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 تقديم المدير العام
 
 )املنظمة(، والزراعة األغذية منظمة تنشيط أعيد لقد
 البريوقراطية من احلد خالل من ،2012 سنة من اعتبارا  
  زيدمب تسعى لكي تنظيمها وأعيد الشفافية وتعزيز
 القضاء يف ثلةاملتم األساسية غايتها حتقيق إىل الفعالية من
 العامل. من اجلوع على
 رحمو  املنظمة عززت املاضنننننننية، اخلمس السننننننننوات وخالل
 التحننندينننات ملواجهنننة شنننننننننننننننننامال   هنجنننا   تواعتمننند تركيزهنننا
دة  جودهننناو  بتعزيز ذلنننك مبوازاة وقنننامنننت واملرتابطنننة املعقنننّ
 صننننننننممتو  العاملي املسننننننننتوى على الفنية وقدراهتا امليداين

 األعضننننننننناء احتياجات خاص بشنننننننننكل تليب اسنننننننننتجابات
نت اإلمنائية وسنننننننننننياقاهتم  عنه أفادت كما  كفاءهتا  وحسنننننننننننّ
 من لّ كنن  مع هتنناشنننننننننننننننراكننا ووطنّندت خمتلفننة تقييم عمليننات
 واإلقليميننننة النننندوليننننة واملنظمننننات املتحنننندة األمم منظومننننة
 اخلاص القطاعو  املدين واجملتمع الريفية احمللية واجملتمعات
  اآلخرين. املصلحة وأصحاب
 امليزانيةو  العمل وبرنامج األجل املتوسننننننطة اخلطة وتسننننننتند
 2030 لعام املسننننننننننننتدامة التنمية خطة مع يتواءمان نااللذ
 تمثلةامل الرؤية ترمجة أجل من حاليا   القائمة ودناجه إىل
 أرض ىعل املسنننننننننننننننتدام الغذائي باألمن ينعم عامل بناء يف

  العنننننامنننننة اجلمعينننننة قرار إلينننننه دعنننننا كمنننننا  ومتنننننامنننننا    الواقع.
 ربعأ كل  جيرى الذي للسياسات الشامل االستعراض عن

 هبا لعتضننننننط اليت التنفيذية األنشننننننطة لسننننننياسننننننة سنننننننوات
 جرت فقننند  1التنمينننة، أجنننل من املتحننندة األمم منظومنننة
 اتيجيةاالسنننرت  الوثائق يف املسنننتدامة التنمية أهداف مراعاة

 طةاملتوسننننننننننننننن اخلطة تقيس سنننننننننننننننوق الواقع، ويف للمنظمة.
  النسنننننننننننننننبةب احملرز، التقدم وامليزانية العمل وبرنامج األجل
 يا  وحصننننننننننننننر  فقط للمنظمة، االسننننننننننننننرتاتيجية األهداف إىل
 حويتضننننن ومقاصننننندها. املسنننننتدامة التنمية بأهداف مقارنة
  يسنننننننناهم مةللمنظ وامليزانية العمل برنامج أنّ  التدقيق بعد

                                                      
 A/RES/71/243القرار   1

 أهداف من هدفا   15 مقاصنننند من مقصنننندا   40 حتقيق يف
  مؤشرا . 53 إىل باالستناد تُقاس اليت املستدامة التنمية
 عام وخطة للمنظمة االسرتاتيجية الوثائق بني املواءمة وإنّ 
 بنيلسب عقبات دون من سارت ةعملي نتيجة يه 2030
 اثنني. رئيسيني
 يف الزراعةو  األغذية حتتلها اليت املركزية املكانة أنّ  أوهلما
 بصورة د  جم املنظمة عمل أنّ  تعين املستدامة التنمية خطة
 ة.املسنننننننننننننتدام التنمية أهداف إىل بالنسنننننننننننننبة تنفصنننننننننننننم ال

 من 2030 عام خطة حتقيق يف بالفعل املنظمة وتسننننننننناهم
 ضنننمان" يضنننعان اللذين ودسنننتورها بواليتها وفاءال خالل
 عملها. صميم يف اجلوع" من البشرية حترير

 ،2012 سننننننننننننننننننة يف ،تبنناشنننننننننننننننر  قنند املنظمننة أنّ  وثننانيهمننا
 ابةاالستج من - اآلن متاما   راسخا   بات الذي -التحوّل
 هنج ىلإ والزراعة باألغذية املتصنننننننننننننلة للتحديات العمودية
 ملتكاملا للطابع لالسننننننننننتجابة حتديدا   يلزم ما وهو مرتابط
 .املستدامة التنمية ألهداف رتابطوامل اجملزّأ وغري
 لتنميةا سننننننياق يف ألعضنننننناءل الدعم توفر املنظمة فإنّ  لذا

 طننةاخل يف بوضنننننننننننننننو  االلتزام هننذا يتجلىو  املسنننننننننننننننتنندامننة.
 دعوكمأ اللذين وامليزانية العمل وبرنامج األجل املتوسنننننننطة

 .عليهما املوافقة إىل
 للمنظمة ةاالسننرتاتيجي الوثائق بني االتسنناق أنّ  حني ويف
 توفره الذي االسنننننننننننننتقرار عن فضنننننننننننننال   ،2030 عام وخطة
 امع يف كرّسننننننناه  الذي املسننننننار يف قدما   املضنننننني مواصننننننلة
 برنامج ذتنفي فإنّ  جيّد، موقع يف املنظمة يضعان ،2012
 متاما   ركأد وإين املالية. بالتحديات حافال   يزال ال عملنا
 لىع تؤثر تزال ال العاملي الكلي االقتصننننننننننناد عأوضنننننننننننا  أنّ 

 املقررة. اشرتاكاهتم لزيادة ضاءاألع قدرات



 

 

 ادئمبنننن حول انيننننةوامليز  العمننننل برنننننامج يتمحور وعليننننه،
 هي: رئيسية أربعة
 تغيري أي دون من ثابتة إمسية ميزانية على احملافظة (1)

 واالعتمادات املقررة االشرتاكات مستوى على
 من 2017-2016 بالفرتة مقارنة يزانيةامل يف الصافية
 ادةوإع التكاليف يف الزيادات استيعاب خالل
 ة.األولوي ذات اجملاالت يف فوراتالو  استثمار

 رتكيزال وإلغاء الرباجمية األولوية جماالت حتديد (2)
 األخرى األولوية جماالت على الضوء وتسليط

  الطوعية. للمسامهات
 املائة يف 14 إىل التقين اونالتع برنامج حصّة زيادة (3)

 دعا ما وحن على امليزانية يف االعتمادات صايف من
  املؤمتر. إليه

 تسريعل الربامج بإدارة اخلاصة الرتتيبات استخدام (4)
 منها. بّتالتث وميكن فعلية تائجن حتقيق وترية

 نننننامجبر  هو أقرتحننننه الننننذي وامليزانيننننة العمننننل برنننننامج وإنّ 
 ميزانية  يقرت  ألنه واقعي فهو ع ا.م آن   يف وطمو  واقعي
 االعتماداتو  املقررة االشنننننرتاكات على حتافظ ثابتة إمسية

 ألنه  وطمو   احلايل. مسنننننتواها عند امليزانية من الصنننننافية
  لألعضاء. سنقدمه الذي الدعم يزيد
 ملتبعةا الربامج بإدارة اخلاصنننننننننننة الرتتيبات نسنننننننننننتخدم وإننا
 منها، التثبّت نوميك فعلية نتائج حتقيق يف لإلسراع حاليا  
 وجبمب العمل وسننواصنل .القطري املسنتوى على خاصنة
 تيجةن وفورات حتديد إىل والسننننننننعي األولويات من سننننننننّلم
 امليزانيةو  العمل برنامج يقرت  وباإلمجال، الكفاءة. زيادة
 ا  تقريب أمريكي دوالر مليون 20 قدره مبلغ ختصيص إعادة
 اتيجيةاالسننننننننننننرت  الربامج قادة فرقب املتصننننننننننننل العمل لتعزيز
 إعادة نم كبري  جزء ويقضننننننننننننننني اإلقليمية. الربامج وتنفيذ

 داريةاإل الوظائف مسات حتديد بإعادة هذه التخصنننننننننيص
 مقاومةو  املناخ تغري غرار على جديدة حتديات ملواجهة
  واإلحصاءات. امليكروبات مضادات

 للجودة املتننناحنننة املوارد زينننادة على كنننذلنننك  نعمنننل وإنننننا
 بني اواةواملسنننننننننننن املناخ )تغري املشننننننننننننرتكة واملواضننننننننننننيع الفنية
 دوالر ماليني 10 مقداره مبا والتغذية( واحلوكمة اجلنسنننني
 العمل ننامجبر  يف علينه كناننت  مبنا )مقنارننة تقريبنا   أمريكي
 األكرب القسننننننننم وسننننننننيتوفر (.2017-2016 للفرتة وامليزانية
 الناجتة املكاسنننننننب من رئيسننننننني بشنننننننكل األموال هذه من
 لقيتع ما يف خاصنننننننننننننننة الوفورات، ومن الكفاءة ةزياد عن

 صنننننننندارة يف املوضننننننننوع هذا وسننننننننيظلّ  املوظفني، بتكاليف
  املنظمة. إىل بالنسبة األولويات
 ىلإ يتمننندد املطننناط أنّ  بنننالننننا عن يغينننب أال جينننب لكن

 املنظمة موارد وإنّ  ينكسننننننننننننر. أن إىل ممكن حدّ  أقصننننننننننننى
 ذه.ه االنكسننار نقطة إىل وصننوال   باسننتمرار متدد موضننع
 من يةحيو  بأمهية امليزانية خارج من املسنننننننننامهات وتتسنننننننننم
 عل،وبالف الصننننننننلة. ذات كافة  العمل جماالت تغطية أجل
 السننننننننتني رتةلف عمل برنامج وامليزانية العمل برنامج يقرت 
 املسنننننامهات ومن لألعضننننناء املقررة االشنننننرتاكات من مموّل
  امليزانية. خارج من املقّدرة
 لطوعيةا املوارد هذه معظم على حلصننولا إىل نتطّلع وإننا
 أمنننام الصنننننننننننننننمود على العيش سنننننننننننننننبنننل قننندرة زينننادة بغينننة

 اتوالغاب الزراعة جعل عن فضنننال   واألزمات، التهديدات
  )انظر واسنننننننننننننننتننندامنننة إنتننناجينننة أكثر األمسننناك ومصنننننننننننننننننايننند
 (.2 اجلدول
 يف لفنيةا قدراتنا تعزيز إىل سننننننننعينا يف قدما   مضننننننننينا ولقد
 الوظائف من 58 أصل فمن لوية.األو  ذي العمل جماالت
 و/أو جنننديننندة فنينننة جمننناالت منهنننا 51 يغطي اجلنننديننندة،
 ولوجيننةاإليك الزراعننة غرار على تنندعيمهننا، يتعنّي  جمنناالت
 والنظم املنننناخ وتغري امليكروبنننات مضنننننننننننننننننادات ومقننناومنننة
 احاتاقرت  وإنّ  املسنننتدام. واإلنتاج واإلحصننناءات الغذائية

 دةجدي صنننننننفاتمبوا أو جديدة فنية وظائف اسنننننننتحداث
 واملكنناتننب الفنيننة اإلدارات رؤسنننننننننننننننناء عن صنننننننننننننننندرت قنند

 نيفها.بتصننننننننننننننن االسنننننننننننننننرتاتيجية الربامج قادة وقام اإلقليمية
 على هافي وبّتت االقرتاحات اإلدارة ثّ  من واسنننننتعرضنننننت

 إىل نادا  اسنننننننننننننننت وامليزانية العمل برنامج يف إدراجها يتمّ  أن



 

 مجيع تلبينننننننة بننننننناإلمكنننننننان يكن ومل املنظمنننننننة. أولوينننننننات
  .املتاحة املوارد ضمن باالهتمام اجلديرة القرتاحاتا

 مقابل يمةوالق الداخلية والروابط الرتكيز اليوم بات ولقد
 لشننراكة،وا االسننتجابة على والقدرة الفنية والقدرات املال
 يّزمت اليت السنننننننننننننننمنات إهننا بنل ال عبنارات  جمرّد من أكثر
 ملؤازرة ءاألعضا للبلدان الدعم تقدمي من ومتّكنها املنظمة
 جيعولتشنننننننن اجلوع ةآف على القضنننننننناء سننننننننبيل يف جهودها
  املستدامة. التنمية

 ولقنند أمكن ذلننك بفضننننننننننننننننل الثقننة والشنننننننننننننننفننافيننة وااللتزام
. وسنننننننأكرر اليوم ما قلته باألمس اجلماعي داخل املنظمة

ما مل نقم به مع ا." وجيدر  ،"لن أمتكن من أداء أي عمل
أ. بنننننا اليوم، أكثر من أي يوم مضنننننننننننننننى، أن ن عمننننل معنننن 

عن  فالرهان كبري بالنسبة إلينا مجيعا  حبيث يتعذر الرتاجع
التزامنا لوضع حّد للجوع. 
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 نطاق الوثيقة
 
اللذين  2019-2018للفرتة وبرنامج العمل وامليزانية  2021-2018 للفرتة خلطة املتوسطة األجلاتعرض هذه الوثيقة  

 .املؤمتر ويوافق عليهمانظر فيهما يلاملدير العام  اقرتحهما
 

 2021-2018 للفرتة اخلطة املتوسطة األجل
 
النواتج اليت سيسعى األعضاء سرتاتيجية و اال هدافاأل 2021-2018 للفرتةطة املتوسطة األجل اخل تعرض 

امة عن التحديات حملة عاملراجع. وهي تعرض  لإلطار االسرتاتيجي وفقا  و  املنظمةبدعم من إىل حتقيقها واجملتمع الدويل 
لرباجمي للنتائج اإلطار او  ،املنظمة ووظائفها األساسيةخصائص و  ،قيقها يف قطاعي األغذية والزراعةواإلجنازات اليت مت حت

 .يف حتقيق أهداف التنمية املستدامةاملتوقعة واملسامهة  والرصد
 

 2019-2018 للفرتة برنامج العمل وامليزانية
 
جات خر )األهداف والنواتج واملأطر النتائج األولويات الرباجمية و  2019-2018 للفرتة يعرض برنامج العمل وامليزانية 

، إىل جانب 2021-2018للفرتة خلطة املتوسطة األجل وا لإلطار االسرتاتيجي املراجع احملددة وفقا  واملؤشرات والغايات( 
 حساب التكاليف واالحتياجات من املوارد من االشرتاكات املقررة واملسامهات الطوعية لتمويل برنامج العمل.

 
اجمية، ملتبع إلعداد امليزانية ويسّلط الضوء على اجملاالت ذات األولوية الرب النهج ا الرئيسيةالسمات القسم عن  وحيدد 

، مبا يف ذلك البعد بالنسبة إىل فرتة السنتنيات يف السياس التوجهات الرئيسيةمع  واملواءمة متاشي ا ،رتكيزال سحبوجماالت 
 رنامج العمل.ومصادر متويل باملوارد ذات الصلة حملة عامة عن خمصصات  اإلقليمي، ويتيح

 
ختصيص أوجه الكفاءة، و و  ،يهليكل التنظيموا ،التنفيذ رتتيباتالعناصر املرتبطة ب حتسني التنفيذالقسم عن عرض يو  

 .، من أجل حتسني تنفيذ برنامج العملالوظائف
 
ك زيادات لاالحتياجات لتمويل برنامج العمل بشكل كامل، مبا يف ذالبعد املايل وبعد امليزانية  القسم عن ويعرض 

التكاليف املتوقعة، وحيدد كذلك االحتياجات الالزمة لتوفري االلتزامات الطويلة األجل والصناديق االحتياطية. ويعرض 
 مشروع قرار للمؤمتر للموافقة على برنامج العمل واعتمادات امليزانية لفرتة السنتني املمولة من االشرتاكات املقررة.

 
 بالغ عددهابالنسبة إىل أبواب امليزانية الن 2و 1امللحقني يف  وأطر النتائج، املوارد صصاتوخمالربامج املفصّلة  وترد 
 ة. ويرد مقرت  توزيع امليزانيخاصة(أبواب أربعة و أربعة أهداف وظيفية، و ، 6اهلدف و )مخسة أهداف اسرتاتيجية،  باب ا 14

 . امانية مالحق إضافية يف الوثيقةحبسب األبواب والنواتج، وحبسب األقاليم والوحدات التنظيمية، يف



 

 

 
، إىل جانب الدورات 2021-2018وللفرتة  2017-2014مقارنة ألطر نتائج األهداف االسرتاتيجية للفرتة وترد  

 .على شبكة اإلنرتنت الحقامليف املقررة، 
 
 افة على العنوان ظمة كاملنظمة اإللكرتوين بلغات املنعلى موقع واملالحق على اإلنرتنت،  ،الوثيقةومت نشر هذه  

 .www.fao.org/pwbالتايل 

http://www.fao.org/pwb
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 مقدمة
 
ع الدويل محتدد اخلطة املتوسننننطة األجل األهداف االسننننرتاتيجية واملخرجات املنشننننودة بالنسننننبة إىل األعضنننناء واجملت -1

لإلطار االسنننرتاتيجي املراجع. وتغطي اخلطة املتوسنننطة األجل فرتة متتّد على أربع سننننوات وتشنننّكل  امن املنظمة وطبق  بدعم 
 2وغايات. الذي يتضمن خمرجات ومؤشرات العمل وامليزانية لفرتة السنتني األساس الرباجمي وإطار النتائج إلعداد برنامج

 
ا  2013-2012الفرتة خالل  أربع سنوات على اتيجي للمنظمةإلطار االسرت ل األّول ستعراضاال وأجنز -2 ويتيح أساس 

السرتاتيجي إلطار ال الثاين ستعراضاال اليت تقوم املنظمة بتنفيذها. وأجنز 2017-2014للفرتة اخلطة املتوسطة األجل إلعداد 
 اليت مل تتغري يف إطار االسنننننننننننننننتعراض يةالعامل هامن رؤية املنظمة وأهداف انطالق ا 2016يف عام  أربع سننننننننننننننننوات على للمنظمة
 (.1)اإلطار 

 
 العالمية هارؤية المنظمة وأهداف: 1اإلطار 
 

يات "عامل متحرر من اجلوع وسوء التغذية تساهم فيه األغذية والزراعة يف حتسني مستو  حتقيق رؤية املنظمة يف وتتمثل
 "ا.وبيئي   اا واجتماعي  اقتصادي  س فقرا، بطريقة مستدامة املعيشة للجميع، وعلى األخص أشد النا

 
 :واألهداف العاملية الثالثة لألعضاء هي

 
 كل األوقات ا بضمان عامل حيصل فيه اجلميع يفاجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية تدرجيي   القضاء على (1)

 ط والصحة فورة النشاعلى طعام مغذ  وكاف  وآمن يسد احتياجاهتم التغذوية وأذواقهم، لكي يعيشوا حياة مو 
النهوض ، مع زيادة إنتاج األغذية، و اواجتماعي   احنو تقدم اجلميع اقتصادي   االفقر واملضي قدم   القضاء على (2)

 بالتنمية الريفية وسبل املعيشة املستدامة 
اخ، واملوارد ء، واملنإدارة املوارد الطبيعية واستخدامها بصورة  مستدامة، مبا يف ذلك األراضي، واملياه، واهلوا (3)

 الوراثية، ملصلحة األجيال احلاضرة والقادمة.
 
الواردة يف هذه  2021-2018أساس ا إلعداد اخلطة املتوّسطة األجل للفرتة  3ويتيح اإلطار االسرتاتيجي املراجع -3

راعة  )باء( خصائص غذية والز الوثيقة، مبا يشمل: )ألف( حملة عامة عن التحديات واإلجنازات اليت مت حتقيقها يف قطاعي األ
املنظمة ووظائفها األساسية  )جيم( اإلطار الرباجمي للنتائج والرصد  )دال( إطار نتائج األهداف االسرتاتيجية واملسامهة يف 

 حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
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 لمحة عامة عن التحديات واإلنجازات التي تم تحقيقها في قطاعي األغذية والزراعة -ألف
 
. وتضننننننمنت 2016يف عام عن طريق عملية تفكري اسننننننرتاتيجي تشنننننناورية مت وضننننننع اإلطار االسننننننرتاتيجي املراجع و  -4

االجتاهات القطاعية ، و 4للتنمية الزراعية يف األجل املتوسط املتوقع أن تشكل إطار  االجتاهات العاملية اليت من االعملية حتديد 
، للمنظمة 6واللجان الفنية 5املؤمترات اإلقليمية ومداوالتاتيجية اإلقليمية، واإلقليمية الناشنننننننئة عن االسنننننننتعراضنننننننات االسنننننننرت 

جمال  املتوقع أن تواجهها البلدان األعضننننناء واألطراف الفاعلة يف واليت من التحديات الرئيسنننننية النابعة من هذه االجتاهاتو 
السننننننياق العام اليت  العاملية األسنننننناسننننننية اليت حتدد وحتليل للتطوراتاألغذية والزراعة يف السنننننننوات املقبلة   يالتنمية يف قطاع

اهتا يف على األهداف االسننننننرتاتيجية للمنظمة، ونواجتها وخمرج والتطورات تأثريات هذه التحدياتتعمل يف إطاره املنظمة، و 
 سياق خصائص املنظمة الرئيسية ووظائفها األساسية.

 
اليت رؤية املنظمة ماثلة أمام  7لعاملية واإلقليمية عشنننننرة حتدياتوحدد االسنننننتعراض والتحليل املتعّلقني باالجتاهات ا -5

ويات معيشننننة اجلميع، سننننني مسننننتعامل متحرر من اجلوع وسننننوء التغذية تسنننناهم فيه األغذية والزراعة يف حت" تتمثل يف حتقيق
  ما يلي:يف "، وترد التحديات هذه، بطريقة اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامةا  الفئات األشد فقر  اوخصوص  

 
  حتسني اإلنتاجية الزراعية بصورة مستدامة لتلبية الطلب املتزايد -1
  ملوارد الطبيعيةمن اضمان قاعدة مستدامة  -2
  معاجلة تغرّي املناخ واشتداد املخاطر الطبيعية -3
 عدم املساواة الفقر املدقع واملستمر واحلّد من  القضاء على -4
  يع أشكال سوء التغذيةالقضاء على اجلوع وعلى مج -5
  ومشولية وقدرة على الصمود ةجعل نظم األغذية أكثر كفاء   -6
  حتسني فرص كسب الدخل يف املناطق الريفية، ومعاجلة األسباب الكامنة وراء اهلجرة -7
  بناء القدرة على الصمود يف وجه األزمات املمتدة والكوارث والنزاعات -8
  الناشئة على الزراعة ونظم األغذيةو رة للحدود العاب املخاطرالوقاية من  -9
 .معاجلة احلاجة إىل حوكمة متسقة وفعالة على الصعيدين الوطين والدويل -10
 
اعتماد خطة التنمية . إذ يوّفر 2016-2015ا يف الفرتة عاملي   هامةحصنننننننننننلت عّدة تطورات وباإلضنننننننننننافة إىل ذلك،  -6

ودخول اتفاق باريس ِبشننننننننننأن تغرّي املناخ حيز  ،اهدف   17عددها البالغ تدامة وأهداف التنمية املسنننننننننن 2030 املسننننننننننتدامة لعام
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من  توخىمعه من أجل تعزيز التنفيذ واألثر امل تكيف نفسننننننهاوسننننننملنظمة ا سننننننتعمل ضننننننمنهالتنفيذ، السننننننياق العري  الذي 
املؤمتر الدويل ن روما عن التغذية )إعالفتشنننمل  ،أّما التطورات األخرى اهلامة يف اجملاالت اليت تغطيها والية املنظمة .عملها

دولة   تتخذهااالتفاق بشننننننننننننأن التدابري اليتوعقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية، وبدء نفاذ   (الثاين املعين بالتغذية
للحد من  إطار سننننندايو   يف مكافحة الصننننيد غري القانوين دون إبالو ودون تنظيم اا أسنننناسنننني  امليناء، الذي يشننننّكل عنصننننر  

مؤمتر قمننة األمم املتحنندة بشننننننننننننننننأن )الالجئني واملهنناجرين    وإعالن نيويورك من أجننل2030-2015 للفرتة خمنناطر الكوارث
عين ومؤمتر األمم املتحنندة امل، ر القمننة العنناملي للعمننل اإلنسنننننننننننننننناينمؤمتإىل جننانننب نتننائج مننداوالت   (الالجئني واملهنناجرين

 الثالث( الذي يرّكز على التوسنننننننع احلضنننننننري  واملؤمتر العاملي الرابع عشنننننننر باإلسنننننننكان والتنمية احلضنننننننرية املسنننننننتدامة )املوئل
 8.ومنتدى األمم املتحدة بشأن اإلعالن الوزاري املعين بالغابات ،للغابات

 
 ذلك االجتاهات مبا يفكما ورد ذكره يف اإلطار االسنننرتاتيجي املراجع، تشنننّكل التحديات اليت مت التعّرف عليها، و  -7

شّكلت  قدو قليمية، املشاكل اإلمنائية الرئيسية اليت ستواجهها البلدان واجملتمع اإلمنائي يف املستقبل القريب. واخلصائص اإل
إلطار املفاهيمي ونظرية األهداف االسننننننننننرتاتيجية اخلمسننننننننننة احلالية، يف سننننننننننياق رؤية املنظمة اسننننننننننتعراض اعملية ل سنننننننننناساأل

 الذي أعربت عنه األجهزة الرئاسنننننية يف تسنننننقاملو  ويقال دعمالوخصنننننائصنننننها ووظائفها األسننننناسنننننية مع األخذ يف احلسنننننبان 
 :لضمان استمرارية التوجه االسرتاتيجي للمنظمة املنظمة
 

 : املسامهة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية1اهلدف االسرتاتيجي 
 استدامةنتاجية و إمصايد األمساك أكثر و  والغابات: جعل الزراعة 2اهلدف االسرتاتيجي 
 : احلد من الفقر يف الريف3اهلدف االسرتاتيجي 
 وكفاءة مشوال  ظم زراعية وغذائية أكثر : متكني نُ 4اهلدف االسرتاتيجي 
 : زيادة قدرة سُبل العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات5اهلدف االسرتاتيجي 

 
نظمة، ج متني وعملي قائم على النتائج بالنسبة إىل جممل عمل املمنها على اتباع هن اعلى املنظمة، حرص   ويتعنّي  -8

 تضنننننننننننننننمنيأن حترص على امتالكها القدرة الفنية الداخلية والتكامل الكايف لتحقيق النتائج املنشنننننننننننننننودة. ومن هذا املنطلق، 
خ واملساواة بني اجلنسني  املنا )تغريّ  املشرتكةباجلودة الفنية واإلحصاءات واملواضيع يتعلق  اسادس   ااإلطار االسرتاتيجي هدف  
ت أي واملسنننائل املشنننرتكة بني اجملاال ، من أجل ضنننمان القيادة على املسنننتوى الفين وإدراج اإلحصننناءاتواحلوكمة والتغذية(

 اتيجية.األهداف االسرت ب الربامج املرتبطة تغري املناخ واملساواة بني اجلنسني واحلوكمة والتغذية من أجل تنفيذ
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 األساسيةصائص المنظمة ووظائفها خ -باء
 
حمننّددة على نطنناق واسنننننننننننننننع، وال ميكن أن تتطرق إليهننا املنظمننة مبفردهننا. وهبنندف فهم والتطّورات إن التحننديننات  -9

 وطريقة عملها. يةاألساس ملنظمة، ينبغي النظر إىل هذه التحديات يف ظّل خصائص املنظمة ووظائفهاا عملالتبعات على 
 

 لمنظمة األغذية والزراعة األساسية الخصائص التنظيمية
 

إن أهم اخلصننائص ومواطن القوة األسنناسننية ألي منظمة هي تلك املتأصننلة فيها واليت تنفرد هبا، واليت حتّدد مساهتا  -10
 نفرد هبا املنظمة:ميزة ت انظمة األغذية والزراعة ومتثل مع  التنظيمية األساسية. وامة خصائص أساسية متعددة متأصلة يف م

 
فهي وكالة األمم املتحدة املتخصصة يف جمال األغذية والزراعة، املكلفة مبهمة شاملة من األعضاء تتمثل يف العمل  )أ(

ما يتعلق جبميع جوانب األغذية والزراعة )مبا يف ذلك إدارة مصايد األمساك والغابات واملوارد الطبيعية(،  يف اي  عامل
  واإلمنائية بأكملهاساعدة اإلنسانية امل سلسلةواألمن الغذائي والتغذية يف 

وتتسم بوضعها احلكومي الدويل وحبيادها ومبا لديها من سلطة توفري منتدى حمايد ميكن فيه للدول أن تدعو كل  )ب(
 منها األخرى للحوار ولتبادل املعرفة  

 املنظمة بغرض  متصلةولديها سلطة أن تطلب من أي دولة من الدول األعضاء تقدمي معلومات  )ج(
كن ختصيصها أدىن مي اتوفر كمية موارد مضمونة متثل حد  وميزانيتها العادية مستمدة من االشرتاكات املقررة اليت  )د(

، تتزايد ربىكتفق عليها األعضاء يف األجهزة الرئاسية، وتكّملها مسامهات طوعية  يلألنشطة ذات األولوية اليت 
 نظمة األغذية والزراعة من أجل تعزيز معارف املنظمة وزيادة نطاق عملها لألهداف االسرتاتيجية مل اتعبئتها دعم  

 عددة التخصصات يعملون بطريقة متواليتها و يف خمتلف جماالت  اتولديها موظفون ميلكون طائفة واسعة من اخلرب  )هن(
 لدان واألقاليم.بات البطلاء إقليمية وعاملية، لالستجابة لخرب  فرقولديها وجود على املستوى القطري تدعمه  )و(
 

 األساسية الوظائف
 
 بأهنا وسننننائل العمل احلامسة اليت جيب أن تسننننتخدمها املنظمة لتحقيق النتائج. وبالتايل، األسنننناسننننيةتُعّرف الوظائف  -11

ا ا دور  ظمة فيهتوقع أن تلعب املنمتثل أنواع التدخالت اليت سننننننننننننننتعطيها املنظمة األولوية يف خطة عملها. وهي جماالت من امل
. ويف مثل هذه احلاالت يكون على املنظمة أن تعمل مع شنننننننننننننركاء وأن تكثف اا حصنننننننننننننري  ا، ولكن ليس بالضنننننننننننننرورة دور  قيادي  

 جهودها الستحداث شراكات اسرتاتيجية وتفعيل هذه الشراكات.
 

التفاقات ا تيسري ودعم عمل البلدان يف وضع وتنفيذ الصكوك املعيارية وتلك اخلاصة بوضع املواصفات مثل )أ(
اإلقليمية . وسيتم تطوير هذا العمل على املستويات العاملية و وغري ذلك الفنيةالدولية ومدونات السلوك واملواصفات 

والوطنية من خالل آليات احلوكمة العاملية واحلوار بشأن السياسات والدعم واملشورة، إىل جانب وضع السياسات 
 درات املؤسسية لتنفيذها.الالزمة على املستوى القطري وتنمية الق
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ويشمل  .جتميع وحتليل ورصد وحتسني النفاذ إىل البيانات واملعلومات يف اجملاالت املتصلة باملهمة املنوطة باملنظمة )ب(
ذلك تطوير املنظورات واالجتاهات والتوقعات العاملية واإلقليمية وما يقرتن هبا من استجابة من قبل احلكومات 

خرين )السياسات والتشريعات واإلجراءات على سبيل املثال(، وتقدمي الدعم املباشر وأصحاب املصلحة اآل
 يف جمال تنمية القدرات املؤسسية لالستجابة إىل التحديات اليت مت حتديدها واخليارات املمكنة. للبلدان

واجد منظمة األغذية . تتريةتيسري وتعزيز ودعم احلوار من أجل السياسات على املستويات العاملية واإلقليمية القط )ج(
والزراعة بوصفها منظمة حكومية دولية يف وضع جيد بشكل خاص يسمح هلا مبساعدة البلدان على املستويني 
الوطين والدويل يف تنظيم أنشطة احلوار بشأن السياسات املوجهة لتحسني التفاهم حول القضايا اهلامة وإبرام 

 ان.اتفاقات بني أصحاب املصلحة و/أو البلد
إسداء املشورة ودعم تنمية القدرات على املستويني القطري واإلقليمي لتحضري وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات  )د(

. ويشمل ذلك إسداء املشورة والدعم لألنشطة املوجهة إىل تعزيز واالستثمارات والربامج القائمة على األدلة
 ملباشرة لتنفيذ الربامج.املؤسسات، وتنمية املوارد البشرية، وإسداء املشورة ا

أنشطة املشورة والدعم اليت جتمع املعارف والتكنولوجيات واملمارسات اجليدة وتنشرها وحتسن من تطبيقها  إسداء )هن(
ا . حتتاج املنظمة بوصفها منظمة معرفة إىل أن تكون يف طليعة املعرفة والتكنولوجييف جماالت اختصاص املنظمة

ا وأداة تنظيمية لدعم البلدان يف استخدام املعارف وإىل أن تكون مصدر   اختصاصها، جماالتيف مجيع 
 والتكنولوجيات املتاحة ألغراض التنمية.

  شنننننننركاءلاتيسنننننننري إقامة الشنننننننراكات، يف جماالت األمن الغذائي والتغذية والزراعة والتنمية الريفية، بني احلكومات و  )و(
ة أُنيطت منظمة األغذية والزراعة بوالية واسننننعة تشننننمل مشنننناكل التنمي. التنمية واجملتمع املدين والقطاع اخلاص يف

 الرئيسنننننننننية اليت جيب اسنننننننننتهدافها من منظور واسنننننننننع وشنننننننننامل. ومع ذلك، سنننننننننرتكز املنظمة عملها على اجملاالت 
تنشنننننك شنننننراكات قوية مع املنظمات األخرى لتغطية األعمال التكميلية  وسنننننوفاليت لديها كفاءة خاصنننننة فيها، 

 األخرى. املطلوبة
تتحمل املنظمة و  .املنظمةالدعوة واالتصال على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية يف جماالت اختصاص  )ز(

، اإلمنائيتمع جملامسؤولية رئيسية يف توفري خدمات االتصال واملعلومات يف مجيع جماالت اختصاصها إىل البلدان و 
 يتعلق بقضايا التنمية العاجلة وذات الصلة. ما يف الشركاتبقوة بشأن مواقع  الدعوةويف 

 
 طريقة عمل المنظمة

 
مجيع  ىلضنننننننننننننننمن نطاق والية املنظمة، متتع البلدان ع الواقعةمجيع اجملاالت  ، يفاألسننننننننننننننناسنننننننننننننننيةالوظائف تكفل  -12

ليت حتتاج إليها. ا ، بفرصننننننة احلصننننننول على املعرفة واملنافع واخلدمات العامةاتنمية، ال سننننننيما أشنننننند البلدان فقر  مسننننننتويات ال
عن كوهنا  ال  والتنسنننيق فضننن ويقتضننني ذلك من املنظمة أن تكون جهة لرسنننم السنننياسنننات العاملية والتيسنننري وعقد الشنننراكات

 جهة للمبادرة واإلجناز.
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ج : )أ( الرتكيز على خربهتنننا ومعرفتهنننا الفنينننة، والرتويمبنننا يلي ملنظمنننةا تقومولكي تتمكن من أداء هنننذه املهنننام،  -13
ا  بدور قيادي عند ارتباط األنشننطة باملهمة املنوطة هب االضننطالعمارسننات اجليدة املتاحة على املسننتوى القطري  )ب( للم

عن ذلك، سننننننيكون على املنظمة يف بع   لتعاون والشننننننراكات. فضننننننال  لة شننننننبكات )ج( االسننننننتفادة من قدرهتا على إقام
فيذ باملوارد البشنننننننننننننننرية على حد السنننننننننننننننواء ح  تكون قادرة على تناحلاالت أن تعزز قدراهتا يف اجملالني التنظيمي واخلاص 

وفري السنننلع املعنية بت ةالرئيسننني ةالعاملي بصنننفتها اهليئةالسنننبع على أكمل وجه، وةاصنننة لتأكيد مكانتها  األسننناسنننيةالوظائف 
 جماالت األغذية والزراعة ومصايد األمساك والغابات.يف العامة وتقدمي املشورة بشأن السياسات 

 
، جيسد  تطويرهو  هي أهم األدوات اليت ستستند إليها املنظمة يف تنظيم عملها األساسيةويف حني أن الوظائف  -14

كل من األهداف االسننننننننننننننرتاتيجية اخلمسننننننننننننننة مشنننننننننننننناكل التنمية حيث سننننننننننننننرتكز املنظمة عملها من خالل برامج اهلدف 
تطبيق  ة ضننننننننمن كل هدف اسننننننننرتاتيجي من خاللاالسننننننننرتاتيجي. وبالتايل، سننننننننوف يتّم تنفيذ تنظيم وتركيز عمل املنظم

 .السبعة األساسيةالوظائف 
 
راجع وترتيباته التنفيذية تطبيق املعرفة وقد كان،  -15

ُ
للمنظمة  لفنيةامنذ البداية، اهلدف الشامل لإلطار االسرتاتيجي امل

وإنتاج األغذية الفقر  واحلد منلى اجلوع القضاء ع ها املتمثّلة يفبقدر أكرب من الفعالية ملساعدة البلدان على حتقيق أهداف
جهودها  من ولوياتألاأن ترّكز وحتّدد  ى املنظمةوحتقيق االستدامة البيئية. ونتيجة لذلك، ينبغي علبصورة أكثر استدامة 

 .لتتمكن من تعزيز فعاليتها شراكة مع آخرينضمن تعمل عرب التخصصات املختلفة أن و 
 
نظيم وحتديد وإنه يقوم بتتيسري عملية قائمة على النتائج، من أجل مي للمنظمة اهليكل التنظيوجرى تصميم  -16

اتيجي بع  ومع البلدان والشركاء اآلخرين. ومنذ بداية تنفيذ اإلطار االسرت البعضها  مكوناته معالطريقة اليت تتفاعل هبا 
راجع، بأهدافه االسرتاتيجية املستعِرضة، كانت األمانة 

ُ
 يت تعمل هبا املنظمةيتطلب تغيريات يف الطريقة اللن أن األمر تدرك امل

 .هاوتسريع نتائج ملموسةق عملية حتقيهبدف حتسني  هايف القدرة على تكييف الرتتيبات اإلدارية وتعديل افحسب، بل أيض  
 
طار : اإل2015-2014إىل اتباع طرق جديدة للعمل يف الفرتة  2013-2012أدى التغيري التحويل خالل الفرتة و  -17

راجع الذي رّكز عمل املنظمة على مخسة أهداف اسرتاتيجية، وإطار التخطيط والرصد القائمني على النتائج 
ُ
االسرتاتيجي امل

ا على املستويات ددة زمني  نتائج حم لتحقيق القائم على مصفوفةيف اخلطة املتوسطة األجل/برنامج العمل وامليزانية، وهنج اإلدارة 
 .ةوالعاملي ةواإلقليمي ةالقطري
 
اليت اعتمدها اجمللس يف ديسمرب/كانون األول  2017-2016التعديالت على برنامج العمل وامليزانية للفرتة  وأّدت -18

، وقد مت توحيدها يداخلية معززة وترشيد قدرات املقر الرئيس يةالربامج عرب ترتيبات إدار تنفيذ  لتعزيزتدابري إىل وضع  2015
 ،لربامج االسرتاتيجيةقادة لة مسخلمكرسة مناصب نشئت . وعلى وجه اخلصوص، أُ 2016م بشكل أكرب يف هناية عا

رصد الربامج االسرتاتيجية و االسرتاتيجية دارة اإلو للربامج تخطيط التصميم و اللدعم التابعة هلم  املصّغرةفرق اإلدارية الوُشّكلت 
عن ضمان  اسؤولة أيض  مالفنية ، حبيث تكون اإلدارات الفنيةت موظفني من املكاتب امليدانية واإلدارا اليت تنفذها فرق تضمّ 

 على مستوى املنظمة وتوفري السلع العامة العاملية. الفنيةعن األنشطة و املنجز، كما  للعمل الفينز التميّ 
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 اإلطار البرامجي للنتائج والرصد -جيم
 
اخلمسة،  هداف االسرتاتيجيةاملية الثالثة، واألمنظمة رؤية املنظمة، واألهداف العلللنتائج اإطار ر تشمل عناص -19
األهداف السبع كوسيلة لتحقيق النتائج، و  األساسيةبشأن اجلودة الفنية واملعرفة واخلدمات، والوظائف  اا سادس  وهدف  

 :2017-2016، الذي يُظهر تغيريين مقارنة بالفرتة 1الشكل الوظيفية األربعة للبيئة التمكينية، كما هو مبني يف 
 

 من دون تغيري املعىن  2مت تبسيط عنوان اهلدف االسرتاتيجي  )أ(
 9إلظهار نطاقه بشكل أفضل، بناء على طلب اجمللس. 6مت حتديث عنوان اهلدف  )ب(

 
 المكونات الرئيسية –: إطار النتائج في منظمة األغذية والزراعة 1الشكل 

 رؤية منظمة األغذية والزراعة
قة مستدامة اقتصاديا  يوء التغذية يسهم فيه الغذاء والزراعة يف حتسني مستويات حياة اجلميع، وةاصة من هم أشد فقرا ، بطر عامل متحرر من اجلوع وس 

 ي ا.ا وبيئواجتماعي  
 األهداف العالمية الثالثة لألعضاء

 قات على غذاء  فيه الناس يف مجيع األو على بناء عامل حيصل  اذائي وسوء التغذية للعمل تدرجيي  القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغ
 ملؤها النشاط والصحة  ةالتغذوية وأذواقهم ليعيشوا حيا   كاف  وآمن ومغذ  يليب احتياجاهتم

 القضاء على الفقر ودفع التقدم االقتصادي واالجتماعي للجميع، بزيادة إنتاج األغذية، وحتسني التنمية الريفية وسبل املعيشة املستدامة  
  رة واالستخدام املستدامان للموارد الطبيعية، مبا يف ذلك األراضي، واملياه، واهلواء، واملناخ، واملوارد الوراثية، لصاحل أجيال احلاضواإلدار 

 واملستقبل.
 األهداف االستراتيجية

 املسامهة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية (1)
 أكثر إنتاجية واستدامةمصايد األمساك الزراعة والغابات و  جعل (2)
 احلّد من الفقر يف الريف (3)
 وكفاءة ظم زراعية وغذائية أكثر مشوال   نُ متكني (4)
 زيادة قدرة ُسبل العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات (5)

 الهدف اإلضافي
 املساواة بني اجلنسني واحلوكمة والتغذية()تغرّي املناخ و  املشرتكةواإلحصاءات واملواضيع  الفنيةاجلودة ( 6)

 األساسيةالوظائف 
تيسري ودعم عمل البلدان يف وضع وتنفيذ الصكوك املعيارية ووضع املواصفات مثل االتفاقات الدولية ومدونات السلوك واملواصفات  (1)

 التقنية وغري ذلك
 حلصول عليها يف اجملاالت ذات الصلة باختصاصات املنظمةجتميع البيانات واملعلومات وحتليلها ورصدها وحتسني فرص ا (2)
 تيسري وتعزيز ودعم احلوار من أجل السياسات على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية (3)
امج القائمة رب إسداء املشورة ودعم تنمية القدرات على املستويات القطرية واإلقليمية لتنفيذ ورصد وتقييم السياسات واالستثمارات وال (4)

 على األدلة
 أنشطة املشورة والدعم اليت جتمع املعارف والتكنولوجيات واملمارسات اجليدة وتنشرها وحتّسن من تطبيقها يف جماالت اختصاص املنظمة (5)
ية واجملتمع املدين اء التنمتيسري إقامة الشراكات، يف جماالت األمن الغذائي والتغذية والزراعة والتنمية الريفية، بني احلكومات وشرك (6)

 والقطاع اخلاص
 الدعوة واالتصال على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية يف جماالت اختصاص املنظمة. (7)

 األهداف الوظيفية
 التواصل 
 تكنولوجيا املعلومات 
 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه 
  الكفؤة والفعالةاإلدارة 

 
                                                      

 CL 155/REP)هن( من الوثيقة 8الفقرة   9
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 لنتائج يف املنظمة إىل منوذج "سلسلة النتائج" الذي يربط بني األهداف واملخرجات والنواتج يستند إطار او  -20
 :لألعضاء العاملية األهدافوتساهم ثالثة مستويات من النتائج يف حتقيق . 2الشكل كما هو مبنّي يف 

 
  ق على املدى الطويل توقع أن تتحق. ومن املاية يف البلدان واألقاليم وعاملي  التنم نواتجاألهداف االسرتاتيجية حتدد

 من قبل األعضاء ومبسامهات من املنظمة.
  التغريات يف البيئة التمكينية القطرية أو اإلقليمية أو العاملية، ويف القدرات املتاحة لتحقيق هدف النواتجتصننننننننننننف 

 اسرتاتيجي حمدد.
  قيق تندخالت املنظمنة مسننننننننننننننننامهنات املنظمنة املبناشنننننننننننننننرة يف املخرجنات. وهي تنجم عن حت املخرجناتتشنننننننننننننننكنل 

 على املستويات القطرية واإلقليمية والعاملية، باستخدام املوارد العادية واملوارد من خارج امليزانية على حّد سواء.
 
ويتيّسر حتقيق النتائج بفضل ثالثة عناصر إضافية تساعد على تركيز عمل املنظمة وجعله أكثر فعالية، على النحو  -21

 :2 الشكل املبنّي يف
 

  واحلوكمة  )تغرّي املناخ واملسننننننناواة بني اجلنسنننننننني املشنننننننرتكةواإلحصننننننناءات واملواضنننننننيع  الفنيةاهلدف املتعلق باجلودة
 .األهداف االسرتاتيجية مت دجمها يف اليت والتغذية(

  هي وسائل العمل احلامسة اليت ينبغي أن تستخدمها املنظمة لتحقيق النتائج األساسيةالوظائف. 
  البيئة التمكينية لعمل املنظمة. الوظيفية األهدافتوفر 
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: 1اهلدف االسرتاتيجي 
ى لاملسامهة يف القضاء ع

اجلوع وانعدام األمن 
 الغذائي وسوء التغذية

 : متكني4اهلدف االسرتاتيجي 
نُظم زراعية وغذائية أكثر 

 وكفاءة  مشوال  

: 5اهلننندف االسننننننننننننننرتاتيجي  : احلد من الفقر يف الريف3اهلدف االسرتاتيجي 
بننل العيش  زيننادة قنندرة سننننننننننننننُ
عنننننلنننننى الصنننننننننننننننننننمنننننود أمنننننننام 

 التهديدات واألزمات

الزراعة  جعل: 2اهلدف االسرتاتيجي 
 أكثر والغابات ومصايد األمساك

 إنتاجية واستدامة

 النواتج النواتج النواتج النواتج النواتج

 املخرجات املخرجات املخرجات املخرجات املخرجات املخرجات املخرجات املخرجات املخرجات املخرجات

 

 

 

 

 البيئة التمكينية للمنظمة

 سلسلة النتائج في منظمة األغذية والزراعةنموذج  - 2الشكل 

د اإلنمائية لرص النواتجمؤشرات 
 اتالتنننننننأثري اليت تقيس و  التقدددددددم

نواتج الالطويلة األجل اليت تساهم 
  يف حتقيقها

لددقدديددددددا   الددنددواتددجمددؤشددددددددددددرات 
ام اسننننننتخد عنالناشدددددئة التغيرات 
مجلنننننة  من بنياملنظمنننننة  خمرجنننننات
 أمور أخرى.

