 12 24 0 0 0 0 0 1 8 3 12 24 

 الشرق األدنى )املكتب اإلقليمي للشرق األدنى(
3 36 7 43 89 0 0 0 0 0 3 36 7 43 89 

 اجملموع 
125 1,147 207 1,466 2,945 0 0 0 0 0 125 1,147 207 1,466 2,945 

 .ابات الوفائف أعالهيتم متويل الوفائف يف املكتب اإلقليمي الفرعي لدو  جملس التعاون اخلليجي واليمن من الصناديق االستئمانية وهي ال ترد بالتالي يف حس *
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 حبسب اإلدارات واملكاتب 2017-2016: التعديالت يف االعتمادات الصافية للفرتة 3امللحق 

 الوحدة التنظيمية/اإلدارة
قرار املؤمتر 

6/2015 

خطط العمل، تدابري 

 التحسني

الوفورات نتيجة 

 زيادة الكفاءة
 التعديالت الصافية

العمل  برنامج

وامليزانية املعدل 

2016-

2017 

(27) 0 8,414 مكتب املدير العام  (27)  8,387 

(35) 0 9,604 مكتب الشؤون القانونية واألخالقية  (35)  9,569 

(81) 2,312 27,859 مكتب االتصاالت والشراكات والدعوة  2,231 30,089 

(19) 0 8,044 مكتب التقييم  (19)  8,025 

(163) 14,190 البشريةمكتب املوارد   (53)  (216)  13,974 

(36) 0 8,785 مكتب املفتش العام  (36)  8,749 

(45) 0 11,246 مدير مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد  (45)  11,201 

(296) 2,149 88,142 اإلدارة العليا  1,852 89,994 

(7) 0 2,036 نائب املدير العام )العمليات(  (7)  2,029 

(76) 0 39,832 شعبة تكنولوجيا املعلومات  (76)  39,756 

(40) 0 26,816 شعبة املؤمتر واجمللس وشؤون املراسم  (40)  26,776 

(65) 2,295 21,273 مكتب الشراكات والدعوة وتنمية القدرات  2,230 23,502 

(21) 0 7,286 مكتب دعم الالمركزية   (21)  7,265 

(209) 2,295 97,243 العمليات - شؤون العاملني إدارة  2,085 99,328 

(4,883) 13,545 نائب املدير العام )املوارد الطبيعية(  (20)  (4,903)  8,642 

(2,653) 12,098 شعبة تغري املناخ  (32)  (2,685)  9,413 

(10,685) 10,685 واملياه األراضيشعبة   0 (10,685)  0 

(18,221) 36,328 املوارد الطبيعية  (52)  (18,273)  18,055 

(27) 4,698 4,680 )منسق املوارد الطبيعية( املساعد العاممكتب املدير   4,671 9,351 

(2,464) 13,998 شعبة اقتصاديات التنمية الزراعية  (40)  (2,504)  11,494 

(55) 7,529 9,966 والنظم الغذائية شعبة التغذية  7,474 17,440 

(52) 1,569 17,940 واملؤسسات الريفية االجتماعية السياساتشعبة   1,517 19,457 

(48) 499 15,616 قسم اإلحصاء   451 16,067 

(74) 0 20,763 شعبة التجارة واألسواق  (74)  20,689 

املدير العام املساعد )منسق إدارة التنمية 

 االقتصادية واالجتماعية(

82,963 11,831 (296)  11,536 94,499 

 املساعد العاممكتب املدير 
13,422 3,360 (38)  3,322 16,744 

 مكتب سالمة األغذية
12,471 0 (32)  (32)  12,439 

 وصحة احليوان ياحليوان اإلنتاج شعبة
14,870 0 (54)  (54)  14,816 

بني املنظمة والوكالة الدولية للطاقة  ةاملشرتك الشعبة

 األغذية والزراعة التقنيات النووية يفب واملعنيةالذرية 
5,909 0 (16)  (16)  5,893 

 شعبة األراضي واملياه
0 9,246 (37)  9,209 9,209 

 ووقاية النباتات يالنبات اإلنتاج شعبة
19,429 306 (63)  243 19,672 
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 الوحدة التنظيمية/اإلدارة
قرار املؤمتر 