 

 يدددنددديددددددةالدددتدددمدددكددد الدددوظددددددائدددف
لتحسدددددددددددين أداء المنظمدددددة 

بواسددددددطة رصددددددد  يتم الذي 
 .مؤشرات األداء الرئيسية

 لقيددددددا مؤشدددددددددددرات النواتج 
 .النتائج المنشودة

: تكنولوجيا 9اهلدف الوظيفي  : اإلدارة الكفؤة والفعالة11اهلدف الوظيفي   : التواصل8اهلدف الوظيفي 
 املعلومات

: حوكمة املنظمة 10اهلدف الوظيفي 
 راف والتوجيهواإلش

 واإلحصاءات واملواضيع املشرتكة: اجلودة الفنية 6اهلدف 
 (تغرّي املناخ واملساواة بني اجلنسني واحلوكمة والتغذية)
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يوجه إطار النتائج ملنظمة األغذية والزراعة عملييت التخطيط والرصد يف عمل املنظمة. وقد جرى تصميم هذا و  -22

 ة واملخرجاتيسفل من خالل تصميم النواتج الالزمة لتحقيق كل هدف من األهداف االسرتاتيجاألعلى إىل األاإلطار من 
على يف ضوء األفل إىل ساألمن  وتنفيذهالصالت اليت تربطها بتحقيق النتائج ل . ويتم التخطيطللتوصل إىل كل ناتج

 األولويات على املستويني الوطين واإلقليمي. وتقع يف صلب اإلطار املؤشرات اليت تقيس التقدم احملرز على كل مستوى 
  لتقييم ورفع التقارير عن كيفية إسهام إجراءات املنظمة يف التغرياتمن مستويات سلسلة النتائج، مما يوّفر األساس 

 على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية.
 
تجه املنظمة )املخرجات( ا مما تنمن النتائج اليت جيب حتقيقها، بدء   اا خمتلف  نوع  وميثل كل مستوى من إطار النتائج  -23

وى القطري أو على نطاق أوسع )النواتج( واآلثار التنموية األوسع )األهداف اليت تساهم يف التغيريات على املست
االسرتاتيجية(. وتشكل سلسلة النتائج هذه الصلة بني عمل املنظمة واملستويات املختلفة للنتائج اليت مت حتقيقها. كما تدل 

سيتم حتقيق  ندهافعى النحو املخطط له، مت حتقيق منتجات/خدمات معّينة للمنظمة عل إذاعلى املنطق وراء هذه الروابط: 
مت حتقيق  ذاإينبغي أن يؤدي ذلك إىل النواتج املرجوة  و فعندهامت حتقيق املخرجات ومت تأكيد االفرتاضات،  إذااملخرج  و
 تكون الظروف متوافرة لتحقيق األثر التنموي املنشود من اهلدف. فعندهاالنواتج، 

 
إىل جنب  انظمة واألعضاء والشركاء يف التنمية على كل مستوى من النتائج، جنب  ، مساءلة امل3الشكل وترد يف  -24

 مع وسائل لقياس التقدم احملرز.
 

 المساءلة والقيا  –: إطار الرصد في المنظمة 3الشكل 
 مستوى النتيجة المساءلة والقيا 

 رجات اإلجنازات املخ ومتثلتج. مسامهة املنظمة املباشرة )من حيث العمليات واملنتجات واخلدمات( يف النوا
امللموسة لتدخالت املنظمة املمولة من الربنامج العادي أو مبوارد من خارج امليزانية على املستويات الوطنية 

 واإلقليمية والعاملية.
  وتراقب، وختضع بصورة كاملة للمساءلة بشأن ما تنجزه: إسناد كامل.املنظمةتنتج ، 
 لكل خمرج واليت تقاس سنويا.والغايات املوضوعة  املؤشرات 

 المخرجات 

 يف البيئة التمكينية على املستوى القطري أو العاملي والقدرات لتحقيق هدف اسرتاتيجي حمدد. التغريات 
   ملنظمة بع  ا. وتتحمل اتؤثر منظمة األغذية والزراعة على مسنننننتوى النواتج ولكنها ال تسنننننيطر عليها متام

منظمة األغذية والزراعة والدول األعضننناء  –من مسنننؤولية مجيع الشنننركاء  ، ولكن حتقيق األهدافاملسننناءلة
 والشركاء يف التنمية. وميكن أن تساهم املنظمة يف التغريات.

  املؤشرات )بعضها مؤشرات أهداف التنمية املستدامة( اليت يتّم قياسها كل سنتني من خالل تقييم للمنظمة
بلدان ائق السياسات، ومسحا  جملموعة من اجمليبني يف عّينة من الا لوثيشمل البيانات الثانوية، واستعراض  

 لتقييم التقدم احملرز.

 النواتج

  اآلثار التنموية على املستوى العاملي، يف اجملاالت اليت التزمت منظمة األغذية والزراعة بتحقيق نتائج فيها
 )توفري خط واضح لربنامج العمل اخلاص باملنظمة(.

  وجد أي إسناد ، ولكنها ال تسيطر عليها. وال ياألجلذه النتائج الرفيعة املستوى والطويلة هب املنظمةتساهم
 ألي كيان مبفرده، بل هي مساءلة مجاعية.

  أهداف التنمية املستدامة ومؤشراهتا لتتبع االجتاهات العاملية على هذا املستوى وستقوم  مقاصدمت اعتماد
 نات الدولية(. املنظمة برصدها )باستخدام مصادر البيا

 األهداف االستراتيجية
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 إطار النتائج والبرامج المقترحة لألهداف االستراتيجية  -دال
 
التطورات املشار إليها يف اإلطار االسرتاتيجي املراجع أساس تركيز إطار النتائج و تشكل االجتاهات والتحديات  -25

داف هلتزامات اليت قطعتها البلدان واجملتمع الدويل، ال سيما أوالربامج اخلاصة باألهداف االسرتاتيجية للمنظمة على اال
 .التنمية املستدامة الشاملة

 
للتعاون اإلمنائي واحلوكمة الدوليني، وحتدد السياق  اا جديد  ا عاملي  ميثاق   2030وتُنَعّد خطة التنمية املستدامة لعام  -26

 أهداف التنمية املستدامة وحتقيق مقاصد قطرية حمددة.وبلداهنا األعضاء من أجل بلوو  املنظمةالذي ستعمل ضمنه 
 
إىل القضاء على اجلوع وحتقيق األمن الغذائي وحتسني  ةن أهداف التنمية املستدامة صراح  م 2ويرمي اهلدف  -27

رة أن واملقاصد املتصلة به فك 2. ويعكس اهلدف 2030التغذية، وإىل تعزيز الزراعة املستدامة يف الوقت نفسه حبلول عام 
 ةت. إضاف  طاعامتعدد الق حتد  اجلوع وسوء التغذية مها مشكلتان متعّددتا اجلوانب، وأن جتاوز هذه األشكال من احلرمان هو 

يما القضاء س بأن التقدم احملرز باجتاه حتقيق العديد من أهداف التنمية املستدامة األخرى، ال 2030إىل ذلك، تقّر خطة عام 
واالستجابة لتغرّي ( 8وحصول الفقراء يف الريف على العمالة املنتجة وفرص العمل الالئق )اهلدف (، 1على الفقر )اهلدف 
 (، سيتوّقف 15و 14ن ا(، واستخدام النظم اإليكولوجية البحرية واألرضية على حنو مستدام )اهلدف13املناخ )اهلدف 

وّقف مدى تعزيز الزراعة املستدامة. وعلى العكس، سيتمن انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية وعلى  اعلى مدى احلد فعلي  
 على التقدم باجتاه حتقيق عدد من األهداف األخرى. 2التقدم احملرز باجتاه حتقيق اهلدف 

 
اليت تواجهها املنظمة يف ختطي املوارد اليت تتحكم هبا املنظمة وحدها  2030وتتمثل إحدى حتديات خطة عام  -28

اسية مع وبناء شراكات أس حتفيز عمل اآلخرين على حنو أكثر فعاليةميكنها  بشأن كيفمن أجل طر  أسئلة أصعب 
واملنظمة  .اجلهات الفاعلة يف جمال التنمية، مبا فيهم الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ووكاالت األمم املتحدة األخرى

بسيط التعامل مع تعقيد اخلطة اجلديدة من خالل ت مدعوة أيضا  إىل مساعدة احلكومات واملؤسسات اإلقليمية والعاملية على
املهام املعّقدة اليت حددهتا لنفسها على شكل مشاكل منفصلة ميكن حّلها. ويف هذا الصدد، تعرض اخلطة املتوسطة األجل 

نب البلدان ااملسامهة املتوّقعة لكل من األهداف االسرتاتيجية يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة من ج 2021-2018للفرتة 
 األعضاء.

 
امهات يف حتقيق ، ال سننيما املسننالتنقيحات املقرتحة إلطار النتائج اخلاص باألهداف االسننرتاتيجية وترد يف ما يلي -29

ويرد كل من الربنامج واألولويات وإطار النتائج الكامل لكل هدف من األهداف االسنننرتاتيجية . أهداف التنمية املسنننتدامة
 املشننننننرتكة واملسننننننائلالفرص املتاحة ملعاجلة مسننننننألة اإلحصنننننناءات ، فضننننننال  عن 2021-2018تيجي( للفرتة )الربنامج االسننننننرتا

 .2و 1امللحقني املتعلقة بتغري املناخ واملساواة بني اجلنسني واحلوكمة والتغذية يف 
  



C 2017/3 12 

 

 النهج
 
التوجه  ق االستمرارية يفتتسم األغذية والزراعة بأمهية حامسة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. ويف سيا -30

إىل زيادة تركيز األهداف االسرتاتيجية والنواتج  2021-2018االسرتاتيجي للمنظمة، يرمي إعداد إطار النتائج للفرتة 
واملخرجات من خالل مسامهاهتا يف حتقيق املقاصد واملؤشرات ذات الصلة بأهداف التنمية املستدامة ومن أجل حتسني 

مبا ميّكن من التصدي للتحديات الرئيسية اليت من املتوقع أن تواجهها البلدان. وسيوّفر هذا رؤية نوعية سالسل النتائج 
 واضحة ومتسقة وملموسة ملسامهة املنظمة يف دعم عملية تنفيذ أهداف التنمية املستدامة ورصدها على املستوى القطري.

 
ائج تنمية املستدامة من خالل املواءمة بني إطار النتالبلدان على حتقيق أهداف ال تساعدباستطاعة املنظمة أن و  -31

والربامج اخلاصة بأهدافها االسرتاتيجية واإلطار اخلاص بأهداف التنمية املستدامة ومن خالل أساليب إحصائية وتنمية 
ذه الغاية، قامت هل اائي والزراعة املستدامة. وحتقيق  القدرات لدعم عملية وضع ورصد املؤشرات الوطنية املتصلة باألمن الغذ

 17ألهداف التنمية املستدامة وعددها  امؤشر   230و امقصد   169 عددهاالبالغ بتحليل جممل املقاصد واملؤشرات املنظمة 
على أن تكون جمموعة مقاصد ومؤشرات أهداف التنمية املستدامة املدرجة يف هناية املطاف يف إطار النتائج  اا حرص  هدف  

اتيجية هي تلك اليت باستطاعة املنظمة أن تقدم الدعم بشأهنا للبلدان من خالل الربامج اخلاصة اخلاص باألهداف االسرت 
 باألهداف االسرتاتيجية.

 
وتناول االستعراض العالقة بني مقاصد أهداف التنمية املستدامة وسلسلة نتائج األهداف االسرتاتيجية بطرق  -32

حقيق األهداف االسرتاتيجية اخلمسة  وجدوى مؤشرات أهداف التنمية ثالث هي: التحديات الرئيسية املشار إليها لت
املستدامة لدعم رصد إطار النتائج اخلاص باألهداف االسرتاتيجية على املستوى القطري  وأمهية مؤشرات أهداف التنمية 

لتقدم احملرز. وكانت هناك ا املستدامة يف ما يتعلق مبا يتعنّي قياسه على مستوى األهداف االسرتاتيجية أو النواتج لتقييم
تشكل املنظمة بالنسبة إليها جهة اإليداع أو الوكالة  امؤشر   25عناية خاصة ملؤشرات أهداف التنمية املستدامة وعددها 

 املسامهة فيها.
 
ومن شأن اعتماد مقاصد أهداف التنمية املستدامة واملؤشرات ذات الصلة يف إطار النتائج اخلاص باألهداف  -33
القة مباشرة بني ، سوف يسّهل بناء عالنتائج ورصدها يف املنظمة. أوال  نظام ختطيط  حتسنيسرتاتيجية أن يساعد على اال

، سيتم قياس األهداف التنمية املستدامة. وثاني  أطر الربجمة القطرية يف املنظمة وأطر الرصد اململوكة على املستوى الوطين 
ا اخلاصة باملقاصد على اعتبار أّن البلدان ستحدد مقاصده اباملؤشرات وليس قياس   رز قياسا  النواتج يف ضوء التقدم احمل

لك املتعلقة مؤشرات النواتج غري ت عدد من، سيتم اإلبقاء على االوطين. وثالث  التنمية املستدامة على املستوى  بأهداف
  تج اليت ال تقيسها مؤشرات أهدافبأهداف التنمية املستدامة على اعتبار أهنا تقيس مسامهات املنظمة يف النوا

 التنمية املستدامة.
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 إدراج مقاصد ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة
 
تنمية ل، متّثل االبتكار الرئيسي يف حتديد واستخدام مقاصد ومؤشرات أهداف ااألهداف االسرتاتيجيةعلى مستوى  -34

ى . وقد نتجت عن ذلك جمموعة جديدة من املؤشرات على مستو بكل من األهداف االسرتاتيجية ااملستدامة املتعلقة حصري  
قارير عن االجتاهات لرفع ت كل سنتنييت سيجري رصدها  األهداف االسرتاتيجية املستندة إىل أهداف التنمية املستدامة وال

 .العاملية والتقدم احملرز باجتاه حتقيق املقاصد
 
رات خالل استبدال أبعاد حمددة للقياس أو يف بع  احلاالت، مؤش، متّ تبسيط املؤشرات من النواتجوعلى مستوى  -35

بأسرها مبؤشرات ألهداف التنمية املستدامة. وسيتواصل استخدام مؤشرات النواتج لقياس مستوى التغيري احملقق كل سنتني 
 ملها.خالل عونطاق التقدم احملرز يف كل بلد يف اجملاالت اليت قّدمت فيها املنظمة مسامهات مباشرة أكثر من 

 
ا 40وباإلمجال، سوف يساهم عمل املنظمة يف  -36   هداف التنمية املستدامة اليت تُقاس من خاللأل مقصد 
يف املنظمة على النحو  2021-2018ألهداف التنمية املستدامة وذلك ضمن إطار النتائج املقرت  للفرتة  افريد   امؤشر   53

 .2امللحق ويف  4 الشكلاملبنّي يف 
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  األهددددددداف االسددددددتراتيجية مقاصددددددد ومؤشددددددرات أهددددددداف التنميددددددة المسددددددتدامة المدرجددددددة فددددددي إطددددددار نتددددددائج - 4 كلالشدددددد
  2021-2018للفترة 

رمز الهدف 
 االستراتيجي

هدف التنمية 
 المستدامة المرجع

مقاصد هدف التنمية 
المستدامة التي تمت 

المساهمة في 
 تحقيقها 

عدد 
 المؤشرات

 لهدف االستراتيجي المرجع ا
ود إلى وجبالخط العريض يشار )

 مؤشرات أو أكثر( 3

 
من أهداف التنمية  2اهلدف 
 املستدامة

 5و 4و 3و 2و 1األهداف االسرتاتيجية  13 8

 
من أهداف التنمية  1اهلدف 
 املستدامة

 5و 3اهلدفان االسرتاتيجيان  10 6

 
من أهداف التنمية  15اهلدف 
 املستدامة

 5و 2ن اهلدفان االسرتاتيجيا 6 5

 
من أهداف التنمية  8اهلدف 
 املستدامة

 4و 3اهلدفان االسرتاتيجيان  4 4

 
من أهداف التنمية  13اهلدف 
 املستدامة

 5و 2اهلدفان االسرتاتيجيان  4 3

 
من أهداف التنمية  14اهلدف 
 املستدامة

 4و 3و 2األهداف االسرتاتيجية  4 4

 
من أهداف التنمية  10اهلدف 
 املستدامة

 4و 3اهلدفان االسرتاتيجيان  2 2

 
من أهداف التنمية  5اهلدف 
 املستدامة

 5و 3اهلدفان االسرتاتيجيان  2 1

 
من أهداف التنمية  6اهلدف 
 املستدامة

 2اهلدف االسرتاتيجي  2 1

 

من أهداف التنمية  3اهلدف 
 املستدامة

 1اهلدف االسرتاتيجي  1 1

 

من أهداف التنمية  9اهلدف 
 ستدامةامل

 4اهلدف االسرتاتيجي  1 1

 

من أهداف التنمية  11اهلدف 
 املستدامة

 5اهلدف االسرتاتيجي  1 1

 

من أهداف التنمية  12اهلدف 
 املستدامة

 4اهلدف االسرتاتيجي  1 1

 

من أهداف التنمية  16اهلدف 
 املستدامة

 5اهلدف االسرتاتيجي  1 1

 

من أهداف التنمية  17اهلدف 
 مةاملستدا

 4اهلدف االسرتاتيجي  1 1

  53 40 15 المجموع
 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/poverty/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/biodiversity/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/economic-growth/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/climate-change/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/oceans/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/inequality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/gender-equality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/water-and-sanitation/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/health/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/infrastructure-industrialization/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/cities/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-consumption-production/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/peace-justice/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/globalpartnerships/
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  2 اهلدف مقاصد كافة  ،لألهداف االسرتاتيجية املقرت  إىل االستعراض، أُدرجت يف إطار النتائج اواستناد   -37
باستثناء  1ومجيع مقاصد اهلدف ، املؤشرات ذات الصلةمن  13مقاصد، و 8البالغ عددها هداف التنمية املستدامة أمن 
 املؤشرات ذات الصلة. من  6و 15ونصف مقاصد اهلدف ، املؤشرات ذات الصلةعشرة من و قصد واحد منها م

 أما بالنسبة إىل أهداف التنمية املستدامة األخرى، فتتعلق املؤشرات املختارة مبجاالت واضحة من عمل املنظمة. 
 

 زيادة التركيز وتحسين نوعية سلسلة النتائج
 
 على إطار نتائجنقيحات اليت جرت جها والتراوإدأهداف التنمية املستدامة  ومؤشراتد مقاصأدت مراجعة  -38

إىل زيادة الرتكيز على األهداف االسرتاتيجية وإىل حتسني نوعية سلسلة نتائج النواتج واملخرجات  االسرتاتيجيةاألهداف 
، 10بناء على طلب اجمللس على شبكة الويب، 11ويرد يف امللحق  .2و 1امللحقني على النحو املوجز أدناه واملفّصل يف 

 .2017-2014وإطار النتائج للفرتة  2021-2018مقارنة بني إطار النتائج للفرتة 
 

 مستوى األهداف االستراتيجية
 
تويل مسامهة املنظمة يف القضاء املستدام على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية  :1اهلدف االسرتاتيجي  -39

قدرة البلدان على التنفيذ الفعال للسياسات واالسرتاتيجيات وبرامج االستثمار. لا أكرب ( اهتمام  1االسرتاتيجي  )اهلدف
تتّم معاجلة مجيع أشكال سوء التغذية، مبا يف ذلك نقص التغذية، ونقص املغذيات الدقيقة، ومشاكل الوزن الزائد، والسُّمنة، و 

 2م الغذائي. وتشمل مؤشرات مستوى اهلدف االسرتاتيجي مخسة مؤشرات للهدفني غري املعدية املتصلة بالنظا واألمراض
من أهداف التنمية املستدامة لتتبع التقدم احملرز يف جمال احلد من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية جبميع أشكاهلا،  3و

توى النواتج، لرصد التقدم احملرز على من أهداف التنمية املستدامة على مس 2لهدف واحد ل إىل اعتماد مؤشر باإلضافة
 .احلكومي مستوى التمويل

 
 على تعزيز احلوار والتكامل ضمن القطاعات وأصحاب املصلحة سرتكز املنظمة  :2اهلدف االسرتاتيجي  -40

البيئي يف قطاعات التدهور و والتنوّع البيولوجي نتاج واالنتاجية بصورة مستدامة، ومعاجلة تغري املناخ االويف ما بينهم لزيادة 
عترب تقدمي الدعم لتعزيز . ويُ املراعية للمساواة بني اجلنسني الغذائيةالنظم الزراعة والغابات ومصايد األمساك يف سياق التغذية و 

 اقدرات البلدان على التكيف مع اآلثار السلبية لتغري املناخ، ولوضع أو تنفيذ خطة تكّيف وطنية أو املسامهات احملددة وطني  
من أهداف  15و 14و 6و 2باألهداف  اا مرتبط  مؤشر   12. وتتضمن مؤشرات مستوى اهلدف االسرتاتيجي سألة بارزة للغايةم

 التنمية املستدامة لتتبع التقدم احملرز على صعيد االنتاجية املستدامة، وتدهور البيئة والتكيف مع تغري املناخ يف كل قطاع من
 14و 13مؤشرات إضافية ألهداف التنمية املستدامة )األهداف  أربعةالوراثية. ومّت إدراج  القطاعات، واحملافظة على املوارد

( على مستوى النواتج لرصد التقدم احملرز يف جمال التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره، وتنفيذ الصكوك الدولية 15و
 اإليكولوجية على حنو مستدام. ، ومستوى التمويل من أجل استخدام النظمصايد األمساكاملتعلقة مب

 
                                                      

 CL 155/REP)ج( من الوثيقة 8الفقرة   10



C 2017/3 16 

 

 على دعم الريفمن املتوقع أن تركز مسننننننننننننننننامهننة املنظمننة يف جمننال احلننّد من الفقر يف  :3اهلنندف االسنننننننننننننننرتاتيجي  -41
 ري واالقليمي القط ينيالسنننننننياسنننننننات واالسنننننننرتاتيجيات املناصنننننننرة للفقراء الواسنننننننعة النطاق واملتعددة القطاعات على املسنننننننتو 

ليديني قالعيش. وهذا يتطلب توسننيع مشنناركة املنظمة لتتخطى الشننركاء التكسننب متنوعة من سننبل   جمموعةواليت تسننتهدف 
 لريفاعن بذل اجلهود لرتسيخ العمل الفين للمنظمة ضمن مسارات سياسات احلّد من الفقر يف  يف وزارات الزراعة، فضال  

 8و 2و 1مؤشننرات خاصننة باألهداف  عةتسننعلى املسننتوى القطري. وتشننمل املؤشننرات على مسننتوى اهلدف االسننرتاتيجي 
من أهداف التنمية املسنننننتدامة يف حني تتضنننننمن املؤشنننننرات على مسنننننتوى النواتج سنننننبعة من مؤشنننننرات أهداف التنمية  10و

( لقياس مسنننتوى الفقر والوصنننول إىل املوارد االنتاجية والدخل، ومصنننادر دخل وفرص 14و 8و 5و 1املسنننتدامة )األهداف 
 بني اجلنسني. عمل الئقة، واملساواة

 
 فاءةوك أكثر مشوال   نظم زراعية وغذائية متكنيتدعم املنظمة من خالل مسامهتها يف  :4 االسرتاتيجياهلدف  -42

 يف الوقت  ، مع االستمراراصغرية احلجم والفئات األكثر ضعف  للجهات الفاعلة ال إدماجهاالبلدان هبدف زيادة مستوى 
اركة حة لتحقيق مكاسب الكفاءة. وسينصّب الرتكيز على تعزيز قدرات البلدان على املشعينه يف االستفادة من الفرص املتا

يف صياغة املعايري الدولية واالتفاقات التجارية، ويف تصميم السياسات واألنظمة الداعمة وتنفيذها، وتطوير سلسلة القيمة. 
، فيما تشمل 17و 12و 2ف التنمية املستدامة وتشمل املؤشرات على مستوى األهداف االسرتاتيجية أربعة مؤشرات ألهدا

( بشأن التمويل واالستثمارات، والقروض 14و 10و 9و 8و 2النواتج سبعة مؤشرات ألهداف التنمية املستدامة )األهداف 
أو االعتمادات، ودعم الصادرات واخلطوط التعريفية املطبقة على الواردات من البلدان النامية وتنفيذ الصكوك الدولية 

 املتعلقة بالصيد غري القانوين دون إبالو ودون تنظيم.
 
 مسامهة تركز ، اُتمدت مؤخر  هبدف إظهار االلتزامات السياسية العاملية اليت اع :5اهلدف االسرتاتيجي  -43

 ( على تغري5املنظمة يف جمال زيادة قدرة سبل كسب العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات )اهلدف االسرتاتيجي 
املناخ والظواهر املناخية احلادة النامجة عنه، واملخاطر اليت تطال صحة النظم اإليكولوجية واملخاطر اليت هتدد السلسلة 

النزاعات، والسالم واالستقرار والنزو . وتشمل املؤشرات  تفادي"الصحة الواحدة"، واألضرار واخلسائر، و  هنجالغذائية و 
من أهداف التنمية املستدامة  16و 15و 13و 11و 2و 1مؤشرات خاصة باألهداف  ةتسع االسرتاتيجيعلى مستوى اهلدف 

 .13و 5و 1من مؤشرات أهداف التنمية املستدامة  مخسةيف حني تتضمن املؤشرات على مستوى النواتج 
 

 مستوى النواتج والمخرجات
 
 تغيريات الالزمة على املستوى الوطين ال النواتج(. وتعكس 2امللحق ) 2021-2018للفرتة  اناجت   20مّت اقرتا   -44

واالسرتاتيجيات،  اتيةواملو أو االقليمي أو العاملي لتعزيز حتقيق األهداف االسرتاتيجية. وهي ترتبط بالسياسات السليمة 
واستخدامها  وتوفر املعلوماتومستوى وقدرات التنسيق، املوارد واالستثمارات املخصصة،  ومستوياتوخطط االستثمار، 

 أجل صنع القرارات اليت ميكن حتسينها بواسطة مسامهات املنظمة.من 
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ذه التحديات اليت مت حتديدها وربطها بأهداف التنمية املستدامة. وأصبحت ه ملعاجلة النواتجولقد أعيدت صياغة  -45
واصفات على املستوى ملالنواتج تعكس وتسلط الضوء بوضو  على النتائج املتوقعة من عمل املنظمة يف جمال وضع املعايري وا

(  وعلى البيانات، واستخدام املعلومات، ومنتجات املعرفة 4و 2 االسرتاتيجينييف اهلدفني  للغايةالعاملي )وهذا األمر بارز 
العمل لدعم  ىخمصص لكل أربعة أهداف اسرتاتيجية  وعل اتجوحتليلها لدعم عملية صنع القرار القائم على األدلة، مع ن

تنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات واألطر القانونية، وخطط االستثمار والربامج على املستوى  اخصوص  حتسني تصميم و 
ى تحليل أو الدعوة إىل مستوى كاف  من التمويل  وعلالالقطري )مجيع األهداف االسرتاتيجية(، مبا يف ذلك عن طريق 

( املتعلقة برفع مستوى 5و 3و 2االسرتاتيجية  على مستوى اجملتمع احمللي )يف األهداف كسب العيشالعمل على سبل  
 املمارسات اجليدة  وعلى تعزيز القدرات من أجل آليات شاملة للحوكمة والتنسيق )مجيع األهداف االسرتاتيجية(.

 
مة على للمنظ األساسيةاإلسهام املباشر للمنظمة يف النواتج احملققة من خالل الوظائف  املخرجاتوتشكل  -46

، فإن 11طري واالقليمي العاملي عرب استخدام مصادر التمويل كافة. وحبسب جمموعة األمم املتحدة االمنائيةاملستوى الق
"التغيريات اليت تطرأ على مهارات األفراد أو املؤسسات أو على قدراهتم وإمكاناهتم، أو توفر منتجات املخرجات ختتصر 

 وي يقع ضمن نطاق سيطرة املنظمة".وخدمات جديدة نتيجة استكمال أنشطة يف سياق تدّخل تنم
 
تّتبع صياغة موحدة أكثر حول الوظائف  2امللحق ، كما هو مبنّي يف 2021-2018للفرتة  اا مقرتح  خمرج   40هناك و  -47

، والبيانات واملعلومات، واحلوار حول السياسات، وتنمية القدرات، واملعارف املعايري واملواصفاتللمنظمة ) األساسية
، فإن اهلدف من ذلك هو تقدمي وصف أوىف 2017-2014قارنة مع الفرتة وباملجيا والشراكات والدعوة واالتصال(. والتكنولو 

 حتقيق النواتج. يف السببيةأو التحسينات الناجتة عن تدخالت املنظمة اليت تسهم من خالل العالقة  املنجزاتجملموعة من 
هبدف تنقيح الصياغة ووضع مقاصد ومؤشرات مرتبطة بأطر  2017وسوف تتواصل عملية صياغة املخرجات طوال عام 

 الربجمة القطرية.
 

 المشتركة والمواضيع 6الهدف 
 
ة جماالت عمل رئيسي ستة يفإىل ضمان جودة املعارف واخلدمات الفنية للمنظمة وتكاملها  6اهلدف  يسعى -48

( التحسينات املتوقعة اليت تُقاس 2و 1 انمللحقا) 6مشرتكة مع األهداف االسرتاتيجية. ويعكس إطار النتائج للهدف 
مبؤشرات األداء الرئيسية بالنسبة إىل القيادة الفنية، واإلحصاءات، واملساواة بني اجلنسني، واحلوكمة، والتغذية، وتغري املناخ، 

 .الربامج االسرتاتيجيةكّل من   والفرص ملعاجلتها يف
 
 

                                                      
 القائمة على النتائج اإلدارةحول  اإلمنائيةجملموعة األمم املتحدة  اإلرشاديتعريف املخرجات حبسب الدليل   11
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 الرئيسيةالسمات  -ألف
 

 النهج
 

والنواتج واملخرجات  األهدافأولويات الربامج وإطار النتائج ) 2019-2018يعرض برنامج العمل وامليزانية للفرتة  -49
   2021-2018( اليت حددت بالتماشي مع اإلطار االسرتاتيجي املراَجع واخلطة املتوسطة األجل للفرتة والغاياتواملؤشرات 

كما يعرض حتديدا  كميا  لتكاليف مجيع النواتج وااللتزامات ذات الصنننننننننننننلة، وحسنننننننننننننابا  لزيادات التكلفة ووفورات الكفاءة، 
وخمصصات لاللتزامات الطويلة األجل وللصناديق االحتياطية، ومشروع قرار صادر عن املؤمتر للموافقة على برنامج العمل 

 املرصودة يف امليزانية. للفرتة املالية وعلى االعتمادات

 
، درس املننندير العنننام التحننندينننات والتطورات اليت 2019-2018ويف معرض إعنننداد برننننامج العمنننل وامليزانينننة للفرتة  -50

ُحددت يف اسننننتعراض اإلطار االسننننرتاتيجي، والتوجيهات اليت وردت من املؤمترات اإلقليمية للمنظمة واللجان الفنية وجلنيت 
واجمللس ةصننننوص جماالت العمل ذات األولوية. ويربهن هذا السننننياق تصنننناعد الطلب على توفري اخلدمات الربنامج واملالية 
من أجل حتقيق النتائج وةاصنننة دعم البلدان يف تلبية مقاصننند أهداف التنمية املسنننتدامة، ضنننمن بيئة تتسنننم  الفنية للمنظمة

 بالقيود على املوارد. 
 

 باالرتكاز على أربعة مبادئ رئيسية هي:  2019-2018ل وامليزانية للفرتة برنامج العم جرت صياغةوبالتايل،  -51
 

احلفاظ على ميزانية إمسية ثابتة بدون أي تغيريات يف مسننننننتوى االشننننننرتاكات املقررة وصننننننايف االعتمادات  )أ(
، وذلك عرب اسننننننننننننننتيعاب زيادات التكاليف وإعادة اسننننننننننننننتثمار 2017-2016املرصننننننننننننننودة، مقارنة  بالفرتة 

ات يف جماالت العمل ذات األولوية، مع التسنننليم بالضنننغط الذي متارسنننه امليزانية على األعضننناء يف الوفور 
 فرتات انعدام اليقني )القسمان ألف وجيم(. 

صننننننننننننننيص ختحتديد اجملاالت ذات األولوية يف الربنامج وتلك اليت يتوجب سننننننننننننننحب الرتكيز منها، وإعادة  )ب(
الضننوء على جماالت أخرى ذات أولوية ميكن فيها للمسننامهات  لمجاالت ذات األولوية وتسننليطاملوارد ل

 )القسم ألف(. الفنيةالطوعية أن تساعد املنظمة يف تلبية الطلبات على خدماهتا 
يف املائة من صنننايف االعتمادات املرصنننودة، بالتماشننني مع قرار  14زيادة حصنننة برنامج التعاون التقين إىل  )ج(

 (. 1لحق واملادرة عن املؤمتر يف دورته التاسعة والثالثني )القسم ألف والتوصية الص 9/89املؤمتر رقم 
االسنننننتعانة بتدابري إدارة الربنامج املعتمدة حاليا  لتسنننننريع حتقيق نتائج ملموسنننننة وقابلة لإلثبات، ال سنننننيما  )د(

 على املستوى القطري )القسم باء(. 
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 أبرز النقاط المتصلة بالبرنامج والميزانية
 

 ت وإعادة تخصيص الموارداألولويا
 

من اخلطة املتوسننطة  6بناء  على أولويات الربامج اخلاصننة باألهداف االسننرتاتيجية )الربامج االسننرتاتيجية( واهلدف  -52
مليون دوالر أمريكي من أجل زيادة القدرات  19.7األجل، أعيد ختصننننننننننننننيص موارد ضننننننننننننننمن برنامج العمل وامليزانية بقيمة 

 ت حتظى بأولوية أعلى يف برنامج العمل، كالتايل: يف عشرة جماال الفنية
 

دوالر أمريكي ألنشطة التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره، بالتماشي  يونمل 3.7ختصيص مبلغ  )أ(
وخطة عملها بشأن تغري املناخ، مبا يشمل دعم البلدان يف احلصول على متويالت  املنظمةمع اسرتاتيجية 

 م الدول اجلزرية الصغرية النامية. يف جمال املناخ، ودع
مليون دوالر أمريكي لدعم اإلنتاج الزراعي املستدام ال سيما على املستوى القطري،  3.1ختصيص مبلغ  )ب(

 لوراثية واحلوكمة.يشمل البيئة الزراعية واملوارد ا مبا
ما سنننالمة الغذائية، ال سنننيمليون دوالر أمريكي للنظم الغذائية مبا يشنننمل التغذية وال 2.8ختصنننيص مبلغ  )ج(

 على املستوى القطري. 
مليون دوالر أمريكي لزيادة حصنننة برنامج التعاون التقين من صنننايف االعتمادات إىل  2.7ختصنننيص مبلغ  )د(

 يف املائة.  14
مليون دوالر أمريكي للعمل املتعلق باإلحصاءات، مبا يف ذلك دعم تطوير مؤشرات  1.9ختصيص مبلغ  )ه(

 منائية لأللفية وقياسها، الذي ينسقه مكتب كبري اإلحصائيني. األهداف اإل
مليون دوالر أمريكي للعمل يف جمال مقاومة مضننننادات امليكروبات ومبادرة "صننننحة  1.7ختصننننيص مبلغ  )و(

 واحدة" مبا يشمل الثروة احليوانية. 
ل األمن الغذائي وحتليمليون دوالر أمريكي للعمل على دعم بناء السالم فيما خص  1.2ختصيص مبلغ  )ز(

 النزاعات والشراكات. 
مليون دوالر أمريكي للعمل على خف  الفقر وال سننننننننننيما تعزيز القدرات يف جمال  1.1ختصننننننننننيص مبلغ  ) (

 . ، مبا يف ذلك الزراعة األسريةالتنمية الريفية
فيذ ان يف تنمليون دوالر أمريكي ملصننننايد األمساك وعلى وجه اخلصننننوص، دعم البلد 0.9ختصننننيص مبلغ  )ط(

االتفاق بشننننننأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصننننننيد غري القانوين دون إبالو ودون تنظيم وردعه 
 والقضاء عليه. 

 مليون دوالر أمريكي للحراجة وباألخص دعم التقييمات الوطنية للغابات. 0.6ختصيص مبلغ  )ى(
 

دوالر أمريكي لغاية حتسننننننني تنفيذ الربامج وذلك عرب تثبيت ماليني  4.0فضننننننال  عن ذلك، أعيد ختصننننننيص مبلغ  -53
فربهنوا عن فعاليتهم )مبلغ  2016رؤسنننننننناء الربامج اإلقليمية يف وظائفهم بعد أن كانوا قد عينوا على أسنننننننناس جترييب يف عام 
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مبوجب اإلذن مليون دوالر أمريكي(  1.1الربامج العامة ) –مليون دوالر أمريكي( ولتأسنننننننننننننننيس مكتب نائب املدير  2.9
 .2016الصادر عن الدورة الرابعة واخلمسني بعد املائة للمجلس يف ديسمرب/كانون األول 

 
فضننننال  عن ذلك، ولضننننمان تناسننننق العمل بني الربامج االسننننرتاتيجية ودعمها للتنفيذ على املسننننتوى القطري، فإن  -54

ماليني دوالر أمريكي، سننتخصننص  10بالغة قيمتها احلصننة األكرب من احلسنناب متعدد التخصننصننات املرصننود يف امليزانية وال
خالل فرتة السنننننتني لرؤسنننناء الربامج االسننننرتاتيجية واإلقليمية من أجل دعم املبادرات اإلقليمية وعمل الربامج االسننننرتاتيجية 

 باء(.)القسم  2017-2016على املستوى القطري، استكماال  لتدابري إدارة الربامج املوحدة اليت وضعت خالل الفرتة 
 

لدى قيام املدير العام بالنظر يف القدرات الفنية املطلوبة لتنفيذ برنامج العمل، قام بتلبية املتطلبات، إىل أقصنننننننننننننننى  -55
 حد ممكن، من خالل ترتيب األولويات، وحتقيق الوفورات وإعادة ختصننننننيص املبالغ ضننننننمن ميزانية ثابتة، وذلك بالتماشنننننني 

سب ، حبما خص القدرات الفنية احتياجات غري مستوفاة يف)القسم باء(. ولكن هناك  2012مع العملية املتبعة منذ عام 
، ما يسننننننننلط الضننننننننوء على الفرصننننننننة املتاحة أمام األعضنننننننناء والشننننننننركاء بتقدميهم امللحق املتا  على شننننننننبكة الويبما يرد يف 

وبات ومبادرة ومة مضننادات امليكر مقامسننامهات طوعية وعقد شننراكات، مبا يف ذلك انتداهبم خلرباء تقنيني يف جماالت مثل 
 "صنننننننننننننننحننننة واحنننندة" والتكيف مع تغري املننننناخ والتخفيف من آثنننناره، واالبتكننننارات ونظم املعلومننننات اجلغرافيننننة املكننننانيننننة 

 . والرتبة واإلحصاءات

 
 نلمعاهدات والمساواة بين الجنسيالتابعة لجهزة األالموارد المخصصة لاللتزامات تجا  االتفاقيات و 

 
كومية الدولية، والرتتيبات احل لمعاهداتالتابعة ل جهزةاألو لتزامات املنظمة بتمويل خمتلف االتفاقيات ختضنننننننننننننننع ا -56

أو املكتب ذي الصنننننننننننننننلة، باالشنننننننننننننننرتاك مع األمانة املعنية. أما املوارد اليت ختص تلك االلتزامات  الفنيةإلدارة رئيس اإلدارة 
، 6واهلدف  األهداف االسننرتاتيجية ذات الصننلةضننمن مؤسننسننية  فنية وامللحوظة يف امليزانية واليت جرى ختصننيصننها كأنشننطة
 مليون دوالر أمريكي، كالتايل:  22.3فقد بقيت على مستواها احلايل البالغ جمموعه 

 
 (  4مليون دوالر أمريكي هليئة الدستور الغذائي )اهلدف االسرتاتيجي  7.1 )أ(
كة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصننننننننننحة العاملية مليون دوالر أمريكي للجنة اخلرباء املشننننننننننرت  1.6 )ب(

واملعنية باملواد املضافة اىل األغذية، واجتماع اخلرباء املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة 
العاملية بشنننننننننننننننأن تقييم املخاطر امليكروبيولوجية، واالجتماعات املشنننننننننننننننرتكة بني منظمة األغذية والزراعة 

صنننننننحة العاملية بشنننننننأن إدارة املبيدات وبشنننننننأن خملفات املبيدات وبشنننننننأن مواصنننننننفات املبيدات ومنظمة ال
 (  4و 2)اهلدفان االسرتاتيجيان 

 (  2مليون دوالر أمريكي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات )اهلدف االسرتاتيجي  5.9 )ج(
 كيمائية  ملوافقة املسبقة عن علم على موادمليون دوالر أمريكي التفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء ا 1.5 )د(

 (  2ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية )اهلدف االسرتاتيجي 
 (  2مليون دوالر أمريكي للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهلدف االسرتاتيجي  2.0 )ه(
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األخرى املنشأة مبوجب معاهدات عمال  باملادة الرابعة عشرة لدستور  مليون دوالر أمريكي لألجهزة 1.9 )و(
 (  4و 2املنظمة )اهلدفان االسرتاتيجيان 

مليون دوالر أمريكي للجنة األمن الغذائي العاملي، وهي حصننة متسنناوية متفق عليها مع الصننندوق  1.3 )ز(
 (  1رتاتيجي الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي )اهلدف االس

دوالر أمريكي للجنة الدائمة للتغذية التابعة لألمم املتحدة واليت تسننننننننننتضننننننننننيفها أمانة املنظمة  مليون 1.0 ) (
 (. 6)اهلدف  2016منذ عام 

 
رب األهداف ع املرأةفضنننننننال  عن ذلك، فإن مسنننننننتوى متويل عمل املنظمة يف جمال املسننننننناواة بني اجلنسنننننننني ومتكني  -57

  .1 امللحقمليون دوالر أمريكي لفرتة السنتني، حبسب ما يرد يف  21.8مبلغ  ند، قد أبقي ع6دف االسرتاتيجية واهل
 

 الوفورات والمجاالت التي سحب التركيز منها
 

ال يزال السننننعي إىل حتقيق مكاسننننب من حيث الكفاءة والوفورات أولوية  عليا بالنسننننبة إىل املنظمة )القسننننم باء(.  -58
 وأعرب عن قلقننننه من أن املزينننند من الوفورات  2012فورات الننننناشنننننننننننننننئننننة عن الكفنننناءة منننننذ عننننام وقنننند رحننننب اجمللس بننننالو 

مع التأكيد على أمهية توضننننننننيح اجملاالت اليت تسننننننننتحق الرتكيز وتلك اليت  12ال ينبغي أن يؤثر سننننننننلبا  يف تنفيذ برنامج العمل
 2019-2018ملوارد اليت أعيد ختصيصها للفرتة ومع مراعاة ملا تقدم، فإن ا 13يتوجب سحب الرتكيز منها يف برنامج العمل.

 نامجة عن أربعة مصادر رئيسية: 
 

مليون دوالر أمريكي بفضننل حتقيق املزيد من مكاسننب الكفاءة يف اخلدمات اإلدارية  7.3وفورات بقيمة  )أ(
ختص: التعاقد مع مصنننننادر خارجية خلدمات  2017-2016خالل فرتة السننننننتني اليت جيري عليها العمل 

طباعة والتوزيع وتبسنننننننننننننيط اخلدمات اللغوية مع احرتام توقعات األعضننننننننننننناء من حيث إرسنننننننننننننال الوثائق ال
 اء(.)القسم بز اخلدمات املشرتكة مرك هيكلةباللغات الرمسية للمنظمة يف الوقت املناسب وإعادة 

ة تعويضنننننننننننننننات مليون دوالر أمريكي جراء التغيريات يف حزم 10.9الوفورات يف تكاليف املوظفني بقيمة  )ب(
 ، وتدين تكلفة التغطية الطبية بعد اخلدمة، ومعدالت التضنننننننننننننننخم األجوراملوظفني، واسنننننننننننننننتمرار جتميد 

  )القسم جيم(. 2017-2016اليت كانت أقل من املتوقع يف الفرتة 
من أجل إتاحة تشننننننننننغيل موظفني  مليون دوالر أمريكي 2.8وظيفة فنية شنننننننننناغرة بقيمة  37خف  رُتب  )ج(

 )القسم جيم(. سنا  ومن ذوي الكفاءات العالية فنيني أصغر 
مليون  2.7 مببلغ الفنيةحتديد جماالت لسننننننننننننننحب الرتكيز منها وإعادة ترتيبها من ِقبل رؤسنننننننننننننناء اإلدارات  )د(

دوالر أمريكي، جراء تراجع الطلب على بع  اجملاالت الفنية للعمل أو اخلدمات املتعلقة بتنفيذ خطط 
، وتبسنننننننيط العمل يف األنشنننننننطة الفنية املؤسنننننننسنننننننية واسنننننننتخدام الشنننننننراكات عمل الربنامج االسنننننننرتاتيجي

 االسرتاتيجية حبسب ما يرد أدناه.
                                                      

 CL 149/REPمن الوثيقة  )ه(18الفقرة   12
 REP50CL 1/ من الوثيقة (ب)18الفقرة   13
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 ستقوم إدارة الزراعة ومحاية املستهلك بسحب الرتكيز من األعمال التالية:  -59
 

عبة شننننننننننن ، حيث سنننننننننننيتم وقف العمل يف هذا اجملال الذي تؤديهالتكنولوجيا البيولوجية للتناسنننننننننننل احليواين )أ(
اإلنتاج احليواين وصنننننننننننننحة احليوان، مبا أن الشنننننننننننننعبة املشنننننننننننننرتكة بني املنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية 

 الستخدام التقنيات النووية يف األغذية والزراعة تتوىل هذا العمل بالكامل.
أن مؤسنننسنننات مبا  Animal Genetic Resources Journal وقف نشنننر صنننحيفة املوارد الوراثية احليوانية )ب(

 بتلبية هذه احلاجة. أخرى تعىن
ىل املكتب من شعبة اإلنتاج احليواين وصحة احليوان إ يف أفريقيا داء املثقبياتسيتم نقل برنامج مكافحة  )ج(

نظمة مع حمافظة الشنننننننننننننننعبة على روابط مب -الذي يتمتع أصنننننننننننننننال  بالقدرات املطلوبة  -اإلقليمي ألفريقيا 
لعاملية لصننننننننحة احليوان والشننننننننعبة املشننننننننرتكة بني املنظمة والوكالة الدولية للطاقة الصننننننننحة العاملية واملنظمة ا

 ذية والزراعة، حبسب مقتضى احلال.الذرية الستخدام التقنيات النووية يف األغ
ري مع وحتويله إىل عمل على املسنننننننننننتوى القط بشنننننننننننأن البقول ةواإلقليمي ةالعاملي اتسنننننننننننيتم تقليص احلوار  )د(

 ج االسرتاتيجية. إدراجه يف الربام
زونات كيز على إدارة خماملبيدات املهملة من أجل الرت  سيستمر خف  العمل على التخلص من خمزونات )ه(

 املبيدات.
لشننبكات : سننيجري السننحب التدرجيي لدعم املنتديات وقاعدات البيانات اليت تسننتهدف السننلع الفردية )و(

 ن الدعم املخصننننننننص لنظم الزراعة الفردية، متاشننننننننيا  البيانات اخلاصننننننننة بالسننننننننلع الفردية فضننننننننال  ع وقواعد
 مع مبادئ األغذية والزراعة املستدامة. 