6/2015 

خطط العمل، تدابري 

 التحسني

الوفورات نتيجة 

 زيادة الكفاءة
 التعديالت الصافية

العمل  برنامج

وامليزانية املعدل 

2016-

2017 

 شعبة البنية األساسية الريفية والصناعات الزراعية
12,743 (12,743)  0 (12,743)  0 

(240) 169 78,844 الزراعة ومحاية املستهلك إدارة  (70)  78,774 

(5) 0 2,958 مكتب املدير العام املساعد  (5)  2,953 

شعبة سياسات وموارد مصايد األمساك وتربية األحياء 

 املائية

0 38,581 (138)  38,443 38,442 

شعبة سياسات واقتصاديات مصايد األمساك وتربية 

 األحياء املائية
19,948 (19,948)  0 (19,948)  0 

شعبة استخدام موارد مصايد األمساك وتربية األحياء 

 املائية وصونها
18,811 (18,811)  0 (18,811)  0 

(178) 41,717 مصايد األمساك وتربية األحياء املائية إدارة  (143)  (322)  41,395 

(932) 5,212 مكتب املدير العام املساعد  (7)  (939)  4,273 

(79) 22,381 0 سياسات وموارد الغاباتشعبة   22,302 22,302 

(10,956) 10,956 شعبة االقتصاديات والسياسات واملنتجات احلرجية  0 (10,956)  0 

(10,869) 10,869 شعبة تقييم الغابات وإدارتها وصونها  0 (10,869)  0 

(376) 27,037 الغابات إدارة  (86)  (461)  26,576 

(385) 5,196 املساعدمكتب املدير العام   (7)  (392)  4,804 

القضاء على برنامج : فريق إدارة 1التعاون التقين 

 اجلوع واألمن الغذائي والتغذية
0 974 (3)  971 971 

فريق إدارة برنامج الزراعة : 2التعاون التقين 

 املستدامة
0 916 (3)  913 913 

برنامج احلد من الفقر : فريق إدارة 3التعاون التقين 

 يف الريف
0 973 (3)  970 970 

(3) 911 0 برنامج النظم الغذائية: فريق إدارة 4التعاون التقين   908 908 

برنامج القدرة على : فريق إدارة 5التعاون التقين 

 الصمود
0 730 (3)  727 727 

(544) 649 الطوارئ وإعادة التأهيل مكتب  (2)  (546)  103 

(213) 29,494 قسم مركز االستثمار  (161)  (374)  29,119 

(41) 0 13,569 شعبة تعبئة املوارد والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب  (41)  13,528 

(226) 3,362 48,908 التعاون التقين إدارة  3,136 52,044 

(13) 0 6,645 مكتب املدير العام املساعد  (13)  6,632 

(1,135) 29,366 اإلدارية اخلدمات وحدة  (31)  (1,166)  28,199 

(53) 154 15,572 شعبة الشؤون املالية  101 15,673 

(17) 0 13,031  مركز اخلدمات املشرتكة  (17)  13,014 

(981) 64,614إدارة اخلدمات املؤسسية واملوارد البشرية والشؤون   (114)  (1,097)  63,517 
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 الوحدة التنظيمية/اإلدارة
قرار املؤمتر 