، مع االنتقال إىل مسنننننننائل على املسنننننننتوى سنننننننيسنننننننحب الرتكيز من األسننننننناليب والنهج اإلرشنننننننادية احملددة )ز(
 املؤسسي تتعلق ةدمات اإلرشاد واملشورة، ضمن سياق تعزيز نظم االبتكار الزراعي. 

عمل يف هذا ، وسوف يركز اليتم خف  العمل على املمارسات اجليدة للنظافة يف إنتاج/جتهيز األغذيةس ) (
 اجملال على التوجيهات بشأن إدارة خماطر سالمة األغذية ضمن قطاعات حمددة. 

 
ة التحتية للمياه، يواألراضننننني واملياه بسنننننحب الرتكيز من العمل املتعلق بالبنوالتنوع البيولوجي سنننننتقوم إدارة املناخ و  -60

ناك وكاالت مثل السننننننننننننننندود، فه ،مبا يشنننننننننننننننمل نظم الري عند املنبع وجتمعات املياه الكبرية، وهياكل احتباس املياه ونقلها
وهيئات أخرى تتمتع مبزيد من امليزات املقارنة يف جمال البنية التحتية للمياه. وسنننننننننننننننوف تواصنننننننننننننننل املنظمة دعم البلدان يف 

ا يف ذلك اهلياكل الصنننننننغرية لتجميع املياه من خالل اإلدارة املسنننننننتدامة للرتبة وخطط التخزين يف األعمال عند املصنننننننب، مب
املزارع، للمسننننناعدة على جعل الزراعة أكثر إنتاجية ومسننننناعدة املزارعني، ال سنننننيما أصنننننحاب احليازات الصنننننغرية، عرب تعزيز 

 سبل معيشتهم وقدرهتم على الصمود.
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 االقتصادية واالجتماعية بسحب الرتكيز من األعمال التالية: ستقوم إدارة التنمية و  -61
 

سننيتم خف  العمل على وضننع األسنناليب واخلطوط التوجيهية وإنشنناء النماذج التحليلية لتكون أسنناسننا   )أ(
للتقييم االقتصادي وإطار السياسات املتعلق بالزراعة الذكية مناخيا ، وحتليل السياسات الزراعية والغذائية 

وحتليل السياسات الغذائية والزراعية( ومؤشر القدرة على الصمود للقياس والتحليل، وسيتم تركيزه )رصد 
 ى الدعم القطري يف تلك اجملاالت.عل
مؤشر  ضعو سيتم خف  العمل على صياغة هنج التثقيف التغذوي وبع  العمل على تركيبة األغذية، و  )ب(

م إنتاج املغذيات وإعداد اإلرشننننننننادات الفنية دعما  لتطوير للحد األدىن من التنوع الغذائي، وتطوير مفهو 
 الصناعة الزراعية.

 اسنننننننننننننننتكمنننل قسنننننننننننننننم كبري من العمنننل على منتجنننات توليننند املعنننارف، من أجنننل تعميم مفهوم العمنننل  )ج(
، من خالل املذكرات التوجيهية وغريها من األدوات ذات الصلة، وبالتايل سيتم سحب الريفالالئق يف 
 الرتكيز منه.

 إعادة تركيز برنامج العمل اإلحصنننننننننننننننائي، على الوظائف التشنننننننننننننننغيلية املتعلقة بالتنمية املنهجية فضنننننننننننننننال   )د(
عن اكتساب البيانات ومعاجلتها وتأكيدها وإسنادها ونشرها للمجاالت اإلحصائية املشمولة يف الوقت 

 لقدرات اإلحصنننننننننننننننائية الراهن مبا يف ذلك مؤشنننننننننننننننرات أهداف التنمية املسنننننننننننننننتدامة وإعادة تركيز تطوير ا
 على األدوات اخلاصة مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة. 

سنننننننننننننننيتم تقليص العمل على بع  السنننننننننننننننلع غري الغذائية اليت ليس عليها طلب مرتفع، أو حيث تقوم  )ه(
 عمل مشابه. بمؤسسة أخرى 

 
 ألعمال التالية:بسحب الرتكيز من امصايد األمساك وتربية األحياء املائية سوف تقوم إدارة و  -62
 

 .2017الذي سيستكمل حبلول هناية عام  تقدير املرجتع على املستوى العاملي )أ(
 تحسنننننننينات الاملتحدة، وكذلك  مالذي فقد من زمخه ضنننننننمن منظومة األم صنننننننياغة أطلس األمم املتحدة )ب(

اصنننننننننننننننلة تعذر مو ما خص البيانات املكانية، إذ ت يف النظام العاملي للمعلومات عن مصنننننننننننننننايد األمساكيف 
 تطويره نظرا  إىل نقص البيانات املفيدة.

خف  . مع أهنا غاية يف األمهية من حيث حتسننني اإلنتاجية و التكنولوجيات اخلاصننة برتبية األحياء املائية )ج(
 انبعاثات غازات االحتباس احلراري عن كل وحدة إنتاج، فهي اآلن مدفوعة من القطاع اخلاص.

 ، مع الرتكيز على التنفيذ. صكوك احلوكمة العامليةخف  صياغة سيتواصل  )د(
لنندى انعقنناد مؤمتر املنظمننة  2017يف عننام  اخلطوط التوجيهيننة خلطننة توثيق املصنننننننننننننننينندمن املتوقع اعتمنناد  )ه(

 وسوف يتم تنفيذها من خالل عدد من املشاريع. 
اق، نظرا  إىل قلة ات من األسننو ، واليت تسننتند إىل جتميع البياناملعلومات احملدثة عن السننلع نشننرسننيتوقف  )و(

 االهتمام هبا ال سيما وأن املعلومات قد أصبحت متاحة اآلن كذلك من مصادر أخرى. 
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استنادا  إىل  "سيةإصدار الشهادات باعتبارها أداة لتحديد املعايري القيامت استكمال العمل على مشروع " )ز(
 صكوك املنظمة.

 
 يز من األعمال التالية:ستقوم إدارة الغابات بسحب الرتكو  -63
 

 . فبعد قيام املنظمة بدعم البلدان على مر العقد املنصنننننرم، أصنننننبحالربامج الوطنية للغاباتسنننننيتم خف   )أ(
ة مع مبادئ السنننننننننننننننيادة والقيادة القطري متاشننننننننننننننني املعظم البلدان اآلن برنامج وطين فّعال للغابات، وذلك 

 الغابات وحده.  والشراكة واملشاركة والتكامل الذي يتخطى قطاع
مة احلرجية الصادرة عن املنظ الدراسة" الذي اختتم بنشر احلشرات الصاحلة لألكلالعمل على مشروع " )ب(

 األغذية واألعالف." ألمنبعنوان "احلشرات الصاحلة لألكل: التوقعات املستقبلية  171رقم 
وارث تجمعات املياه يف إدارة خماطر الك، حيث سينتقل الرتكيز إىل دور إدارة مسإدارة مستجمعات املياه )ج(

 والتكيف مع تغري املناخ وتعزيز القدرة على الصمود، كجزء من الربامج االسرتاتيجية. 
 مبا أن املنظمات األخرى يف وضنننع أفضنننل لتقدمي املسننناعدة صنننون الرتبة واملياهسنننيتم خف  العمل على  )د(

 يف هذا اجملال. 
ة ، عقب املبادرات الناجحة للتوعية باخلطوط التوجيهية الطوعيالغاباتحيازة سيتم خف  العمل بشأن  )ه(

بشنننننننأن احلوكمة املسنننننننؤولة حليازة األراضننننننني ومصنننننننايد األمساك والغابات يف سنننننننياق األمن الغذائي الوطين 
)اخلطوط التوجيهية الطوعية( وبشنننننننننننننننكل خاص بقيمة اخلطوط التوجيهية الطوعية بالنسنننننننننننننننبة إىل معاجلة 

راضنننني، وسننننيتم الرتكيز على دعم البلدان اليت أعربت عن اهتمامها باسننننتخدام اخلطوط قضننننايا حيازة األ
 التوجيهية الطوعية من أجل حتسني نظم حيازة الغابات لديها. 
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 البعد اإلقليمي
 

يم، لتشننننننكل املبادرات اإلقليمية آلية لضننننننمان التنفيذ الفعال لعمل املنظمة وتأثريه يف األولويات الرئيسننننننية لكل إق -64
إجنازات املبادرات  2016تناولت املؤمترات اإلقليمية اليت عقدت عام وقد يسنننننننننننناهم يف حتقيق األهداف االسننننننننننننرتاتيجية.  ما

، وحددت جماالت ذات أولوية لكي تنظر فيها املبادرات اإلقليمية اجلديدة خالل فرتة مبادرة 15وعددها  اإلقليمية احلالية
ما يلي موجز باألولويات  ، يرد يف2014دروس املسنننننننننننننننتفادة من املبادرات اإلقليمية منذ مع مراعاة الو . 14السننننننننننننننننتني املقبلة

 اإلقليمية الرئيسية اليت سيتم تناوهلا من خالل هذه اآللية يف فرتة السنتني املقبلة.
 

مة وااللتزامات اسننننيتم اإلبقاء على املبادرات اإلقليمية الرئيسننننية الثالث اليت تدعم أهداف التنمية املسننننتد أفريقيا: -65
  تكثيف اإلنتاج املسننننننننننتدام 2025التزام أفريقيا بوضننننننننننع حد للجوع حبلول (، وهي: 2014املقطوعة مبوجب إعالن ماالبو )

ة لرتسيخ االلتزام وسوف تبذل جهود إضافي وتطوير سلسلة القيمة  بناء القدرة على الصمود يف األراضي اجلافة يف أفريقيا.
وسنننتسنننتفيد عملية تكثيف اإلنتاج املسنننتدام  15الربنامج الشنننامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا. بوضنننع حد للجوع ضنننمن عملية

لنهج  واألركان املفهومية( 4والربنامج االسننرتاتيجي  2من التعاون بني الربامج االسننرتاتيجية )ال سننيما الربنامج االسننرتاتيجي 
على الصننننننمود يف األراضنننننني اجلافة بزيادة الرتكيز على الصنننننندمات األغذية والزراعة املسننننننتدامة. وسننننننيقوم برنامج بناء القدرة 

املتصننننننلة باملناخ، هبدف حشنننننند التمويل لألنشننننننطة املتعلقة باملناخ. وبناء على طلب املؤمتر اإلقليمي، فإن العمل يف اإلقليم 
وير النظم اعية وتطسنننننننننننننننيمنح األولوية كذلك إىل فرص العمل الالئق للشنننننننننننننننباب يف قطاعي الزراعة واألعمال التجارية الزر 

 املستدامة إلنتاج األرّز.
 

سننننننننيتواصننننننننل العمل على ثالث مبادرات إقليمية حالية: حتدي القضنننننننناء على اجلوع   آسدددددديا والمحيط الهاد . -66
ف يعاد تنظيم ، وسننننو مبادرة النمو األزرق  املبادرة اخلاصننننة بسننننالسننننل القيمة لألمن الغذائي والتغذية يف جزر احمليط اهلادئ

خرية وإدماجها كأحد عناصنننننننر املبادرة األقاليمية بشنننننننأن الدول اجلزرية الصنننننننغرية النامية. وسنننننننوف تصننننننناو مبادرتان هذه األ
إقليميتان جديدتان: مبادرة "تغري املناخ" اليت سننننننننيندرج فيها العمل بشننننننننأن املبادرة احلالية اإلقليمية لألرّز ومبادرة "صننننننننحة 

دة اختصننننننننناصنننننننننات ختص نظم األغذية يف اإلقليم، مبا يف ذلك مقاومة واحدة" اليت سنننننننننتتناول مسنننننننننائل معقدة شننننننننناملة لع
 مضادات امليكروبات واألمراض املعدية الناشئة والسالمة الغذائية.

 
الثة. مبادرتني إقليميتني مع بع  التعديالت، مع العمل على مبادرة ثسيتم اإلبقاء على  أوروبا وآسيا الوسطى: -67

ىل " من أجل حتسننننني سننننبل املعيشننننة وخف  الفقر، إيازات الصننننغرية واملزارع األسننننريةمتكني أصننننحاب احلسننننتهدف مبادرة "
تعزيز الربامج القطرية احلالية وإدماج املسائل الشاملة لعدة اختصاصات، أي املساواة بني اجلنسني والتغذية واحلوكمة وتغري 

ا خص م لتكامل يف األسنننواق" بناء القدرات يفاملناخ، إدماجا  أفضنننل. وسنننوف تسنننتهدف مبادرة "جتارة األغذية الزراعية وا
وتوسيع نطاق األنشطة. وسرتّكز مبادرة إقليمية جديدة على "الزراعة املستدامة وإدارة املوارد  2و 1هديف التنمية املستدامة 

 الطبيعية يف املناخ املتغري" هبدف حشد التمويل لألنشطة املتعلقة باملناخ يف اإلقليم.
 

                                                      
 . 5التقرير التجميعي الستعراض منتصف املدة، املرفق  FC 166/6–PC 121/3األولويات اإلقليمية، والوثيقة  PC 119/2أنظر الوثيقة   14
 الربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا  15
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سنننننننننننننننيسنننننننننننننننتمر العمل على املبادرات اإلقليمية الثالث مع بع  التعديالت.  ينية والبحر الكاريبي:أمريكا الالت -68
نية والبيئة " على حتسننننننننني السننننننننياسننننننننة التمكيالقضنننننننناء على اجلوع يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييبوسننننننننوف تركز مبادرة "

ة الرتكيز على صنننننننياغة اخلطوط التوجيهي املؤسنننننننسنننننننية لتناول مؤشنننننننرات أهداف التنمية املسنننننننتدامة ذات الصنننننننلة، مع خف 
 4و 3و 2اجلديدة واألدوات التقنية. أما مبادرة "الزراعة األسننننننرية والنظم الغذائية الشنننننناملة" العابرة لألهداف االسننننننرتاتيجية 

فسنننننوف توسنننننع العمل املتعلق بسنننننالسنننننل القيمة من أجل حتديد اجلوانب املراعية للفقراء وللتغذية. وسنننننوف تسنننننتمر مبادرة 
بشكلها  2016"االستخدام املستدام للموارد الطبيعية والتكيف مع تغري املناخ وإدارة خماطر الكوارث" اليت انطلقت يف عام 

 احلايل مع الرتكيز على اسرتاتيجيات إدارة املخاطر واحلوكمة والتشريعات بشأن األمن الغذائي والتغذية وتغري املناخ. 
 

تركز و سننننيسننننتمر العمل على املبادرات اإلقليمية الثالث مع بع  التعديالت.  الشدددرق األدنى وشدددمال إفريقيا: -69
" اليت يرغب املزيد من البلدان يف االنضنننننننننمام إليها، على كفاءة اسنننننننننتخدام املياه وتغري املبادرة اإلقليمية بشنننننننننأن ندرة املياه"

ة تدامة لألراضنننننننننني. أما مبادرة "الزراعة األسننننننننننرياملناخ وإدارة اجلفاف والتخطيط االسننننننننننرتاتيجي للموارد املائية واإلدارة املسنننننننننن
احلقلية  دارساملالصنننننننننغرية النطاق" فسنننننننننوف تعزز قدرة املنتجني على اإلنتاجية املسنننننننننتدامة وسنننننننننالسنننننننننل القيمة، من خالل 

والوسننائل األخرى، فضننال  عن تنمية قدرات منظمات املنتجني واملؤسننسننات الريفية ودعم وصننول صننغار املزارعني للمزارعني 
األسواق. وسوف تدعم مبادرة "قدرة األمن الغذائي والتغذوي على الصمود" وضع أطر للسياسات وأطر مؤسسية يف  إىل

بلدان اإلقليم، باإلضنننافة إىل حتسنننني الوصنننول إىل املعلومات املتعلقة باألمن الغذائي والتغذوي دعما  للقرارات، وتعزيز نظم 
 سر املعيشية على الصمود.قدرة األاألغذية الفعالة والشاملة، وتطوير 
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 أبواب الميزانية ومصادر التمويل مخصصات
 

 مخصصات أبواب الميزانية
 

ينطلق من تعديالت برنامج  2019-2018إن حتديد خمصنننننننصنننننننات أبواب امليزانية يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  -70
أما صننننننننننننايف التغيريات يف  2015.16مرب/كانون األول اليت وافق عليها اجمللس يف ديسنننننننننننن 2017-2016العمل وامليزانية للفرتة 

مليون دوالر أمريكي ما بني أبواب امليزانية يف برنامج العمل 1 005.6صنننننايف االعتمادات الثابتة البالغة قيمتها  خمصنننننصنننننات
 ، فناجم عن: 1اجلدول والذي يظهر يف  2019-2018وامليزانية للفرتة 

 
حبسنننب ما  2017-2016ل للعمل وتنفيذ برنامج العمل وامليزانية للفرتة نقل املوارد جرّاء التخطيط املفصنننّ  )أ(

  17أبلغت به جلنة املالية 
اقرتاحات نقل خمصصات إىل اجملاالت ذات األولوية يف الربنامج، من اجملاالت اليت سحب الرتكيز عنها،  )ب(

 ذه الوثيقة.يت ترد يف هفضال  عن الوفورات الناشئة عن الكفاءة والوفورات يف تكاليف املوظفني، ال

 
للفترة  المقترحوبرنامج العمل والميزانية  2017-2016الفترة المالية  فيصددافي االعتمادات  بين مقارنة: 1الجدول 

 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2018-2019

باب 
 األهداف االستراتيجية/الوظيفية الميزانية

برنامج العمل 
والميزانية 

، المعدل
2016-2017 

 التغيير
برنامج العمل 

والميزانية للفترة 
2018-2019 

 82,128 (2,263) 84,391 اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية القضاء علىاملسامهة يف  -1

 196,952 (3,783) 200,735 د األمساك أكثر إنتاجية واستدامةجعل الزراعة والغابات ومصاي -2

 66,207 500 65,707 الريفاحلد من الفقر يف  -3

 105,399 133 105,266 ظم زراعية وغذائية أكثر مشوال  وفعاليةمتكني نُ  -4

 54,136 3,294 50,841 زيادة قدرة ُسبل العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات -5

 اجلودة الفنية واإلحصنننننننننناءات واملواضننننننننننيع املشننننننننننرتكة )تغرّي املناخ واملسنننننننننناواة  -6
 حلوكمة والتغذية(بني اجلنسني وا

59,215 9,668 68,883 

 140,788 2,657 138,131 برنامج التعاون التقين -7

 78,754 1,014 77,740 التواصل -8

 36,244 807 35,437 تكنولوجيا املعلومات -9

 70,923 (6,060) 76,983 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه -10

 65,308 (5,967) 71,275 والفعالة اإلدارة الكفؤة -11

 600 0 600 املصروفات الطارئة -12

 16,892 0 16,892 االنفاق الرأمسايل -13

 22,421 0 22,420 اإلنفاق األمين -14

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

 

                                                      
 (2015)ديسمرب/كانون األول  CL 153/REPو CL 153/3 الوثيقتان  16
 2017-2016التقرير السنوي عن أداء امليزانية وعمليات النقل بني الربامج وأبواب امليزانية يف فرتة السنتني   166/7FCالوثيقة   17
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مليون  2.1بقيمة  (، هناك اخنفاض صننناف5إىل  1ما خص موارد األهداف االسنننرتاتيجية اخلمسنننة )األبواب  يفو  -71
مليون دوالر أمريكي كتكاليف للموظفني إىل وحدة الدراسنننننننننننات املنظورية  3.6دوالر أمريكي ناجم بأكمله عن نقل مبلغ 

 (. 6.01) 6إىل اهلدف  1يف ذلك إلعداد تقرير حالة األغذية والزراعة يف العامل، من اهلدف االسنننننننننننننننرتاتيجي  العاملية، مبا
إىل جمنناالت  11و 10مليون دوالر أمريكي من الوفورات يف البننابني  1.5النقننل بتحويننل مبلغ وقنند مت التعوي  على هننذا 

إن نقل املوارد ما بني األهداف االسننننننرتاتيجية اخلمسننننننة هو جمموعة و األهداف االسننننننرتاتيجية.  ضننننننمنالعمل ذات األولوية 
  الفنيننةامننل بني أعمننال اإلدارات وال سنننننننننننننننيمننا حتسنننننننننننننننني التكنن 2017-2016خطوات إلعننادة تعننديننل الربامج خالل الفرتة 
 .5و 4و 3اليت تساهم يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية رقم 

 
مليون دوالر أمريكي من األهداف  3.6مليون دوالر أمريكي جراء نقل مبلغ  9.6زيادة بقيمة  6شنننننننهد اهلدف و  -72

( ولتغري 6.02ارد إضنننننافية لإلحصننننناءات )وختصنننننيص مو  (6.01رة أعاله، ووضنننننع تدابري إدارية موحدة )و االسنننننرتاتيجية املذك
 (.6.06املناخ )
 

 دوالر أمريكي بفضنننننننننل حتقيق وفورات  مليون 10.2تراجعت قيمة املوارد املخصنننننننننصنننننننننة لألهداف الوظيفية مببلغ و  -73
 مليون دوالر أمريكي وأثر الوفورات يف تكنناليف املوظفني على الوظننائف ضنننننننننننننننمن هننذه األبواب.  7.3يف الكفنناءة بقيمننة 

 لربنننننننامج التعنننننناون التقين،  7مليون دوالر أمريكي يف البنننننناب  2.7اسنننننننننننننننتخنننننندمننننننت املوارد لتمويننننننل زيننننننادة بقيمننننننة  وقنننننند
مليون دوالر أمريكي لألهداف االسرتاتيجية من أجل التعوي  جزئيا   1.5و 6ماليني دوالر أمريكي للهدف  6فضال  عن 

 .6مليون دوالر أمريكي إىل اهلدف  3.6على نقل مبلغ 
 

 التمويل مصادر
 

ديرا  للمبالغ رة لألعضنننننننننناء وتقر يقرت  برنامج العمل وامليزانية برنامج عمل ملدة سنننننننننننتني ممّوال  من االشننننننننننرتاكات املق -74
املقدمة كمسننامهات طوعية من خارج امليزانية. أما املسننامهات املقدرة اليت يقدمها األعضنناء )على أسنناس حجم املسننامهات 

 عتمادات اليت صنننننننننننننننّوت عليها املؤمتر يف قراره املتعلق برصننننننننننننننند االعتمادات. وميكن للموارد املتفق عليه( فتمّول صنننننننننننننننايف اال
من خارج امليزانية أن تقدم من قبل األعضننناء وشنننركاء آخرين على أسننناس طوعي من خالل الدعم املباشنننر لربنامج العمل، 

لة احلكومات ألغراض حمددة بوضننننو  ومتصننننوالطارئة إىل  الفنيةأو عن طريق حسننننابات لألمانة، من أجل توفري املسنننناعدة 
 بربنامج العمل.

 
موزعننة على أبواب امليزانيننة  2019-2018موجزا  عن االحتينناجننات اإلمجنناليننة من املوارد للفرتة  2يعرض اجلنندول و  -75

رة ر قمليون دوالر أمريكي واملمولة من االشننننننننننننرتاكات امل 1. 005ومصننننننننننننادر التمويل أي صننننننننننننايف االعتمادات البالغة قيمتها 
 يرا  للموارد من خارج امليزانية.(، وتقد1لألعضاء )من اجلدول 
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 بحسب األبواب ومصادر التمويل )بآالف الدوالرات األمريكية( 2019-2018: الميزانية المقترحة للفترة 2الجدول 
بدددددددددددددددداب 
 الميزانية

صددددددددددددددددددددددددافددددددددددددددي  األهداف االستراتيجية/الوظيفية
 االعتمادات

مخصصات من خارج 
 الميزانية

 مجموعال

 266,158 184,030 82,128 املسامهة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية -1

 655,924 458,972 196,952 جعل الزراعة والغابات ومصايد األمساك أكثر إنتاجية واستدامة -2

 156,645 90,438 66,207  الريفاحلد من الفقر يف  -3

 244,221 138,822 105,399  وفعاليةوغذائية أكثر مشوال   ظم زراعيةمتكني نُ  -4

 708,894 654,758 54,136 زيادة قدرة ُسبل العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات -5

اجلودة الفنية واإلحصاءات واملواضيع املشرتكة )تغرّي املناخ واملساواة  -6
 بني اجلنسني واحلوكمة والتغذية(

68,883 17,197 86,080 

 140,788 0 140,788 برنامج التعاون التقين -7

 78,948 194 78,754 التواصل -8

 36,244 0 36,244 تكنولوجيا املعلومات -9

 72,102 1,179 70,923 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه -10

 74,677 9,369 65,308 والفعالةاإلدارة الكفؤة  -11

 600 0 600 الطارئةاملصروفات  -12

 16,892 0 16,892 االنفاق الرأمسايل -13

 22,602 181 22,421 اإلنفاق األمين -14

 2,560,775 1,555,140 1,005,635 مجموع االعتمادات )الصافية( 

 
 61واليت تشنننننمل  2019-2018تعكس املوارد من خارج امليزانية التقديرات األولية للمسنننننامهات الطوعية يف الفرتة  -76

مليون دوالر أمريكي( من جممننل االحتينناجننات من املوارد. ترتكز تقننديرات التنفيننذ على املشنننننننننننننننناريع قينند  1 555يف املننائننة )
ا، والتوقعات القائمة املقرتحة حاليا  واليت من املرجح املوافقة عليه التنفيذ اليت سننننننننتمتد إىل فرتة السنننننننننتني املقبلة، واملشنننننننناريع

 ة بالشركاء.على أفكار املشاريع، واالتصاالت اإلجيابي
 

نظرا  إىل أن هذه الوثيقة قد أعدت قبل عام واحد من بدء فرتة السنتني، سيكون من الضروري إجراء تعديالت و  -77
املوارد وأطر النتائج، انطالقا  من قرارات األجهزة الرئاسية وتوجيهاهتا يف الفرتة املمتدة من مارس/آذار إىل  خمصصاتعلى 

وآخر  املخرجات غاياتلعمل من يوليو/متوز إىل أكتوبر/تشرين األول، مبا يف ذلك حتديد يوليو/متوز وعملية ختطيط ا
التحديثات بشأن املستوى املقدر للمسامهات الطوعية وتوزيعها. وسيتم اإلبالو عن هذه التغيريات يف وثيقة التعديالت 

، مبوجب العملية 2017يف ديسمرب/كانون األول اليت سينظر فيها اجمللس  2019-2018على برنامج العمل وامليزانية للفرتة 
 18.املعتمدة لوضع الربامج وامليزانية

 
  

                                                      
 اجلزء الثاين، القسم واو من النصوص األساسية  18



31 C 2017/3 

 

 تحسين التنفيذ -باء
 

 نفيذه يفوترتيبات تاهلدف الشنننننننننامل لإلطار االسنننننننننرتاتيجي املراجع يكمن كما هو مبني يف اخلطة املتوسنننننننننطة األجل،  -78
القضنناء على اجلوع وخف   أهدافها املتمثلة يفملسنناعدة البلدان على حتقيق للمنظمة بقدر أكرب من الفعالية الفنية تطبيق املعرفة 

، إىل اتباع طرق للعمل جديدة 2012الفقر وإنتاج األغذية بطريقة أكثر اسنننتدامة. وقد أدى التغيري التحويل يف املنظمة، منذ عام 
 .2016جمللس يف ديسمرب/كانون األول هلذه اخلطوط، تكللت بوضع الرتتيبات اإلدارية املوحدة اليت أقرّها ا وفقا  
 

، سنننننننيتم الرتكيز على حتسنننننننني تنفيذ الربامج االسنننننننرتاتيجية، مع ضنننننننبط تنفيذ 2019-2018 السننننننننتني فرتةخالل و  -79
الفنية لقدرات االرتتيبات واهليكل التنظيمي والسنننننعي يف الوقت نفسنننننه إىل زيادة الكفاءة، وإيالء االهتمام املسنننننتمر لتعديل 

 لبات الربنامج.لتلبية متط
 

 ترتيبات التنفيذ
 

وخيططون هلا  االسننننرتاتيجية اخلمسننننة م، الربامجهل التابعة املصننننغرةاإلدارة  الربامج االسننننرتاتيجية، وفرق قادةيصننننمم  -80
ويديروهنا ويرصننندوهنا، من أجل حتقيق املخرجات يف إطار النتائج، وذلك حتت إشنننراف نائب املدير العام )الربامج(. وتُنفذ 

ات بشنننأن الفنية واملكاتب امليدانية، يعملون من خالل اتفاقتضنننم موظفني من الشنننعب فرق بل ربامج االسنننرتاتيجية من قِ ال
مسننتوى اخلدمة، حتدد املنتجات واخلدمات اليت ينبغي تسننليمها للمسننامهة يف املخرجات وختصننيص املوارد، مع الرتكيز على 

 جمة القطرية.األولويات يف املبادرات اإلقليمية وأطر الرب 
 

سؤولية ضمان اجلودة الفنية مالشعب تتحمل احملددة للربامج االسرتاتيجية،  الفنيةاخلدمات وباإلضافة إىل تقدمي  -81
عن توفري اخلدمات لضنننننننمان إدماج مسنننننننائل تغري املناخ، واملسننننننناواة بني اجلنسنننننننني، واحلوكمة،  للعمل املنجز، فضنننننننال  الفنية 

الفنية على مسنننتوى املنظمة مسنننؤولة أيضنننا  عن األنشنننطة الفنية  الشنننعبكما أن .  6يف اهلدف  والتغذية، على النحو احملدد
)مثل اإلحصننننننناءات، واملنشنننننننورات الرئيسنننننننية، واللجان الفنية، واالتفاقيات واهليئات املنشنننننننأة مبوجب معاهدات( املمولة من 

 املوارد املخصصة.
 

د أثبت ذ على حتسني حتقيق النتائج على املستوى القطري. وق، سرتكز ترتيبات التنفي2019-2018فرتة الوخالل  -82
، دورهم الفعال يف حتقيق البعد 2016منسقو الربامج االسرتاتيجية اإلقليميون، الذين مت تعيينهم على أساس جترييب يف عام 

العمل وامليزانية  ة يف برنامجيلربامج اإلقليمكقادة لمناصنننننننننننننننبهم  الرباجمي لعمل املنظمة يف خمتلف البلدان. وبالتايل، مت تثبيت 
االسننرتاتيجية،  الربامج وقادة. وسننيواصننلون العمل بشننكل وثيق مع املمثلني اإلقليميني، وممثلي املنظمة، 2019-2018لفرتة 
 ، للرتكيز على الربامج وضمان تنفيذها وحتقيق النتائج على املستوى القطري.الفنية والشعب

 
-2018ى املسننتوى القطري، سننيتم تشننديد االتفاقات بشننأن مسننتوى اخلدمة لفرتة للمسنناعدة يف تركيز العمل عل -83

الفنية  لشننننعبا بلمن قِ لتحسننننني مواءمة املخرجات واملوارد، واالسننننتفادة من بعثات الدعم الفين على املدى الطويل  2019
 املبادرات ولويات احملددة يفمن األ اإلقليمية، بتوجيهو الشنننننننننننننراكات مع املؤسنننننننننننننسنننننننننننننات الوطنية واملكاتب اإلقليمية، وتعزيز 
 اإلقليمية وأطر الربجمة القطرية.
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ويوجه رؤسننننننناء وحدات األعمال املسنننننننؤولة، املسنننننننؤولون عن حتسنننننننني السنننننننياسنننننننات واملعايري واألداء يف اخلدمات  -84

راف والتوجيه، شننننننننالتمكينية اليت يقدموهنا، تنفيذ األهداف الوظيفية )التواصننننننننل، تكنولوجيا املعلومات، حوكمة املنظمة، اإل
 واألبواب اخلاصة )برنامج التعاون التقين واإلنفاق الرأمسايل واألمين(.( الةوالفعّ  واإلدارة الكفؤة

 
لذي يرأسننننننه ، ارصننننندوال التنفيذيةاإلدارة ب املعين فريقالطة أيضنننننا . ويواصنننننل كما أن حوكمة اإلدارة الداخلية مبسنننننّ  -85

ملدير العام املسننننننننننننننناعد إلدارة التنمية االقتصنننننننننننننننادية واالجتماعية ومدير مكتب املدير العام ويضنننننننننننننننم نواب املدير العام وا
احلوكمة الداخلية األعلى، ويشننننننننرف على مدى اسننننننننرتاتيجيات املنظمة  كونه ظاهرة،  وإدارة املوارد االسننننننننرتاتيجية والتخطيط

الوظائف  نظمة، وسننيحسنننوسننياسنناهتا وإدارهتا. وسننيشننرف جملس السننياسننات والربامج املؤسننسننية على سننياسننات وبرامج امل
الدور بجملس السننننياسننننات والربامج املؤسننننسننننية  وسننننيضننننطلعاملتعددة التخصننننصننننات ويضننننمن سننننالمة اإلطار االسننننرتاتيجي. 

يرأس و  اجتماع اإلدارة العليا ووظائف الربجمة اخلاصننننننة مبجلس رصنننننند برامج املنظمة السننننننابق.السننننننياسنننننناؤ الذي كان يؤديه 
نواب املدير العام، واملدراء العامني املسننننناعدين )مجيع  وهو مؤلف منة املدير العام، جملس السنننننياسنننننات والربامج املؤسنننننسننننني

 التخطيطو ، ومديري مكتب االتصننننناالت يف املنظمة ومكتب االسنننننرتاتيجية الربامج االسنننننرتاتيجية واإلقليميةوقادة املواقع(، 
ة، باإلشراف ب املدير العام )الربامج( وبرتكيبة مشاهب. وسيقوم جملس جديد لتنفيذ الربامج ورصدها، برئاسة نائوإدارة املوارد

 على تنفيذ الربامج املؤسسية ورصدها.

 
ويتم رصد تنفيذ الربامج باستخدام أربعة مسارات للمعلومات: تسليم املنتجات واخلدمات  وأداء امليزانية واألداء  -86

متارس  (.جيم القسنننننمملوصنننننوف يف اخلطة متوسنننننطة األجل )املايل  وأداء املشننننناريع  وحتقيق النتائج بناء على إطار الرصننننند ا
األجهزة الرئاسننية اإلشننراف من خالل التقرير السنننوي عن أداء امليزانية والتقرير التجميعي السننتعراض منتصننف املدة وتقرير 

 .تنفيذ الربامج
 

 الهيكل التنظيمي
 

، اليت تنعكس يف برنامج 2016رب/كانون األول يف أعقاب موافقة اجمللس على ترتيبات اإلدارة املوحدة يف ديسننننننننم -87
للمسنناعدة يف  2019-2018صننبح اهليكل التنظيمي مسننتقرا  اآلن، مع بع  الضننبط لفرتة أ، 2019-2018العمل وامليزانية 

 حتسني التنفيذ وحتقيق الكفاءة.
 

 2017-2016الهيكلية التي تمت الموافقة عليها خالل  التغييراتانعكا  
 

 ( التغيريات اهليكليننننننننة يف املقّر الرئيسننننننننننننننني اليت وافق عليهننننننننا اجمللس 10 امللحقكننننننننل التنظيمي )يعكس اهلي -88
 ، على النحو التايل: 2016يف ديسمرب/كانون األول 

 
، تتبعه وحدات إدارة الربامج االسنننننرتاتيجية القائمة، وإدارة التعاون التقين، نائب مدير عام جديد للربامج )أ(

، ومكتب كبري اإلحصننننننننننائيني، لرفع لوة وتنمية القدرات، ومكاتب االتصنننننننننناوشننننننننننعبة الشننننننننننراكات والدع
 والعمليات الفنية باملعرفة  أفضلمستوى ومتتني وظيفة إدارة الربنامج وربطها ربطا  
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، مع فريق صننننغري من املوظفني املعارين من العدد الزائد لإلحصننننائيني يف شننننعبة مكتب كبري اإلحصننننائيني )ب(
حصنننائية األخرى، مع الرتكيز على مؤشنننرات أهداف التنمية املسنننتدامة وتنسنننيق اإلحصننناء والوحدات اإل

 .يجيةيف الربامج االسرتات وتساهماملهام اإلحصائية اليت تتقاطع مع العمل التقين والتشغيلي 

 ه،، تشننننننننمل شننننننننعبة املناخ والبيئة وشننننننننعبة األراضنننننننني واملياإدارة املناخ والتنوع البيولوجي واألراضنننننننني واملياه )ج(
وكذلك أمانات األجهزة املعنية بالتنوع البيولوجي، إلبراز وتعزيز عمل املنظمة يف جمال التكيف مع تغري 

 املناخ والتخفيف من آثاره، وكذلك التنوع البيولوجي.
 

، على 2016كما يعكس اهليكل التنظيمي أيضا  مكتبني إقليميني فرعيني جديدين أقّرمها اجمللس يف يونيو/حزيران  -89
 لنحو التايل: ا

 
ل أن يكون مقرّه يف أحد البلدان املكتب اإلقليمي الفرعي لغرب أفريقيا )أ( ، كمكتب منفصنننننننننننننننل ويُفضنننننننننننننننّ

ن املتوقع اختاذ املعنية. ومالناطقة باللغة الفرنسنننننننية، على أن حيدد املدير العام مقرّه بالتشننننننناور مع البلدان 
 التعديالت على ضنننننننمن ةاملقرتح اتقع والتوظيفاملو  إدراج. وسنننننننيتم 2017قرار بشنننننننأن املوقع خالل عام 

  .2017يف ديسمرب/كانون األول  2019-2018 للفرتة برنامج العمل وامليزانية

كومة اللبنانية ، وقد مت االتفاق مع احليف بريوت، لبنان املشنننننننننننننننرق العرياملكتب اإلقليمي الفرعي لبلدان  )ب(
، وسننيتم 2016هذا املكتب يف ديسننمرب/كانون األول  على الدعم اللوجسننيت واإلداري واملايل السننتضننافة

 . 2017إنشاء املكتب خالل عام 

 
 مكتب املوارد البشرية

 
، إلعادة مواءمة خطوط اإلبالو واملسنننننننننننناءلة 2012مت تعديل القدرة على إدارة املوارد البشننننننننننننرية تدرجييا ، منذ عام  -90

ة الذي يرفع ، والتنمية واألمن االجتماعي، يف مكتب املوارد البشننريالسننرتاتيجية وسننياسننات املوارد البشننرية، وتعيني املوظفني
تقاريره مباشننننننننننرة إىل املدير العام. ومن أجل حتسننننننننننني الوظائف واالسننننننننننتفادة من أوجه الت زر مع الوحدات األخرى، أُدخل 

 .ما يتعلق باملسؤولية بالنسبة إىل السياسات املتعلقة باملوارد البشرية والتوظيف يفتعديالن 
 

أوال ، مت نقل املسنننننننؤولية عن القانون اإلداري واجلوانب القانونية لسنننننننياسنننننننات املوارد البشنننننننرية إىل مكتب الشنننننننؤون  -91
القانونية واألخالقية لضنننننننننننننننمان االتسننننننننننننننناق يف املسنننننننننننننننائل القانونية، وينطوي ذلك على نقل ثالث وظائف. وثانيا ، مت نقل 

 ير شننننننننعبة الشننننننننراكات والدعوة وتنمية القدرات، حتت مسننننننننؤولية نائب املد املسننننننننؤولية عن توظيف املتدربني واملتطوعني إىل
الربامج، لضنننننننننننمان التنسنننننننننننيق الوثيق يف توظيف هذه املوارد البشنننننننننننرية على املدى القصنننننننننننري مع احتياجات الربامج  –العام 

 االسرتاتيجية، وينطوي ذلك على نقل ثالث وظائف.
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 التعاون والشراكات فيما بني بلدان اجلنوب

 
ومع ترتيبات اإلدارة املوحدة املعمول هبا اآلن، هناك فرص لتحسننننننني ربط املسننننننؤوليات بشننننننأن إدارة التعاون فيما  -92

بني بلدان اجلنوب والشننننننراكات الثالثية، وكذلك توظيف املتدربني واملتطوعني، مع احتياجات الربامج االسننننننرتاتيجية. وهلذا 
 يف شعبة الشراكات والدعوة واالتصاالت. 1-دممدير من فئة  الغرض، سيتم إنشاء وحدة صغرية برئاسة نائب

 
وباإلضنننننننافة إىل مسنننننننؤولية توظيف املتدربني واملتطوعني اليت مت نقلها من مكتب املوارد البشنننننننرية )أنظر أعاله(، مت  -93

وتعبئة املوارد إىل  بنقل املسنننننننؤولية عن التعاون بني بلدان اجلنوب والشنننننننراكات الثالثية من شنننننننعبة التعاون بني بلدان اجلنو 
وثالث من فئة  1-دمشننننننننننعبة الشننننننننننراكات والدعوة وتنمية القدرات، وانطوى ذلك على نقل أربع وظائف )واحدة من فئة 

 املهنيني( واملوارد املرتبطة هبا. 

 
، اردعبة تعبئة املو شننننننننإعادة تسننننننننمية شننننننننعبة التعاون بني بلدان اجلنوب وتعبئة املوارد لتصننننننننبح  متتلذلك،  ونتيجة   -94

وسننننرتكز على واليتها األسنننناسننننية املتمثلة بتعبئة املوارد وإدارة دورة املشنننناريع والرقابة عليها، هبدف زيادة وتنويع قاعدة موارد 
 وضمان دعم مجيع املوارد املعبأة لإلطار االسرتاتيجي. املنظمة

 
 مركز اخلدمات املشرتكة 

 
كلفة املعامالت اإلدارية خلدمات لرئيسنننننننني هو احلّد من  ه ا، وهدف2008أنشننننننننك مركز اخلدمات املشننننننننرتكة يف عام  -95

 الدعم. وقد تطور على مر السنني من حيث البنية واخلدمات املقدمة. 

 
للحنند أكثر من التكنناليف اإلداريننة  2017-2016جتري إعننادة هيكلننة مركز اخلنندمننات املشنننننننننننننننرتكننة خالل الفرتة و  -96

ركز ية العملية اإلدارية من أصنننننحاب السنننننياسنننننات يف املقّر الرئيسننننني إىل موحتسنننننني نوعية اخلدمات بطريقتني: يتم نقل ملك
قدرة تم إعادة هيكلة مركز اخلدمات املشنننرتكة يف بودابسنننت لزيادة التاخلدمات املشنننرتكة يف بودابسنننت للحّد من التجزئة  و 

ؤولني عن ومعرفة مسننننعلى الصننننمود أمام تدوير املوظفني، مع فريق أسنننناسنننني صننننغري مسننننتقر مؤلف من موظفني ذوي خربة 
صننننننننننننناف    ختفيجودة اخلدمة واالتسننننننننننننناق، بدعم من املوظفني ملعاجلة املعامالت الفعالة من حيث التكلفة، مما أدى إىل 

وظيفة. ويف حني أن رئيس مركز اخلدمات املشنننننننرتكة مسنننننننؤول مباشنننننننرة أمام املدير العام املسننننننناعد، إدارة اخلدمات  23لنننننننننننننننننننننن
 املدير العام للعمليات يشرف على مزيد من التطوير ملركز اخلدمات املشرتكة. املؤسسية، فإن جملس برئاسة نائب

 
وخيلق اهليكل اجلديد ملركز اخلدمات املشننننرتكة يف بودابسننننت فرصننننا  إلدخال مزيد من التحسننننينات والكفاءة على  -97

، من شنننننننننعبة الشنننننننننؤون 2017اخلدمات. وعلى سنننننننننبيل املثال، يتم نقل الوظائف مثل الرواتب ومعاجلة املدفوعات، يف عام 
زيادة لسننبع وظائف. وسننيتم اسننتكشنناف الفرص املتاحة ل املشننرتكة يف بودابسننت، مع نقل صنناف  املالية إىل مركز اخلدمات 

 ، 2019-2018 لفرتةل توحيد وظائف الدعم املكتبية، وسنننننننننننننننيجري اإلبالو عنها يف التعديالت على برنامج العمل وامليزانية
 .2017يف ديسمرب/كانون األول 
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 شعبة املؤمتر واجمللس وشؤون املراسم

 
وكما كان مقررا  يف ترتيبات اإلدارة املوحدة، يتم اختاذ تدابري لالسننننننننتعانة مبصننننننننادر خارجية لطباعة وتوزيع العمل،  -98

دث لألثر احمل صنننفما يلي و  وكذلك تبسنننيط اخلدمات اللغوية اليت تضنننطلع هبا شنننعبة املؤمتر واجمللس وشنننؤون املراسنننم. ويف
 .ذلك عن الوفورات الناشئةالقسم بشأن الكفاءة  ويُبنّي ، تهووظيف املراسمشعبة املؤمتر وشؤون هيكل  على
 

ما يتعلق بالطباعة والتوزيع، مت توقيع عقد مع شنننننننننننننننركة خارجية لتقدمي خدمات طباعة عالية اجلودة يف املوقع  ويف -99
ة لذلك، مت تقليص جمموعة الطباعة والتوزيع ونقلها إىل مكتب وعند الطلب، من أجل احلد من النفقات العامة. ونتيج

 االتصنننننناالت يف املنظمة، الذي يتحمل املسننننننؤولية الرئيسننننننية عن سننننننياسننننننة النشننننننر يف املنظمة، والذي سننننننيدير عقد الطباعة
 )مت إلغاء ست وظائف، ونقل ست وظائف أخرى(.

 
واملصننطلحات،  لتحريريةات الرمسية، والرتمجة الفورية والرتمجة ما يتعلق باخلدمات اللغوية، مبا يف ذلك املراسننال ويف -100

سنننننيتم االسنننننتعانة مبصنننننادر خارجية بشنننننكل أكرب، وسنننننيتم االسنننننتفادة من اخلدمات والتكنولوجيا والقدرات اللغوية املتطورة 
ز على توقيت كيبسنننرعة حول العامل. وسنننيسنننمح ذلك لشنننعبة املؤمتر واجمللس وشنننؤون املراسنننم باحلد من موظفي الدعم والرت 

 وظيفة. 23مبقدار  صاف  ختفي  ونوعية منتجات اخلدمات اللغوية اليت يتم تسليمها إىل األعضاء واألمانة، مع 
 

 تغطية املكاتب امليدانية ملنظمة األغذية والزراعة 
 

رننة، منة، بطريقنة مبناحلناجنة إىل حتندينث نطناق تغطينة املكناتنب امليندانينة للمنظ 2016أقّر اجمللس يف يونيو/حزيران  -101
وأيّد املبادئ واملعايري اليت ستطبق حبسب كل إقليم على حدة، وأقّر التوصيات اخلاصة باألقاليم الصادرة عن كل مؤمتر من 

على هذا التوجيه، شنننننننننننننننرعت األمانة يف  وبناء   19من دون أن ترتتب عن ذلك أي كلفة. 2016املؤمترات اإلقليمية يف عام 
تدرجيي،  هبدف زيادة املرونة يف إدارة املوارد املتاحة من امليزانية بشكل، إقليمكل غطية القطرية يف  استعراض نطاق وطرق الت

 وحتسني ترتيبات تقاسم التكاليف.

 
 ا  منصننننبثالثني  من أصننننلامانية مناصننننب  تغيري 2019-2018 للفرتة وكخطوة أوىل، يشننننمل برنامج العمل وامليزانية -102
شنننننننننننناغلي الوظائف مبا يتماشننننننننننننى مع حجم الربنامج ، لعكس مسننننننننننننتوى فئة 5-مة، إىل فئة فملمثلي املنظ 1-دممن فئة 

على شنننننننننبكة  افيةإضننننننننن تغيريات وسنننننننننُتدرجالقطري، مع االحتفاظ بالوفورات يف ميزانية شنننننننننبكة املكاتب القطرية للمنظمة. 
   .2017نون األول يف ديسمرب/كا 2019-2018التعديالت على برنامج العمل وامليزانية  ضمناملكاتب القطرية 
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 الكفاءة والوفورات
 

د املؤمتر على ملنظمة. وأكّ إىل اما زالت الوفورات واملكاسب الناشئة عن زيادة الكفاءة متثل أولوية قصوى بالنسبة  -103
أن حتديد مزيد من مكاسننننب الكفاءة والوفورات ينبغي أن يكون مدفوعا  هبدف ضننننمان االسننننتخدام األكثر كفاءة وفعالية 

ف إىل ذلك، شنننّدد املؤمتر على أمهية احلّد من الزيادات يف تكالي إضنننافة   وارد، وليس على حسننناب تنفيذ برنامج العمل.للم
موظفي املنظمة، وطلب حتقيق مزيد من مكاسنننننب الكفاءة والوفورات، خصنننننوصنننننا  عن طريق اختاذ تدابري ترمي إىل خف  

 20يزانية.يف املائة من امل 75تكاليف املوظفني، اليت تشكل حنو 

 
ثقافة القيمة ترسننيخ ، أُدرجت ضننرورة 2012التغيري التحويل الذي أدخله املدير العام يف املنظمة بدءا  من عام  ويف -104

  إىل حتقيق وفورات كبرية على مدى ثالثأدى ذلك قد . و أسننننننننننننننناسننننننننننننننني يف هذا التغيري يف املنظمةكعنصنننننننننننننننر مقابل املال  
 فرتات مالية: 

 
مليون دوالر أمريكي خالل فرتة  36.6، و2013-2012املنننناليننننة ر أمريكي يف الفرتة مليون دوال 71.6 )أ(

، ويف الوقت ذاته تنفيذ برنامج العمل املوافق عليه  ومتت الوفورات خالل هذه 2015-2014السننننننننننننننننتني 
 21وظيفة. 235ويف الوحدات اإلدارية، مبا أفضى إىل إلغاء  املوظفنيالفرتة، بصورة رئيسية يف تكاليف 

ماليني دوالر أمريكي من خمصصات  5حتويل  2017-2016 أعيد يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة املالية )ب(
ذات األولوية العليا، وقد تأتى ذلك من االسنننننننننننننننتثمار  الفنيةمرفق اإلنفاق الرأمسايل إىل جماالت العمل 
مليون دوالر  2.7إضنننننننننننننننافية بقيمة  املعلومات، ووفورات تكنولوجيااألقل تكلفة يف البنية التحتية ونظم 

 أمريكي مطلوبة من املؤمتر. 

 
، بسنننننننننننننننبننننب التعننننديننننل 2017-2016وعالوة على ذلننننك، يتم حتقيق ختفي  يف تكنننناليف املوظفني، خالل فرتة  -105

لتخفي  تكاليف املوظفني )جتميد األجور، والتخفي  يف التكاليف الطبية ما بعد انتهاء اخلدمة(، وسننننننننيتم إدراجها على 
 القسم جيم. ، كما هو موضح يف 2019-2018فرتة سنتني كوفورات يف تكاليف املوظفني يف فرتة 

 
 دوالر أمريكي من خالل ثالث مبادرات:  مليون 7.3، سيتم حتقيق وفورات بقيمة 2019-2018وللفرتة املالية  -106
 

 هو موضح أعاله.  مركز اخلدمات املشرتكة، كما هيكلةمليون دوالر أمريكي من إعادة  1.9 )أ(

 خارجية لطباعة وتوزيع العمل وتبسيط اخلدمات اللغوية مبصادردوالر أمريكي من االستعانة  مليون 4.6 )ب(
 شؤون املراسم، كما هو موضح أعاله.  وقسماليت تضطلع هبا شبعة املؤمتر واجمللس 

خلنندمننات اإلداريننة إلدارة مليون دوالر أمريكي من زيننادة تبسننننننننننننننيط خنندمننات املشننننننننننننننرتيننات يف وحنندة ا 0.8 )ج(
 ة. من فئة اخلدمات العام ووظيفتني، الفئة الفنيةوظيفة من مما أدى إىل إلغاء  اخلدمات املؤسسية،
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. وسنننننوف يُدَفع 2019-2018الفرتة املالية خالل  ناشنننننئة عن الكفاءة أكرب مكاسنننننبوسنننننيتم السنننننعي إىل حتقيق  -107
ية داري بكامله، وةاصننننننة يف املقر الرئيسنننننني، مع احلفاظ على القدرات الفنذلك، كما يف املاضنننننني، مببدأ تبسننننننيط البناء اإل

للمنظمة وتعزيزها قدر اإلمكان. وبناء  عليه، سنننننننننننننننوف يتّم اسنننننننننننننننتكشننننننننننننننناف الفرص لتحقيق مزيد من الكفاءة يف تكلفة 
واملندوبني،  فنياالسننننتشنننناريني، والسننننفر واملشننننرتيات، وصننننيانة املرافق وخدمات األمن، مع احلفاظ على سننننالمة وأمن املوظ

 .توجد مقارها يف روماوكذلك من خالل التعاون والتقارب بني النظم والعمليات اإلدارية بني الوكاالت اليت 
 

 لمحة عن الوظائف

 
 يفمسية ثابتة وإعادة اسنننننننننننتثمار املكاسنننننننننننب، إمبيزانية  2019-2018اهلدف من إعداد برنامج العمل وامليزانية  متّثل -108

ألولوية، كما ذات ا العمل الفنية، إىل جماالت مكاسننب الكفاءةمن خالل  ا مت تبسننيطهيتالاإلدارية ائف مواصننلة نقل الوظ
 2017-2016لفرتة اميزانية من دون ختطي العدد اإلمجايل للوظائف احملتسننننننننبة يف  سننننننننابقا  يف هذه الوثيقة، جرى توضننننننننيحه
نهج حبسنننب الوحدات والدرجات التنظيمية النامجة عن هذا ال ويرد التغيري يف توزيع الوظائف .وظيفة 2 945 والبالغ عددها

 ما يلي حملة عن التغيريات يف الوظائف. ويف .9 امللحقيف 

 
 6اتيجية واهلدف االسنننننننرت للربامج الفنية املتطلبات  مبواءمةإعداد برنامج العمل وامليزانية، قامت اإلدارة العليا  وعند -109

أو إلعادة جديدة نية ف. ومت استعراض مقرتحات لوظائف للمنظمة الفنيةالقدرة سسية( مع )مبا يف ذلك األنشطة الفنية املؤ 
تعرض فريق الربامج االسنننننننننرتاتيجية برتتيبها. ث اسننننننننن قادةتكوينها من قبل رؤسننننننننناء اإلدارات الفنية واملكاتب اإلقليمية، وقام 
ويات، ا يف برنامج العمل وامليزانية، مع مراعاة األولاإلدارة التنفيذية والرصننننننننننننننند املقرتحات وقرر ما هي اليت ينبغي إدراجه

 (.يبوامللحق على شبكة الو  القسم ألفووجد أنه ال ميكن استيعاب مجيع املقرتحات اجلديرة ضمن املوارد املتاحة )

 
بعني  2016ومع أخذ متطلبات ترتيبات إدارة الربنامج املوحدة اليت متت املوافقة عليها يف نوفمرب/تشنننننننننننننننرين الثاين  -110

من فئة  3، ونيةفالفئة المن  47د وأعلى، وم –على مسنننننننننننننننتوى فئة  8وظيفة تقنية جديدة )منها  58االعتبار، مت إدراج 
. ويظهر تفصنننننننيل هذه 2يف العمود  3اجلدول ، كما هو مبني يف 2019-2018اخلدمات العامة( يف برنامج العمل وامليزانية 
 . 4اجلدول واملوقع يف الوظائف حبسب اجملاالت ذات األولوية 

 
( من خالل إعننادة هيكلننة تنندابري 3العمود  3اجلنندول وظيفننة ) 59وجرى التعوي  عن الوظننائف اجلنندينندة بننإلغنناء  -111

مركز اخلدمات املشرتكة  وشعبة املؤمتر واجمللس وشؤون املراسم  وإدارة اخلدمات املؤسسية  وتبسيطها وجعلها أكثر كفاءة،  
 كما هو موضح سابقا . 

 
ن فئة حتويل أربع وظائف مبفعل  خرى على عدد الوظائفوباإلضنننننننننننننننافة إىل ذلك، تنشنننننننننننننننأ بع  التعديالت األ -112

 من 4العمود إىل وظيفتني أدىن )الفئنننة الفنينننة العلينننا وظيفنننة من  وجتزئنننة، الفنينننةفئنننة الوظنننائف من اخلننندمنننات العنننامنننة إىل 
 (. 3 اجلدول
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للسنننننما  بتوظيف مهنيني أصنننننغر ، الفنيةفئة المن وظيفة  76ختفي   ، متاسنننننتعراض املناصنننننبوكجزء من عملية  -113
 .3.43إىل  3.52، من الفنيةالفئة  درجات سنا  مؤهلني، مما أدى إىل ختفي  يف معدل

 
 تطور الوظائف المدرجة في الميزانية بحسب الموقع والفئة- 3الجدول 

 الدرجةفئة 

برنامج العمل 
 المعدلوالميزانية 
2016-2017 

ة ائف الفنيالوظ
 الجديدة

 تعديالت أخرى الوفورات

 

مجموع 
 التغيير

برنامج العمل 
 والميزانية

2018-2019 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

       المقّر الرئيسي

 891 23 4 (13) 32 868 الفئة الفنية والفئات العليا

 576 (30) (3) (30) 3 606 فئة اخلدمات العامة 

 1,467 (7) 1 (43) 35 1,474 إجمالي المقّر الرئيسي

       المكاتب الميدانية

 643 32 1 8 23 611 الفئة الفنية والفئات العليا

 835 (25) (1) (24) 0 860 فئة اخلدمات العامة 

 1,478 7 0 16 23 1,471 إجمالي المكاتب الميدانية

       كافة المواقع

 1,534 55 5 (5) 55 1,479 الفئة الفنية والفئات العليا

 1,411 (55) (4) (54) 3 1,466 فئة اخلدمات العامة 

 2,945 0 1 (59) 58 2,945 المجموع

موظفا منتدبا من املقر الرئيسنننننني:  36، 2019-2018مالحظة: يشننننننمل تعداد الوظائف الفنية يف املكاتب امليدانية الوارد يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة 
مسنننؤول اسنننتثمار من شنننعبة مركز االسنننتثمار، ومخسنننة مسنننؤولني ماليني، ومسنننؤولني قانونيني اثنني  22ومدققني داخليني،  مسنننؤول اتصنننال واحد، وأربعة
 .وظيفة ملوظفني فنيني مبتدئني يف تعداد الوظائف لدى املقر الرئيسي 25وترد  ومسؤولني اثنني لألمن امليداين.
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 ت ذات األولوية والموقعالوظائف الفنية الجديدة بحسب المجاال - 4الجدول 

المكاتب  المجاالت ذات األولوية
 الميدانية

 المجموع المقّر الرئيسي

 2 1 1 الزراعة اإليكولوجية

 مقاومة مضادات امليكروبات 
 2 2 

 11 8 3 تغري املناخ 

 مصايد األمساك واتفاق تدابري دولة امليناء
 3 3 

 1  1 سالمة األغذية

 5 2 3 النظم الغذائية

 الغابات 
 2 2 

 املوارد الوراثية
 1 1 

 الثروة احليوانية
 1 1 

 2  2 التغذية

 2 1 1 "صحة واحدة"

 1  1 الشراكات 

 بناء السالم
 2 2 

 3 1 2 احلد من الفقر

 اإلحصاءات 
 7 7 

 6 2 4 اإلنتاج املستدام 

 7 2 5 اإلدارة الفنية 

 المجموع اإلجمالي
23 35 58 
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 المالية والمتعلقة بالميزانية األبعاد -جيم
 

  داالحتياجات لتمويل برنامج العمل بشكل كامل، مبا يف ذلك زيادات التكاليف املتوقعة، وحيدّ  اجلزءيعرض هذا  -114
كذلك االحتياجات الالزمة لتوفري االلتزامات الطويلة األجل والصناديق االحتياطية. ويُعرض مشروع قرار للمؤمتر للموافقة 

 نامج العمل واعتمادات امليزانية لفرتة السنتني املمولة من االشرتاكات املقررة.على بر 
 

 التكاليف المتوقعة في زياداتاللمحة عامة عن 
 

تغطي تقديرات الزيادة يف التكاليف إعادة حسننننناب تكاليف مدخالت الربنامج العادي من املسنننننتوى الذي كانت  -115
 لتنفيذ برنامج العمل، ال سنننننننننننننننيما  2019-2018ى الذي سنننننننننننننننتكون عليه يف الفرتة إىل املسنننننننننننننننتو  2017-2016عليه يف الفرتة 

املنهجية واالفرتاضننننات والتوزيع  3امللحق يف ما يتعلق بشننننؤون املوظفني والسننننلع واخلدمات وعنصننننر انقضنننناء الوقت. وترد يف 
 التفصيلي للتكاليف.

 
  جتريمن خالل تسويات التكاليف الفعلية اليت وتوضع تقديرات الزيادات يف التكاليف على أساس كل سنتني -116

فرتة السنتني  ( والتسويات املتوقعة يف تكاليف الوحدة اليت ستسري يفالتكاليف على فرتة السنتني توزيعيف فرتة السنتني احلالية )
 (.التضخمالتالية )

 
 املوظفون والسلع واخلدمات

 
ني، مبا يف ذلك املرتبات، واالشنننننننننرتاكات يف صنننننننننندوق املعاشنننننننننات مجيع تكاليف املوظف خدمات املوظفنيتشنننننننننمل  -117

التقاعدية، وبدالت اإلعالة، والضنننمان االجتماعي، واالسنننتحقاقات األخرى املتعلقة باملوظفني، واسنننتحقاقات ما بعد انتهاء 
مننات املوظفني من داخلنندمننة سنننننننننننننننواء لفئننة املوظفني الفنيني أو فئننة موظفي اخلنندمننات العننامننة. وتننأؤ التغيريات يف تكنناليف خنن

القرارات املتعلقة بالنظام املوحد لألمم املتحدة، بعد اسننننننتعراضننننننه من جلنة اخلدمة املدنية الدولية وموافقة اجلمعية العامة لألمم 
غري ن ماملوارد البشنننننننننريّة األخرى  السنننننننننلع واخلدماتاملتحدة عليه، والتدقيق املسنننننننننتقل ومن عوامل خارجية أخرى. وتشنننننننننمل 

 ازم واملعّدات(.اللو  ة العامة، والعقود، وغريها )مثال  لى غرار االستشاريني(، والسفر، والنفقات التشغيليّ )ع املوظّفني
 

 10.9على أنه ختفي  للتكاليف بقيمة  2019-2018وقد مّت احتساب إمجايل التقديرات خلدمات املوظفني يف الفرتة  -118
الل الذي شهده نظام األمم املتحدة خخدمات املوظفني ع يف تكاليف مليون دوالر أمريكي. ويُعزى هذا األمر إىل الرتاج

ى احتسابه التضخم الذي جر  ااملقبلة، ومل يقابلها إاّل جزئي   فرتة السنتنيحيث جرى توزيعها على  2017و 2016عامي 
كما يرد   ،كربى  مكاتب للمنظمةحيث باالستناد إىل مؤشرات أدىن بقليل من مؤشرات أسعار االستهالك يف اإلقليم أو البلد 

 .3امللحق تفصيله يف 
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مليون دوالر أمريكي، مع افرتاض منط املصروفات ذاته كما يف  8.1بقيمة  جمموع السلع واخلدماتويُقّدر تضخم  -119
  فرتة السنتني املاضية. وميكن استيعاب هذه التكاليف ضمن صايف االعتمادات املقرتحة من خالل االجتاه املستمر يف ختفي

 ليف االستشاريني والسفر والتوريدات.اتك
 

ا تطّور الزينننادات التقنننديرينننة يف التكننناليف للفرتة  -120  فيجري تلخيصنننننننننننننننننه حسنننننننننننننننننب فئنننة املننندخالت  2019-2018وأمنننّ
 ، ويرد تفسريه الحقا .5اجلدول يف 
 

  2019-2018: ملخص الزيدددددادات في التكددددداليف في إطدددددار صددددددددددددددددافي االعتمدددددادات في فترة السدددددددددددنتين 5الجددددددول 
 ماليين الدوالر األمريكي(ب)

 

صافي االعتمادات 
المقترحة في برنامج 

العمل والميزانية للفترة 
 بتكاليف 2018-2019

-2016فترة السنتين 
2017 

توزيع التكاليف على 
 التضخم فترة السنتين

الزيادات في 
التكاليف للفترة 

2018-2019 

النسبة المئوية لزيادة 
 في فترة التكاليف

 السنتين

 أ ÷ = د ه (د=ب+ج) (ج) (ب) (أ) 
      خدمات الموظفين

املرتبات واشرتاكات صندوق 
 املعاشات التقاعدية والبدالت

678.6 (15.9) 13.8  (2.1) 676.5 

 66.8 (8.8)  - (8.8)  75.6 اخلدمة انتهاء استحقاقات ما بعد

 743.3  (10.9)  13.8  (24.7)  754.2 مجموع خدمات الموظفين

 413.7 - -  -   413.7 ع السلع والخدماتمجمو 

 (151.4) - - - (151.4) إيرادات المنظمة وإيرادات أخرى

 1,005.6 (10.9) 13.8 (24.7)  1,016.5 مستوى الميزانية لالعتمادات الصافية

االعتمادات الصافية املقرتحة بتكاليف  2019-2018ة للفرتة يعكس توزيع امليزانية حبسب فئات املدخالت املبني يف العمود املعنون " برنامج العمل وامليزاني  *
. واألرقام مقربة إىل أقرب 2017-2016بتكاليف الفرتة  2019-2018" جمموعة املدخالت املقرتحة يف املقرت  اخلاص بفرتة السنتني 2017-2016 الفرتة 
 .عُشر
 

مليون دوالر  24.7 يف تكاليف املوظفني وختفيضها بقيمةإىل إعادة النظر  السنتنيتوزيع التكاليف على فرتة ويؤدي  -121
أمريكي، ويُعزى هذا األمر بصننننورة خاصننننة إىل جتميد صننننايف أجور املوظفني الفنيني وجداول مرتبات موظفي اخلدمات العامة 

 2017و 2016عامي اخلدمة لانتهاء يف روما ويف مراكز عمل عديدة أخرى، وإىل ختفيضنننننننننات يف تكاليف التغطية الطبية بعد 
 مقارنة  باملبلغ املرصننننننننننننود يف امليزانية باالسننننننننننننتناد إىل التقييمات االكتوارية السننننننننننننابقة. كما أن تأثري اجملموعة املراجعة لعناصننننننننننننر 

 اجلديد املوّحد للموظفني الفنيني الذي بدأ العمل  املرتباتوجدول  2016األجر اليت جري تنفيذها بشنننننننننننننننكل تدرجيي عام 
 22ة.يكادان يكونان بال تكلفة بالنسبة إىل فرتة السنتني املقبلة بفعل تطبيق التدابري االنتقالي 2017الثاين  يناير/كانون 1به يف 

 

                                                      
الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة إىل اجلمعية العامة و  توصيات وقرارات جلنة اخلدمة املدنية الدولية FC 160/10 الوثيقة  22

 .FC 164/8الوثيقة من  2و 1( والفقرتان 2016)مايو/أيار  FC 161/9والوثيقة  )مبا يف ذلك التغيريات يف جداول املرتبات والبدالت(.
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املتعلقة باملرتبات واالشرتاكات يف صندوق املعاشات التقاعدية والبدالت  التضخموقد مّت احتساب تقديرات  -122
ار االستهالك األدىن ملؤشرات أسعالتابعة جمللة اإليكونوميست علومات وحدة املباالستناد إىل مؤشرات أدىن بقليل من توقعات 

 ، مع اعتماد هنج املخاطرة إزاء تكاليف املوظفني. وميثل إمجايلكربىمكاتب   للمنظمةحيث األخرية يف اإلقليم أو البلد 
يف املائة من صايف  1.4نسبة  مليون دوالر أمريكي خلدمات املوظفني التضخم األدىن عند 13.8تقديرات التضخم البالغة 

 االعتمادات يف الفرتات املالية التسع األخرية، يقابلها بالكامل توزيع التكاليف على فرتة السنتني.
 

وقد أُبلغت أجهزة منظمة األغذية والزراعة الرئاسية بأنه من الصعب التكّهن بتكاليف املوظفني على الرغم من نظام  -123
ذا يفضي إىل ، وأن هاا كمي  حتديد االجتاهات حتديد  ُيستخدم لتحليل أمناط التكاليف احلالية و  املعلومات احملسن الذي

، من أصل تسع 2001-2000ومنذ برنامج العمل وامليزانية للفرتة  23اختالفات عن تقديرات امليزانية اليت تُعد قبل تنفيذ امليزانية.
ارنة بتقديرات التكاليف. مق منهافة يف مخسة منها فيما كانت أكثر كلفة فرتات مالية، كانت تكاليف املوظفني الفعلية أقل كل

 2015ويشكل الدفع القوي لتخفي  التكاليف يف خدمات املوظفني الذي سعى نظام األمم املتحدة إىل حتقيقه منذ عام 
، ويتيح 2017-2016درة للفرتة ، األمر الذي يساهم يف تكاليف متصلة باملوظفني أدىن من التكاليف املقاا هام   جديد  عامال  

 .2019-2018وضع تقديرات أكثر دقة للتضخم يف كلفة املوظفني يف الفرتة 
 

 عامل انقضاء الوقت
 

عنصر انقضاء الوقت هو ختفي  اعتمادات امليزانية للتكاليف التقديرية للوظائف الثابتة ألن بع  الوظائف ستظل  -124
ورته السابعة وتستند منهجية عنصر انقضاء الوقت، اليت وافق عليها اجمللس يف د فني.شاغرة لبع  الوقت نتيجة تنقالت املوظ

 ( معدالت دوران املوظفني، كما تُقاس من خالل انتهاء اخلدمة 1(، إىل ثالثة جوانب: )1994بعد املائة )نوفمرب/تشرين الثاين 
 اخلدمة، ح  ميكن توقع إجراءات التعيني وتقليل الفرتات( املدى املتوقع حلاالت انتهاء 3( أوقات التوظيف املعيارية  و)2)

 السابقة للتعيني بناء على ذلك.
 

يف املائة  1.79يف املائة لتكاليف املوظفني الفنيني و 1.39هو  2019-2018وعامل انقضنننننننننناء الوقت لفرتة السنننننننننننتني  -125
، اخنف  2017-2016املسننننننتخدمة يف فرتة السنننننننتني  . ومقارنة  بالنسننننننب املئويةعلى التوايل العامة اخلدماتلتكاليف موظفي 

 يف املنننائنننة( فيمنننا ارتفع بنننالنسنننننننننننننننبنننة إىل فئنننة اخلننندمنننات العنننامنننة  1.69عنننامنننل انقضننننننننننننننننناء الوقنننت لفئنننة اخلننندمنننات الفنينننة )من 
  اهامشنننننننننننني   اري الطفيف الشننننننننننننامل الذي حدث، يرتك عنصننننننننننننر انقضنننننننننننناء الوقت اجلديد تأثري  يونظرا  للتغيف املائة(.  1.62)من 
 .24عند تطبيقه على مجيع املواقع مليون دوالر أمريكي 1.2بقيمة تكاليف املوظفني على 

  

                                                      
 معاملة االختالف يف تكاليف املوظفني FC 113/10الوثيقة   23

 على إزالة تعديل عامل انقضاء الوقت. 2009بالنسبة إىل املكاتب القطرية ومكاتب االتصال، وافق املؤمتر عام   24
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 عناصر لتحسين السالمة المالية والسيولة واالحتياطيات في المنظمة
 

 لمحة عامة
 

  ميكن تقدير السنننننننالمة املالية للمنظمة يف ما يتعلق بعناصنننننننرها الثالثة يف احلسننننننناب العام واحلسنننننننابات ذات الصنننننننلة -126
 على النحو التايل:

 
الذي يعكس النتائج التارخيية التجميعية جلميع االشرتاكات على األعضاء، واإليرادات  - الحساب العام )أ(

 املتنوعة وغريها من اإليرادات واليت تقابلها املصروفات التجميعية لتنفيذ برنامج العمل 
فإن الغرض الرئيسي من هذا  ئحة املالية،من الال 2-6 للمادةوفقا  و  - صندوق رأ  المال العامل )ب(

الصندوق هو تقدمي سلف مالية للحساب العام لتمويل املصروفات إىل أن يتم حتصيل االشرتاكات املقررة 
املنظورة  الطوارئ غري أنشطة حاالتللميزانية. وميكن أيضا  استخدام صندوق رأس املال العامل يف متويل 

 يف امليزانية 
وجرى  1977يف عام  27/77أنشك هذا احلساب مبقتضى قرار املؤمتر  - ياطي الخاصحساب االحت )ج(

، وهو يتوىل محاية 200525، وتوجيه آخر من املؤمتر يف عام 17/89و 13/81توسيعه مبوجب قراري املؤمتر 
تقلبات املعاكسة لبرنامج العمل وامليزانية من تأثريات التكاليف اإلضافية غري املدرجة يف امليزانية والناشئة عن ا
 يدفع سلفاتأن  اأيض   يف أسعار الصرف واالجتاهات التضخمية غري املدرجة يف امليزانية. وبإمكان احلساب

 ما بعد.إىل احلساب العام على أساس اسرتدادها يف 
 

 مليون دوالر أمريكي  869.6 قننندره وظهر يف احلسننننننننننننننننناب العنننام ومنننا يتصنننننننننننننننننل بنننه من حسنننننننننننننننننابنننات عجز إمجنننايل -127
. وأّما العوامل الرئيسية اليت سامهت يف العجز يف احلساب العام واحلسابات ذات الصلة 2015ديسمرب/كانون األول  31يف 
هي تكاليف اخلدمة السابقة غري املمّولة املتصلة ةطة التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة ف 2015ديسمرب/كانون األول  31يف 

 و الذي حدده التقييم االكتواري اخلارجي، كما أن املصنننننننننننننننروفات غري املدرجة وصنننننننننننننننندوق مدفوعات هناية اخلدمة على النح
 يقابلها متويل. مل 1998يف امليزانية منذ عام 

 
كما جاء يف تقارير الفرتات املالية السابقة، ما مل تتخذ األجهزة الرئاسية إجراءات ملموسة ملعاجلة االلتزامات غري و  -128

للنقص يف السيولة  عرضةاملنظمة  ال تزالضافة إىل ذلك، وباإليف احلساب العام سيواصل تدهوره.  املمولة، فإن العجز املرتاكم
ىل االقرتاض التجاري املنظمة إجلوء تسديد اشرتاكات الدول اليت تسدد أكرب االشرتاكات و بسبب تأثري التأخري يف توقيت 

 يضا  يف االحتياطي.اخلارجي لتغطية النقص يف السيولة بسبب املستويات املنخفضة أ
  

                                                      
 C2005/REPالوثيقة  من 101الفقرة   25
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  2019-2018االحتياجات المقترحة لفترة السنتين 
 

ما أدناه ويُعرضنننننان ، كما يرد تلخيصنننننهومعاجلة النقص يف السنننننيولة العجز يف احلسننننناب العام لتثبيتيُقرت  متطلبان  -129
 .4امللحق يف  من التفاصيل مبزيد

 
سألة من قبل  بشأن هذه امل ومناقشاتوء ما جيري من استعراض . يف ضلتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمةاتكاليف  -130

ويل جزئي قيمته ا املتمثل يف توفري متسابق   حدة، يوصى مبواصلة النهج املعتمدكل من أمانة املنظمة والنظام املوحد لألمم املت
 لة لفرتة السنتني.ات إضافية منفصلتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة كاشرتاكبامليون دوالر أمريكي لاللتزامات اخلاصة  14.1

 
. ما زالت املنظمة ضعيفة أمام توقيت تسديد اشرتاكات الدول اليت تسدد أكرب متطلبات معاجلة نقص السيولة -131

 2006و 2005االشرتاكات. وقد سبق جلوء املنظمة إىل االقرتاض التجاري اخلارجي لتغطية النقص يف السيولة يف األعوام 
كها لصندوق رأس املال العامل بالكامل، باإلضافة إىل أي أرصدة متوافرة يف حساب االحتياطي اخلاص. ، استهال 2007و

على أمهية صندوق رأس  2016يف نوفمرب/تشرين الثاين  ُعقدتوشّددت جلنة املالية يف دورهتا الرابعة والستني بعد املائة اليت 
طّلعت علق بالتداعيات النامجة عن تأّخر األعضاء يف سداد اشرتاكاهتم، وتاملال العامل يف توفري شبكة أمان للمنظمة يف ما يت

 .2019-2018إىل النظر يف اقرتاحات تتعلق بتجديد احتياطيات املنظمة يف سياق برنامج العمل وامليزانية للفرتة 
 

ون دوالر أمريكي إىل شهر ملي 25.8ا لصندوق رأس املال العامل والبالغ ومن شأن زيادة املستوى املرخص به حالي   -132
ا( أن خيفف من ضعف املنظمة مليون دوالر أمريكي تقريب   42واحد على األقل من التدفقات النقدية يف الربنامج العادي )

احملتمل يف ما خيص التأخريات املتعلقة بتسديد البلدان األعضاء الشرتاكاهتا. لذا، يوصى بأن تدفع الدول األعضاء اشرتاكات 
مليون دوالر أمريكي، لتغطية شهر  42مليون دوالر أمريكي لرفع رصيد صندوق رأس املال العامل إىل  16.2دة مببلغ ملرة واح

واحد من التدفقات النقدية اجلارية، والتخفيف من ضعف املنظمة يف ما يتعلق بالتأخريات املمكنة يف تسديد الدول األعضاء 
 الشرتاكاهتا. 

 
 موجز االحتياجات

 
من مجيع مصادر  2019-2018م هذا اجلزء نظرة عامة عن احتياجات التمويل لتنفيذ برنامج العمل للفرتة املالية يقد -133

التمويل  واحتياجات التمويل بالنسبة إىل السالمة املالية وحالة السيولة واالحتياطيات  وكيف ستؤثر احتياجات التمويل 
 يف املستقبل. لربنامج العمل على االلتزامات املالية لألعضاء

 
  



45 C 2017/3 

 

 احتياجات التمويل لبرنامج العمل
 
يعطي برنامج العمل وامليزانية نظرة متكاملة لالحتياجات اإلمجالية من املوارد الالزمة لتنفيذ برنامج العمل، يف شكل  -134

طوعية، كما يوجزها من املسامهات الاشرتاكات مقررة لتمويل االعتمادات الصافية يف امليزانية، واملوارد املقّدرة من خارج امليزانية 
 .6اجلدول 

 
مليون دوالر أمريكي.  1.005.6هي  2017-2016، نقطة البداية للفرتة االعتمادات الصافية يف امليزانيةبالنسبة إىل  -135

ن دون أي تغيري على ميزانية إمسية ثابتة، م 2019-2018حيافظ برنامج العمل وامليزانية للفرتة  ألف، القسموكما هو مبنّي يف 
 من خالل: 2017-2016يف مستوى االشرتاكات املقررة واالعتمادات الصافية يف امليزانية مقارنة  بفرتة السنتني 

 
 مليون دوالر أمريكي يف حتقيق املزيد من أوجه الكفاءة يف اخلدمات اإلدارية الناشئة  7.3إعادة استثمار  )أ(

  2017-2016فرتة السنتني 
دوالر امريكي يف تكاليف املوظفني، وهذا ميثل املبلغ الصايف  مليون 10.9تثمار الوفورات البالغة إعادة اس )ب(

، 2017-2016مليون دوالر أمريكي يف الفرتة  24.7من وفورات التكاليف املوزعة على فرتة السنتني البالغة 
 .2019-2018مليون دوالر أمريكي يف التضخم املتوقع يف الفرتة  13.8ومبلغ 

 
مليون  8.1املتعلق بأوجه الكفاءة، سوف تستوعب املنظمة التضخم املتوقع والبالغ  اجلزءإضافة  إىل ذلك، وكما يبّينه  -136

 دوالر أمريكي يف كلفة السلع واخلدمات من خالل تطبيق تدابري كفاءة متصلة بكلفة االستشاريني، والسفر والتوريدات.
 

ة املالية قرت  ملستوى اعتمادات امليزانية الصافية اليت ستمول من االشرتاكات املقررة يف الفرت لذا، فإن املبلغ اإلمجايل امل -137
-2016 يف اعتمادات امليزانية الصافية يف الفرتة صفر يف املائةمليون دوالر أمريكي، مع زيادة  1.005.6سيكون  2018-2019
2017. 

 
 مليون دوالر أمريكي1 555.1يرات تنفيذ املسامهات الطوعية بقيمة تقد املوارد من خارج امليزانيةويعكس مستوى  -138

. ويشمل هذا املبلغ املسامهات الطوعية املقدمة من األعضاء وشركاء آخرين من خالل الدعم 2019-2018يف الفرتة املالية 
ومرتبطة  راض حمّددة بوضو املباشر للمنظمة، أو من خالل حسابات أمانة لتوفري املساعدة الفنية والطارئة للحكومات ألغ

 بربنامج العمل.
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 لبرنامج العمل 2019-2018احتياجات التمويل التراكمية في الفترة  -6الجدول 
 المبلغ برنامج العمل

 االحتياجات بموجب االعتمادات الصافية لبرنامج العمل
 

 1,005.6 2017-2016متطلبات امليزانية مبستويات كلفة فرتة السنتني 
 10.9 احتياجات الربامجصايف 

 (10.9) الوفورات يف تكاليف املوظفني 

 1,005.6 2019-2018بمستويات الكلفة للفترة  2019-2018االعتمادات الصافية في ميزانية برنامج العمل لفترة السنتين 

 %0 النسبة املئوية للتغيري يف االعتمادات الصافية
 1,555.1 الطوعية االحتياجات اإلجمالية بموجب المساهمات

 2,560.7 2019-2018مجموع برنامج العمل المتكامل للفترة 

 
 تحسين السالمة المالية والسيولة واالحتياطيات

 
 االحتياجات لتحسني السالمة املالية، والسيولة واالحتياطات يف املنظمة تلخَّص على النحو التايل: -139

 
لالستحقاقات املاضية املتعلقة  أمريكيمليون دوالر  14.1ل اجلزئي بقيمة مواصلة النهج املعتَمد سابقا  للتموي )أ(

بالتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة كتقييم إضايف منفصل لفرتة السنتني على ضوء املناقشات اجلارية بشأن 
 الستحقاقات املتعلقة باملوظفني االحتياجات الرتاكمية املتكررة لتسديد ا

إلعادة رأس املال العامل إىل  أمريكيمليون دوالر  16.2ة واحدة على األعضاء مببلغ فرض اشرتاكات ملر و  )ب(
 (.أمريكيمليون دوالر  42دفق النقدي يف الربنامج العادي )تمستوى شهر واحد على األقل من ال

 
 التأثير على تقييمات احتياجات التمويل التراكمية في إطار برنامج العمل

 
إىل االعتمادات  2019-2018الفرتات املالية السابقة، سوف تستند االشرتاكات املقررة للفرتة كما هو احلال يف  -140

الصافية لفرتة السنتني باإلضافة إىل أي متويل آخر متفق عليه الستعادة السالمة املالية للمنظمة. ويرد أدناه عرض للتأثري على 
 امج العمل وامليزانية.التقديرات من احتياجات اعتمادات التمويل الصافية لربن

 
)أ( من الالئحة املالية على ضرورة خصم اإليرادات 2-5وعند احتساب اشرتاكات األعضاء املقررة، تنص املادة  -141

بنفس املستوى الذي كانت  2019-2018املتنوعة التقديرية عند حتديد اعتمادات امليزانية. وتقدر اإليرادات املتنوعة يف الفرتة 
 ماليني دوالر أمريكي. 5.0، وهو 2017-2016ة عليه يف الفرت 

 
بالنسبة للميزانية املمّولة من االشرتاكات املقررة بعد خصم  2019-2018ويبلغ إمجايل احتياجات التمويل للفرتة  -142

قديرات ت مليون دوالر أمريكي، وهو ما ميثل زيادة بنسبة صفر يف املائة يف مستوى 1 000.6اإليرادات املتنوعة اليت بلغت 
 االعتمادات الصافية مقارنة بفرتة السنتني املالية احلالية.
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االشرتاكات املقررة جزء من دفع يُ ، 11/200326ويف إطار منهجية االشرتاكات اجملزأة اليت أقرها املؤمتر يف القرار  -143
االشرتاكات  تني. وقد ُوضعت منهجية، وفقا  للمصروفات املقدرة بكل من هاتني العملاليوروجزء آخر بو بالدوالر األمريكي 

اجملزأة للحّد من خماطر العملة التشغيلية بالنسبة إىل املنظمة من خالل مقابلة االشرتاكات بالعملتني الرئيسيتني للمصروفات، 
 مبا حيمي املنظمة من التقلبات يف معدالت أسعار الصرف. 

 
كي عة، فقد قّدرت املنظمة أن املصروفات املتوقعة بالدوالر األمريوباالستناد إىل أمناط املصروفات املاضية واملتوق -144

. كما أن املنظمة تتلقى وتنفق االشرتاكات يف هاتني 2017-2016لن تتغري مقارنة  بفرتة السنتني  2019-2018واليورو للفرتة 
 بالدوالر واليورو. املرتبطة غري العملتني، باستخدام تقنيات التحّوط إلدارة االختالفات اهلامشية واملصروفات بالعمالت

 
مقارنة باالشرتاكات املوافق  2019-2018التأثري العام على االشرتاكات يف امليزانية املقرتحة للفرتة  7اجلدول يعكس و  -145

 . وهذا يبنّي أنه مل حيصل أي تغيري يف االشرتاكات.2017-2016عليها بالدوالر األمريكي واليورو لفرتة السنتني 
 

 2019-2018و 2017-2016االشتراكات المقررة من األعضاء في الفترتين الماليتين  -7دول الج
 الدوالرات بماليين مستوى التمويل من أجل فترة السنتين

يورو  1عند األمريكية 
 دوالر 1.22= 

االشتراكات 
المستحقة بالدوالر 
 األمريكي )بالماليين(

االشتراكات 
 المستحقة باليورو

 )بالماليين(
 376.4 546.4 1,005.6  تنفيذ برنامج العمل املمّول من االشرتاكات املقررة 2016-2017

 0 (5.0) (5.0) خمصوما  منها اإليرادات املتنوعة –  

 541.4 1,000.6 1,000.6 2017-2016إجمالي االشتراكات المقررة التي دفعها األعضاء في الفترة 

 376.4 546.4 1.005.6 ل من االشرتاكات املقررةتنفيذ برنامج العمل املموّ  2018-2019

 0 (5.0) (5.0) خمصوما  منها اإليرادات املتنوعة –  

 541.4 1,000.6 1,000.6 2019-2018إجمالي االشتراكات المقترحة على األعضاء في الفترة 

 %0 %0 %0 2017-2016النسبة املئوية للفرق عن الفرتة 

 
 دوالر أمريكي  1.22يورو =  1، أي 2017-2016رف يف امليزانية لفرتة السنتني اسُتخدم معدل سعر الصو  -146
، ويُقرت  احلفاظ على هذا املعدل للفرتة 27تقييم اليورو بالدوالر األمريكي كعملة وظيفية للمنظمة بيانإلعادة  7اجلدول يف 

يكي واليورو، شرتاكات املقررة بالدوالر األمر . وال يؤثر مستوى سعر الصرف املطبق يف امليزانية على مستوى اال2018-2019
أو على عمليات املنظمة. فهو يؤثر فقط على إعادة البيان اإلمسي للجزء باليورو من االشرتاكات بالدوالر األمريكي 
 لالستخالص مستوى االعتمادات الصافية املبّينة بالدوالر األمريكي. كما أن استخدام معدل صرف ثابت يف امليزانية يسهّ 

الذي حيافظ على ميزانية  2019-2018وةاصة يف ما يتعلق باقرتا  برنامج العمل وامليزانية للفرتة  28مقارنة اعتمادات امليزانية،
إمسية ثابتة، مع املزج بني الوفورات يف الكفاءة والوفورات يف تكاليف املوظفني اليت أُعيد استثمارها يف جماالت عمل ذات 

 أولوية.
                                                      

 من الالئحة املالية 6-5املادة   26

 من الالئحة املالية. 4-11و 2-3دتان املا  27

من أجل تيسري مقارنة امليزانية  1996اعتمدت اليونسكو مثال  استخدام معدالت صرف مستمرة أو ثابتة للدوالر األمريكي مقابل اليورو منذ عام   28
 العادية بني فرتة مالية وأخرى. 
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 المؤتمر قبل من العتماد  قرار مشروع

 2017نننن/ القرار
 2019-2018 الفترة ميزانية اعتمادات

 المؤتمر، إن
  العام  املدير من املقدم وامليزانية العمل برنامج يف نظر أن بعد

  السننننننننننننننننتني لفرتة أمريكي دوالر 1 050 635 000 البننننالغننننة املقرتحننننة الصننننننننننننننننننافيننننة اإلمجنننناليننننة االعتمننننادات يف نظر أن وبعدددد
 بهامبوج تعادل أن يُفرتض واليت اأمريكي   ادوالر   22.1 = يورو 1 وقدره 7201-6201 الفرتة يف الصرف بسعر 9201-8201 اليةامل

 يورو  637 423 000 واليورو أمريكي دوالر 465 399 000 األمريكي بالدوالر املصروفات
 نفسه الصرف بسعر أمريكي دوالر 1 050 635 000 غملبل معادلة تبقى أعاله الواردة الصافية االعتمادات أن رأى أن وبعد

 باليورو  اخلاص اجلزء حتويل بعد 2019-2018 للفرتة حدد الذي اأمريكي   ادوالر   1.22 = يورو 1 وقدره امليزانية يف املستخدم
 التايل: النحو على 2019-2018 للفرتة العام املدير اقرتحه الذي العمل برنامج على يوافق -1

 التالية: لألغراض اأمريكي   ادوالر   1.22 = يورو 1 الصرف سعر أساس على االعتمادات على التصويت يتمّ  )أ(
 األمريكي بالدوالر  
 82,128,000 املسامهة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية :1 الباب

 196,952,000 ستدامةأكثر إنتاجية واالزراعة والغابات ومصايد األمساك  جعل :2 الباب

 66,207,000 احلّد من الفقر يف الريف :3 الباب

 105,399,000 وكفاءة ظم زراعية وغذائية أكثر مشوال   نُ متكني :4 الباب

 54,136,000 بل العيش على الصمود أمام التهديدات واألزماتزيادة قدرة سُ  :5 الباب

نسنننننني )تغرّي املناخ واملسننننناواة بني اجل شنننننرتكةاملواإلحصننننناءات واملواضنننننيع  الفنيةاجلودة  :6 الباب
 واحلوكمة والتغذية(

68,883,000 

 140,788,000 برنامج التعاون التقين :7 الباب

 78,754,000 اخلدمات اإلرشادية :8 الباب

 36,244,000 تكنولوجيا املعلومات :9 الباب

 70,923,000 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه :10 الباب

 65,308,000 الكفؤة والفعالةاإلدارة  :11 بالبا

 600,000 املصروفات الطارئة :12 الباب

 16,892,000 اإلنفاق الرأمسايل :13 الباب

 22,421,000 اإلنفاق األمين :14 الباب

 1,005,635,000 )الصافية( االعتمادات مجموع
 87,450,000 التحويالت إىل صندوق التسويات الضريبية :15 الباب

  1,093,085,000 )الكلية( االعتمادات مجموع
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 اتاإليراد انننناقصننننننننننننننننن   أعاله )أ( الفقرة يف عليهنننا التصنننننننننننننننوينننت جرى اليت )الصنننننننننننننننننافينننة( االعتمنننادات متّول )ب(
  األعضننننننننننننننننننناء الننننندول على املقررة االشنننننننننننننننرتاكنننننات من أمريكي دوالر 5 000 000 مببلغ املقننننندرة املتنوعنننننة
 مريكياأل بالدوالر االشنننننرتاكات هذه وحتدد العمل. برنامج لتنفيذ يأمريك دوالر 1 000 356 000 والبالغة
 التقسيم االعتبار يف ذلك ويأخذ .يورو 637 423 000و أمريكي دوالر 154 399 000 من وتتألف واليورو،
  100 وبنسننننننبة )الصننننننافية( لالعتمادات باليورو املائة يف 46 وبنسننننننبة األمريكي بالدوالر املائة يف 54 بنسننننننبة
 املتنوعة. لإليرادات املائة يف
 مويللت األعضنننناء الدول من املقررة االشننننرتاكات من أمريكي دوالر ××× قدره إضننننايف مبلغ أيضننننا سننننيمول )ج(

  اليوروبو  األمريكي بالدوالر االشنننننننننننننننرتاكات هذه وسنننننننننننننننتحدد اخلدمة. انتهاء بعد الطبية التغطية التزامات
 بذلك وتبلغ لليورو املائة يف 67 وبنسبة األمريكي للدوالر ملائةا يف 33 بنسبة التقسيم االعتبار يف األخذ مع

 يورو. yyyو أمريكي دوالر××× 
 اهتالك لولتموي املعتمد العمل برنامج لتنفيذ األعضننننننننننناء الدول من املسنننننننننننتحقة االشنننننننننننرتاكات جمموع يبلغ )د(

 املسنننننننتحقة الشنننننننرتاكاتا هذه وتسننننننندد يورو. yyyو أمريكي دوالر ××× اخلدمة انتهاء بعد الطبية التغطية
 دورته يف املؤمتر يعتمده الذي االشنننننننننننننننرتاكات جلدول وفقا 2019و 2018 عامي يف األعضننننننننننننننناء الدول على

 .األربعني
 من إضننايف لغمب سننُيحسننب األعضنناء، الدول من كلّ  يسننددها اليت لالشننرتاكات الفعلية املبالغ حتديد لدى )هن(

 التعويضناتو  واملكاف ت املرتبات على ضنرائب تفرض عضنو دولة ألي الضنريبية التسنويات صنندوق خالل
  يقننننننّدر مبلغ حُلظ وقنننننند للموظفني. دفعهننننننا املنظمننننننة تعنننننناود واليت املنظمننننننة من املوظفون يتلقنننننناهننننننا اليت
 الغرض. هلذا أمريكي دوالر 6 500 000 بنحو

 العمل برنامج تنفيذو  االسرتاتيجية األهداف حتقيق عملية لتيسري طوعية مسامهات تقدمي على األعضاء يشّجع -2
 النتائج. إطار ضمن املتكامل

 
(7201 ننننننننننننننننننننن يف )اعُتمد  
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 األهداف االستراتيجية والوظيفية – 2019-2018البرامج وتوزيع الموارد في الفترة  -1الملحق 
 

، أربعة أهداف 6مخسة أهداف اسرتاتيجية، اهلدف ، بالنسبة إىل كل باب من أبواب امليزانية )1يعرض امللحق  -147
 ، على النحو اآلؤ:2019-2018وظيفية، وأربعة أبواب خاصة( األلويات الرباجمية وتوزيع املوارد خالل الفرتة 

 
لتغريات ا: السياق والربنامج االسرتاتيجي لتحقيق اهلدف مع تسليط الضوء على األهداف االسرتاتيجية )أ(

 مقارنة مع الفرتة املالية السابقة. النتائجتغريات يف إطار يف الرتكيز وال

بةأولويات الفرتة املالية  :6اهلدف  )ب( تة وكيفية مراعاة العمل يف جمايل  بالنسننننننننننننننن إىل كل من النواتج السننننننننننننننن
اإلحصاءات واملواضيع املشرتكة )املساواة بني اجلنسني واحلوكمة والتغذية وتغري املناخ( ضمن كل برنامج 

 ربامج االسرتاتيجية. من ال

، األهنداف الوظيفينة، األبواب اخلناصننننننننننننننننة(: نطناق العمنل التقين)برننامج التعناون  14إىل  7األبواب من  )ج(
 .2019-2018واألولويات خالل الفرتة 

 
 لنتائج لكّل من أبواب امليزانية.إطار ا 2ويُعرض ضمن امللحق  -148
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 لى الجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية: المساهمة في القضاء ع1الهدف االستراتيجي 
 بأالف الدوالرات

 المجموع من خارج الميزانية االعتمادات الصافية النتيجة التنظيمية
1-1  

50,129 102,205 152,334 

1-2  14,654 25,628 40,281 

1-3  12,704 56,197 68,901 

1-4  4,642 0 4,642 

 266,158 184,030 82,128 المجموع

 

 السيناق
 

بشكل واضح إىل القضاء املستدام على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية  1يرمي اهلدف االسرتاتيجي  -149
غري املعدية  واألمراض والسننننننمنةالوزن الزائد بشنننننن  أشننننننكاله، مبا يف ذلك نقص التغذية ونقص املغّذيات الدقيقة ومشنننننناكل 

 املّتصلة بالنظام الغذائي.
 