6/2015 

خطط العمل، تدابري 

 التحسني

الوفورات نتيجة 

 زيادة الكفاءة
 التعديالت الصافية

العمل  برنامج

وامليزانية املعدل 

2016-

2017 

 املالية 

 2,227 0 0 0 2,227 آليات التنسيق فيما بني الوكاالت املساهمات يف

 10,000 0 0 0 10,000 الصندوق املتعدد التخصصات

 4,616 0 0 0 4,616 برنامج املوففني املهنيني الشبان

 16,843 0 0 0 16,843 الربامج اخلاصة

، بلجيكا – يمكتب االتصا  مع االحتاد األوروب

 بروكسل
918 0 (3)  (3)  915 

(9) 0 3,024 جنيف - مكتب االتصا  مع األمم املتحدة  (9)  3,015 

(5) 0 1,557 يوكوهاما - مكتب االتصا  مع اليابان  (5)  1,552 

(8) 0 3,729 نيويورك -مكتب االتصا  مع األمم املتحدة   (8)  3,721 

(5) 0 1,620 موسكو -مكتب االتصا  مع االحتاد الروسي   (5)  1,615 

واشنطن  -مع أمريكا الشمالية  االتصا مكتب 

 العاصمة
4,044 0 (5)  (5)  4,039 

(35) 0 14,892 مكاتب االتصال  (35)  14,857 

الربنامج املشرتك بني  –مشاريع برنامج التعاون التقين 

 األقاليم وملكافحة حاالت الطوارئ

24,003 0 0 0 24,003 

 43,824 0 0 0 43,824 أفريقيا -مشاريع برنامج التعاون التقين 

واحمليط  آسيا –مشاريع برنامج التعاون التقين 

 اهلادئ

26,295 0 0 0 26,295 

أمريكا الالتينية  –مشاريع برنامج التعاون التقين 

 والبحر الكارييب

19,723 0 0 0 19,723 

الشرق األدنى ومشا   –مشاريع برنامج التعاون التقين 

 أفريقيا

8,713 0 0 0 8,713 

 10,890 0 0 0 10,890 أوروبا ووسط آسيا –مشاريع برنامج التعاون التقين 

 133,448 0 0 0 133,448 مشاريع برنامج التعاون التقين

(87) 0 24,703 (املكتب اإلقليمي ألفريقيا )أكرا  (87)  24,616 

(23) 0 5,817 (املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الوسطى )ليربفيل  (23)  5,794 

(29) 0 7,631 (املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الشرقية )أديس آبابا  (29)  7,602 

(30) 0 7,998 (املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا اجلنوبية )هاراري  (30)  7,968 

(165) 0 57,235 ممثليات املنظمة يف أفريقيا  (165)  57,070 

(334) 0 103,384 أفريقيا  (334)  103,050 
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 الوحدة التنظيمية/اإلدارة
قرار املؤمتر 

6/2015 

خطط العمل، تدابري 

 التحسني

الوفورات نتيجة 

 زيادة الكفاءة
 التعديالت الصافية

العمل  برنامج

وامليزانية املعدل 

2016-

2017 

(109) 0 30,871 (املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ )بانكوك  (109)  30,762 

(22) 0 5,243 (املكتب اإلقليمي الفرعي جلزر احمليط اهلادئ )أبيا  (22)  5,221 

(66) 0 25,405 ممثليات املنظمة يف آسيا واحمليط اهلادئ  (66)  25,339 

(197) 0 61,519 آسيا واحمليط اهلادئ  (197)  61,322 

(42) 0 13,927 (املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى )بودابست  (42)  13,885 

(20) 0 5,163 (املكتب اإلقليمي الفرعي آسيا الوسطى )أنقرة  (20)  5,143 

(18) 0 4,658 ممثليات املنظمة يف أوروبا وآسيا الوسطى  (18)  4,640 

(80) 0 23,748 أوروبا وآسيا الوسطى  (80)  23,668 

املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب 

 ()سانتياغو

23,199 0 (73)  (73)  23,126 

 املكتب اإلقليمي الفرعي للبحر الكارييب 

 ()بريتجيت تاون

7,098 0 (24)  (24)  7,074 

(24) 0 5,839 (املكتب اإلقليمي الفرعي ألمريكا الوسطى )مدينة بنما  (24)  5,815 

(91) 0 28,189 ممثليات املنظمة يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب  (91)  28,098 