 حيننند كنننل من الفقر املننندقع والتفننناوت يف الننندخنننل والنفننناذ غري املالئم إىل األصنننننننننننننننول اإلنتننناجينننة والعمنننل الالئقو  -150

إمكانية حصنننننول الفقراء على نظام غذائي مأمون ومغذ  وصنننننّحي، وتشنننننكل تلك العوامل احملرّكات الرئيسنننننية السنننننتمرار  من
ية، دهور وضنننع الفقراء اهلش بسنننبب آثار النزاعات، واحلروب األهلاجلوع وانعدام األمن الغذائي وسنننوء التغذية. وكثريا  ما يت

 االجتماعية والكوارث الطبيعية وغريها من األزمات، مثل األزمات االقتصنننننننننادية واملالية واألزمات الصنننننننننحية االضنننننننننطرابات

 من قبيل فريوس املناعة البشرية/ متالزمة نقص املناعة املكتسبة وفريوس إيبوال.
 

نفسنننه، تؤدي التحديات واالجتاهات اجلديدة إىل تغيري طبيعة املشننناكل وسنننياقها، ما يزيد من التعقيد  ويف الوقت -151
ويهدد بنق  التقدم احملرز. وباإلضننننننننننافة إىل اسننننننننننتمرار مشنننننننننناكل اجلوع وانعدام األمن الغذائي ونقص التغذية، يظهر تزايد 

متقّدمة بالنظام الغذائي، كتحّد مهم يواجهه العامل، بلدانا  نامية و  والسمنة واألمراض غري املعدية املّتصلةالوزن الزائد انتشار 
 سواء. على حد  

 
وتتوزع االجتاهات والتحديات الناشنننننننننننننننئة من حيث آثارها الرئيسنننننننننننننننية على األمن الغذائي والتغذية، على ثالث  -152

 البلدان سننننننيما يف لنمو السننننننكاين، ال( التغيريات يف البىن الدميغرافية والضننننننغوط النامجة عن ا1) جمموعات عريضننننننة تشننننننمل
ر 3) ( تغرّي املناخ واملنافسننننننننة على املوارد الطبيعية 2) احملدودة املوارد اليت تسننننننننجل معدالت منو سننننننننكاين مرتفعة  ( التحضننننننننّ

 وأمناط العيش واالستهالك املتغرّية. 
 

نها: ية، وجود عدد من العناصنننر، موتقتضننني معاجلة األسنننباب الرئيسنننة للجوع وانعدام األمن الغذائي وسنننوء التغذ -153
سننننتنادا  إىل بيانات ومعلومات وحتليالت سننننليمة  وآليات حوكمة اااللتزام السننننياسنننني  والفهم املشننننرتك للمشنننناكل واحللول 
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شنننناملة وتنسننننيق بني أصننننحاب املصننننلحة  وإطار متماسننننك للسننننياسننننات والربامج واالسننننتثمارات  واالرتقاء بالنظم الغذائية 
 .1 التغذية  ومعاجلة الفجوة بني اجلنسني. وتشكل هذه العناصر ركائز برنامج اهلدف االسرتاتيجي والزراعية لتحسني

 
 (1البرنامج االستراتيجي للقضاء على الجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية )البرنامج االستراتيجي 

 
 لقضنناء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي ونقصليس فقط ل متكينّيةعلى خلق بيئة  1يرّكز الربنامج االسننرتاتيجي  -154

التغذية، بل أيضننننا  ملعاجلة املشنننناكل املّتصننننلة بالنظم الغذائية غري املتوازنة تغذويا ، واألغذية غري املأمونة، والفائ  يف متناول 
 ويشنننركاء يف التنمية ذزام الالطاقة الغذائية. ويتطلب ذلك التزاما  سنننياسنننيا  قويا  على أعلى املسنننتويات احلكومية. ويّتسنننم الت

 الصننننلة وغريهم من صننننانعي القرار واجلهات الفاعلة يف النظام الغذائي، باألمهية من أجل تأمني وصننننول مجيع املسننننتهلكني،

 ال سيما الفقراء والضعفاء، إىل نظام غذائي صّحي ومالئم تغذويا .
 

هناك أيضنننننننننا  حاجة إىل أن تشنننننننننمل آليات حوكمة األمن وباإلضنننننننننافة إىل احلاجة إىل العمل مع الوزارات املعنّية،  -155
الغذائي كال  من املشنننننننّرعني والنظام القضنننننننائي واجلهات الفاعلة غري احلكومية، مبا يف ذلك منظمات اجملتمع املدين والقطاع 

مة ضمن ظاخلاص ومنظمات املستهلكني واألوساط األكادميية ومراكز البحوث وما إىل ذلك. ويف هذا السياق، تعمل املن
شننننراكة مع احلكومات وغريها من اجلهات الفاعلة يف جمال التنمية على املسننننتويات العاملية واإلقليمية والوطنية، مبا يف ذلك 

يف روما وغريها من وكاالت األمم املتحدة، من أجل إرسنننننننناء البيئة السننننننننياسنننننننناتية  اليت توجد مقارهاوكاالت األمم املتحدة 
 دام األمن الغذائي وسوء التغذية.ورية للقضاء املستدام على اجلوع وانعواملؤسساتية والقدرات الضر 

 
 وحن على للعمل احلكومية وغري احلكومية الفاعلة اجلهات املنظمة سنننننتدعم ،1 االسنننننرتاتيجي الربنامج خالل ومن -156
ق  األمن انعدامو  اجلوع من يعانون الذين األشننننخاص تبقي اليت والكامنة املباشننننرة لألسننننباب التصننننّدي أجل من ومرّكز منسننننّ
 التنمية من أهداف 2اهلدف  مقاصد من 2-2و 1-2 املقصدان) املزمن مفرغة من احلرمان حلقة يف التغذية وسوء الغذائي
 من 4-3 قصننندامل) العلمية األدلة على القائمة املسنننتهلكني معلومات بفضنننل صنننّحية غذائية نظم اعتماد ودعم( املسنننتدامة
 .(املستدامة التنمية افأهد من 3 اهلدف مقاصد
 

 تغيري حمور الرتكيز
 

الوزن الزائد  ى مشننناكلعلى "كل" أشنننكال سنننوء التغذية للحرص على أن حتظ 1سنننيشننندد الربنامج االسنننرتاتيجي  -157
والسنننننمنة واألمراض غري املعدية املّتصنننننلة بالنظام الغذائي، اليت تتفاقم بسنننننرعة باالهتمام الواجب. وإضنننننافة إىل ذلك، هناك 

ر واألمناط الغذائية املتغرّية على األمن الغذائي والتغذية إشننننننن ارة صنننننننرحية إىل احلاجة إىل التصنننننننّدي آلثار تغرّي املناخ والتحضنننننننّ
 والصنننننننننننننننحننة، واليت ترتبط بزيننادة النندخننل وتغرّي أمننناط العيش، وإىل اعتمنناد هُنج النظم الغننذائيننة املراعيننة للجوانننب التغننذويننة

 ما يتعلق يفإلجراءات يف جمال السياسات من اإلنتاج إىل مشاكل املستهلكني واحتياجاهتم من أجل انتقال تركيز احلوار وا
التغذية والوصنننننننول إىل نظم غذائية صنننننننّحية. ويرتتب عن هذا التغيري أيضنننننننا ، احلاجة إىل زيادة إشنننننننراك اجلهات الفاعلة يف ب

مت ذكر  ىل املشّرعني ومنظمات اجملتمع املدين. وقدالنظام الغذائي، ال سيما القطاع اخلاص ومنظمات املستهلكني، إضافة  إ
 .1ذلك صراحة  اآلن يف الربنامج االسرتاتيجي 
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اهتمام متزايد سننننننننننيتم إيالء  ،2016ومتاشننننننننننيا  مع توصننننننننننيات اللجان الفنية واملؤمترات اإلقليمية الصننننننننننادرة يف عام  -158

ة العاملية القائمة، ". وبناء  على اخلطوط التوجيهيّ لتغذويةللترويج لخطة تتناول "النظم الغذائية األكثر مراعاة للجوانب ا
سنننننننننيتم الرتكيز على تعزيز التغيري السنننننننننياسننننننننناؤ واملؤسنننننننننسننننننننناؤ وحتفيز االسنننننننننتثمارات املراعية للتغذية يف النظم الغذائية وبني 

مصايد األمساك وتربية و  والغابات ةالقطاعات اهلامة بالنسبة إىل األمن الغذائي والتغذية، مبا يف ذلك: الزراعة والثروة احليواني
األحياء املائية واحلماية االجتماعية والتعليم. ومتثل احلماية االجتماعية والتعليم، عندما يتم تصميمهما للمسامهة يف خدمة 

. وعندما يتم ربطهما بالزراعة 1أهداف التغذية واألمن الغذائي، قطاعني مسننننننننننننننتهدفني مهمني يف الربنامج االسننننننننننننننرتاتيجي 
ماية من احل األسنننننننننننننننرية )مثال  من خالل برامج األغذية والتغذية املدرسنننننننننننننننية و/أو خطط املشنننننننننننننننرتيات العامة(، ال يؤثر كلّ 

االجتماعية والتعليم على املسننننننتهلكني الفقراء فحسننننننب، بل تكون هلما آثار إجيابية أيضننننننا  على اإلنتاج واالقتصنننننناد احملليني 
 .3من جماالت التعاون مع الربنامج االسرتاتيجي وعلى العادات الغذائية. وهذا جمال مهّم 

 
اليت تشنننننمل آليات التنسنننننيق وتعمل مع أصنننننحاب املصنننننلحة على  التشددددديد مجدداى على آليات الحوكمةويتم  -159

تقييم االقتصنناد السننياسنني للقضننايا األسنناسننية اليت تعيق التقدم يف ترمجة السننياسننات والربامج والتشننريعات إىل نواتج خاصننة 
على صنع القرارات باالستناد  1إعادة تركيز استراتيجية البرنامج االستراتيجي الغذائي والتغذية. ويشمل ذلك  باألمن

 معلومات.لل، وهو أمر يتخطى إنتاج البيانات أو وجود نظم إلى أدّلة بشأن تحليل األمن الغذائي والتغذية واستخدامه
 

رات التنفيذ الضنننعيفة تشنننكل عائقا  أسننناسنننيا  أمام البلدان عند ترمجة وإضنننافة  إىل ذلك، ُتظهر ردود البلدان أن قد -160
طر األمن أل الفعال تنفيذالالسنننننننياسنننننننات واالسنننننننرتاتيجيات والربامج إىل إجراءات ونتائج ملموسنننننننة على األرض. ومن أجل 

البشرية والكفاءات املناسبة.  املواردالغذائي والتغذية اخلاصة هبا، حتتاج البلدان إىل ختصيص املوارد املالية املالئمة وإىل تعبئة 
من خالل زيادة ناتج  1عن طريق إجراء تغيير مهم في إطار نتائج الهدف االسدددددددددتراتيجي وتتم معاجلة هذه املسنننننننننننننألة 

 ( يتعلق بتنفيذ السياسات واالستراتيجيات والبرامج االستثمارية على نحو فعال.4-1إضافي )
 

 نتائجال إطار يف التغيري
 

مية املستدامة على ألهداف التن مؤشرات مخسة يفيربز  التغذية سوء أشكال مجيع على الرتكيزحمور  يف لتغيرياإن  -161
ة املوجودة على الثالث ؤشنننننننننننراتوُتكمَّل امل .احملدثة واملخرجات النواتج بيانات يف وكذلك ،اهلدف االسنننننننننننرتاتيجي مسنننننننننننتوى

امسنة )اهلدف لدى األطفال دون سنن اخلالوزن  وزيادة اهلزال شنارانت: اثنني نيإضنافي ينمبؤشنر مسنتوى اهلدف االسنرتاتيجي 
من أهداف  1-4-3اهلدف ) املعدية غري األمراضعن  النامجة الوفيات دلمن أهداف التنمية املسنننننننننتدامة(   ومع 2-2-2

اهلدف  توىمسنننعلى  مؤشنننرات أربعةهناك  ،1اخلاص باهلدف االسنننرتاتيجي  الشنننكل بنّي يفم هو كماو (. التنمية املسنننتدامة
امة مؤشننر واحد و  ،التنمية املسننتدامة أهدافمن مقاصنند  2-2و 1-2يف ضننوء املقصنندين  احملرز التقدم رصننداالسننرتاتيجي ت
 ىمسننتو على  ؤشننراتوقد أعيد تنظيم امل. التنمية املسننتدامة أهدافمن مقاصنند  4-3احملرز يف ضننوء املقصنند  تقدميرصنند ال
 .يف متويل التنفيذ احملرز التقدمد ألهدف التنمية املستدامة لرصد واح مؤشر دراجإذ مت إ ،زئيا  واتج جالن
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 لىع وذلك للرتكيز بشننننننكل أكرب ،إىل ناجتني منفصننننننلني السننننننابق 1-1مت تقسننننننيم الناتج  واتج،الن مسننننننتوى علىو  -162
 الغذائي األمن حقيقلت جديدة وبرامج سننننياسنننناتوضننننع و  تصننننميم من بدال   الوالفعّ  الفعلي التنفيذ على الرتكيز إىل احلاجة
يف ما يتعلق  احملرز التقدم على اجلديد بشننننننننكل حصننننننننري 1-1يرّكز الناتج  ولذلك،. التغذية سننننننننوء أشننننننننكال مجيع ومعاجلة
 والتغذية، غذائيال األمنخاصننة ب قانونية وأطر وبرامج واسننرتاتيجيات سننياسننات اعتمادمن خالل  ققاحمل السننياسنني االلتزامب

 الغذائي ألمناية فعالة تتعلق باسننتثمار برامج و ناجعة  واسننرتاتيجيات سننياسننات نفيذخيص ت ديداجل 4-1يف حني أن الناتج 
 .تنفيذال قدراتاستخدامها و و  املوارد ختصيص على رتكيزال مع والتغذية،

 
 العمل سننننننننننتوىء مباالرتقا على قوي تركيز علىوهي حتافظ . احلاليةتنظيم املخرجات السننننننننننبعة  أعيدتبعا لذلك، و  -163
 /ةاتيسياسال بيئةهتيئة الو  الالزمة، القدراتنمية ت وعلى القطري، املستوىلتحقيق النتائج على  واإلقليمية العامليةكات والشرا 
 .ة التمكينيةؤسسيامل
 

 النواتج والمخرجات
 

م ايتمحور إطار النتائج حول أربعة نواتج مرتابطة وسننبعة خمرجات ضننرورية للمسننامهة يف القضنناء على اجلوع وانعد -164
  .األمن الغذائي وكل أشكال سوء التغذية

 
 بالقضننننننننننننناء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسنننننننننننننوء التغذية  سددددددددددياسدددددددددديا صددددددددددريحا التزاماى البلدان  لتزاما :1-1الناتج 

 2030عام  حبلول
 

إلقليمية والوطنية استواصل املنظمة يف إطار هذا الناتج، تعزيز وتعميق مسامهتها يف العمليات السياساتية العاملية و  -165
املختلفة بغية االسننننننننتفادة من الزخم الذي أحدثته مبادرة األمني العام "حتدي القضنننننننناء على اجلوع". وسننننننننتسنننننننناهم املنظمة 

 ، إعالن روما عن التغذية وإطار العمل ذي الصنننننلة الصنننننادرين2030بشنننننكل خاص يف تنفيذ خطة التنمية املسنننننتدامة لعام 

 عىن بالتغذية.عن املؤمتر الدويل الثاين امل
 

ر عاملني حمددين متزايدي األمهية بالنسننننننننننبة إىل أداء النظام الغذائي، بات -166  وبعد أن أصننننننننننبح تغرّي املناخ والتحضننننننننننّ

أن تسنننرتشننند املسننناعدة املقدمة إىل البلدان واملنظمات اإلقليمية باتفاق باريس، ونتائج الدورة احلادية والعشنننرين  احليويمن 
 املدن، ، وميثاق ميالنو بشننننننأن السننننننياسننننننات الغذائية يففاقية األمم املتحدة اإلطارية بشننننننأن تغري املناخملؤمتر األطراف يف ات

ومؤمتر األمم املتحدة املعين باإلسننننننننكان والتنمية احلضننننننننرية املسننننننننتدامة )املوئل الثالث(. ويف جمال تغرّي املناخ، سننننننننريّكز عمل 
لشننامل لعّدة قطاعات من حيث إدماج مشنناغل األمن الغذائي والتغذية على موضننوع تغرّي املناخ ا 1الربنامج االسننرتاتيجي 

غذية يف املدن ، وسنننننننننالمة األغذية والتييف اسنننننننننرتاتيجيات تغرّي املناخ واملسنننننننننامهات املقررة احملددة وطنيا . ويعّد األمن الغذائ
 .4جماالت للتعاون الوثيق مع الربنامج االسرتاتيجي 

 
نوا قدراهتم على تصنننميم األطر إضنننافة  إىل ذلك، سنننتوفر و  -167 املنظمة الدعم للحكومات وأصنننحاب املصنننلحة ليحسنننّ

 الغذاء صننننننياغتها أو تنفيذها، بغية إعمال احلق يف على السننننننياسنننننناتية، واخلطط والربامج االسننننننتثمارية، واألطر القانونية، أو
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تقوم التقنية وبناء القدرات. كما سننمن خالل أنشننطة الدعوة وتيسننري احلوار السننياسنناؤ واملسنناعدة  بشننكل أسنناسنني الكايف
 املنظمة بالتأثري على مستوى االستثمارات يف الزراعة وسرتصده باعتباره تعبريا  عن التزام احلكومات.

 
حتسننننننني قدرات احلكومات وأصننننننحاب املصننننننلحة على وضننننننع أطر سننننننياسنننننناتية وخطط وبرامج  :1-1-1املخرج 

ى اجلوع وانعدام األمن الغذائي ومجيع أشننننكال سننننوء التغذية اسننننتثمار قطاعية وشنننناملة لعدة قطاعات للقضنننناء عل
 2030حبلول عام 
وخاصنننننننة باملسننننننناءلة حتسنننننننني قدرات احلكومات وأصنننننننحاب املصنننننننلحة على وضنننننننع أطر قانونية  :2-1-1املخرج 

كاف   وتنفيذها إلعمال احلق  يف غذاء  
 

يع قضنناء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي ومجمن أجل ال آلليات شاملة للحوكمة والتنسيق البلدان تنفيذ :2-1الناتج 
 2030أشكال سوء التغذية حبلول 

 
على كفاءة آليات احلوكمة القائمة وعلى العمليات  1-1يتوقف حتقيق التغيري السنننننننياسننننننناؤ واملؤسنننننننسننننننناؤ للناتج  -168

قون إجر  السنننننياسننننناتية اليت يتفاعل من خالهلا أصنننننحاب املصنننننلحة يف القطاع ويف جمال النظم الغذائية اءاهتم بالنسنننننبة وينسنننننّ
إليها. وتعد املشاركة والشفافية واإلنصاف واملساءلة مبادئ أساسية. وستؤدي آليات احلوكمة هذه إىل عمليات سياساتية 
تتسنننننم بالشنننننمول والشنننننفافية واملسننننناءلة وتقوم على األدّلة، تدعمها تشنننننريعات مالئمة ومؤسنننننسنننننات تؤدي عملها على حنو 

 د.جيّ 
 

ئي لضننننمان اّتسنننناق تدخالت األمن الغذا هذه وجود تنسننننيق اسننننرتاتيجي بني جمموعة أصننننحاب املصننننلحة وينبغي -169
زدواجية والثغرات يف ما بني خمتلف القطاعات وأصنننحاب املصنننلحة، وضنننمان معاجلة القضنننايا الشننناملة والتغذية، وجتّنب اال
ّد متثيل ذلك(، وحتفيز تبادل األفكار والتجارب. ويع)املسننناواة بني اجلنسنننني وتغرّي املناخ وما إىل  ذات صنننلة لعدة قطاعات

الء تساهم إذ أن املشاركة النشطة ألصحاب املصلحة هؤ  ،اجملتمع املدين والقطاع اخلاص يف آليات التنسيق املماثلة ضروريا  
 يف حتقيق نتائج ملموسة وحتسني املساءلة.

 
عقبات أنه ال يكفي للتصننننننّدي ل عددين ضننننننروري، إالّ ويف حني أن وجود آلية للتنسننننننيق وألصننننننحاب املصننننننلحة املت -170

نة لألمن الغذائي والتغذية. كما ينبغي تعزيز قدرة  احلوكمة احلرجة اليت تعيق ترمجة السننننننننننننياسننننننننننننات والربامج إىل نواتج حمسننننننننننننّ
 املؤسننننسننننات وأصننننحاب املصننننلحة على فهم االقتصنننناد السننننياسنننني للمشنننناكل احلرجة وحتديد العقبات وحتفيز صننننانعي القرار

هزة محاية  والرقباء وأجنيلى معاجلة هذه املشننننننننننننننناكل، بغية حتسنننننننننننننننني احلوكمة الفّعالة. وميكن أن يؤدي كل من الربملانيع
اإلشنراف، بالتعاون مع أصنحاب مصنلحة آخرين، دورا  مهما  يف تعزيز  أجهزةاملسنتهلك وجلان حقوق اإلنسنان وغريها من 

 ذية.تغرّي السلوك لتحسني حوكمة األمن الغذائي والتغ
 

ة بنشاط األساسية وللمشارك العقباتوستدعم املنظمة القطاع العام وأصحاب املصلحة غري احلكوميني لتحديد  -171
يف آليات حوكمة األمن الغذائي والتغذية العاملية أو اإلقليمية أو الوطنية. وسنننننننننننيّتخذ الدعم بنوع خاص شنننننننننننكل التيسنننننننننننري 

 والدعوة واحلصول على املعرفة واملعلومات.
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 حوكمة األمن الغذائي والتغذية علىحتسني قدرات احلكومات وأصحاب املصلحة  :1-2-1املخرج 

 
 للقضننننننننناء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي ومجيع أشنننننننننكال لقرارات باالسدددددددتناد إلى األدلةالبلدان  اتخاذ :3-1الناتج 

 2030سوء التغذية حبلول عام 
 

ألدلة املشنننرتكة بني القطاعات عند إعداد وتنفيذ السنننياسنننات والتشنننريعات تدعم زيادة اسنننتخدام صنننانعي القرار ل -172
. وسننتواصننل املنظمة تعزيز الفهم املشننرتك 2و 1ألمن الغذائي والتغذية، حتقيق الناجتني يف جمال اوالربامج وخطط االسننتثمار 

 تقّدمها اجملاالت ّلقة باملسننننننننننامهة اليتملشنننننننننناكل األمن الغذائي والتغذية وحلوهلا، باالسننننننننننتناد إىل حتليالت وبيانات متينة متع

 ذات الصنننننننننننلة )املسننننننننننناواة بني اجلنسنننننننننننني وسنننننننننننالمة األغذية وتغرّي املناخ(. واهلدف من ذلك هو احلرص على أن تسننننننننننناعد

هذه البيانات والتحليالت على اختاذ قرارات مسننننننتنرية بشننننننأن السننننننياسننننننات والربامج والتشننننننريعات القطاعية واملشننننننرتكة بني 
 صصات من املوارد املرتبطة هبا. القطاعات واملخ

 
كما ستواصل املنظمة تعزيز األساليب والوسائل لتحليل ورصد األمن الغذائي والتغذية واآلثار احملتملة للسياسات  -173

والربامج عليهما. وسننننيتم التشننننديد أكثر على دعم احلصننننول على املعلومات من خمتلف القطاعات اليت ميكنها أن تسنننناهم 
رة أو غري مباشننرة يف األمن الغذائي والتغذية عوضننا  عن التشننديد على مجع البيانات األسنناسننية وإنشنناء قواعد بطريقة مباشنن

بيانات ونظم معلومات جديدة. وسنننتدعم املنظمة أيضنننا  البلدان السنننتخدام املعلومات والتحليالت والتوصنننيات الناجتة عن 
 صنننة هبا واليت تشنننمل تعزيز القدرات لرصننند وتقييم وقع السنننياسننناترصننند إجراءات ونتائج أطر األمن الغذائي والتغذية اخلا

 2030واالسنننننننرتاتيجيات وبرامج االسنننننننتثمار. وسنننننننيّتسنننننننم ذلك باألمهية ال سنننننننيما يف سنننننننياق دعم البلدان لتنفيذ خطة عام 
 ورصدها.

 
ن األمن ود أي معلومات عأة أو عدم وجوكثريا  ما يواجه العمل يف هذا اجملال حتّدي املعلومات املنفصننننننننننلة أو اجملزّ  -174

الغذائي والتغذية  أو نقص املعلومات عن املسنننننننننامهات واإلجراءات اليت تقوم هبا خمتلف القطاعات وأصنننننننننحاب املصنننننننننلحة 
لتحقيق أهداف األمن الغذائي والتغذية  أو االفتقار إىل القدرة على حتليل املعلومات املتوافرة واستخدامها لوضع سياسات 

، سننننننننننننتواجه املنظمة هذه التحديات من خالل البناء على نظم املعلومات القائمة 3-1يف إطار الناتج وبرامج مسننننننننننننتنرية. و 
للمسننننننننننناعدة على تعزيز تبادل املعلومات بشنننننننننننأن األمن الغذائي والتغذية بني القطاعات، وبناء القدرة على حتليل البيانات 

 كل األمن الغذائي والتغذية وحلوهلا.واإلحصاءات واملعلومات الضرورية بغية النهوض بفهم مشرتك ملشا 
 

حتسننني قدرات احلكومات وأصننحاب املصننلحة على حتليل انعدام األمن الغذائي ومجيع أشننكال  :1-3-1املخرج 
سوء التغذية ومسامهة القطاعات وأصحاب املصلحة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي ومجيع أشكال 

 2030سوء التغذية حبلول عام 
حتسنننننننننني قدرات احلكومات وأصنننننننننحاب املصنننننننننلحة على رصننننننننند وتقييم السنننننننننياسنننننننننات والربامج  :2-3-1خرج امل

 والتشنننننننننننريعات ذات الصنننننننننننلة بالقضننننننننننناء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي ومجيع أشنننننننننننكال سنننننننننننوء التغذية حبلول
 2030عام 
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ألمن الغذائي على اجلوع وانعدام ا للقضنناء لسددياسددات واسددتراتيجيات وبرامج اسددتثمار فعالةالبلدان  تنفيذ :4-1الناتج 

 2030ومجيع أشكال سوء التغذية حبلول عام 
 

 مليار دوالر أمريكي سننننويا . وهناك حاجة 267اجلوع اسنننتثمارا  إضنننافيا  قدره  القضننناء علىمن املتوقع أن يتطلب  -175

 التمويل تسننننننننننننتمر القيود املفروضننننننننننننة علىإىل إعادة توزيع الدخل ضننننننننننننمن البلدان ويف ما بينها، نظرا  إىل أنه من املتوقع أن 

يف البلدان املنخفضنننننننننننة الدخل. وجيب العمل مع وزارات املالية والتخطيط من أجل حتديد اخليارات حلشننننننننننند اسنننننننننننتثمارات 
سنننننواء. وجيب أن تعمل البلدان املنخفضنننننة الدخل مع وكاالت التعاون املايل  إضنننننافية من مصنننننادر عامة وخاصنننننة على حد  

 ن.و لك املؤسسات املالية الدولية ومصارف التنمية اإلقليمية واملاحنمبا يف ذ، الدولية
 

وُتظهر ردود البلدان والتقييم األويل للنواتج الذي اضطلعت به املنظمة أن ختصيص املوارد وقدرات التنفيذ املتوافرة  -176
القانونية( اسات واألطر االستثمارية و ال يزاالن يشكالن عوائق أساسية حتول دون ترمجة أطر األمن الغذائي والتغذية )السي

العمل تلتزم البلدان بحبد ذاهتا على احلاجة إىل التنفيذ الفعال: " 2030إىل إجراءات. وتشنننندد خطة التنمية املسننننتدامة لعام 
 ".2030بال كلل بتنفيذ هذه اخلطة تنفيذا  كامال  حبلول عام 

 
لتمويلها  لكافيةااصة هبا، حتتاج البلدان إىل ختصيص املوارد املالية ومن أجل تنفيذ أطر األمن الغذائي والتغذية اخل -177

وإىل تعبئة املوارد البشنننننننننرية والكفاءات املناسنننننننننبة. كما جيدر هبا احلرص على تقوية القدرات التنظيمية يف مؤسنننننننننسننننننننناهتا اليت 
 تساهم يف حتقيق نواتج األمن الغذائي والتغذية.

 
لبلدان من أجل: حتسننننننني املؤسننننننسننننننات املعنية بتنفيذ هذه اإلجراءات بشننننننأن األمن كمن دور املنظمة يف دعم اويَ  -178

الغذائي والتغذية من خالل تطوير القدرات البشنننننننننننننرية والتنظيمية  وتقييم املتطلبات التمويلية للقضننننننننننننناء على اجلوع وانعدام 
 أشكال سوء التغذية ولزيادة تعبئة املوارد. ومجيعاألمن الغذائي 

 
حتسني قدرات احلكومات وأصحاب املصلحة على ختصيص املوارد املالية واستخدامها للقضاء  :1-4-1املخرج 

 2030على اجلوع وانعدام األمن الغذائي ومجيع أشكال سوء التغذية حبلول عام 
 حتسننننننني قدرات احلكومات وأصننننننحاب املصننننننلحة على تنمية املوارد البشننننننرية والتطوير التنظيمي :2-4-1املخرج 
 ألمن الغذائي والتغذيةيف جمايل ا
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 واستدامة إنتاجية أكثر األسماك ومصايد والغابات الزراعة جعل: 2الهدف االستراتيجي 
 بآالف الدوالرات

 المجموع من خارج الميزانية االعتمادات الصافية النتيجة التنظيمية
2-1 77,280 239,323 316,603 

2-2 28,640 76,403 105,043 

2-3 39,938 64,288 104,225 

2-4 51,094 78,959 130,053 

 المجموع
196,952 458,972 655,924 

 
 السيناق
 

ومصننايد  باتوالغاالتحدي الرئيسنني املتمثل يف التحسننني املسننتدام إلنتاجية الزراعة  2يتناول اهلدف االسننرتاتيجي  -179
 الحتدام التنافس قاعدة املوارد الطبيعية نتيجة   األمساك واخلدمات املتصننننننلة هبا يف سننننننياق الضننننننغوط املتزايدة اليت تتعرض هلا

 على املوارد الطبيعية وتدهور البيئة وتغرّي املناخ.
 

 نظم اإلنتنناج الزراعي املكّثفننة لتلبيننة االحتينناجننات من األغننذيننة والوقود واأللينناف، امن بنناهظ يتحملننه كننان لولقنند   -180
يعية. لسننننوات اخلمسنننني املاضنننية آثار سنننلبية على قاعدة املوارد الطبللمكاسنننب الزراعية يف ا تل من اجملتمع والبيئة. وكانك

وتشمل هذه اآلثار فقدان الغابات وتدهور األراضي، وفقدان التنوع البيولوجي وموائل جمموعة من األنواع النباتية واحليوانية 
  ةاخلننارجيننة السنننننننننننننننلبيننة النننامجننواملننائيننة وخنندمننات النظم اإليكولوجيننة اليت تقنندمهننا. وتشنننننننننننننننمننل التننداعيننات األخرى العوامننل 

ان عات املياه باملغذيات واملواد الكيمائية واالسنننتخدام املفرط للمياه وفقدمعن ممارسنننات اإلنتاج، مبا يف ذلك تلوث مسنننتج
األراضنننننننني الرطبة وتدهور خصننننننننوبة الرتبة وآثار مبيدات اآلفات على صننننننننحة اإلنسننننننننان والبيئة ومقاومة املضننننننننادات احليوية 

ت الدفيئة من األمسدة والوقود األحفوري املسننتخدم لتشننغيل اآلالت واملكننة الكثيفة. واألمر سننيان بالنسننبة وانبعاثات غازا
فقد أّدى الطلب الكبري على األمساك إىل اإلفراط يف اسنننننننتغالل الثروة السنننننننمكية وإىل الرتبية -إىل صنننننننيد األمساك وإنتاجها 

 ع ما يرافق ذلك من آثار متزايدة على البيئة.املكثفة لألمساك، لتلبية احتياجات سوق متنامية م
 

امة حتديات كثرية أمام الزراعة والغابات ومصنننننننننننننايد األمساك منها: حتسنننننننننننننني اإلنتاج واإلنتاجية، واجلودة التغذوية و  -181
تكون  تاجاألجل الطويل  وتطوير نظم إن يفلألغذية  واحلد من اآلثار البيئية  وضننننننننمان توفري خدمات النظم اإليكولوجية 

اوت طبيعة هذه وتتفأكثر قدرة على الصنننننننننمود أمام تغرّي املناخ والتكيف معه  وتوفري ظروف عيش الئق لسنننننننننكان الريف. 
ة عرضنننة للصننندمات على غرار  التحديات ونطاق تأثرياهتا من إقليم إىل آخر، ال سنننيما تلك اليت تتسنننم ببيئات طبيعية هشنننّ

 اجهة هذه التحديات جمموعة من النظم الزراعية، مبا يف ذلك النظم املختلطةوتتطلب مو الدول اجلزرية الصنننننننننننننننغرية النامية. 
سنننننننننيما  عن زيادة عدد األنواع وتنوعها الوراثي، ال فضنننننننننال  أو املتعددة أو املتكاملة على مسنننننننننتوى املزرعة واملناظر الطبيعية، 

عية فقط على رّكز اسنننننرتاتيجيات التنمية الزراأصنننننناف احملاصنننننيل وسنننننالالت املاشنننننية واألمساك املكيفة حمليا . ولكن كثريا  ما ت
لع ملا لذلك من آثار على املوارد الطبيعية أو سنننننننننننننن يا  كاف  زيادة اإلنتاج واإلنتاجية إىل أقصننننننننننننننى حد من غري أن تويل اهتماما  
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 ذلننك يفن يوفرهننا اإلنتنناج الزراعي، مبننا أوخنندمننات النظم اإليكولوجيننة أو املنتجننات واخلنندمننات املتعننددة اليت ميكن وجيننب 
 املنافع البيئية واالجتماعية.  

 
دة من املناطق، سنننننننننننننننتكون آليات احلوكمة اجلدي متزايدالضنننننننننننننننغوط على املوارد الطبيعية يف عدد  تناميونظرا  إىل  -182

أيضنننننا  يف  ن تنظرأالسنننننياسنننننات وآليات احلوكمة  يتعنّي علىواألقوى ضنننننرورية ملعاجلة الروابط املعّقدة واحتدام املنافسنننننة. وسننننن
ألهداف االجتماعية واالقتصنننننننننادية والتغذوية والبيئية املتعددة واملتضننننننننناربة يف كثري من األحيان، وإىل تكييف برامج التنمية ا

الزراعية تبعا  لذلك. وهناك حاجة إىل مزيد من الُنهج املتكاملة واملشنننننننننننرتكة بني القطاعات واملتماسنننننننننننكة، مبا يف ذلك تلك 
/أو سننننالسننننل والنظم اإليكولوجية و ة،يكولوجياإل الزراعةو األراضنننني، ونظم الرتاث الزراعي، الطبيعية، و  املناظرعلى  القائمة

القيمة، بغية تغيري السننياسننات واملمارسننات على حنو مسننتدام. وعند تنفيذها، تسنناعد مثل هذه الُنهج على الوصننول بإدارة 
من األحيان،  ف التنموية املختلفة واملتضاربة يف كثريضوء األهدا يفاملوارد إىل احلد األمثل لضمان األمن الغذائي والتغذية 

غابات ومصننننايد إضننننافة  إىل ذلك، تقّدم الزراعة والو . ةوالطويل ةواملتوسننننط ةالقصننننري  اآلجالولتلبية االحتياجات اجملتمعية يف 
ا. وجيب أن ها، واحلد منهاألمساك املستدامة إمكانيات مهمة لبناء القدرة على الصمود أمام آثار تغرّي املناخ، وللتكّيف مع

 هذه التغيريات واالبتكارات. صميمتضع هذه الُنهج املتكاملة اجملتمعات احمللية الزراعية يف 
 

 واسدددددددددددتددددامدددة إنتددداجيدددة أكثر األسدددددددددددمددداك ومصدددددددددددددايدددد والغدددابدددات الزراعدددة جعدددللالبرندددامج االسدددددددددددتراتيجي 
 (2)البرنامج االستراتيجي 

 
ة تعزيز املبننادرات، واحلوار، والتعنناون بني القطنناعننات، وتقويننة آليننات تتطلننب مواجهننة هننذه التحننديننات الرئيسنننننننننننننننينن -183

بالزراعة املسنننننننتدامة، مع التشنننننننديد بنوع خاص على تنمية  ذات الصنننننننلةالدولية والوطنية  السنننننننياسننننننناتيةاحلوكمة والصنننننننكوك 
 القدرات املؤسساتية.

 
ى حنو مسننننننننتدام وعلى التصنننننننندي لتغرّي املناخ على زيادة اإلنتاج واإلنتاجية عل 2سننننننننريّكز الربنامج االسننننننننرتاتيجي و  -184

وتدهور البيئة يف الزراعة والغابات ومصننننننننايد األمساك يف سننننننننياق النظم الغذائية األوسننننننننع اليت تتناوهلا الربامج االسننننننننرتاتيجية 
 بصورة مشرتكة من خالل:مجيعها اخلمسة 

 
وا عوامل تغيري  اجلنسني، ليصبحدعم املنتجني، بوصفهم شركاء رئيسيني، مع التشديد على املساواة بني )أ(

 هلدراما من شأنه متكينهم من زيادة اإلنتاج واإلنتاجية على حنو مستدام. ويشمل ذلك احلد من  ،وابتكار
نوع البيولوجي والتغذية  وحتديد الت األغذيةيف الفواقد قبل احلصاد وخالله، وتأمني تنوع أكرب يف قاعدة 

طع الغابات على املستويني العاملي واحمللي ومحايته وتعزيزه ودعمه  وجتّنب قالزراعي الذي يتسم بأمهية كبرية 
ة جييكولو اإل الزراعةمبا يف ذلك من خالل  وتدهورها  وإدارة قاعدة للموارد الطبيعية وتغرّي املناخ

  البيولوجية التكنولوجياو 
ات ط استثمارية وبرامج وآليذلك إعداد سياسات وخط يفبيئات متكينية، مبا  إلرساءدعم احلكومات  )ب(

 بشأن الزراعة والغابات ومصايد األمساك املستدامة، والتصّدي لتغرّي املناخ وتدهور البيئة  مواتيةحوكمة 
  مشاركةعلى حنو مشرتك بني القطاعات ومتكامل وأكثر 
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 ذات الصلةة ي، مبا يف ذلك من خالل الصكوك الدولية واإلقليمالسياسات تطبيقدعم احلكومات لتعزيز  )ج(
 بالزراعة والغابات ومصايد األمساك املستدامة 

تعزيز استخدام املعارف واملعلومات من أجل صنع القرارات القائمة على األدلة. ويشمل ذلك دعم البلدان  )د(
 لرصد أهداف التنمية املستدامة.

 
 ألغذية والزراعة اليت حتقق التوازنمدفوعا  باملبادئ اخلمسننننننننننننة السننننننننننننتدامة ا 2وسننننننننننننيكون الربنامج االسننننننننننننرتاتيجي  -185

( حتسنننننني كفاءة اسنننننتخدام املوارد من خالل نظم إنتاج 1) سنننننتدامة، وهي:بني األبعاد االجتماعية واالقتصنننننادية والبيئية لال
( إدارة املوارد الطبيعية والنظم 2) وظائف إيكولوجية واقتصنننننننننننننننادية واجتماعية يف الوقت نفسنننننننننننننننه  تؤديمتعددة اجلوانب 

( تعزيز قدرة 4) ا م( محاية سننننبل كسننننب العيش يف الريف والرفاه االجتماعي وحتسننننينه3) وجية على حنو مسننننتدام اإليكول
( تعزيز احلوكمة املبتكرة والفّعالة واملسنننننننننننؤولة للنظم 5) األشنننننننننننخاص واجملتمعات احمللية والنظم اإليكولوجية على الصنننننننننننمود 

من النواتج  اتجنمسنننننناواة بني اجلنسننننننني والتغذية يف كل للتمام خاص وسننننننيتم إيالء اه سننننننواء. حد   الطبيعية والبشننننننرية على
 الرئيسية األربعة.

 
 2أهداف التنمية املسننننتدامة  مقاصنننند، مع البلدان لتحقيق 2، من خالل الربنامج االسننننرتاتيجي املنظمةوسننننتعمل  -186
مؤشننرات على  4االسننرتاتيجية و على مسننتوى األهداف مؤشننرا   12اليت مت حتديدها صننراحة  من خالل  15و 14و 13و 6و

 مستوى النواتج لقياس اإلنتاجية، وتدهور البيئة وتغرّي املناخ حبسب القطاع، واحملافظة على املوارد الوراثية.
 

 حمور الرتكيز تغيري
 

 زيادة إىل احلاجة معاجلة( 1) أجل من حمورية، جماالت ثالثةبدرجة أكرب على  الرتكيز يف الرئيسنننننننننننننني التغيرييتمثل  -187
 منالصنننننننمود  على القدرة بناءب املناخ غريوالتصننننننندي آلثار ت( 2) الزراعية  القطاعات مجيع على حنو مسنننننننتدام يف اإلنتاجية
 يف مبا البيئي، التدهوراحلؤول دون و صنننننننننننننال  البيئة واسنننننننننننننت( 3)  حّدهتا من والتخفيف آثار تغري املناخ  مع التكّيف خالل
 .البيولوجي نوعوالت اإليكولوجية النظمخسارة  ذلك
 

 النتائج إطار يف التغيري
 

اهلدف  توىمسننننننننننننننعلى  عشننننننننننننننر اإلثينأهداف التنمية املسننننننننننننننتدامة  مؤشننننننننننننننرات يفَيربُز  الرتكيزحمور  يف التغيريإن  -188
، 2دف االسنننننرتاجتي اخلاص باهل النتائج إطار يف مبنّي  هو كماو . احملدثة واملخرجاتواتج الن بيانات يف وكذلك ،االسنننننرتاجتي

الثة مقاصنننند يف ضننننوء ث احملرز التقدم رصنننندأهداف التنمية املسننننتدامة على مسننننتوى األهداف االسننننرتاتيجية ت مؤشننننرات فإن
من أهداف التنمية املسنننننننننتدامة، ومقصننننننننندين من  6من أهداف التنمية املسنننننننننتدامة، ومقصننننننننند واحد من اهلدف  2للهدف 
 من أهداف التنمية املستدامة.  15 من أهداف التنمية املستدامة، وثالثة مقاصد من اهلدف 14اهلدف 
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 . الرتكيزحمور  يف كبرية  حتوالتإجراء  معتنظيم النواتج األربعة  وقد أعيد -189
 

 والتدهور املناخ تغرييف الوقت ذاته ل التصديمع  مستدامبشكل  اإلنتاجية زيادة على 1-2اتج النيركز  )أ(
 تغريآثار  مع فالتكيّ  تعزز إنتاج ونظم مستدامة ممارسات اعتماد خالل من التقدموسيتحقق . البيئي
 ثالثةإىل  لستةا املؤشرات خف  متوقد . الطبيعية املوارد تدهورحتوول دون و  حدهتا من والتخفيف املناخ

 من بينها مؤشر واحد ألهداف التنمية املستدامة. 
من  ةمكو واحل االستثماراتو  ،والربامج السياسات وضع على جديد على حمور تركيز 2-2اتج النينطوي  )ب(

الوقت  يف النظرمع  األمساك ديومصا والغابات الزراعةقطاعات  يف مستدامةبطريقة  اإلنتاجية ة زيادأجل 
 استعراض على السابق رتكيزالب مقارنة البيئي، والتدهور املناخ تغريل لتصدينفسه يف األمهية احملورية لعملية ا

 . واحد مؤشر خالل مناحملرز  التقدم سيقاسو . ةكمو احل آليات وحتليل السياسات
 اعتماد على قالساب الرتكيز تجاوزمبا ي الدولية، والصكوك السياسات تنفيذ حتسني على 3-2اتج النيركز  )ج(

أجل كفالة  منالسابق  2-2للناتج  ةكمو احلاخلاص ب بعددمج الي وهو. أو إقرارها خمتارة دولية صكوك
على أن  ،ةلدوليا ةكمو حلآليات ا يف األمساك دومصايوالغابات  الزراعةقطاعات  وإدراج تنفيذالفعالية يف ال

 .ألهداف التنمية املستدامة مؤشرات منها ثالثة مؤشرات،ذلك من خالل أربعة  اسيقيتم 
 اتالبيان استخدام لتعزيزأكرب  اهتماميالء إل وإحصاءات بيانات وتوفريإعداد  4-2 تجاالنيتجاوز  )د(

 .واحد مؤشرالل ذلك من خ اسيقيتم وس. اتالقرار  صنع عملية يف املعرفية واملنتجات لتحليليةا واألدوات
 

 املخرجنننننات  صنننننننننننننننيننننناغنننننة إعنننننادةإىل  2017-2014الفرتة  خالل املكتسنننننننننننننننبنننننة واخلربة التغيريات هنننننذهوقننننند أدت  -190
  وتوحيدها. 2021-2018للفرتة 
 

 النواتج والمخرجات
 

و قطاعات أكثر نتقال حنل أربعة نواتج مرتابطة وامانية خمرجات ضنننننننننننننننرورية لتعزيز االلقد متحور إطار النتائج حو  -191
 .ومصايد األمساكوالغابات إنتاجية واستدامة يف الزراعة 

 
ناتج  تاجيةاممننارسننننننننننننننننات لزيننادة  البلنندان اعتماد: 1-2ال تدامة إلن  مع معنناجلننة تغري املننناخ والتنندهور البيئي  بطريقة مسددددددددددد

 ومصايد األمساك لغاباتوا يف قطاعات الزراعة

 
 املسننننننننننتدامة، ناجتا  طويل األجل ومهما   الغاباتيُعّد اعتماد نظم وممارسننننننننننات اإلنتاج للزراعة ومصننننننننننايد األمساك و  -192

ليعتمدوا نظم  -املزارعني والرعاة والصنننننننّيادين ومسنننننننتخدمي الغابات -ويدعم هذا الناتج املنتجني  على املسنننننننتوى القطري.
بغية زيادة إنتاجهم وإنتاجيتهم على حنو مسننننتدام وحتسننننني سننننبل كسننننب عيشننننهم مبتكرة وممارسننننات  إنتاج أكثر اسننننتدامة

 وهلذا السنننننننبب، فإن مشننننننناركة املزارعني والرعاة وصنننننننّيادي األمساك وقاطين الغابات، مع التشنننننننديد  والتكّيف مع تغرّي املناخ.
ملوجودة ر ضنننروري ألهنم على دراية بالقيود والفرص ا، أمومبتكرة على املسننناواة بني اجلنسنننني يف حتديد ممارسنننات مسنننتدامة
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ميدانيا  وميكن االسنننننننننننننتعانة هبم لتحديد األولويات وتطوير التكنولوجيا. وسنننننننننننننيتطلب البحث والتطوير يف جمال التكنولوجيا 
رة الكلفة، قيام شننننراكات متينة بني املنظمات التقنية وتلك املوجهة حنو االسننننتثمار. وإضننننافة  إىل ذلك سننننيتم تطوير  ،امليسننننّ

القدرات الوطنية واحمللية لدعم تعزيز املمارسنننننننننننننات املسنننننننننننننتدامة وتطوير التكنولوجيات واالبتكار، والنهوض باعتمادهم هلا. 
و/أو نظم اإلنتاج املسننننننتدامة بناء على املبادئ اخلمسننننننة السننننننتدامة األغذية واملبتكرة وسننننننيتم تقييم املمارسننننننات املسننننننتدامة 

 هج املعتمد يف املنظمة، مبا يف ذلك التقييم االجتماعي واالقتصادي لنظم اإلنتاج.والزراعة واليت متثل الن
 

وسننننتسنننناعد املنظمة البلدان يف تدعيم قدرات مؤسننننسنننناهتا على تعزيز اعتماد املمارسننننات املشننننرتكة بني القطاعات  -193
 بغية زيادة اإلنتاج على حنو مستدام والتصدي لتغرّي املناخ وتدهور البيئة.

 
 سننننننننننننننتواهاأو اختبارها أو االرتقاء مباملبتكرة والتكنووجليات قيام املنتجني بتجريب املمارسننننننننننننننات  :1-1-2رج املخ
 من أجل زيادة اإلنتاجية ومعاجلة تغري املناخ والتدهور البيئي على حنو مستدام 

عات عدة قطاتعزيز قدرات املؤسننننسننننات على الرتويج العتماد ممارسننننات أكثر تكامال  وشنننناملة ل :2-1-2املخرج 
 تؤدي إىل زيادة اإلنتاج ومعاجلة تغري املناخ والتدهور البيئي على حنو مستدام.

 
ر ملعاجلة اإلنتاج املسننننننتدام وتغري املناخ والتدهو  لسدددددياسدددددات وآليات للحوكمة أو تحسدددددينهاالبلدان  وضدددددع :2-2الناتج 

 البيئي يف قطاعات الزراعة ومصايد األمساك واحلراجة
 

الناتج على معاجلة االسننننننتدامة واإلنتاجية وتغرّي املناخ وتدهور البيئة على املسننننننتوى السننننننياسنننننناؤ بطريقة  يرّكز هذا -194
أكثر تكامال  واشنننننننننرتاكا  بني القطاعات. وقد مت حتديد األولويات التالية للمسنننننننننامهة يف حتقيق هذا الناتج: تطوير وصنننننننننياغة 

 تقالت االسننننننتثمار والتخطيط وتعبئة املوارد من أجل النهوض باالنالسننننننياسننننننات، مبا يف ذلك احلاجة إىل تعزيز اسننننننرتاتيجيا
ومصايد األمساك املستدامة  وسيتم تيسري احلوارات واملنتديات السياساتية املتعددة أصحاب املصلحة  والغاباتإىل الزراعة 

سنننننننننننننننتنندامننة بطريقننة لتنميننة املبني القطنناعننات إلذكنناء الوعي وحتقيق توافق يف اآلراء، هبنندف دعم البلنندان يف تنفيننذ أهننداف ا
، مبا يف 2030متناسننننننقة. وسننننننيتم تعزيز عناصننننننر أسنننننناسننننننية حتكم التحول حنو اسننننننتدامة األغذية والزراعة يف إطار خطة عام 

( الُنهج 3( الُنهج املتكاملة املشرتكة بني القطاعات، واالتساق بني السياسات  )2( امللكية والقيادة القطريتني  )1ذلك: )
 ( الرتكيز على اإلجراءات5( املواءمة بني االسنننننننتثمارات العامة واخلاصنننننننة  )4تعددة أصنننننننحاب املصنننننننلحة  )والشنننننننراكات امل

 اليت ميكن قياس نتائجها.
 

وسنننتقوم املنظمة بنوع خاص مبسننناعدة البلدان يف صنننياغة السنننياسنننات والربامج وبتقوية قدرات احلكومات لتيسنننري  -195
ومصنننننايد ابات الغمن أجل إعداد اسنننننرتاتيجيات أكثر تكامال  يف جمال الزراعة و  احلوار السنننننياسننننناؤ املشنننننرتك بني القطاعات
 األمساك املستدامة وتغرّي املناخ وتدهور البيئة.

 
 الغاباتقطاعات الزراعة و واالسننننننننرتاتيجيات وبرامج االسننننننننتثمار دعما  لصننننننننياغة السننننننننياسننننننننات  :1-2-2املخرج 

 والتدهور البيئي ، ومعاجلة تغري املناخاملستدامة ومصايد األمساك
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 كالسنننياسنننات املشنننرت بشنننأن وار احلحتسنننني قدرات احلكومات وأصنننحاب املصنننلحة على تيسنننري  :2-2-2املخرج 
تدامة، ومصننننننننايد األمساك املسنننننننن الغاباتبني القطاعات لوضننننننننع اسننننننننرتاتيجيات أكثر تكامال  يف قطاعات الزراعة و 

 ومعاجلة تغري املناخ والتدهور البيئي
 

اك لتحقيق اسنننتدامة قطاعات الزراعة ومصنننايد األمس السددياسددات والصددكوك الدولية تنفيذلالبلدان  حتسنننني: 3-2الناتج 
 والغابات

 
تمع املدين تعزيز التنسننيق بني القطاعات وعربها والتعاون مع اجمليتناول هذا الناتج تنفيذ السننياسننات، مبا يف ذلك  -196

 لتشننننننجيع اسننننننتدامة الزراعة والغابات ومصننننننايد األمساك. وهووافز تكييف األطر القانونية واحلوالقطاع اخلاص، فضننننننال  عن 
تنفيذ ازرة البلدان يف ملؤ نفيذ الصننننننكوك واالتفاقات الدولية واإلقليمية ذات الصننننننلة. وقد مت حتديد األولويات يتناول أيضننننننا  ت

ومصايد األمساك   والغاباتعة السياسات ورصد التنفيذ، مبا يف ذلك الصكوك الدولية املّتصلة بأهداف االستدامة يف الزرا
، واتفاقية األمم 2030يف آليات احلوكمة الدولية اخلاصننننننة بتنفيذ خطة عام ذات الصننننننلة قضننننننايا لوضننننننمان إدماج أفضننننننل ل

املتحدة اإلطارية بشنننأن تغرّي املناخ/ اتفاق باريس، وجداول أعمال التنوع البيولوجي والبيئة، وغريها من اآلليات والصنننكوك 
 ن مسؤولية املنظمة.اليت تقع ضم

 
ات ومصنننننننايد األمساك على حنو فّعال يف آلي والغاباتوسنننننننتوفر املنظمة الدعم للبلدان بغية ضنننننننمان إدراج الزراعة  -197

واتفنناق بنناريس، واتفنناقيننة التنوع ، 2030، ال سنننننننننننننننيمننا يف مننا يتعلق ةطننة عننام وترتيبننات التنفيننذ النندوليننةالوطنيننة و احلوكمننة 
وية قدرات عن تق فضنننننننال  جداول األعمال والصنننننننكوك اخلاصنننننننة بالبيئة حتت مسنننننننؤولية املنظمة، غري ذلك من و البيولوجي، 
 .القائمة على التنفيذاملؤسسات 

 
ومصننننننننننايد األمساك يف آليات الغابات تقدمي الدعم لضننننننننننمان اإلدراج الفعال لقطاعات الزراعة و  :1-3-2املخرج 

، ومؤمترات األطراف املعنية بتغري املناخ، وجداول األعمال 2030احلوكمة الدولية، ال سيما يف ما يتعلق ةطة عام 
 سؤولية املنظمة.والتصحر اخلاضعة مل والصكوك اخلاصة بالبيئية والتنوع البيولوجي

تعزيز قدرات املؤسنننسنننات على تنفيذ السنننياسنننات والصنننكوك الدولية اليت تعزز اإلنتاج املسنننتدام  :2-3-2املخرج 
 البيئي. وتعاجل تغري املناخ والتدهور

 
لقرارات باالسددددددددتناد إلى األدلة لغرة اسددددددددتدامة قطاعات الزراعة ومصددددددددايد األسددددددددماك البلدان  اتخاذ :4-2الناتج 

 مع معالجة تغير المناخ والتدهور البيئي في الوقت ذاته والحراجة

 
طبيعية بغية اج واملوارد السنننتوفر املنظمة الدعم للبلدان لكي تتخذ قرارات قائمة على األدلة خالل إدارة نظم اإلنت -198

 توفري بناء القدرات (1): دعم االنتقال إىل زراعة مسننتدامة. وقد مت حتديد األولويات التالية للمسننامهة يف حتقيق هذا الناتج
 تيف جمال اإلحصنننناءات، واملعلومات اجلغرافية املكانية، واملعلومات النوعية لدعم نطاق املوارد من األراضنننني واملياه، والغابا

وتقييم آثار الزراعة والغابات ومصننننننننننننايد األمساك  (2) واحمليطات واملياه الداخلية ونوعيتها واسننننننننننننتخدامها وقدرهتا اإلنتاجية 
د املتغرّيات املتصنننننننننلة باملناخ وتقييم كيفية قيام املمارسنننننننننات بتحسنننننننننني إنتاج وإنتاجية الزراعة من ورص (3)رد  على هذه املوا
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ودعم توفري منتجات املعرفة االسرتاتيجية )البيانات واملعلومات واألدوات والتحليالت( ( 4)اخ  خالل التكّيف مع تغرّي املن
 املطّورة على املسنننننتويني العاملي واإلقليمي ليتم اسنننننتخدامها من قبل املؤسنننننسنننننات الوطنية واإلقليمية بغية اخّتاذ قرارات قائمة

تصننلة األغذية والزراعة، سننيتم توفري الدعم أيضننا  لتنفيذ اجلوانب املعلى األدلة. وباسننتخدام إطار املبادئ اخلاصننة باسننتدامة 
يف  2اليت سنننننننيسننننننناهم اهلدف االسنننننننرتاتيجي  ومصنننننننايد األمساك املسنننننننتدامة يف أهداف التنمية املسنننننننتدامةالغابات بالزراعة و 

 حتقيقها. ويشمل ذلك دعم البلدان األعضاء لرصد مؤشرات أهداف التنمية املستدامة.
 

م املنظمة بتطوير منتجات املعرفة االسننننننننننننرتاتيجية اليت تعاجل القضننننننننننننايا اإلقليمية أو العاملية اليت تتضننننننننننننمن وسننننننننننننتقو  -199
معلومات عن اإلنتاج املسنننننتدام وتغرّي املناخ وتدهور البيئة وتعزز قدرات املؤسنننننسنننننات جلمع البيانات وإنتاج األدلة من أجل 

 التنمية املستدامة ذات الصلة.صنع القرارات يف هذه اجملاالت، مبا يف ذلك أهداف 
 

اسنننننننتحداث منتجات معرفية اسنننننننرتاتيجية تعاجل القضنننننننايا اإلقليمية أو العاملية وتدمج املعلومات  :1-4-2املخرج 
 املتعلقة باإلنتاج املستدام وتغري املناخ والتدهور البيئي.

القرارات بشنننأن  الختاذارير عنها وحتليلها ورفع التقتعزيز قدرات املؤسنننسنننات على مجع البيانات  :2-4-2املخرج 
 اإلنتاج املستدام وتغري املناخ والتدهور البيئي، مبا يف ذلك أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة.
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 : الحد من الفقر في الريف3الهدف االستراتيجي 
 بآالف الدوالرات

 المجموع من خارج الميزانية االعتمادات الصافية النتيجة التنظيمية
3-1 

28,551 62,249 90,800 

3-2 
16,355 23,974 40,329 

3-3 
10,382 4,215 14,597 

3-4 
10,919 0 10,919 

 المجموع
66,207 90,438 156,645 

 
 السيناق
 

بشننأن القضنناء على الفقر جبميع أشننكاله،  1يّتخذ التحدي الذي يواجهه العامل لتحقيق هدف التنمية املسننتدامة  -200
مليون شخص يعيشون يف حالة  900مليار شخص يعيشون يف حالة من الفقر، وحنو  2.1يزال أكثر من  أبعادا  هائلة: فال

من الفقر املدقع، وأكثر من نصفهم يعيشون يف مناطق تشهد نزاعات، ما يشري إىل احلاجة إىل التصدي للفقر على طول 
ياسننه حبسننب بري على صننعيد احلد من الفقر الذي مت قالسننلسننلة املتداخلة للشننؤون اإلنسننانية واإلمنائية. وفيما حتقق تقدم ك

خطوط الفقر املطلقة، خالل العقود القليلة األخرية، مل يكن التقدم متسننننننننننناو  للجميع. فح  يف البلدان اليت تراجعت فيها 
قتصننننننننننننادية، ال. وال تزال أوجه التفاوت منتشننننننننننننرة بني الطبقات افيها معدالت الفقر اإلمجالية، مت إمهال أشننننننننننننّد الفئات فقرا  

واملناطق الريفية واحلضنننننننرية واألقاليم واجملموعات اإلثنّية والرجال والنسننننننناء. ويّتسنننننننم النمو االقتصنننننننادي املتواصنننننننل والسنننننننريع 
 باألمهية، لكنه غري كاف  للحد من الفقر.

 
جنوب آسننيا، و ويف العديد من البلدان املنخفضننة واملتوسننطة الدخل، ال سننيما يف أفريقيا جنوب الصننحراء الكربى  -201

يتجاوز النمو السنننكاين منو الوظائف على مسنننتوى االقتصننناد ككل. وتعّد البطالة نتيجة  لنقص الفرص االقتصنننادية، والنفاذ 
غري الكايف إىل املوارد اإلنتاجية، واالفتقار إىل املهارات. كما تعّد اهلجرة تارخييا ، جزء  من التنمية االقتصنننننننننننننننادية، والتحّول 

ة، وحتّول املناطق الريفية. ولكن يف العقود القادمة، ستتسارع اهلجرة بسبب األوضاع املعيشية الصعبة داخل اهليكلي للزراع
البلدان ويف ما بينها على حد  سننواء، نتيجة ارتفاع عدد سننكان العامل والعوملة وتغرّي املناخ والنزاعات السننياسننية. وسننتتطلب 

مل  ذلك معاجلة أسباهبا الرئيسة وزيادة النفاذ إىل احلماية االجتماعية وفرص العإدارة تدفقات اهلجرة جهودا  إضافية، مبا يف
 يف املواقع األصلية واملقصودة. 

 
ويعين النمو السننكاين أيضننا  احتدام املنافسننة على املوارد الطبيعية اليت تزداد ندرة ، ويف األرجح على حسنناب أشننّد  -202

ب رّي املناخ إىل خماطر أكرب على اإلنتاج، وتراجع اإلنتاجية الزراعية مع الوقت بسنننننننننننبالفئات فقرا . ومن احملتمل أن يؤدي تغ
ارتفاع درجات احلرارة، والظواهر املناخية املتطرفة واليت ال ميكن التنبؤ هبا، وبسنننننننننننننننبب زيادة وترية وحّدة الكوارث الطبيعية، 

شهم والذين ين يعتمدون على املوارد الطبيعية لكسب عيوسيكون له مرّة أخرى آثار سلبية أكرب على الفقراء يف الريف الذ
هم أقننل قنندرة على إدارة املخنناطر والتكيف معهننا. وتتفنناوت طبيعننة هننذه املخنناطر ونطنناقهننا من إقليم إىل آخر وسنننننننننننننننتكون 
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 تأثرياهتا أكرب يف بع  منها على غرار الدول اجلزرية الصنننننننننننننننغرية النامية. وتزيد كل هذه التحديات من ضنننننننننننننننعف الفقراء،
 أيضا  من تعّرض غري الفقراء إلمكانية الوقوع يف براثن الفقر.  ولكن
 

 (3البرنامج االستراتيجي للحد من الفقر في الريف )البرنامج االستراتيجي 
 

نا  ينظر يف اجملموعة املنوعة من األسننننننننننر املعيشننننننننننية اليت تعيش يف حالة  3يّتبع الربنامج االسننننننننننرتاتيجي  -203 هنجا  حمسننننننننننّ
 الريف، ويقرت  اسننننننرتاتيجيات متباينة لدعم ومتكني سننننننبل كسننننننب عيش األسننننننر الريفية الفقرية، وملعاجلة نقاط الفقر يف من

الضنعف بغية املسناعدة على التكّيف مع الصندمات املناخية والتغيري اهليكلي اجلاري. ويتم اسنتخدام تصننيف معنّي لألسنر 
داد هُنج ل النفاذ إىل املوارد الطبيعية والقدرة اإلنتاجية، بغية إعالريفية يف البلدان املنخفضنننننننننننننننة الدخل، يكون متمحورا  حو 

خاصننة بكل سننياق. ويتم الرتكيز على األسننر املعيشننية املرتبطة باألنشننطة اإلنتاجية واالسننتخراجية األسنناسننية اليت تسننتخدم 
ية(. ويسننننمح ألسننننر املعيشننننية الزراعاملوارد الطبيعية، مبا يف ذلك منتجي احملاصننننيل واملاشننننية والرعاة وصننننّيادي األمساك )أي ا

النهج بتحديد السننننننننننننبل اخلاصننننننننننننة بكل سننننننننننننياق للخروج من الفقر واليت تنظر يف عدد من العوامل مثل املوقع اجلغرايف  هذا
وديناميكية السوق )شبه احلضرية والوسطى ويف املناطق الداخلية(، والظروف الزراعية واملناخية، والنفاذ إىل املوارد الطبيعية، 

لتكنولوجيا واملعلومات، ووجود بىن أسناسنية ريفية، واألطر املؤسنسناتية، وخصنائص األسنر املعيشنية )املسناواة بني اجلنسنني وا
 واالنتماء العرقي ومعدل االعتماد(، وامليل إىل حصول كوارث طبيعية ومن صنع اإلنسان، واالقتصاد السياسي.

 
ة لزراعي، ال سنننننيما يف الزراعة الصنننننغرية احلجم، يف البلدان املنخفضنننننوقد أثبتت األدلة أن االسنننننتثمار يف القطاع ا -204

الدخل بنوع خاص، يسنناهم يف احلد من الفقر أكثر من االسننتثمار يف قطاعات أخرى إذ أنه يوفر مصنندرا  مباشننرا  لكسننب 
ثمار يف الزراعة االسننننننننت العائدات على األرض واليد العاملة، ومها األصننننننننول الرئيسننننننننية اليت ميلكهما الفقراء يف الريف. ولكن

ليس كننناف للحننند من الفقر يف الريف، إذ يتطلنننب هنننذا األخري هنجنننا  واسنننننننننننننننع النطننناق ومتعننندد القطننناعنننات يراعي النمو 
االقتصنننننادي بشنننننكل عام، والدور الذي تؤديه الزراعة وغريها من القطاعات يف التنمية والتحّول االقتصنننننادي اهليكلي. كما 

الجتاهات املطلوبة ملعاجلة املشننننننننننننننناكل يف عّدة أبعاد وقطاعات، مبا يف ذلك ا ئة التمكينيّةالبيحتسنننننننننننننننني  يتطلب الرتكيز على
اجلديدة يف املشننننهد العاملي. وإضننننافة  إىل ذلك، سننننيتطلب احلد من الفقر وضننننع مشننننكلة الفقر يف صنننندارة أولويات جدول 

تعدد ة عليه، يّتسنننم النهج الواسنننع النطاق واملأعمال السنننياسنننات. ونظرا  إىل تعدد مسنننارات اخلروج من الفقر والعوامل املؤثر 
القطاعات املرفق باسنننننننننننننننرتاتيجيات متباينة، باألمهية من أجل النجا  يف احلد من الفقر يف الريف. وجيب أن تعزز جمموعة 
 نالسنننننننياسنننننننات هذه التحّول الريفي واهليكلي الشنننننننامل والنمو االقتصنننننننادي، ما من شنننننننأنه متكني الفقراء )مبن فيهم املزارعو 
األسنننريون وأصنننحاب احليازات الصنننغرية( من املشننناركة بنشننناط يف األنشنننطة االقتصنننادية واالسنننتفادة منها بشنننكل ملحوظ، 

 مبوازاة معاجلة األسباب الرئيسة للهجرة النامجة عن األوضاع املعيشية الصعبة. 
 

ية ن خالل مساعدة األسر املعيشوميكن أن تؤدي احلماية االجتماعية دورا  أساسيا  يف احلد من مواطن الضعف م -205
على إدارة املخاطر والصنننننننننننندمات، ويف تيسننننننننننننري االنتقال االقتصننننننننننننادي من توفري حد أدىن من الدخل ألشننننننننننننّد الفئات فقرا  

أمان( إىل مسنننننننننناعدة الفقراء على االنتقال إىل الوظائف والفرص املوّلدة للدخل عن طريق التخفيف من القيود  )كشننننننننننبكة
)مثال  من خالل التحويالت النقدية وحتويل األصنننننننننول، ومن خالل اإلعانات املسنننننننننتهدفة(. وتؤدي على التأمني والقروض 
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بة إىل األشنننننننننننننننخاص الذين يعانون من الفقر والفقر املدقع والذين تتا  هلم القليل  احلماية االجتماعية دورا  بارزا  بالنسننننننننننننننن
 الفرص املوّلدة للدخل. من
 

يعّدون يف الكثري من األحيان من أشنننننّد الفئات فقرا  والذين يعانون تارخييا  وسنننننيحتاج السنننننكان األصنننننليون الذين  -206
التهميش، إىل اعتبار خاص يف صنننننننننياغة السنننننننننياسنننننننننات اليت تعاجل بالتحديد التحديات اليت يواجهوهنا، وتراعي نظرهتم  من
اسنننننننننعة مع وجود جمموعة و  العامل، وتلحظ مشننننننننناركتهم. وال يزال حتقيق املسننننننننناواة بني اجلنسنننننننننني حمور تركيز أسننننننننناسننننننننني إىل
األنشننطة اليت تتناول احلواجز املتعّلقة باملسنناواة بني اجلنسننني بغية اخلروج من دوامة الفقر الريفي يف الزراعة، مبا يف ذلك  من

 من خالل فرص العمل واحلماية االجتماعية وعرب االرتقاء مبستوى التمثيل وتعزيز املشاركة يف اختاذ القرارات. 
 

ى نطاق احلاجة املوجودة، والية املنظمة وقدراهتا. وإّن الشنننننننننراكات مع مؤسنننننننننسنننننننننات التمويل الدولية مثل ويتخطّ  -207
البنك الدويل، ومصننننننننارف التنمية اإلقليمية، والصننننننننندوق الدويل للتنمية الزراعية، باإلضننننننننافة إىل توطيد العمل املشننننننننرتك مع 

اإلمنننائي وبرنننامج األغننذيننة العنناملي وهيئننة األمم املتحنندة للمرأة منظمننات األمم املتحنندة األخرى مثننل برنننامج األمم املتحنندة 
ومنظمة العمل الدولية واملنظمة الدولية للهجرة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، تتسنننننننننننم مجيعا  بأمهية أسننننننننننناسنننننننننننية من أجل 

 إحداث األثر املنشود على نطاق واسع.
 

ع البلدان وغريها من الشننننننننركاء يف جمال التنمية بشننننننننكل م 3وسننننننننتعمل املنظمة من خالل الربنامج االسننننننننرتاتيجي  -208
ق وهادف للمسنننننننننامهة يف بناء بيئة مواتية ملعاجلة الفقر والوصنننننننننول إىل املوارد اإلنتاجية، إىل جانب دعم البلدان على  منسنننننننننّ

يف إطار  ةصنننننننياغة سنننننننياسنننننننات واسنننننننرتاتيجيات متعددة القطاعات وداعمة للفقراء وتقييمها واالرتقاء هبا )املقاصننننننند املندرج
عن الدخل، والعمل الالئق مع الرتكيز على الشنننننننننباب  فضنننننننننال  من أهداف التنمية املسنننننننننتدامة(،  14و 10و 2و 1األهداف 

من  5من أهداف التنمية املسننننننتدامة(، واملسنننننناواة بني اجلنسننننننني )مقاصنننننند اهلدف  8واحلماية االجتماعية )مقاصنننننند اهلدف 
 أهداف التنمية املستدامة. 

 
 رتكيزتغيري حمور ال

 
على تناول االقتصننننناد السنننننياسننننني للحد من الفقر يف الريف من خالل التشنننننديد  3سنننننريّكز اهلدف االسنننننرتاتيجي  -209

 بشكل خاص على العمل يف جمال السياسات والدعوة ومشاركة أصحاب املصلحة والشراكات.
 

عنندد مع االرتقنناء بنهج إقليمي/متوسنننننننننننننننيتم تعزيز الروابط بني جمنناالت النواتج، ال سنننننننننننننننيمننا احلمننايننة االجتمنناعيننة،  -210
القطاعات إزاء احلد من الفقر وبأوجه ارتباطه باإلدارة املسنننننتدامة للموارد الطبيعية. وسنننننتشنننننكل التفاعالت احملددة للحماية 
 االجتماعية مع األمن الغذائي، وإدارة املوارد الطبيعية والعمل اإلنسننننناين حمور الرتكيز الرئيسننننني. وسنننننتكون القضنننننايا الشننننناملة

القات السننننننببية عمثل اهلجرة وتغرّي املناخ مندرجة على حنو أفضننننننل يف بنية الناتج، مما يشننننننكل إقرارا  باحلاجة إىل النظر يف ال
بغية معاجلة األسننباب الرئيسننية للهجرة  5و 3بطهما بالفقر. وأُقيمت روابط قوية بني الربناجمني االسننرتاتيجيني الثنائية اليت تر 

 جابات املنظمة على طول السننننننلسننننننلة املتداخلة للشننننننؤون اإلنسننننننانية واإلمنائية. أما بالنسننننننبة بشننننننكل أفضننننننل لتحسننننننني اسننننننت
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التكّيف مع تغرّي املناخ والتخفيف من آثاره، فسنننننننرتكَّز اجلهود على احملافظة على سنننننننبل كسنننننننب العيش واإلنتاجية الزراعية، 
 استدامة.  ليتمتعوا بفرص عمل الئق وأكثر وعلى شبكات األمان للفقراء يف الريف بغية تسهيل انتشاهلم من الفقر

 
وتشننننندد النواتج على املسنننننارات املعتمدة للخروج من الفقر يف سنننننياق عمليات التحول الزراعية والريفية. ويف هذا  -211

الصندد، يتم الرتكيز بشنكل متزايد على سنياسنات التنمية الريفية املتعددة القطاعات، من حيث دعم توسنيع نطاقها وحتفيز 
جلهات الفاعلة األخرى، والرتكيز كذلك على املعارف واإلحصننننننننننننننناءات وقاعدة األدلة بغية صنننننننننننننننياغة التدخالت الفّعالة ا

يف سننياق تغرّي املناخ وتسننارع اهلجرة بسننبب  1وتوجيهها. ويشننّكل ذلك عائقا  أسنناسننيا  أمام حتقيق هدف التنمية املسننتدامة 
 السابق. 3تطّرق إليه بشكل كاف يف نواتج الربنامج االسرتاتيجي األوضاع املعيشية الصعبة، وهذا أمر مل يتم ال

 
ويّتسننننننم االرتقاء بعمل املنظمة الرامي إىل احلد من الفقر، يف سننننننياق ضننننننمان األمن الغذائي والتغذية واالسننننننتدامة  -212

ت التحّول اهليكلي ياالبيئية، بأمهية كبرية نظرا  إىل سنننننننننننننننعي العامل إىل القضننننننننننننننناء على الفقر. ويكمن التحدي يف جعل عمل
فيهم املزارعون  هلم، مبن مشوال  والزراعي واالقتصنننننننننننننننادي الريفي اجلارية يف البلدان املنخفضنننننننننننننننة الدخل، أكثر دعما  للفقراء و 

األسنننننريون وأصنننننحاب احليازات الصنننننغرية  ويف بناء رأس املال البشنننننري باعتباره دعامة أسننننناسنننننية لفرص عمل أكثر إنتاجية 
 ولتحسني الرفاه. 

 
 لتغيري يف إطار النتائجا
 

سنننننننرتاتيجية، املتعّلقة باألهداف اال التسنننننننعة تنمية املسنننننننتدامةتغيري حمور الرتكيز يف مؤشنننننننرات أهداف الينعكس  -213
وكذلك يف البيانات احملّدثة للنواتج واملخرجات. وجرى استبدال مؤشرات األهداف االسرتاتيجية السابقة اخلاصة بالفقر 

ية املسننننننتدامة واملقاصنننننند اليت تغطي مسننننننتوى الفقر، والوصننننننول إىل اخلدمات األسنننننناسننننننية وحقوق مبؤشننننننرات أهداف التنم
عن الدخل والعمل الالئق مبا يف ذلك األبعاد املتعّلقة بعمالة األطفال. وأُعيد تنظيم مؤشننننرات النواتج  فضننننال  األراضنننني، 

 تطبيق ّقب التقّدم الذي حترزه البلدان يفبصنننننورة جزئية مع إدراج سنننننبعة مؤشنننننرات ألهداف التنمية املسنننننتدامة هبدف تع
واحلقوق  ، وحصول النساء على املوارد،األمساك الصغرية النطاقاألطر السياساتية اليت حتمي حقوق الوصول إىل مصايد 

املتسننناوية يف الوصنننول إىل األراضننني، ونسنننبة السنننكان الذين يتمتعون بتغطية نظم احلماية االجتماعية، ومسنننتوى اإلنفاق 
 كومي ألغراض تنفيذ السياسات.احل
 

إضننننننافة ناتج رابع جديد بشننننننأن السننننننياسننننننات واالسننننننرتاتيجيات والربامج املتعددة  توبالنسننننننبة إىل النواتج، اقرُتح -214
 1-3(، يف حني مت حتسنني صنياغة النواتج 4-3القطاعات واملراعية للمسناواة بني اجلنسنني من أجل احلد من الفقر )الناتج 

 قاء مبكامن الرتكيز والوضو .لالرت 3-3و 2-3و
 

يعاجل بشكل أكثر حتديدا  األبعاد املتعّلقة بالتمكني، مع الرتكيز على إزالة العوائق املاثلة  1-3الناتج أصبح  )أ(
أمام املوارد اإلنتاجية واخلدمات واملعارف، كما أصننننننننننبح ينظر يف مسننننننننننألة وصننننننننننول الفقراء يف األرياف إىل 

. وازداد الرتكيز على تسننننخري إمكانات الزراعة ومصننننايد األمساك والغابات يف األسننننواق مبزيد من الشننننمولية
 احلد من الفقر مع إيالء انتباه خاص إىل التحدي الذي ميثّله تغرّي املناخ.
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على حاله تقريبا  مع بع  الرتكيز على تيسننننري تنويع املداخيل يف سننننياق التغيريات اليت  2-3الناتج ما زال  )ب(
ق الريفية، والتكّيف مع تغرّي املناخ والتخفيف من آثاره، وتعزيز عنصننننننننننننننر دمج الفقراء يف تشننننننننننننننهدها املناط

األرياف يف سنننننننالسنننننننل قيمة وأسنننننننواق معّينة، إىل جانب إدخال تغيري يف العنوان لتعزيز املواءمة مع منظمة 
 العمل الدولية.

من جهة والربامج  3نامج االسنننننننننننرتاتيجي إلظهار مدى تعزيز الروابط القائمة بني الرب  3-3الناتج مت تعديل  )ج(
ع نطاق تغطية الناتج السنننننناعي إىل االرتقاء بنظم  5و 2و 1االسننننننرتاتيجية  من جهة أخرى. وبالتايل، توسننننننّ

احلمننايننة االجتمنناعيننة يف املننناطق الريفيننة، مبننا يف ذلننك احلمننايننة االجتمنناعيننة املراعيننة للتغننذيننة، ونظم احلمننايننة 
القدرة على الصنمود يف سنياقات إنسنانية، وتعزيز أوجه الت زر مع الزراعة وإدارة االجتماعية الرامية إىل بناء 

 املوارد الطبيعية.
اجلديد على تعزيز القدرات الوطنية لوضننننننننع سننننننننياسننننننننات واسننننننننرتاتيجيات وبرامج متعددة  4-3الناتج يرّكز  )د(

لى املنظمة البلدان عالقطاعات ومراعية للمسننناواة بني اجلنسنننني من أجل احلد من الفقر. وسنننوف تسننناعد 
من أهداف التنمية املسنننننننننننننننتدامة يف سنننننننننننننننياق تغرّي املناخ واهلجرة، مع تعزيز النهج املتعددة  1بلوو اهلدف 

القطاعات والواسننننعة النطاق الرامية إىل احلد من الفقر واليت تعكس االسننننرتاتيجيات املختلفة الالزمة لعبور 
هذه النهج. كما يتضنننننننمن هذا الناتج أدلة ذات صنننننننلة،  مسنننننننارات اخلروج من دوامة الفقر املتعددة، ودعم

 وتوليد املعارف، والبيانات والتقييم، وتقاسم املعلومات عن النهج الناجحة.
 

وأُعيد تنظيم املخرجات التسننننننننننعة مبا يتماشننننننننننى مع ما سننننننننننبق )وإلغاء خمرج واحد منها(. وأّدى تغيري حمور الرتكيز  -215
إىل توحيد العمل حول مسننننننائل اإلنتاج املسننننننتدام الداعم للفقراء، وإدارة املوارد الطبيعية بالتحديد  1-3بالنسننننننبة إىل الناتج 

واخلدمات الريفية. وما زالت املخرجات ترّكز بشنننننكل رئيسننننني على النتائج القطرية من خالل تنمية القدرات الالزمة وتعزيز 
 بيئة سياساتية ومؤسسية مواتية.

 
 النواتج والمخرجات

 
 م املنظمة يف احلد من الفقر يف الريف من خالل أربعة نواتج مرتابطة وتسعة خمرجات.سوف تساه -216
 

 من الوصول إىل املوارد اإلنتاجية واخلدمات واألسواق تمكين فقراء الريف ومنظمات الفقراء في الريف: 1-3الناتج 
 

مكانية احلوار السننياسنناؤ، ويف توفري إ يف تقوية منظمات املنتجني ومشنناركتهم يف 3يسنناهم الربنامج االسننرتاتيجي  -217
حصننننول األسننننر املعيشننننية الفقرية على اخلدمات واملدخالت والتكنولوجيات. وإن احلاجة إىل اعتماد هنج أوسننننع نطاقا  إزاء 
احلد من الفقر يف الريف واسنننننننتهداف الفقراء يف الريف بشنننننننكل جلّي يف املشننننننناريع والربامج، أمر ضنننننننروري لتحقيق النتائج 

ودة ولالرتقاء بكامل القدرات التقنية املتوافرة يف املنظمة بغية املسننننننناعدة على التصننننننندي للقيود اهليكلية اليت تواجهها املنشننننننن
األسنننننننننر املعيشنننننننننية الزراعية الريفية الفقرية من حيث زيادة قدرهتا على احلصنننننننننول على املوارد الطبيعية وغريها من األصنننننننننول، 

ا على مّر الوقت  وقدرهتا على إدارة املخاطر، مبا يف ذلك تلك املتعّلقة باملناخ  ذلك حيازة األراضننننننننننننني، والتحكم هب يف مبا
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وزيادة إنتاجية املوارد الطبيعية وإدارهتا املستدامة  وربط األسر املعيشية الزراعية الصغرية بالنظم الغذائية من خالل األسواق 
اج اليت تليّب البتكار يف الريف ومبادرات اإلدماج يف عملية اإلنتالرئيسية والبديلة على حد  سواء. وستواصل املنظمة تعزيز ا

 احتياجات صغار املنتجني واملزارعني األسريني.
 

وسنننننننيتواصنننننننل تقدمي الدعم لتمكني السنننننننكان يف املناطق الريفية حيث يواجه الفقراء حتّديات ملّحة حتدق بسنننننننبل   -218
د الطبيعية عن طريق عمليات معرفية واسننننننتشننننننارية تشنننننناركية كسننننننب عيشننننننهم، من خالل دعم حقوقهم ونفاذهم إىل املوار 

وخاضعة للمساءلة  ومن خالل تعزيز نفاذ املنتجني الريفيني الفقراء إىل األراضي وجمموعة من اخلدمات والتمويل واملعارف 
لضننمان عدم ختّلف أحد صننراحة  إىل أشننّد الفئات فقرا   3والتكنولوجيات املبتكرة واألسننواق. ويتوّجه الربنامج االسننرتاتيجي 

 عن خطة التنمية، ويتطّرق إىل شرائح حمددة تتطّلب سياسات وتدّخالت متباينة، مثل النساء والشعوب األصلية.
 

 : تعزيز املنظمات واملؤسسات الريفية وتيسري العمل اجلماعي للفقراء يف الريف1-1-3املخرج 
ة وبرامج لتحسننننننني وصننننننول فقراء الريف إىل وضننننننع اسننننننرتاتيجيات وسننننننياسننننننات وخطوط توجيهي: 2-1-3املخرج 

جمموعة من اخلدمات والتمويل واملعارف والتكنولوجيات واألسواق واملوارد الطبيعية، مبا يف ذلك يف سياق املناخ، 
 ولتحسني السيطرة عليها

لتمكني ا: دعم السنننننياسنننننات وتنمية القدرات وتوليد املعرفة لتسنننننريع وترية املسننننناواة بني اجلنسنننننني و 3-1-3املخرج 
 االقتصادي للمرأة يف الريف

 
وف الشباب ، ال سيما يف صفالعمالة المنتجة والعمل الالئقحتّسن وصول فقراء الريف إىل فرص  البلدان: 2-3الناتج 
 والنساء
 

نساء لللتحدي املتمثل يف تعزيز العمالة املنتجة والعمل الالئق للفقراء، ال سيما ل 3يتصّدى الربنامج االسرتاتيجي  -219
والشنننننننننباب يف الريف، من خالل تعزيز الُنهج اليت مت اختبارها ميدانيا  السنننننننننتحداث فرص العمل يف النظم الزراعة الغذائية، 
وتوسننننننننننننننيع نطاق تنفيذ معايري العمل الدولية إىل املناطق الريفية، ال سننننننننننننننيما من أجل الوقاية من عمالة األطفال يف القطاع 

ار بأن فقراء الريف يشنننننننملون بنوع خاص العمال الذين يقومون بعمل لكسنننننننب عيشنننننننهم الزراعي. ويسنننننننتند ذلك إىل اإلقر 
عمل. ن عن سنننننننوق الو اليومي، أو الذين يقومون بأعمال غري مسنننننننتقرة وزهيدة األجر وغري نظامية، أو الذين هم مسنننننننتبعد
ك تعزيز ريادة ، مبا يف ذلويقع الدعم السنننننننننننننننياسننننننننننننننناؤ وتطوير القدرات بغية خلق فرص العمل الزراعي وغري الزراعي الالئق

األعمال الريفية وتطوير املهارات الوظيفية الضرورية ورأس املال البشري واالجتماعي، ال سيما للنساء والشباب، يف صلب 
 العمل املضطلع به يف إطار هذا الناتج.

 
السننننننياسننننننات و : دعم السننننننياسننننننات وتنمية القدرات يف ما يتعلق بصننننننياغة وتنفيذ االسننننننرتاتيجيات 1-2-3املخرج 

واخلطوط التوجيهية والربامج اخلاصننننننننننننننة بتعزيز فرص العمل الالئق يف الريف، وتطوير املشنننننننننننننناريع وتنمية املهارات، 
 خاصة بالنسبة إىل الشباب والنساء
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: دعم السننياسننات وتنمية القدرات لتعزيز تطبيق معايري العمل الدولية يف املناطق الريفية من أجل 2-2-3املخرج 
 ة فرص العمل وسالمتها، ال سيما يف ما يتعلق بعمل األطفال والعمل اجلربيالنهوض جبود

 
 نظم الحماية االجتماعيةتعزّز وصول فقراء الريف إىل  البلدان: 3-3الناتج 
 

تتم معاجلة الروابط القائمة بني احلماية االجتماعية وفرص العمل يف الريف على حنو أفضننننننننل، من خالل االرتقاء  -220
يمي/متعدد القطاعات إزاء احلد من الفقر، وبالروابط مع اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية. وستشكل التفاعالت بنهج  إقل

احملددة للحماية االجتماعية مع األمن الغذائي والتغذية وإدارة املوارد الطبيعية وبناء القدرة على الصمود، حمور تركيز  رئيسي 
هذا الناتج. وسنننتكون القضنننايا الشننناملة لعّدة قطاعات واملرتابطة مثل اهلجرة وتغرّي املناخ، يف إطار  3للربنامج االسنننرتاتيجي 

مندرجة على حنو أفضنننننل يف بنية هذا الناتج، ما يشنننننكل إقرارا  باحلاجة إىل النظر يف العالقات السنننننببية اليت تربطها بالفقر. 
ع نطاق عمله يف جمال احلماية االجتماعية الوصننول إىل أشننّد ال 3ويف إطار حماولة الربنامج االسننرتاتيجي  فئات فقرا ، سننيوسننّ

 (.5املراعية للتغذية، ودعمه السرتاتيجيات احلد من الفقر يف السياقات اإلنسانية )بالتعاون مع الربنامج االسرتاتيجي 
 

طاق تغطية ن: دعم السننننننياسننننننات وتوليد املعرفة وتنمية القدرات وتعزيز الدعوة واملناصننننننرة لتوسننننننيع 1-3-3املخرج 
 احلماية االجتماعية لتشمل الفقراء يف الريف، مبا يف ذلك يف السياقات اهلشة واإلنسانية

: دعم السنننننياسنننننات وتوليد املعرفة وتنمية القدرات وتعزيز الدعوة واملناصنننننرة للنهوض بأوجه الت زر 2-3-3املخرج 
 خاملوارد الطبيعية، مبا يف ذلك تغري املنا يف ما بني قطاعات احلماية االجتماعية والتغذية والزراعة وإدارة 

 
السددياسددات واالسددتراتيجيات والبرامج المنصددفة المتعددة القطاعات  القدرات على تصننميم البلدان تعزّز: 4-3الناتج 

 من أهداف التنمية املستدامة. 1، وعلى تنفيذها وتقييمها لإلسهام يف حتقيق اهلدف الخاصة بالمساواة بين الجنسين
 

بقدر أكرب على السنننياسنننات واالسنننرتاتيجيات املتعددة القطاعات املناصنننرة للفقراء،  3يرّكز الربنامج االسنننرتاتيجي  -221
ودعمه هلا على املسنننتويني القطري واإلقليمي. ويتطّلب ذلك زيادة اخنراط املنظمة خارج نطاق شنننركائها التقليديني يف وزارة 

ياسنننننننننننننننات عن بذل جهود إلدراج عمل امل فضنننننننننننننننال  الزراعة،   نظمة الفين، وجهود اآلخرين، يف العمليات األوسنننننننننننننننع لسننننننننننننننن
 احلد من الفقر على املسنننننننننننننننتويني القطري واإلقليمي. ويوّفر بالتايل هذا الناتج اإلطار املفاهيمي العام لتقدمي املسننننننننننننننناعدة 

جه التحديني املزدوجني ، واليت توا1إىل البلدان يف تصننننننننننننّديها لتحدي احلد من الفقر بغية حتقيق هدف التنمية املسننننننننننننتدامة 
 واملرتابطني املتمثلني بتغرّي املناخ واهلجرة.