(212) 0 64,325 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب  (212)  64,113 

(71) 0 19,565 (املكتب اإلقليمي للشرق األدنى ومشا  أفريقيا )القاهرة  (71)  19,494 

(24) 0 6,412 (املكتب اإلقليمي الفرعي لشما  أفريقيا )تونس  (24)  6,388 

(42) 0 12,400 ممثليات املنظمة يف الشرق األدنى  (42)  12,358 

(137) 0 38,377 الشرق األدنى  (137)  38,240 

(54,000) اإليرادات املؤسسية  0 0 0 (54,000)  

 600 0 0 0 600 املصروفات الطارئة

 16,892 0 0 0 16,892 اإلنفاق الرأمسالي

(50) 22,485 اإلنفاق األمين  (14)  (64)  22,420 

أخرى غري حمددة نامجة عن  مكاسب ووفورات

 زيادة الكفاءة

(2,673)  0 2,673 2,673 0 

 1,005,635 0 0 0 1,005,635 اجملموع
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 حبسب األبواب واألقاليم 2017-2016االعتمادات الصافية واملوارد من خارج امليزانية يف الفرتة  :4امللحق 
أمريكا الالتينية والبحر  أوروبا وآسيا الوسطى آسيا واحمليط اهلادي أفريقيا املقّر الرئيسي / العامل  

 الكارييب

 اجملموع الشرق األدنى

اهلدف 

االسرتاتيجي/ 

 اهلدف الوظيفي

االعتمادات 

 الصافية

من خارج 

 امليزانية

االعتمادات 

 الصافية

االعتمادات  من خارج امليزانية

 الصافية

من خارج 

 امليزانية

االعتمادات 

 الصافية

من خارج 

 امليزانية

االعتمادات 

 الصافية

من خارج 

 امليزانية

االعتمادات 

 الصافية

من خارج 

 امليزانية

االعتمادات 

 الصافية

خارج  من

 امليزانية

 اجملموع

1 36,003 46,022 20,989 72,797 7,355 41,177 3,015 1,540 11,620 34,995 5,410 12,873 84,391 209,404 293,796 

2 100,395 142,181 40,712 113,175 21,928 57,289 6,956 19,273 19,929 42,361 10,815 26,195 200,735 400,474 601,208 

3 35,015 14,654 8,149 25,445 5,822 21,093 3,194 11,498 7,894 23,347 5,633 12,407 65,707 108,444 174,152 

4 63,403 72,739 14,787 16,722 9,797 20,196 4,266 3,279 8,651 11,916 4,363 9,122 105,266 133,974 239,240 

5 28,684 57,950 8,270 351,181 3,707 142,867 1,424 26,411 5,075 40,244 3,681 80,165 50,841 698,818 749,659 

6 56,682 10,169 600 127 579 1,240 400 0 554 0 400 7 59,215 11,543 70,758 

برنامج  -7

 التعاون التقين
25,325 0 44,785 0 27,118 0 11,449 0 20,293 0 9,160 0 138,131 0 138,132 

8 62,492 929 1,652 0 3,938 0 6,082 0 1,934 0 1,643 0 77,740 929 78,669 

9 30,756 4 1,116 0 755 0 604 0 1,421 0 784 0 35,437 4 35,441 

10 66,060 1,140 2,503 346 2,527 18 1,256 80 2,235 0 2,402 3 76,983 1,588 78,571 

11 40,962 4,607 3,311 638 5,643 18 14,468 647 4,228 1,301 2,663 0 71,275 7,210 78,485 

املصروفات  -12

 الطارئة
600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 600 

اإلنفاق  -13

 الرأمسالي
16,892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,892 0 16,892 

النفقات  -14

 األمنية
22,420 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,420 181 22,601 

 2,578,205 1,572,570 1,005,635 140,772 46,954 154,164 83,836 62,729 53,113 283,898 89,170 580,431 146,874 350,576 585,688 اجملموع

 