 
وسننننننننيحصننننننننل العمل على مسننننننننتوى الدعوة، لتقوية القدرات املؤسننننننننسنننننننناتية يف آليات التنسننننننننيق، ومنتديات تبادل  -222

قطاعات الاملعلومات، وقاعدة األدلة، وعلى مسنننننننننننننننتوى دعم البلدان يف صنننننننننننننننياغة وتنفيذ هُنج شننننننننننننننناملة وإقليمية ومتعددة 
 )السنننننننننننياسنننننننننننات واالسنننننننننننرتاتيجيات والربامج( تتناول احملرّكات الرئيسنننننننننننة للحد من الفقر يف الوقت نفسنننننننننننه. ونتيجة  لذلك، 
قة ومشننننننرتكة بصننننننورة أكرب،   جيب أن ميّهد الدعم الذي توّفره املنظمة يف إطار هذا الناتج الرابع الطريق أمام اسننننننتجابة منسننننننّ

 كاء رئيسيني آخرين يف التنمية.مبا يف ذلك توفري فرص عمل مع شر 
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: تعزيز القدرات الوطنية على تصننننميم وتنفيذ سننننياسننننات واسننننرتاتيجيات وبرامج شنننناملة ومتعددة 1-4-3املخرج 
 القطاعات للحد من الفقر، مبا يف ذلك يف سياق اهلجرة وتغري املناخ

متعددة واسننننننرتاتيجيات شنننننناملة و : توفري البيانات واملعارف واألدوات لتعزيز وتقييم سننننننياسننننننات 2-4-3املخرج 
احلد من الفقر  يف احملرزالقطاعات للحد من الفقر، مبا يف ذلك يف سنننننننياق اهلجرة وتغري املناخ، ورصننننننند التقدم 

 يف الريف.
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 وكفاءة شموالى ظم زراعية وغذائية أكثر تمكين ن   - 4الهدف االستراتيجي 
 بآالف الدوالرات

 المجموع من خارج الميزانية فيةاالعتمادات الصا النتيجة التنظيمية
4-1 

38,676 40,162 78,838 

4-2 
29,490 76,379 105,869 

4-3 
15,035 22,280 37,315 

4-4 
22,199 0 22,199 

 244,221 138,822 105,399 المجموع

 
 السياق

 
لى شرائها واستدامتها القدرة عية و تؤثر النظم الزراعية والغذائية بصورة مباشرة على توافر املنتجات الغذائية والزراع -223

وتنوعها ونوعيتها وسنننننننننننالمتها يف إطار الربط بني اإلنتاج واالسنننننننننننتهالك. ومن شنننننننننننأن التطورات الطارئة على النظم الزراعية 
اوالغذائية أن تؤثر بشننننننننننكل كبري  على  عمليات التنمية االقتصننننننننننادية والتحول اهليكلي من خالل تأثريهالى مشولية ع أيضنننننننننن 

ملعنية ومن على أربا  الشنننركات ا عن تأثريها ، فضنننال  للمداخيل وأوجه اسنننتخدامهمدخل األفراد املشننناركني فيها مسنننتويات 
 خالل التداعيات اليت ختلفها على استخدام املوارد.

 
 لعام ومنش تومؤسسات القطاع ا ةاملعني ةترتسم معامل النظم الغذائية والزراعية حبسب استجابة األطراف الفاعلو  -224

يف القطاع اخلاص  ةلسعى األطراف الفاعتات يف طلب املستهلكني. و القطاع اخلاص للتحديات والفرص اليت تولدها التغريّ 
 ضنننننننننننننننال  فالتنننافسنننننننننننننننيننة من خالل تعزيز الكفنناءة واالبتكننارات التكنولوجيننة واإلداريننة  قنندرهتمإىل زيننادة القيمننة للحفنناظ على 
على اعتماد ا أكثر فالنظم الزراعية والغذائية أكثر مكونات يصنننننننننننننننبح الكثري من  بالتايل،و عن زيادة التمايز بني املنتجات. 
 وجود مسننننننننننننتويات أعلىمع  عمودي ابسننننننننننننالسننننننننننننل التوريد املنسننننننننننننقة  يتسننننننننننننم بشننننننننننننكل متزايداملعارف واملوارد ورأس املال و 

عن االعتماد  فضننننال   ر اتطو ر من التبادالت التجارية العابرة للحدود ومسننننتويات أعلى من االسننننتثمار يف البىن التحتية األكث
 .تطور امنتجات واسرتاتيجيات تسويقية أكثر  ابتكاراملتزايد على املعايري اخلاصة و 

 
التطورات احلاصنننننننننننننننلة يف النظم الزراعية والغذائية احلديثة قادرة على حتقيق نتائج إجيابية، إال أهنا قد  يف حني أنّ و  -225

كاملة يف حتقيق   سنناهم بصننورةتأن  هلذه التطورات بد من معاجلتها إذا ما كان يات عّدة التفضنني يف الوقت نفسننه إىل حتدّ 
قات أكرب أمام املشننننننناركة يف . وتتضنننننننمن هذه التحديات وجود معوّ 2030عام خطة والعاملية املطروحة يف  الوطنية األهداف

ات التعليم واملوارد الوصنننننول إىل خدم على أقل قدرة تقليدي اسنننننالسنننننل القيمة احلديثة بالنسنننننبة إىل فئات اجملتمع اليت تكون 
لصننننننغرية احلجم االريفية والشننننننعوب األصننننننلية واملزارع املناطق احلضننننننرية و املرأة والشننننننباب والفقراء يف  يف ذلكمبا  ،لاامل سأور 

عمال، اد أوّ ال أو رُ جني أو عمّ ت. وعندما يعمل هؤالء كمنواملتوسطة احلجم الصغريةوالشركات والصيادون واملزارع األسرية 
سنننناواة. وتربز انعدام امل تفاقما يسنننناهم يف ، ممحمدودة رحب الوصننننول إىل األسننننواق أو فرص العمل األكثر تكون قدرهتم على ا

الغذائية ن خياراهتم مما حيد م قات كذلك على مستوى مشاركة املستهلكني الفقراء يف الكثري من أسواق السلع الفرعيةاملعوّ 
ا  ائية غري صحية.غذ ويساهم يف اتباعهم نظم 
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تنمية لقد تؤدي إضنننننننننننننننافة عدد من النواتج عن تنمية النظم الزراعية والغذائية إىل احلد من نطاق حتقيق أهداف ا -226
زيادة تعويل صنننغار املزارعني والصنننيادين والشنننركات الزراعية الصنننغرية واملتوسنننطة احلجم ( 1املسنننتدامة. وقد يتضنننمن ذلك: )
روز بوزيادة سنننوء التغذية والتكاليف الصنننحية املرتبطة بذلك بسنننبب ( 2)سنننالسنننل القيمة  على اجلهات اليت تسنننيطر على 

وزيادة حدوث مشاكل متصلة بسالمة األغذية ( 3)  ذات الكثافة من حيث الطاقةغذائية النظم الغذائية جديدة و  أفضلية
وبات مما يؤدي إىل مقاومة مضنننادات وسنننوء اسنننتخدام مضنننادات امليكر ( 4)وتفشننني أمراض حيوانية ونباتية عابرة للحدود  

إىل جانب التدهور البيئي الذي يتجلى يف ( 6)ومسنننننننننننننننتويات ملحوظة من الفاقد واملهدر من األغذية  ( 5)امليكروبات  
 .تاملياه، وإزالة الغابا وتلّوث مسطحاتاستنزاف الرتبة، وانبعاثات الكربون، وفقدان التنوع البيولوجي، 

 
صننننغار املزارعني  دمجتعزيز يف لة من أجل حتقيق األهداف املتمثّ  ،النظم الزراعية والغذائية يشننننكل دعم تطويرسننننو  -227

ع مواصننننلة م واملزارعني األسننننريني والرعاة والصننننيادين والشننننركات الصننننغرية واملتوسننننطة احلجم واملسننننتهلكني األكثر هشنننناشننننة،
ا تكون متضاربة. م غالب اأن هذه األهداف و  علم ا، اكبري  ا  حتدي   ،االستفادة من فرص حتقيق املكاسب على مستوى الكفاءة

األساسي للنمو  كيف الكثري من البلدان ذات الدخل املنخف  حيث يبقى القطاع الزراعي احملرّ  بشكل خاصذلك  ويصحّ 
ة يويف البلدان املعرضننننننننة أكثر من غريها للكوارث الطبيعية والصنننننننندمات االقتصننننننننادية )على غرار البلدان اجلزر  االقتصننننننننادي

سنننننننمح يقتصنننننننادي و النمو اال على حنو يراعيمن حتويل النظم الزراعية والغذائية  يف هذه البلدان ال مفرّ و . الصنننننننغرية النامية(
بتوليد املداخيل وفرص العمل لرتكيبة سنننننننكانية سنننننننريعة النمو، مع السنننننننما  يف الوقت نفسنننننننه بتعزيز الشنننننننمولية االجتماعية 

 وتوزيع املنافع بصورة منصفة.
 

 (4ي االستراتيج البرنامجوكفاءة ) شموالى مج االستراتيجي لتمكين نظم زراعية وغذائية أكثر البرنا
 

ية املدخلة على  -228   اإلقراريف  2021-2018للفرتة  4االسنننننننننننننننرتاتيجي  الربنامجيتمّثل أحد التعديالت األسننننننننننننننناسننننننننننننننن
 قنةالتوصننننننننننننننننل إىل حلول متكناملنة ومتسننننننننننننننن وكفناءة تتطلنب مشوال  بنأن األهنداف اآليلنة إىل بلوو نظم زراعينة وغنذائينة أكثر 

ب األولوية فها حبسننننقات األسنننناسننننية وتصنننننّ د املعوّ من حتليالت شنننناملة حتدّ  انطالق اعلى مسننننتوى السننننياسننننات واملؤسننننسننننات 
 الوزارات لنننكذ اخلننناص والعنننام )مبنننا يفني على أن تطبق من خالل تنسنننننننننننننننيق اجلهود بني القطننناع، عننناجلتهنننامل اوتطر  طرقننن  

رة التخطيط ووزارة ووزا التجارةمرتبطة بصنننننننننننننننورة متزايدة بتطوير النظم الزراعية والغذائية مثل وزارة اليت تضنننننننننننننننطلع بأعمال 
لك( واملنظمات اليت متثل املسنننننننننته تلكمنظمات املنتجني و مبا فيها عن منظمات اجملتمع املدين ) فضنننننننننال  (، يةاملالالشنننننننننؤون 

 واملنتديات االقتصادية اإلقليمية واملنظمات الدولية.
 

سنننننننيجري العمل على تعزيز اتسننننننناق هنج التعاطي مع تطوير النظم الزراعية والغذائية ضنننننننمن بعدين اثنني. البعد و  -229
والصننننننحة احليوانية والصننننننحة  األغذيةاملعايري الدولية يف جمال سننننننالمة  (1)دعم صننننننياغة واعتماد يف األول عمودي ويتمّثل 

 التعريفية والتدابري اسننننننننننننننتخدام التدابريبطراف واإلقليمية مبا فيها تلك املرتبطة تعددة األاملاالتفاقيات التجارية و  (2)  النباتية
مسنننننألة قطع األشنننننجار  دولة امليناء ومعاجلةاليت تتخذها تدابري الوتطبيق االتفاق بشنننننأن  اإلعاناتعن  فضنننننال  غري التعريفية 
نظم الزراعية ال مبادئ االسننتثمار املسننؤول يف الواخلطوط التوجيهية الطوعية اليت تتضننمن على سننبيل املث (3)غري القانوين  

. حلجمان مصنننننايد األمساك الصنننننغرية أواخلطوط التوجيهية الطوعية بشننننن بشنننننأن الصنننننيد الرشنننننيد،والغذائية، ومدونة السنننننلوك 
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لتصميم توفري األطر  من خالل( 1جمتمعة يف تعزيز احلوكمة العاملية للنظم الزراعية والغذائية )الناتج  الصكوكوتساهم هذه 
 (.2وتطبيقها )الناتج  النظمواآلليات املؤثرة يف هذه  واألنظمةللبلدان واملعايري  الوطنيةالسياسات 

 
 لوطنيةاأما البعد الثاين فهو البعد األفقي الذي يسننننمح بتحقيق مواءمة أفضننننل بني السننننياسننننات واالسننننرتاتيجيات  -230

 ها بصننننورةتطبيقو عمة للتصنننننيع الزراعي وتطوير النظم الغذائية الداتصننننميم جمموعة من التدخالت املتسننننقة باليت سننننتسننننمح 
، سننتسننمح عمليات التقييم بتوضننيح أولويات الدعم أكان على مسننتوى الوطنيةأفضننل. ومن خالل دعم عمليات املواءمة 

، سيساعد حتديد قابليف املو . معا  ، أم االثنني املشّجعةتدعيم جوانب معينة من سلسلة القيمة أم على مستوى تعزيز البيئة 
من منظمة األغذية والزراعة على مسنننننننننننننننتوى إدخال التغيريات على  حتديد نوع الدعم الذي حتتاجهيف األولويات البلدان 

و/أو على مسننننتوى تعزيز قدرات سننننلسننننلة القيمة والعمل على حشنننند  (2اهليكليات املؤسننننسننننية وهيكليات احلوكمة )الناتج 
سننننننني حتاليت حتول دون قات عوّ املأن هذه التغيريات مطلوبة من أجل جتاوز  علما  (، 3)الناتج على حنو أكرب السننننننتثمارات ا

من الفقر  (، واحلدّ 2الربنامج االسننرتاتيجي (، والتكثيف املسننتدام لإلنتاج )1 الربنامج االسننرتاتيجي) والتغذيةاألمن الغذائي 
 (. 5االسرتاتيجي  الربنامج) الصمودعلى  ( و/أو زيادة القدرة3الربنامج االسرتاتيجي )
 

د طبيعة النظم الزراعية والغذائية اليت تشنننهد على مشننناركة جمموعة متنوعة من األفراد واملؤسنننسنننات واملنشننن ت تولّ و  -231
 لتنظيميةاة، فرص إبرام شنننننراكات على مسنننننتويات متعددة. ويف إطار حتديد شنننننكل األطر الدولية الذين جتمعهم روابط عدّ 

 ، تدعو احلاجة إىل تدعيم الشنننننننننراكات القائمة مع منظمات الدوليةالوطنيةالسنننننننننياسنننننننننات  اتسنننننننننرتشننننننننند هبواالتفاقات اليت 
ارة والتنمية مؤمتر األمم املتحدة للتجومنظمة التجارة العاملية و  العاملية لصنننننننحة احليواننظمة املمنها منظمة الصنننننننحة العاملية و 

ة آلسنننننيا االقتصنننننادية إلفريقيا واللجنة االقتصنننننادية واالجتماعيعن األجهزة اإلقليمية املعنية )مثل اللجنة  فضنننننال  ( نكتادو األ)
طبيقها. صنننننننياغة االتفاقات التجارية وت عندوضنننننننع املعايري و  خاللواحمليط اهلادئ( من أجل دعم املشننننننناركة الفعالة للبلدان 

ل إىل تدابري التوصنننّ  لسنننعي إىلوينبغي دعم جوالت احلوار العاملية واإلقليمية حول أولويات تطوير النظم الزراعية والغذائية وا
قة بشننننأن األهداف املشننننرتكة وذلك باالشننننرتاك مع املنظمات غري احلكومية ومن خالل منتديات مثل املنتدى العاملي منسننننّ 

 العاملية للثروة احليوانية املستدامة.اخلطة الريفية و و  الزراعية للجهات املاحنة املعنية بالتنمية
 

 تعددة أصنننننحاب املصنننننلحة مبا يف ذلك القطاع العام املب تشنننننجيع ودعم الشنننننراكات على املسنننننتوى القطري، جيو  -232
إضننننننافة إىل النظراء التقليديني أي وزارات  ،العمل مع وزارات متعددة منها وزارات التجارة والصننننننناعة والصننننننحة من خالل)

شنننمل صنننغار ، ومنظمات املنتجني اليت تة(، والقطاع اخلاص احمللي والعابر للحدود الوطنيوالثروة السنننمكيةالغابات الزراعة و 
وذلك على مستوى  ،اجملتمع املدينمنظمات وغرف التجارة الشريكة ومنظمات املستهلكني و  املنتجني واملنتجني األسريني،

على تعزيز الشراكة مع البنك الدويل وغريه من املؤسسات املالية  . وينبغي العملالوطنيةمواءمة االسرتاتيجيات والسياسات 
بلدان  تطوير النظم الزراعية والغذائية. وجيب تعظيم الشراكة بنيع العام يف سبيل القطا  حشد استثمارات من أجلالدولية 

عة اجملاالت ا سننننبق، جيب حتديد طبيعمّ  فضننننال  و يف جمال املمارسننننات اجليدة.  واخلرباتاجلنوب على مسننننتوى نقل املعارف 
املعنيني من كل  وحبسنننب أصنننحاب املصنننلحة واحتياجاتهبلد  لوضنننع كلّ  وفقا  ها اليت يطلب من املنظمة توجيه تدخالهتا إلي

زراعية والغذائية بني النظم ال تطويرإىل تنوع السنننننياقات، سنننننيختلف النهج الذي سنننننتعتمده املنظمة للتعاطي مع  ونظرا  بلد. 
 املناطق والبلدان.
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وير النظم تط جمال مان تنسنننيق االسنننتثمارات يفمن أجل ضننن)وضنننمنه( لشنننراكات مع القطاع اخلاص اتربز أمهية و  -233
، ال سننننننيما تلك الالزمة لتيسننننننري وصننننننول صننننننغار املنتجني واجملهزين إىل األسننننننواق احمللية والوطنية والدولية، الزراعية والغذائية

من أهداف التنمية  3-2)املقصننننننند  2030باعتبار ذلك شنننننننرطا  مسنننننننبقا  ملضننننننناعفة مداخيل صنننننننغار منتجي األغذية حبلول 
. وميكن للمنظمة أن تسننننناهم يف تدعيم هذه الشنننننراكات من أجل دعم إجناز نواجتها احملددة، مبا يف ذلك على املسنننننتدامة(

سنننننياسنننننات ال وضنننننعبشنننننأن  أفضنننننل حوار يسنننننرية ودعمها وتناعيّ الصنننننّ  لالحّتاداتسنننننبيل املثال، من خالل إنشننننناء منتديات 
ة املطلوبة يف العام والقطاع اخلاص من أجل توفري البىن التحتي وتوجيه العمل على تصننننميم الشننننراكات بني القطاعطبيقها وت

 .الالزم التمويل تتوىل توفري، ومن خالل ابتكار نظم عامة وخاصة األسواق
 

لشنننباب ااملزارعني األسنننريني وصنننغار اجلهات الفاعلة، و سنننيتواصنننل الرتكيز على الشنننمولية االجتماعية )مبا يف ذلك  -234
إعطاء املرأة والرجل  يفمكني االقتصادي للمرأة. ويتمثل اهلدف األساسي واة بني اجلنسني والتّ املس(، واوالسكان األصليني

والتنافسننننننية على طول سننننننالسننننننل قيمة األغذية الزراعية وعلى  ةمتسنننننناوية لالسننننننتفادة من معدالت أعلى من الكفاء فرصننننننا  
دابري العاملية من خالل الفصل بني الت شؤون اجلنسانيةالمراعاة ويصبح من األسهل بالتايل . عموما  مستوى النظم الغذائية 

ر العمل ا وبني تلك اليت قد تظهر فيها االعتبارات اجلنسانية بشكل طبيعي أكثر ال سيما يف إطاة جنساني  احلياديّ التدابري و 
تحقيق ل قدراتالعزيز ت ة وبني التدابري اهلادفة إىلاملؤسنننننسنننننيّ  رتتيباتوال التنظيميةالسنننننياسنننننات واألطر  طبيقعلى تصنننننميم وت

 مولية يف املنش ت الزراعية وتطوير سالسل القيمة.الشّ 
 

 10و 9و 8و 2 األهداف مقاصننننننند بصنننننننورة مباشنننننننرة يف حتقيق 4الربنامج االسنننننننرتاتيجي سنننننننيسننننننناهم العمل على و  -235
 ملضننننّمنة يف إطارمؤشننننرات أهداف التنمية املسننننتدامة امن من خالل جمموعة من أهداف التنمية املسننننتدامة  17و 14و12و
 .4تائج اخلاص باهلدف االسرتاتيجي النّ 
 

 تغيري حمور الرتكيز
 

بزيادة االتساق يف النهج املتبع لتنمية النظم الزراعية والغذائية.  4يرتبط التغيري األساسي يف الربنامج االسرتاتيجي  -236
ا تمادها )معايري دولية وقواعد واتفاقات(، مبوكما ورد ذكره أعاله، سنننننننننيتم حتقيق ذلك عرب دعم وضنننننننننع أدوات متنّوعة واع

يسننننننننننننننناهم يف تعزيز احلوكمة العاملية للنظم الزراعية والغذائية  وكذلك عرب دعم حتسنننننننننننننننني االتسننننننننننننننناق بني السنننننننننننننننياسنننننننننننننننات 
لى غرار املنصننات ع اهلياكلواالسننرتاتيجيات الوطنية ومواءمتها بصننورة أفضننل مع األطر الدولية  وال سننيما من خالل تعزيز 

عددة أصننحاب املصننلحة لضننمان اإلقرار باحتياجات جمموعات اجلهات الفاعلة املختلفة وشننواغلها، مبا يف ذلك صننغار املت
املنتجني والشركات اليت تتمتع بقيمة مضافة. وسوف تؤدي مجلة هذه العناصر الداعمة إىل املساعدة على حتسني تصميم 

 تدخالت متسقة وتنفيذها.

 
لقائمة مع التغذية من خالل اتباع هنج قائم على الطلب ويّتسنننننننننم مبزيد من الشنننننننننمولية لدعم يتم تعزيز الروابط او  -237

على  لريفاتنمية نظم األغذية، ويقّر بأبعاد سنننننننننننننننوء التغذية املتنّوعة، وكذلك من خالل إيالء انتباه أكرب لقدرة الفقراء يف 
، )مبا يف ذلك املزارعون األسننننننريون وصننننننغار املعنينيالوصننننننول إىل النظم الغذائية. وسننننننيسننننننتمر االهتمام بالدمج االجتماعي 

 عن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة من الناحية االقتصادية. فضال  والشباب والسكان األصليون(، 
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أما بالنسبة إىل تغرّي املناخ، فتسمح نظرية الّتغيري بتحقيق تكامل أفضل بني اجلوانب األساسية اخلاصة بالتكّيف  -238
تخفيف من اآلثار، مبا يف ذلك مواءمة اسنننننننننننننرتاتيجّيات تغرّي املناخ مع تلك اليت تؤثر يف تطوير النظم الغذائية وختضنننننننننننننري وال

 سالسل القيمة والرتكيز بصورة أكرب على االقتصاد األحيائي.
 

 التغيري يف إطار النتائج
 

الربنامج من منظور اهليكل املواضننننننيعي احلايل، لنقل  4أُعيد صننننننياغة إطار النتائج اخلاص بالربنامج االسننننننرتاتيجي  -239
حيث كانت النواتج واملخرجات ترّكز على مواضننيع متفّرقة على غرار وضننع املعايري والتجارة وتنمية سننالسننل القيمة والفاقد 

لوو نظم بواملهدر من األغذية واالسننننننننننتثمار والتمويل، إىل هيكل يرّكز بشننننننننننكل أكرب على النتائج. ويقّر اهليكل احلايل بأن 
لنظم واحلد لتشنننننننننننخيص القيود احلرجة املاثلة أمام تنمية هذه ا أكثر تكامال   فعالية يتطّلب هنج ازراعية وغذائية أكثر مشوال  و 

خلاص من اإلجراءات من جانب القطاعني ا جمموعة أكثر اتسنننناق ا وتنسننننيق ا من هذه القيود. وسننننيسننننمح ذلك بالتايل باتباع
اسنننننننننننعة من الوزارات اليت توثّر والياهتا على النظم الزراعية والغذائية(، إىل جانب اجملتمع املدين والعام )مبا يشنننننننننننمل مروحة و 
 والشركاء من اجلهات املاحنة.

 
وسيحّسن اهليكل اجلديد، عرب االنتقال من املعاجلة املستقلة جملاالت العمل املواضيعية، طريقة تركيز الدعم الذي  -240

ف حتسنننننننننننننننني كفاءة النظم الزراعية والغذائية ومشوليتها. وتنعكس هذه التغيريات على مسنننننننننننننننتوى توّفره املنظمة، وذلك هبد
األهداف االسرتاتيجية من خالل املؤشرات األربعة لألهداف االسرتاتيجية اليت ترصد التقّدم احملرز يف حتقيق مقصدين من 

من هذه األهداف، فضننننال  عن بيانات  17و 12من أهداف التنمية املسننننتدامة، ومقصنننند واحد لكل من اهلدفني  2اهلدف 
 النواتج واملخرجات احملّدثة.

 
 هيكلة النواتج األربعة على الشكل التايل: وأُعيدت -241
 

البلدان على وضع واعتماد معايري دولية لسالمة األغذية والصحة النباتية والصحة  1-4الناتج يدعم  )أ(
عاملية للنظم يف احلوكمة ال مع ا تساهم كّلها وجيهية طوعيةاحليوانية  واتفاقات جتارية دولية  وخطوط ت

ذه ميّكن البلدان من وضع سياسات وأنظمة توثّر على تنمية النظم وتنفيذ ه توّفر إطار االزراعية والغذائية و 
 السياسات واألنظمة.

ية، عن مع األطر الدول عرب القطاعات متاشي امواءمة السياسات واالسرتاتيجيات الوطنية  2-4الناتج يعزز  )ب(
طريق تعزيز قدرات منظمات القطاع العام على وضع وتنفيذ سياسات وأنظمة )مبا فيها تلك املرتبطة 
 بتنفيذ املعايري(، وخطط استثمار، إىل جانب تعزيز الرتتيبات التشغيلية على غرار الزراعة التعاقدية وعمليات

 لفاعلة على حنو أكرب.الشراء املؤسسية اليت تيّسر دمج صغار اجلهات ا

والفنية للجهات املعنّية بأنشطة سلسلة القيمة، وملزّودي  اإلداريةعلى تعزيز القدرات  3-4الناتج يرّكز  )ج(
 خدمات الدعم على غرار االستثمار والتمويل.



81 C 2017/3 

 

ألدّلة ا على تعزيز مجع البيانات واستخدامها لدعم عمليات اختاذ القرارات القائمة على 4-4الناتج  يعمل )د(
املتعلقة  نظام املعلوماتعلى كافة املستويات مبا يغطي كل من التحليل العاملي لألسواق )الذي يشمل 

 ( والعمل على الصعيد الوطين يف جمال رصد السياسات.باألسواق الزراعية

 
يذ السننننننياسننننننات، فمع توحيد خمرجني متصننننننلني بتن امانيةإىل  عشننننننرةوأُعيد تنظيم املخرجات واحلد من عددها من  -242

واالرتقاء باإلجنازات اخلاصنننننننننننننننة باحلد من الفاقد واملهدر من األغذية من مسنننننننننننننننتوى املخرجات إىل مسنننننننننننننننتوى األهداف 
 للتقدم احملرز. ذلك مؤشر ااالسرتاتيجية، باعتبار 

 

 النواتج والمخرجات
 

 ةضنننننننننننمن شنننننننننننراكدعم البلدان وكفاءة من خالل  مشوال  سنننننننننننتسننننننننننناهم املنظمة يف تطوير نظم زراعية وغذائية أكثر  -243
 .مع اجملتمع اإلمنائي وأصحاب املصلحة املعنيني، وذلك عرب أربعة نواتج وامانية خمرجات مرتابطة

 
  إىل األسنننننننننننننننواق البلدان لتحسنننننننننننننننني وصنننننننننننننننولاتفاقات وخطوط توجيهية طوعية و  معايير دولية صدددددددددددياغة 1-4الناتج 

 الدولية وأدائها
 

املعايري واملواصنننننننفات واالتفاقات التجارية الدولية اليت تسننننننناهم يف احلوكمة  يضنننننننمن هذا الناتج أن تكون صنننننننياغة -244
ا يكفل املرونة العاملية للنظم الغذائية واليت تشننكل بالتايل إطار ا يسننمح للبلدان بتصننميم اسننرتاتيجياهتا وسننياسنناهتا الوطنية، مب

 األسننننواق احمللية حتسننننني وصننننول صننننغار املنتجني إىل ، مبا يف ذلكةللبلدان لكي تسننننعى إىل حتقيق أهدافها اجملتمعيّ الكافية 
ة ويف يدعمان املشنننننننننننناركة الفاعلة للبلدان يف صننننننننننننياغة املعايري الدولياثنني ن هذا الناتج خمرجني . ويتضننننننننننننمّ والوطنية والدولية

 االتفاقات التجارية واخلطوط التوجيهية الطوعية على التوايل.
 

صنننننياغة البلدان ملوصنننننفات دولية جديدة ومنقحة خاصنننننة بسنننننالمة األغذية وجودهتا وبالصنننننحة  :1-1-4املخرج 
 االتساق الدويل لتحقيق مراجعالنباتية، واالتفاق عليها لتكون مبثابة 

 واجلمناعنات االقتصننننننننننننننننادينة اإلقليمينة التنابعنة هلنا على املشنننننننننننننننناركنة بفعنالينة البلندان: تعزيز قندرات 2-1-4املخرج 
ن ،ع شننننفافية إجراءات األسننننواقخطوط توجيهية طوعية تشننننجّ و ات دولية يف صننننياغة اتفاق  رص األسننننواقف وحُتسننننّ
 وإقامة نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة والفرص التجارية،

 
عية غذائية تدعم إقامة نظم زرا وتنفيذها لسدددياسدددات وأطر تنظيمية وترتيبات مؤسدددسددديةالبلدان  تصدددميم – 2-4الناتج 

 شاملة وفعالة
 

الرتتيبات و  نظمةواءمة وتصنننننميم وتطبيق السنننننياسنننننات واألعلى صنننننعيد املحتسنننننينات إجراء سنننننعى هذا الناتج إىل ي -245
تنسيق التدابري  من أجل املختّصة. ومن خالل العمل مع الوزارات على املستوى الوطينتشّكل بيئة األعمال املؤسسية اليت 

اسننناهتا قيق املواءمة ومزيد من االتسننناق يف اسنننرتاتيجياهتا وسنننيعلى مسنننتوى احلكومة ككل، سنننتسننناعد املنظمة البلدان يف حت
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 من خالل العمنننلوميكن ضنننننننننننننننمن األطر اليت حتنننددهنننا املعنننايري واملواصنننننننننننننننفنننات واالتفننناقنننات التجنننارينننة الننندولينننة.  الوطنينننة
يف  وكفاءة مشوال  ر أكث تطوير نظم زراعية وغذائيةاليت حتول دون قات عوّ املحتديد  ،على هذا الناتج واملخرجات ذات الصلة

 . حمددة األهداف وفّعالة على حنو أكرببلد ما لتصبح التدخالت بالتايل 
 

للمعايري،  لتيسننننننننري االمتثال التنظيميةتطبيق السننننننننياسننننننننات واألطر  دعم ما يلي: دةدّ احملالت تدخّ ال وسننننننننتتضننننننننمن -246
الفاقد  احلد من، و بادالت التجاريةتعزيز الت وضننننمان اتباع هنج مّتسننننقة السننننتخدام مضننننادات امليكروبات، من أجل تيسننننري

ية/العامة تيبات التشننغيلية احملسنننة )مثل الزراعة التعاقدية واملشننرتيات املؤسننسننتصننميم وتنفيذ الرتّ  ودعم واملهدر من األغذية،
ؤدي ، اليت سننت(وما إىل ذلك وسننالسننل اإلمدادات الغذائية القصننرية، والرتتيبات التعاقدية ونظم االسننتالم يف املسننتودعات،

احلوكمة  لهياكهيكل أوضنننننننح وبالتايل إىل حتسنننننننني وصنننننننول صنننننننغار اجلهات الفاعلة إىل األسنننننننواق  وتعزيز  يإىل طلب ذ
ني الوزارات ما بيف ومنتديات التنسننننننننيق  نيالصننننننننناعية ومنظمات املسننننننننتهلك االحتادات)مثل املتعددة أصننننننننحاب املصننننننننلحة 

 ني(.وجبهات الربملانيّ 
 

ظمات القطاع العام على تصننننميم وتنفيذ السننننياسننننات واالسننننرتاتيجيات واألطر تعزيز قدرات من: 1-2-4املخرج 
 إقامة نظم زراعية غذائية شاملة وفعالة. تدعم اليتالتنظيمية وخطط االستثمارات الوطنية 

العام واخلاص على تصنننننننننننننميم وتنفيذ ترتيبات تشنننننننننننننغيلية تدعم  القطاعنيتعزيز قدرات منظمات  2-2-4املخرج 
 ة غذائية شاملة وفعالة.إقامة نظم زراعي

 
ة الشاملة للنهوض باملنش ت الزراعي القطاعين العام والخاص وزيادة االستثمارات قدراتلالبلدان تعزيز  – 3-4الناتج 

 وتطوير سلسلة القيمة
 

 ةيف سنننننلسنننننلة القيمة من أجل حتسنننننني عمليّ  ةهذا الناتج بدعم قدرات األطراف الفاعل ضنننننمنسنننننيسنننننمح العمل  -247
ائية. عم واالسننننننننننننتثمارات املرتبطة بتطوير النظم الزراعية والغذدّ توفري خدمات الاألعمال و خاصننننننننننننة برتاتيجيات تطبيق اسنننننننننننن

القدرات ( النهوض ب1)من أجل:  املتخذة القيمة واملمارسات اجليدة، سيجري دعم التدابري ةانطالق ا من حتليالت سلسلو 
 ةاألطراف الفاعل وغريها من ؤسننسنناتالزراعية وامل ني، واألعمال التجاريةللمزارعني األسننريني وصننغار املنتجالتقنية واإلدارية 

سنننننويق التّ و الّتجهيز حويل و وحتسنننننني مسنننننتوى ونوعية االسنننننتثمارات العامة واخلاصنننننة يف أنشنننننطة التّ  (2)يف سنننننلسنننننلة القيمة  
وتوسنننيع نطاق الوصنننول إىل خدمات  (3)يف األغذية والزراعة   ةالعامليات يف االسنننتثمار  واملسنننامهة بالتايل يف احتواء الرتاجع

( ومساعدة هذه اجملموعات على العمل 4)  بالنسبة إىل اجملموعات األكثر تعّرضا  للمخاطر مويل وأدوات إدارة املخاطرالتّ 
لناتج وسنننيتعمد هذا ا احملددة قطري ا. هتاسنننامهابطريقة صنننديقة للبيئة ومراعية للمناخ مبا ميّكن البلدان األعضننناء من االلتزام مب

ئة يف جمال ار حسننننننننينات الطّ الزراعية وسننننننننالسننننننننل القيمة والتّ  على صننننننننعيدي النهوض باألعمال التجاريةعلى العمل اجلاري 
 ة وأدوات إدارة املخاطر.والنظم املاليّ  اتاالستثمار 

 
تنمية داف المن إطار الرقابة اخلاص بأه جزء ابات  واملهدر من األغذيةانطالق ا من اإلقرار بأن خف  الفاقد و  -248

ري التعامل االسنننرتاتيجي. وجي اهلدفتائج على مسنننتوى النّ  الفاقد واملهدر من األغذية كنتيجة من املسنننتدامة، جرى اعتماد
 ،خلسنننائر األغذيةاملؤشنننر العاملي اخلاص بأهداف التنمية املسنننتدامة، أي  1-3-12مع املوضنننوع من خالل تضنننمني املؤشنننر 
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يق ذلك إضنننننفاء ب العمل على حتقإىل جانب برنامج األمم املتحدة للبيئة. وسنننننيتطلّ  ادعة لهو املنظمة وكالة  ذي اعُتربتوال
دراهتا قالّنهوض براعية يف الزّ  واألعمال الّتجارية املنتجني عن دعم فضننننننننال  (، 2-4)الناتج  املشننننننننّجعةحتسننننننننينات على البيئة 

 (.3-4التقنية واإلدارية ووصوهلا إىل التمويل )الناتج 
 

 بالقدرات الفنية واإلدارية إلقامة سنننالسنننل قيمة زراعية القيمةتزويد اجلهات الفاعلة يف سنننلسنننلة : 1-3-4املخرج 
 غذائية مستدامة وفعالة وشاملة

تعزيز قدرات منظمات القطاعني العام واخلاص على زيادة االستثمارات يف األدوات واخلدمات  :2-3-4املخرج 
 ها وتنفيذها لغرض إقامة نظم زراعية غذائية شاملة وفعالةاملالية وآليات إدارة املخاطرة، وتصميم

 
 نظم زراعية غذائية إقامةمن أجل دعم األدلة  إلى باالستناد لقراراتلالبلدان  اتخاذ-4-4الناتج 
 

جارة واألسننواق اخلاصننة بالت والتحليالتسننتعمل املنظمة مبوجب هذا الناتج على دعم تطوير واسننتخدام البيانات  -249
لالسنننرتشننناد  إلتاحة البيانات والتحليالت والوطيناإلقليمي  املسنننتوينيعن أنظمة املعلومات ورصننند السنننياسنننات على  فضنننال  

 ةة وتنافسننننننني  الب  وصننننننن أمن اأكثر غذائية قطاعات زراعية هبا عند إجراء تغيريات يف السنننننننياسنننننننات بغرض التشنننننننجيع على قيام 
ملناسنننبني رية بشنننأن املنتجات اليت سنننُتعرض للبيع والتوقيت واملكان اولتمكني صنننغار اجلهات الفاعلة من اختاذ قرارات مسنننتن

عم عملية القرار للحصننننننول على أدلة من أجل د صننننننانعي تسننننننمح بتلبية طلبات اليّت  األدلةبذلك سننننننتوفر املنظمة لبيعها. و 
مسننننتوى الكفاءة  لىغرات عالثّ  تصننننميم وتطبيق السننننياسننننات املالئمة واملتسننننقة وخطط اإلنفاق العامة املناسننننبة هبدف سنننندّ 

 والشمول اليت تشوب الكثري من النظم الزراعية الغذائية.
 

سنننننننننواق الشنننننننننفافية يف األ عن األسنننننننننواق العاملية لتشنننننننننجيع والتحليالتتوفري أحدث املعلومات : 1-4-4املخرج 
 األسواق.التجارة و  والفرص العاملية واإلقليمية واحمللية على مستوى

لقطاع العام مبا يلزم إلنشننننننننناء نظم لرصننننننننند وحتليل آثار السنننننننننياسنننننننننات التجارية : تزويد منظمات ا2-4-4املخرج 
 .والغذائية والزراعية على النظم الزراعية الغذائية الوطنية
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 بل كسب العيش على الّصمود أمام التّهديدات واألزماتزيادة قدرة س   - 5الهدف االستراتيجي 
 بآالف الدوالرات

 المجموع من خارج الميزانية الصافية االعتمادات النتيجة التنظيمية
5-1 

15,237 19,986 35,223 

5-2 
12,701 41,335 54,036 

5-3 
18,011 178,255 196,265 

5-4 
8,188 415,183 423,370 

 708,894 654,758 54,136 المجموع

 
 السياق
 

دة إىل الزراعة على الصنننمود أمام ش املسنننتنييف زيادة قدرة سنننبل كسنننب الع 5تتمثل مسنننامهة اهلدف االسنننرتاتيجي  -250
 التهديدات واألزمات الرئيسننننننية اليت تؤدي إىل ت كل املكاسننننننب التنموية اليت كانت صننننننعبة املنال، فضننننننال  عن التقدم احملرز

وفري مزيد من نتاج مزيد من الغذاء وتإلحنو بلوو األمن الغذائي. وإىل جانب التحدي الثالثي الذي تواجهه البلدان النامية 
لوظائف وإدارة املوارد الطبيعية بصننننننننورة مسننننننننتدامة، يربز تنامي حجم األزمات والكوارث ووتريهتا وتأثريها، ال سننننننننيما تلك ا

 املرتبطة بتغري املناخ والتهديدات والنزاعات املرتبطة بأمن السلسلة الغذائية.
 

أصنننننننننننننننيب القطاع  ظواهر املناخّية املتطرفة. إذاملخاطر الطبيعية بالبلدان واجملتمعات احمللّية مبا يف ذلك الوحُتدق  -251
يف املائة من األضنننننننرار املتأتية عن املخاطر والكوارث الطبيعية يف البلدان النامية  22بنحو  2013و 2003الزراعي بني عامي 

  املننناخ،ويف ظننّل تغري  29يف املننائننة يف قطنناع الزراعننة إذا مننا جرى احتسنننننننننننننننناب الظواهر البيئيننة واملننناخيننة املتطرفننة فقط(. 25)
من املتوقع تزايد حجم وحّدة ووترية الظواهر املناخية املتطرفة مثل موجات اجلفاف والفيضانات واألعاصري وحرائق الغابات 
لتتسنننننننبب مبزيد من األضنننننننرار واخلسنننننننائر. ويؤّكد اتفاق باريس بشنننننننأن تغري املناخ على احلاجة إىل تعزيز قدرة البلدان األكثر 

 30واحتواء الصدمات وإعادة تشكيل مسار التنمية من أجل التخفيف من املخاطر املناخية. هشاشة على توقع املخاطر
 

وسننامهت عوملة التجارة ونظم اإلنتاج الغذائي املكثف وظاهرة تغري املناخ بصننورة متزامنة يف زيادة احلاالت الطارئة  -252
ألحراج( العابرة نية )مبا فيها املائية( والنباتية )مبا فيها اعلى امتداد السننننننننننلسننننننننننلة الغذائية واملتأتية عن اآلفات واألمراض احليوا

ا ومن املتوقع  للحدود والعالية األثر، فضنننننننننننننال  عن األحداث املرتبطة بسنننننننننننننالمة األغذية. وتشنننننننننننننهد التهديدات الوبائية تزايد 
 راء هذه التهديدات.تنوعة الكامنة و أن يتواصل هذا الّتزايد إالّ يف حال اختاذ تدابري أكثر فعالية ملعاجلة جمموعة األسباب امل

 
 وأخري ا، تشننننننننننننننكل مسننننننننننننننتويات الّتقّزم ومعدالت الوفيات لألطفال دون سننننننننننننننّن اخلامسننننننننننننننة مصنننننننننننننندر قلق خاص -253
مليون شننننننخص يعيشننننننون يف حاالت أزمات ممتدة والذين غالب ا ما يتأثرون بالنزاعات. وتتسننننننم األزمات املمتدة  500لنحو 

مثل النزاعات واملخاطر الطبيعية والصنننننننننندمات االجتماعية واالقتصننننننننننادية والتهديدات احملدقة مبزيج من املسننننننننننببات املتكررة 
                                                      

 الزراعة واألمن الغذائي. علىآثار الكوارث  ،2015منظمة األغذية والزراعة   29
 ( اليت جرى إطالقها خالل مؤمتر األطراف احلادي والعشرين.A2Rلتوقع والتحمل وإعادة التشكيل )الصمود أمام تغري املناخ العاملي لمبادرة   30

http://www.fao.org/3/a-i5128e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5128e.pdf
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بالسننننلسننننلة الغذائية واحلوكمة اهلشننننة والقدرات املؤسننننسننننية الضننننعيفة. ويشننننكل انعدام األمن الغذائي احلاّد مسة مشننننرتكة بني 
لدان أضنننننننعاف أمثال املعدالت املسنننننننجلة يف ب حاالت األزمات املمتدة حيث تعادل معدالت النقص يف التغذية حنو ثالثة

لعنف واالسنننتغالل عرضنننة لنامية أخرى  أي هي احلاالت اليت غالب ا ما تكون املرأة فيها متأثّرة بصنننورة غري متناسنننبة وتكون 
 اجلنسيني.

 
 البرندامج االسدددددددددددتراتيجي لزيدادة قددرة سدددددددددددبدل كسددددددددددددب العيش على الصدددددددددددمود أمدام التهدديددات واألزمدات 

 (5الستراتيجي )البرنامج ا
 

 شننننناط.بناملنظمة أسنننننهمت فيها اليت األخرية العاملية بالعمليات السنننننياسننننناتية  5يسنننننرتشننننند الربنامج االسنننننرتاتيجي  -254
 ليت تدعما مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنسننننننننننايننتائج مداوالت جّيد مع بشننننننننننكل الربنامج متوائم عالوة على ذلك، فإن و 

اؤ على والسننننياسنننن يالتشننننغيلناسننننق الت تعزيز هبدف السننننالمعلى  الرامية إىل احلفاظ واجلهود ناإلنسننننا قوقحل احملورية األمهية
 2021-2018خالل الفرتة إضنننننننايف ترّكيز سنننننننينصنننننننب ويف هذا السنننننننياق،  .والسنننننننالم واإلمنائي اإلنسننننننناينامتداد حمور العمل 

ة وهنج "صنننننننننحة يدات احملدقة بالسنننننننننلسنننننننننلة الغذائيعلى تغري املناخ والظواهر املناخية املتطرفة الناجتة عنه  فضنننننننننال  عن التهد
 الوقاية من النزاعات وحركات النزو  البشري.مسامهة املنظمة يف و   واحدة"
 

سنننننتعانة باالأيضنننننا  على تغري املناخ وعلى الظواهر املناخية املتطرفة ذات الصنننننلة  5وسنننننريكز الربنامج االسنننننرتاتيجي  -255
 طر الكوارث كننننننأسنننننننننننننننننننناس لنننننندعم البلنننننندان واجملتمعننننننات احملليننننننةاتفنننننناق بنننننناريس وإطننننننار سننننننننننننننننننننننداي للحنننننند من خمننننننابنننننن

 يف اجلوانننب القطنناعيننة للّتكّيف مع تغري املننناخ واحلننّد من خمنناطر الكوارث من أجننل تعزيز القنندرة على الصنننننننننننننننمود يف وجننه
 تغري املناخ.

 
نظوره من مكرب على هنج "صننحة واحدة" أتركيز ، سننينصننب أزمات السننلسننلة الغذائيةبشننأن العمل جمال وضننمن  -256

األوسنننع ، مما يسننناهم يف تفعيل سنننبل التعاون بني القطاعات من أجل حتسنننني األمن الغذائي والتغذية والصنننحة والرفاه من 
 خالل الّتخفيف من آثننار األزمننات الننناشنننننننننننننننئننة عن مسنننننننننننننننتوى التفنناعننل بني اإلنسننننننننننننننننان واحليوان والبيئننة احمليطننة فضنننننننننننننننال  

ا عمل املنظمة املتعدد القطاعاتسنننننننناس املعن التخفيف من هذه اآلثار. ويشننننننننمل األ  نطقي لنهج "صننننننننحة واحدة" أيضنننننننن 
يف جمال املخاطر املتصننننننلة مبقاومة مضننننننادات امليكروبات واسننننننتخدامها إىل جانب االنشننننننغاالت العاملية واحمللية وأحد أكرب 

دمات اإلرشننناد خ التهديدات على الصنننحة العامة على مسنننتوى العامل. ويف جمال صنننحة احليوان، تربز مسنننألة تعزيز قدرات
البيطري كأولوية. وبصورة مماثلة، من املقّرر إيالء أمهية أكرب إىل الفقر املرتبط باألمراض املتوطّنة واألمراض املقّيدة للتبادالت 
التجارية ال سننننننننننننننيما طاعون اجملرتات الصننننننننننننننغرية. ومن املقّرر الرتكيز بصننننننننننننننورة أكرب على الرابط ما بني تغري املناخ واألمراض 

ات النباتية واحليوانية من خالل استخدام هُنج شاملة ومتكاملة جيري دجمها مع أداوت وضع النماذج من أجل حتضري واآلف
 البلدان املعرضة بشكل أفضل وفهم اآلثار ومحاية الفئات األكثر ضعفا .

 
اصننننة بالرجال ويات اخلتوثيق وفهم كيفّية معاجلة األول من أجلويف هذا السننننياق، سننننتواصننننل املنظمة العمل أيضننننا   -257

 والنسننننننننننناء على مسنننننننننننتوى التدخالت التغذوية والغذائية يف السنننننننننننياقات املتأثرة بالنزاعات ملعرفة كيف ميكن هلذه األولويات
 ضننعو أن تصننقل عميات بناء السننالم والنهوض باملسنناواة بني اجلنسننني إثر انتهاء النزاعات العنيفة. ومن املقرر الرتكيز على 
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اواة بني اجلنسننننننني وهتدف إىل معاجلة جماالت انعدام املسنننننناواة املوجودة فضننننننال  عن توفري وبناء األصننننننول برامج تراعي املسنننننن
بطريقة تسننننننمح بتمكني الضننننننحايا )مثال  من خالل توفري فرص الوصننننننول اآلمن واملضننننننمون إىل األراضنننننني واألموال الزراعية 

 النقدية وغريها من املوارد املنتجة للنساء والشباب(.
 

مبا يف ذلك النزاعات العنيفة، واسرتشاد ا بإطار العمل بشأن األمن  ،األزمات املمتدة بشأنجمال العمل يف إطار و  -258
 رني األمن الغذائي والسننالم واالسننتقراالقائمة بالرتّكيز على الروابط سننينصننب ، 31 الغذائي والتغذية يف ظّل األزمات املمتدة

 الرتكيز يتمثل سنننننننننننولويات الناشنننننننننننئة مثل اهلجرة والنزو  واحللول الدائمة. وبالتايل، األيف الوقت ذاته على معاجلة مع العمل 
إظهار دور الزراعة واألمن الغذائي يف اسنننننننننننتدامة السنننننننننننالم واالسنننننننننننتقرار يف  2021-2018هذا خالل الفرتة  يف جمال العمل

 رة.واملسامهة يف الوقاية من النزاعات، مبا يف ذلك الروابط مع حاالت النزو  واهلج
 

 اسنننننننننيني سننننننننناألشنننننننننركاء الع متعزيز جماالت التكامل والت زر مع الربامج االسنننننننننرتاتيجية األخرى و تتم مواصنننننننننلة وسننننننننن -259
اسنننات ال سنننيما يف جمال تعزيز القدرة على الصنننمود يف سنننياق السننني ،على املسنننتوى الفين والتشنننغيلي وعلى مسنننتوى املوارد
ية كينّية  والقدرة على مواجهة املخاطر والنظم اإليكولوجية الزراعية والغذائاملسنننننننننننننننتدامة لألمن الغذائي والتغذية والبيئة التم

الذكّية مناخّيا  واملستدامة  واحلماية االجتماعية املستجيبة للّصدمات وفرص العمل يف املناطق الريفية وقدرة سالسل القيمة 
لبيئننة بتوطينند مننت املنظمننة وبرنننامج األمم املتحنندة لتطبيق على الصنننننننننننننننمود. ويف مننا يتعلق بتغري املننناخ، قنناالغننذائيننة القننابلننة لل

لدعم البلدان واجملتمعات احمللية األشنند عرضننة ملخاطر ( A2R)املناخ" أمام تغري املناخ  الصننمودتعاوهنما من خالل "مبادرة 
غذية العاملي امج األوقد تعّهدت املنظمة وبرن الوقاية من النزاعات وبناء السالم.ويف جمال األمن الغذائي من خالل املناخ، 
ل يف البلدان اليت تعاين من أزمات. وسنننننننننننننننتواصننننننننننننننن طالع جملس األمن يف األمم املتحدة بانتظام على حالة األمن الغذائيإب

انية ومع آليات بني الوكاالت املعنية بالشؤون اإلنس املنظمة التزامها وتعاوهنا بني الوكاالت، مثال  مع اللجنة الدائمة املشرتكة
اإلمنائية يف األمم املتحدة / اللجنة التنفيذية للشنننننننننننننؤون اإلنسنننننننننننننانية، من أجل إجياد حلول متنع نشنننننننننننننوب نزاعات  اجملموعة

 وتساهم يف بناء السالم. 
 

، سنننننننيسنننننننمح صنننننننقل األسننننننناس املنطقي للناتج برتكيز اجلهود بصنننننننورة أكرب على تغري املناخ والظواهر على العمومو  -260
مج العمل اخلاص بالسننالم واالسننتقرار املسننتدامني وحاالت التهجري القسننري. وسننيجري املتطرفة وهنج "صننحة واحدة" وبرنا

الرتّكيز بشكل خاص على التزامات منظمة األغذية والزراعة خالل مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين دعما  لربنامج عمل 
منظمة يف لود. ونظرا  إىل الدور الفاعل لاألمني العام للعمل اإلنسنننننناين الذي يتمحور حول مضننننننوع بناء القدرة على الصننننننم

أولويّات هذه  5صنننننقل هذه االتفاقات العاملية احلديثة يف جمال السنننننياسنننننات، تعكس سنننننلسنننننلة نتائج اهلدف االسنننننرتاتيجي 
 االتفاقات على أكمل وجه.

 
ف من أهدا 16و 15و 13و 11و 2و 1سننننننيسنننننناهم عمل املنظمة بصننننننورة مباشننننننرة يف حتقيق مقاصنننننند األهداف و  -261

 أهداف التنمية املسننننننننننتدامة املدرجة ضننننننننننمن إطار النتائج اخلاص باهلدف التنمية املسننننننننننتدامة من خالل جمموعة مؤشننننننننننرات
 .5االسرتاتيجي 

  
                                                      

 متدة الصادر عن جلنة األمن الغذائي.إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية يف ظّل األزمات امل  31
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 حمور الرتكيز تغيري
 

 املطروحة القضايا حتليلال يزال  ،5 االسرتاتيجي اهلدفحتقيق  يف املنظمةمسامهة  تقييم يفكما هو مشار إليه  -262
بعني  التقييم الصادرة عن توصياتوقد ُأخذت ال. كبري  حد إىل نيصاحل التغيريلربنامج االسرتاتيجي اخلاصة با ونظرية
 واالستقرار، والسالم ائيالغذ األمن بنيالقائمة  والروابط باملناخ، الصلة ذات املتطرفة الظواهر على الرتكيززيادة  مع ،االعتبار
 .وسعاأل همنظور  يف واحدة صحة هنج واعتماد
 

 جرت ليتا اهلامة الدولية يةالسياسات واحلوارات عملياتال نتائج ملراعاةا جهد   أيضا 5الربنامج االسرتاتيجي وسيبذل  -263
 باريس فاقوات ،الكوارث خماطر من للحد سنداي وإطار ،أهداف التنمية املستدامة سيما وال ،نصرمتنياملسنتني الخالل 
 .هلامةا االلتزامات من بعدد نظمةالذي تعهدت فيه املاإلنساين  للعمل العاملي ةالقم ومؤمتر املناخ، تغري بشأن
 

 ولكن املساواة، عدم ةمعاجلليس فقط على  زتركّ و  اجلنسانية العتباراتا تراعي برامجوضع ل متزايد اهتماموسُيوىل  -264
ننزاعات وال األزمات نم نو املتضرر ال سيما و  ا،ضعف  شد األ الفئات كنيؤدي إىل متت بطرق ئهاوبنا األصولأمني تعلى  أيضا
 األخرى نتاجيةاإل واملوارد النقدو  األراضيضمون إىل املو  مناآل وصولالإمكانية  توفري خالل من املثال سبيل على) متدةامل

 (.والشباب للنساء
 

 النتائج إطار يف التغيري
 

 هدافمقاصد أل سعةلرصد ت اهلدف االسرتاتيجي ستوىم على التسعة املؤشرات يف الرتكيزحمور  يف التغيري يربز -265
 .16و 15و 13و 11و 2و 1التنمية املستدامة 

 
من  للنواتج إلمجايلا العدد ختفي وقد مت . سنداي إطاربنية  مع كبري  حد إىلوتظل بنية النواتج األربعة متوائمة  -266

 .1إطار الناتج  حتت التنسيقبشأن  العملحيد تو  خالل من ،تسعة إىل امانية نواتج
 

متدة ملا واألزمات الغذائية السلسلةيف  األزماتبشكل أكرب على  املخاطر حوكمةبشأن  1-5الناتج سريكز  (أ)
 الكوارث طرخما من احلدالوطنية املتعلقة ب سياساتالو  سرتاتيجياتاال يفوسيدرجها على حنو أفضل 

والعمل  لتنميةني االرتابط القائم ب رو إطار  يف املةمتك بطريقة التنسيق تعزيز زيادة دفوذلك هب األزمات،بو 
 .اإلنساين

درة على الق قياس علىو  جهة، من املبكر والعمل املبكر اإلنذار بني الصلة تعزيز على 2-5الناتج  كزري سو  (ب)
نها، اإلبالو عو  واخلسائر األضرارنظام اإلحصاءات بشأن  على املؤسسي الطابع إضفاء وعلى ،الصمود
 ة أخرى.من جه
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 اليت االجتماعية احلمايةنظم  وتنفيذ تعزيزب ،3الربنامج االسرتاتيجي  مع بالتعاون، 3-5الناتج وسيقوم  (ج)
 األراضيىل إ الوصول دعمالعمل يف الوقت نفسه على  معصدمات وتقوم على معرفة املخاطر لليب ستجت

 .متدةامل واألزماتننزاعات ال خالل خاصةحيازهتا و  الطبيعية واملوارد
 سانيةاإلن املساعدات وتقدمي الطوارئ حلاالتلغرض التأهب  القدرات بناء على ركزي 4-5الناتج  زالي ال (د)

وأصبح  نياثنإىل خمرجني  املخرجات عدد ختفي  مت ،ا الناتجهذإطار  ضمنو . العيشكسب   سبل إلنقاذ
 . 2-1-5خرج امل ضمن اآلن ظهري التنسيقبشأن  السابق املخرَج

 
 واتج والمخرجاتالن
 

سنننننتسننننناهم املنظمة يف زيادة قدرة سنننننبل كسنننننب العيش على الصنننننمود أمام التهديدات واألزمات من خالل أربعة  -267
  .نواتج وامانية خمرجات مرتابطة ببعضها البع 

 
 زماتألللحد من املخاطر وإدارة ا لنظم وأطر قانونية وسياساتية ومؤسسية تنفيذهاالبلدان أو  اعتماد :1-5الناتج 
 

جرى ضننننننننننننننمن هذا الناتج حتديد ثالثة جماالت حتظى بأولوية إلجراء التعديالت االسننننننننننننننرتاتيجية الالزمة يف الفرتة  -268
 . وانطالقنن ا من التخفيف من خمنناطر الكوارث املتصنننننننننننننننلننة بنناملخنناطر الطبيعيننة واملننناخيننة، تتمثننل األولويننة األوىل2018-2021

 ذلك يفلة الغذائية )مبا يف ذلك هنج "صنننننحة واحدة"( واألزمات املمتدة )مبا يف الرتكيز بشنننننكل أكرب على أزمات السنننننلسننننن
الوقاية من النزاعات وبناء السننالم( وتضننمينها بشننكل أفضننل يف االسننرتاتيجيات والسننياسننات القطاعية مسننامهة املنظمة يف 

املواءمة بني  م البلدان لتحقيقاخلاصة مبخاطر الكوارث واألزمات على املستوى الوطين. ويشمل ذلك على سبيل املثال دع
السننننننننياسننننننننات والربامج القطاعية املختلفة املتصننننننننلة بنهج "صننننننننحة واحدة" )الدعم املؤسننننننننسنننننننني للمنتديات الوطنية املتعددة 

 القطاعات لنهج "صحة واحدة"( ووضع سياسة مؤسسية للوقاية من النزاعات واستدامة السالم واالستقرار.
 

 سنننننننننننننننعي املنظمة املسنننننننننننننننتمر لدمج وتعميم العمل على التخفيف من املخاطر والتكيف أما األولوية الثانية فهي -269
طار سننننداي واتفاق من إ وقد عزز هذا الطلب كل   مع تغري املناخ بطريقة مّتسنننقة يف السنننياسنننات واالسنننرتاتيجيات الزراعية.

 إطار تعددة أصحاب املصلحة يفباريس. إضافة إىل ذلك، سيجري العمل على اختاذ تدابري ملموسة من خالل الشراكة امل
ا لتطوير اسننرتاتيجيات حمددة لبناء القدرة  الصننمود أمام تغري"مبادرة  املناخ" الصننادرة عن األمني العام لألمم املتحدة، ودعم 

 على الصمود.
 

ألخرى ا وتتمثل األولوية الثالثة يف الرتكيز بشنننننننننكل أكرب على االسنننننننننتثمارات املراعية للمخاطر وأشنننننننننكال التمويل -270
 لتعزيز القدرة على الصنننننننننننننننمود من أجل سنننننننننننننننّد الفجوة القائمة بني متويل العمل اإلنسننننننننننننننناين واإلمنائي وتعظيم االتسننننننننننننننناق
بني السياسات وآليات التنسيق ذات الصلة. وتتضمن هذه األولوية، من بني مجلة أمور، الّتنسيق وحتسني برامج االستثمار 

الوقاية منها وإدارة األزمات مع جمموعة من األطراف الفاعلة ضننمن اجملموعات للعمل املسننبق على التخفيف من املخاطر و 
   احمللية املعنية بالعمل اإلنساين والتنمية وبناء السالم واملناخ.
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تعزيز القدرات الوطنية للحكومة واملنظمات العامة على صياغة وتعزيز برامج استثمار  :1-1-5املخرج 
 صة باحلد من املخاطر وبإدارة األزماتوسياسات واسرتاتيجيات وخطط خا

 : حتسني آليات التنسيق وتعبئة املوارد للحد من املخاطر وإدارة األزمات.2-1-5املخرج 
 

 ملواجهة التهديدات احملتملة واملعروفة واملستجدةلمعلومات منتظمة ولإلنذار المبكر  البلداناستخدام : 2-5الناتج 
 

ب وتطبيق توطينند جرى حتنندينند أولويتني من أجننل -271  الروابط بني مراقبننة املخنناطر وتفعيننل اإلنننذارات والوقننايننة والتننأهننّ
يف حال بروز إنذارات حاّدة مع التوصننننننل إىل فهم أفضننننننل للعامل احملدد للهشنننننناشننننننة واقرتا  التدبري املالئم،  املبكرةالّتدابري 

لعالية األثر حليوانية والنباتية العابرة للحدود افضننننننننننننننال  عن الرتكيز بشننننننننننننننكل خاص على الظواهر املناخية املتطرفة واألمراض ا
 حتسنننننننننننننننني الرابط بني اإلنننذار املبكر والتنندبري املبكر، أي تطوير نظننام لإلنننذار  (1)واألزمننات املمتنندة مبننا فيهننا النزاعننات: 

 الكوارث املرتقبة  روالتدابري املبكرة من أجل ترمجة اإلنذارات إىل تدابري تأّهب استباقية تسمح بالتخفيف من آثا –املبكر 
( وحتسنننننني القدرات يف جمال مجع البيانات وحتليلها وقياس قدرة الزراعة واألمن الغذائي والتغذية على الصنننننمود من أجل 2)

ل إىل سنننننياسنننننات وبرامج مراعية للمخاطر، ال سنننننيما على مسنننننتوى تقدير األضنننننرار واخلسنننننائر يف القطاع الزراعي  32التوصنننننّ
 واإلبالو عنها.

 
وضع آليات أو حتسينها لتحديد التهديدات ورصدها، وتقييم املخاطر وتنفيذ اإلنذار املبكر  :1-2-5املخرج 

 املتكامل ويف الوقت املناسب
 : حتسني القدرات الوطنية على تقييم قابلية التأثر وقياس القدرة على الصمود.2-2-5املخرج 

 
 على صعيدي األسرة والمجتمع المحلي والتعّرة لهابالحد من المخاطر  البلدان قيام: 3-5الناتج 
 

املشنننننورة حول أدوات وممارسنننننات اجملتمعات احمللية  ( إسنننننداء1)سنننننوف يتمحور العمل حول أولويات ثالث هي:  -272
للحد من املخاطر وتدعيمها على مستوى سبل كسب العيش املعتمدة على الزراعة مع الرتكيز بشكل خاص على الظواهر 

( وتقوية أدوات احلماية 2مات السننننننننلسننننننننلة الغذائية مبا يف ذلك هنج "صننننننننحة واحدة" وحاالت النزاع  )املناخية املتطرفة وأز 
االجتماعية ونقل املخاطر ال سيما يف السياقات اهلشة واملناطق املعرضة للكوارث فضال  عن متكني املرأة واملنظمات املعنية 

ي والتغذية يف ظّل األزمات املمتدة والنهج املراعية للشنننننننننننننننؤون باملرأة متاشننننننننننننننني ا مع مبادئ إطار العمل بشنننننننننننننننأن األمن الغذائ
 ( ودعم الوصننننننننول إىل األراضنننننننني واملوارد الطبيعية وحيازهتا من أجل التخفيف من ضننننننننعف اجملتمعات احمللي3اجلنسننننننننانية  )

ا على املسنننننننننننناواة بني اجلنسننننننننننننني وتطبيق ا ال طوط التوجيهية خلسننننننننننننيما يف حاالت الّنزاع واألزمات املمتدة مع الرتكيز حتديد 
 الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين.

 
تعزيز قدرات احلكومة واجملتمعات احمللية وأصنننننننننحاب املصنننننننننلحة الرئيسنننننننننيني اآلخرين على تنفيذ : 1-3-5املخرج 

 ار التهديدات واألزماتممارسات الوقاية والتخفيف اجلّيدة للحّد من آث

                                                      
  املناخ.املعنية باخلسائر واألضرار املرتبطة باتفاق تغريالربط باألضرار واخلسائر ضمن إطار سنداي للحد من خماطر الكوارث وآلية وارسو الدولية   32
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 : تزويد اجملتمعات احمللية مبمارسات وتدابري للحد من قابلية التأثر2-3-5املخرج 
 

 االستجابات الفعالة لها وإدارةللكوارث واألزمات البلدان  تأهب: 4-5الناتج 
 

تمعننات احمللينّنة يف جمننال تعزيز قنندرات البلنندان واجمل (1)جرى حتنندينند اجملنناالت الثالثننة التنناليننة ضنننننننننننننننمن األولويننات:  -273
التأّهب الختاذ تدابري مبكرة اسنننننننننننننننتجابة لإلنذارات املبكرة يف مواجهة الصننننننننننننننندمات املناخية )ال سنننننننننننننننيما حاالت اجلفاف 
والفيضنننننانات والعواصنننننف(، واملخاطر الصنننننحّية والنزاعات الناشنننننئة عن األمراض العالية األثر من أجل محاية سنننننبل كسنننننب 

( والرتكيز على حاالت النزو  القسننننري وال سننننيما الالجئني والنازحني داخلي ا. وسننننيدعم 2) العيش الزراعية بصننننورة أفضننننل 
احللول املطروحة لظاهرة النازحني والالجئني واليت تضمن التطبيق املنهجي للتدابري املراعية للمساواة  5الربنامج االسرتاتيجي 

عتماد ليت تشننننننجع على النهج االبتكارية اليت تدعم ابني اجلنسننننننني واليت تسننننننمح بدمج الشننننننباب، فضننننننال  عن الشننننننراكات ا
( وزيادة مسنننننننننننتوى 3الالجئني والنازحني داخلي ا على أنفسنننننننننننهم من خالل سنننننننننننبل كسنننننننننننب العيش املعتمدة على الزراعة  )

 التدخالت املستندة إىل النقد يف سياق نظم احلماية االجتماعية املستجيبة للّصدمات واملعّززة بتنسيق أعلى من أجل دعم
 وضع اخلطط والربامج للعمل اإلنساين على سنوات متعددة وآليات التمويل املرنة وغري املخصصة.

 
تعزيز قدرات السننننننلطات وأصننننننحاب املصننننننلحة على املسننننننتوى الوطين يف جمال التأهب للطوارئ : 1-4-5املخرج 

 زماتللحد من تأثري األ
 ب إىل اجملتمعات املتضنننننننررة من األزمات للحفاظ: تقدمي املسننننننناعدة اإلنسنننننننانية يف الوقت املناسننننننن2-4-5املخرج 

 على سبل كسب العيش
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  المشتركةالجودة الفنية واإلحصاءات والمواضيع  - 6الهدف 
 )تغير المناخ والمساواة بين الجنسين والحوكمة والتغذية(

 بآالف الدوالرات
 المجموع من خارج الميزانية االعتمادات الصافية النتيجة التنظيمية

6-1 
38,811 1,421 40,232 

6-2 
9,606 14,697 24,303 

6-3 
3,195 1,015 4,209 

6-4 
1,689 0 1,689 

6-5 
3,418 64 3,481 

6-6 
2,165 0 2,165 

6-9 
10,000 0 10,000 

 المجموع
68,883 17,197 86,080 

 
مل عمل املنظمة، ئج بالنسبة إىل جمهنج متني وعملي قائم على النتا اتباع على منها   حرصا املنظمة، علىيتعنّي و  -274

 .املنشودة النتائج لتحقيق أن حترص على امتالكها القدرة الفنية الداخلية والتكامل الكايف
 

صاءات   وجودة وسالمة اإلحوم بقياسهاحتقيق املنظمة للجودة الفنية واملعرفة واخلدمات، ويق 6ويضمن اهلدف  -275
عالية اجلودة للربامج االسرتاتيجية للعمل على املساواة بني اجلنسني، واحلوكمة،  اليت تصدرها املنظمة  وتوفري خدمات

التحسينات املتوقعة اليت تقاس مبؤشرات األداء الرئيسية لستة  6والتغذية، وتغري املناخ. ويعكس إطار النتائج اخلاص باهلدف 
كبري دير العام للمناخ واملوارد الطبيعية(  اإلحصاءات )نواتج، يقود كل منها أحد كبار املديرين: القيادة الفنية )نائب امل

اإلحصائيني(  املساواة بني اجلنسني )مدير شعبة احلماية االجتماعية(  احلوكمة )املدير العام املساعد إلدارة الشؤون 
 ه(.وامليا االقتصادية واالجتماعية(  التغذية )مدير شعبة التغذية(  تغري املناخ )مدير إدارة املناخ واألراضي

 
 (1-6جودة وكمال العمل الفني والمعياري للمنظمة )الناتج 

 
ويتحقق هذا الناتج  .لتنفيذ فعال لإلطار االسرتاتيجي أساسية جودة وكمال العمل الفين واملعياري للمنظمةتعترب  -276

سي واملواقع امليدانية  فنية يف املقّر الرئيمن خالل القيادة الفنية ومراقبة اجلودة من قبل الشعب واإلدارات الفنية  والشبكات ال
ليمي  وتوفري اخلربة الفنية للربامج االسرتاتيجية واألنشطة الفنية املؤسسية  واحلوار الفين والسياسي على املستويني العاملي واإلق

فهم األساسي لوالقدرة على االستجابة للقضايا الناشئة مبا يف ذلك من خالل صندوق متعدد التخصصات  والنهوض با
 للتحديات يف التخصصات األساسية عن طريق اللجان الفنية، وإعداد املطبوعات الرئيسية للمنظمة ذات اجلودة العالية.
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 ، سيتم إيالء االهتمام ملا يلي:2019-2018وخالل الفرتة  -277
 

لقة بالتدابري اليت من شأهنا ( املتع2015الصادرة عن تقييم مسامهة املنظمة يف املعرفة ) التوصياتتنفيذ  أ((
ضمان التفوق الفين، مبا يف ذلك التنفيذ املنهجي آلليات ضمان اجلودة  ورصد وتقييم جودة وأمهية 
منتجات وخدمات املعرفة يف املنظمة  وإجراء استعراض أقران أكثر منهجية للمطبوعات الرئيسية يف 

 املنظمة.
 ة وحتسني فعاليتها. استعراض نطاق الشبكات التقنية الداخلي ب((
 مواصلة تعزيز التعاون عرب اللجان الفنية )الزراعة، ومصايد األمساك، والغابات، والسلع(. ج((
 

 لدعم عملية صدددددددنع القرارات باالسدددددددتناد إلى األدلة على جميع المسدددددددتويات  وتكاملها جودة إحصددددددداءات المنظمة
 (2-6)الناتج 

 
رية لتصميم واستهداف سياسات ترمي إىل احلد من اجلوع، وسوء التغذية، تعّد اإلحصاءات العالية اجلودة ضرو  -278

واجملتمع الدويل  وهي توفر األساس لقيام احلكومات. والفقر يف الريف، وللرتويج الستخدام املوارد الطبيعية على حنو مستدام
اإلمنائية  لغاياتواحنو حتقيق األهداف باختاذ قرارات قائمة على األدلة، وتؤدي دورا حامسا يف قياس ورصد التقدم احملرز 

 .الوطنية والدولية
 

حتقيق هذا الناتج عن طريق وضع معايري وأساليب إحصائية دولية  ومجع البيانات من ضمن جماالت خمتلفة  ويتم -279
ليلها، ونشرها، من البيانات، ومعاجلتها، ونشرها، واستخدامها، وتعزيز املؤسسات اإلحصائية الوطنية يف مجع البيانات وحت

حبيث يتم إنتاج بيانات عالية اجلودة وقابلة للمقارنة دوليا من قبل مجيع البلدان، وميكن الوصول إليها من قبل املستخدمني 
 يف مجيع أحناء العامل.

 
 ، سينسق مكتب كبري اإلحصائيني النظام اإلحصائي يف املنظمة مع الرتكيز على:2019-2018وخالل الفرتة  -280

 
الدولية واألطر املنهجية اللتقاط إحصاءات األنشطة املتطورة يف قطاع األغذية والزراعة،  التصنيفاتمراجعة  (أ(

 مما يزيد أمهية البيانات الدولية وقابليتها للمقارنة بني البلدان واجملاالت اإلحصائية. 
ية والزراعة ت إحصائية بشأن األغذاإلحصائية املوضوعية يف الفاو، أكرب قاعدة بيانا البياناتجعل قاعدة  ب((

 يف العامل، وتسهيل الوصول إليها واستخدامها، وجعلها أكثر مشولية.
، وال سيما مؤشر ا 21وعددها  أهداف التنمية املستدامةات بوصفها الوكالة الراعية ملؤشر  املنظمةقيادة دورة  ج((

 ت الفئة الثالثة(. ية متفق عليها دوليا  )مؤشراوضع املنهجيات وتنفيذها يف احلاالت اليت ال توجد فيها منهج
شكل الوطنية بالتعاريف واملفاهيم والتصنيفات املعرتف هبا دوليا، مع الرتكيز ب اإلحصائيةتزويد املكاتب  د((

خاص على أهداف التنمية املستدامة، وتعزيز النظم واملؤسسات اإلحصائية الوطنية لتوليد بيانات عالية 
 ة.اجلودة وذات صل
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زيز لدى اإلحصائيني الرمسيني واملعرفة اإلحصائية لدى املستخدمني، هبدف تع التحليليةحتسني املهارات  ه((
 الروابط بني اإلحصاءات وعملية صنع القرار.

 
 ُيسلط الضوء أدناه على الفرص املتاحة الستخدام اإلحصاءات يف كل برنامج اسرتاتيجي:  -281

 
البيانات والتحليالت املتصلة جبميع أشكال سوء التغذية ودعم جماالت الرتكيز فري تو  :1البرنامج االستراتيجي 

غذائية،   والبيانات املتعلقة بالنظم الحالة انعدام األمن الغذائي يف العاملاجلديدة لتقرير 
تكامل بني البيانات لدعم رصد السياسات الشاملة المصنفة حبسب اجلنسني  و 
 واملشرتكة بني القطاعات.

ام، وتغري املستد باإلنتاجدعم البلدان لالستفادة من أعمال السياسات الدولية املتعلقة  :2البرنامج االستراتيجي 
املنننناخ وإدارة قننناعننندة املوارد الطبيعينننة من خالل توفري بيننناننننات عنننالينننة اجلودة وحتليالت 
زيز عمتعلقة بالزراعة، واسنننننننننتخدام األراضننننننننني، وتغرّي اسنننننننننتخدام األراضننننننننني واحلراجة  وت

األكادميية والقطاع اخلاص من أجل حتليل أوسننننننننننع  األوسنننننننننناطالشننننننننننراكات املتنامية مع 
 للبيانات والتواصل املناسب مع البلدان.

تعزيز البيانات املتعلقة بالفقر يف الريف والفقر املدقع، واحلماية االجتماعية والعمل  :3البرنامج االسدددددددددددتراتيجي 
يانات   وتطوير قاعدة بالصننننغرية احليازات وأصننننحاب ةياألسننننر الزراعة ب وارتباطها الالئق

جديدة حول اهلجرة  ووضنننننننع بيانات مفصنننننننلة مصننننننننفة حبسنننننننب اجلنسنننننننني والعمر من 
 سنننياسننناتال مصنننادر خمتلفة عن الدخل يف املناطق الريفية ودعم تكامل البيانات لرصننند

 مرصنننننند سننننننبل كسننننننب العيشاملتعددة القطاعات املناصننننننرة للفقراء  واالرتقاء مبسننننننتوى 
 من خالل تعزيز الشراكة مع البنك الدويل والصندوق الدويل للتنمية الزراعية.الريفية 

تعزيز ونشر البيانات عن أداء األسواق الزراعية والغذائية الدولية والوطنية  وتعزيز البيانات  :4البرنامج االستراتيجي 
شطة راعي وأناملتعلقة باالستثمارات  ووضع بيانات حول بنية النظام الغذائي الز 

املتعلقة    وحتسني البيانات، مبا فيها تلك الصغرية واملتوسطة احلجمالشركات الزراعية
بتنفيذ سياسات أنظمة األغذية الزراعية وأثرها  وتطوير قاعدة األدلة لدعم اسرتاتيجيات 

 خف  الفاقد واملهدر من األغذية.
نهجية الرامية إىل قياس األضرار واخلسائر يف القطاع وضع اللمسات األخرية على امل :5البرنامج االستراتيجي 

ة، وإضفاء واجلوية املتطرف املناخيةالزراعي جرّاء الكوارث الطبيعية، مبا يف ذلك األحداث 
الطابع املؤسسي على هذا العمل  وزيادة تعزيز املنهجيات الرامية إىل قياس اهلشاشة 

   وتوفري بيانات جديدة لقطاعاتمشرتك بني اوالقدرة على الصمود يف إطار هنج 
ويف الوقت املناسب عن الصراعات وموجات التهجري القسري وعالقتها باألمن الغذائي  

 املبكر من أجل استجابة مبكرة. لإلنذاروتعزيز عمليات التقييم 
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 (3-6جودة الخدمات ون هج متماسكة للعمل على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )الناتج 
 

حتقيق األمن الغذائي والتغذية للجميع إىل حد كبري على املساواة يف احلقوق وتكافؤ الفرص للنساء يتوقف  -282
وقد  .والرجال، وعلى قدرهتم على أن يكونوا جهات فاعلة يف السياقات االجتماعية واالقتصادية اليت يتواجدون فيها

اية سياسية كربى بشأن احلاجة امللحة للتصدي ألوجه التفاوت ، على عن2030استحوذ اجملتمع الدويل، من خالل خطة عام 
 .بني اجلنسني والتوزيع غري العادل للقدرات والفرص والثروات والسلطة واألصوات بني الرجال والنساء

 
 –ني عأداء القطاع الزراعي غري كاف  يف العديد من البلدان النامية على اعتبار أّن نصف املزار بأن  املنظمةوتقّر  -283

ال حيظون بالدعم الكايف وال تزال تُفرض عليهم قيود للحصول على املوارد واخلدمات اليت حيتاجون  –أي النساء منهم 
ومن شأن سّد "الفجوة اجلنسانية" أن يوّلد منافع مجّة يف القطاع الزراعي من خالل زيادة الناتج  .إليها لزيادة إنتاجيتهم

 .دام األمن الغذائي والتغذية بشكل عام يف البلدان الناميةالزراعي اإلمجايل واحلد من انع
 

وستظل سياسة املنظمة املتعلقة باملساواة بني اجلنسني وخطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة، اإلطارين  -284
اخلطة ربامج االسرتاتيجية )لالتوجيهيني لتنفيذ وقياس العمل بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف املنظمة، وال سيما ا

 2012.33(، والبناء على اإلجنازات اليت حتققت منذ عام جيماملتوسطة األجل، القسم 
 

 ، سيتم إيالء االهتمام إىل ما يلي:2019-2018وخالل الفرتة  -285
 

ن أن اآلليات امراعاة املنظور اجلنساين، على النحو احملدد يف السياسة، وضم لتعميمتعزيز اآلليات القائمة  )أ(
 واملعايري تنفذ بكل منتظم من قبل مجيع مكاتب املنظمة. 

ر اجلنس، وتعزيز وصول املرأة إىل األراضي، وتطوينوع دعم إنتاج واستخدام البيانات املصنفة حبسب  )ب(
 سالسل القيمة املراعية للمنظور اجلنساين من خالل الربامج االسرتاتيجية. 

يجية للحّد من عدم املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة الريفية يف جماالت العمل دعم الربامج االسرتات )ج(
 .1امللحق املبينة أدناه ويف احملددة 

 على نطاق منظومة األمم املتحدة، ويف صياغة معايري األداء احملدثة فيها.  العملاالخنراط يف تنقيح خطة  )د(
 

 مليون دوالر أمريكي 21.8مستوى  عندلعمل يف جمال املساواة بني اجلنسني مت اإلبقاء على التمويل اخلاص باوقد  -286
إّن و  ومت ختطيط املوارد يف إطار األهداف االسرتاتيجية والوظيفية كما هو مبني يف اجلدول أدناه. 34طلب املؤمتر. بناء على

جة ختصيص املسؤولني عن املساواة بني هو نتي 2و 1إىل اهلدفني االسرتاتيجيني  3حتويل املوارد من اهلدف االسرتاتيجي 
 اجلنسني قدرا  إضافيا  من وقتهم لدعم هذين اهلدفني االسرتاتيجيني. 

 

                                                      
  6FC 166 -PC 121/3/الوثيقة  من 4و 3اجلدوالن ، و C 2017/8الوثيقة  من 2و 1اجلدوالن   33
 C 2013/REPالوثيقة  من 66الفقرة   34
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 موارد العمل في مجال المساواة بين الجنسين )بآالف الدوالرات األمريكية(
برنامج العمل 

-2018والميزانية 
2019 

برنامج العمل  التغير
-2016والميزانية 

 المعدل 2017

 لالفص

2,009  1,224  3,233  1 
2,128  2,960  5,088  2 
9,013  (3,104)  5,909  3 
1,471  630  2,101  4 
1,274  (197)  1,077  5 
4,277  (869)  3,408  6 

482  (177)  305  8 
109  (18)  91  9 
566  (183)  383  10 
426  (266)  160  11 

 المجموع  21,755  0  21,755
 

تساهم مجيع الربامج االسرتاتيجية يف حتقيق املساواة بني اجلنسني، ضمن خصوصية كل منها، للحّد من األشكال و  -287
 اجلنسني ومتكني املرأة الريفية. وقد مّت حتديد جماالت حمددة للعمل على املساواة بني اجلنسني  بنياحلالية لعدم املساواة 

 ية ملضاعفة الرتكيز اجلغرايف وتوسيع نطاقه.يف كل برنامج من الربامج االسرتاتيج
 

املرأة أدوارا  مهمة للغاية على مجيع مستويات النظام الغذائي وهّن أكثر عرضة تؤدي  :1البرنامج االستراتيجي 
 لألسباب الكامنة وراء اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية وأشّد تأثرا  هبا. 

سيتّم تقدمي الدعم للبلدان لكي تقوم بدمج األبعاد  ومن أجل احلّد من هذه اهلشاشة،
األمن الغذائي والتغذية، واألطر القانونية وآليات احلوكمة.  سياساتاجلنسانية يف 

مؤشرات جنسانية مالئمة مرتبطة باألمن الغذائي وستواصل املنظمة أيضا  دعم تطوير 
 والتغذية، واعتمادها ومراقبتها.

ستقوم املنظمة مبضاعفة العمل يف جمال إدارة املوارد الطبيعية املستجيبة لقضايا اجلنسني،  :2البرنامج االستراتيجي 
والزراعة الذكية مناخيا  واالبتكارات املوفرة لليد العاملة اليت تقلل من عبء عمل املرأة 

 مع شركاء اسرتاتيجيني دوليني ووطنيني. التعاونمن خالل تعزيز 
قوم املنظمة بتعزيز قدرات البلدان على وضننننننع وتنفيذ اسننننننرتاتيجيات وسننننننياسننننننات سننننننت :3البرنامج االسددددتراتيجي 

عليه اليت تراعي اعتبارات املسنننننننننننننناواة بني اجلنسننننننننننننننني  والقضنننننننننننننناءحلّد من الفقر اوبرامج 
، اجاإلشنننراك يف عملية اإلنتواسنننرتاتيجيات القضننناء والسنننياسنننات والربامج، مبا يف ذلك 

لالئق، من خالل تطوير املعنننارف واحلوار بني ا الريفي واحلمننناينننة االجتمننناعينننة والعمنننل
 أصحاب املصلحة املتعددين.

سوف تعتمد املنظمة على عملها اجلاري يف جمال وضع سالسل القيمة املراعية  :4البرنامج االستراتيجي 
لالعتبارات اجلنسانية من خالل نشر الُنهج واألدوات اليت مّت تطويرها لدعم البلدان 

، مثل حقوق باملساواة بني اجلنسني، وتذليلهااحملددة املتعلقة  ملعّوقاتااألعضاء يف تقييم 
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النساء من املزارعني والرعاة وصيادي األمساك يف الوصول إىل األسواق احمللية والوطنية 
 والدولية األعلى قيمة، وحتسني فرص النساء للمشاركة يف أنشطة إضافة القيمة. 

 نظمة تطوير قدرات البلدان على دمج قضننننننننايا املسنننننننناواة بني اجلنسننننننننني سننننننننتواصننننننننل امل :5البرنامج االسددددددتراتيجي 
يف التخطيط للحننننّد من خمنننناطر الكوارث والتكيف مع تغري املننننناخ يف الزراعننننة، وعلى 
 معاجلة الروابط بني املساواة بني اجلنسني واألمن الغذائي يف حاالت األزمات املمتدة.

 
ية لمسائل الحوكمة على الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني وفي فعالشمولية و  جودة الخدمات لمعالجة أكثر
 (4-6الناتج برامج الهدف االستراتيجي )

 
يساعد إدماج منظور احلوكمة يف عمل املنظمة على تعزيز فعالية دعم سياسة املنظمة على املستويات العاملية  -288

يهات يف القضايا اتيجية آلليات احلوكمة العاملية الرئيسية، والتوجويتّم ذلك عن طريق توفري مشورة اسرت واإلقليمية والوطنية. 
 . إقليميةو قطرية مبادرات يف  املنظمةودعم عمل ، املتصلة بالسياسات واحلوكمة على الصعيدين اإلقليمي والوطين

 
بكة على تبادل ع الشوتدعم شبكة دعم احلوكمة، املؤملة من املهنيني ذوي اخلربة، عمل احلوكمة يف املنظمة. وتشج -289

املعرفة واخلربات، وتوفر الدعم لتحديات احلوكمة اليت مت حتديدها. وتعمل الشبكة مع احلكومات لتوليد األدلة والتحاليل 
 لتعزيز االتساق السياسي واملؤسسي والفعالية يف حتديد عقبات احلوكمة الرئيسية والتعامل معها.

 
 ما يلي: 2019-2018تشمل األولويات يف الفرتة  -290

 
دعم تطبيق النهج املؤسسي للحوكمة يف املبادرات اإلقليمية والربامج القطرية من خالل الربامج  )أ(

 االسرتاتيجية.
والتوجيهات لتطبيق إطار عمل احلوكمة يف جماالت أولوية خمتارة من الربامج االسرتاتيجية  املفاهيموضع  )ب(

 نهج اإلقليمية يف التنمية، وتغري املناخ، وإدارة خماطر الكوارث(.)مثل األغذية والزراعة املستدامة، وال
وعقد األمم املتحدة  2030يف العمليات العاملية ذات األولوية، مبا يف ذلك خطة عام  املنظمةدعم مشاركة  )ج(

 للعمل من أجل التغذية.
املية واإلقليمية املستويات الع يف تطوير شراكات متعددة أصحاب املصلحة، على االسرتاتيجيةدعم الربامج  )د(

 والقطرية، حلشد وسائل التنفيذ.
 

 وقد مت حتديد جماالت احلوكمة ذات األولوية يف كل من الربامج االسرتاتيجية على النحو التايل:  -291
 

ضايا ق ةوحتسني القدرات على حتديد ومعاجلالوعي االرتقاء مبستوى الرتكيز على ينصّب  :1البرنامج االستراتيجي 
احلوكمة إىل جانب دعم اجلهود الرامية إىل القضاء على األمن الغذائي والتغذية على 

 يةالسياساتامج والرب عمليات الحتويل االنتباه حنو معاجلة احلوكمة يف  - املستوى القطري
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ترتيبات ، بدال  من إنشاء آليات و األمن الغذائي والتغذية نواتجاليت تؤثر يف  الرئيسية
 ها.و إصالحأ مؤسسية

 ناتج واحد يضّم عمل احلوكمة على املستوينيحتت األنشطة املتصلة باحلوكمة  معجتُ  :2البرنامج االستراتيجي 
شرتكة بني امل السياساتيةعمليات العلى تسهيل  الرتكيزسينصب العاملي والقطري. و 

قارب الت جزؤ وتعزيزوتنفيذها للتغلب على الت واملتعددة أصحاب املصلحة القطاعات
د األمساك يوالثروة احليوانية ومصا ات الفرعية املتمثلة يف احملاصيلبني القطاعيف ما 
مة يف آليات احلوكالبلدان وأصحاب املصلحة اآلخرين يف تعزيز وعلى دعم  والغابات

 دامة.التنمية املست خطةنفيذ جمال إدارة املوارد الطبيعية على املستوى القطري لت
احلوكمة أمهية حمورية بالنسبة إىل هنج واسع النطاق ملعاجلة الفقر يف الريف. تكتسي  :3جي البرنامج االستراتي

ويشمل ذلك صراحة مراعاة االقتصاد السياسي يف صياغة السياسات وتنفيذ الربامج، 
ال الوطنيني واحملليني يف التنفيذ الفع املصلحةوإضافة إىل دور املؤسسات وأصحاب 

 للسياسات والربامج. 
يشمل التدخالت لدعم حتسني اتساق السياسات التجارية والزراعية على املستويني  :4لبرنامج االستراتيجي ا

ني االستثمارات، وحتس -القطري واإلقليمي، وتعزيز روابط أفضل بني السياسات 
حوكمة سلسلة القيمة، وخاصة لصاحل املزارعني األسريني واملزارعني أصحاب احليازات 

 هم من اجلهات الفاعلة الصغرية النطاق. الصغرية، وغري 
حتديد وإجياد سبل ملعاجلة قضايا احلوكمة املتعلقة بدمج إدارة خماطر الكوارث وأطر  :5ي البرنامج االستراتيج

التكيف مع تغري املناخ على املستوى القطري، وخاصة على املستوى احمللي، بطريقة 
ام األزمات الغذائية والكوارث املرتبطة تؤدي إىل تعزيز قدرة السكان على الصمود أم

باملناخ. ويشمل الدعم أيضا  معاجلة قضايا حمددة للحوكمة للتغلب على الفجوة اإلمنائية 
 اإلنسانية يف سياق االستجابة الدولية للننزاعات وحاالت الطوارئ اإلنسانية. 

 
عزيز التغذية في اإلطار االستراتيجي، وتمنظمة على التغذية من خالل تعميم الالجودة والتماسك في عمل ضمان 
 (5-6)الناتج  منظمة في الهندسة الدولية للتغذيةال مساهمة

 
لتغذية من خالل معاجلة األسس االقتصادية واالجتماعية والبيئية الطويلة األجل لويل املنظمة اهتماما  متزايدا  ت -292

وقد مسح ذلك  .غذائية املستدامة وسالسل القيمةمبفهوم النظم ال سيما تلك املّتصلة مباشرة   لألمن الغذائي والتغذية، ال
للفاو بأن تكون قائدة يف املبادرات وآليات احلوكمة الدولية لتحسني التغذية، وأن تساعد ساعد البلدان على حتقيق أهدافها 

 .بعمل الربامج االسرتاتيجيةاملّتصلة 
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 التغذية جمال حتسني يفنظمة املنية إمجالية لعمل يف جمال التغذية قيادة فجملاالت اجلوهرية الواجب تغطيتها تشمل او  -293
ذية   والتنسيق السياساؤ والتشغيلي للتغذية يف منظومة األمم املتحدة  وتيسري عملية دمج التغمن خالل هنج النظم الغذائية

 .تغذيةاملوارد واالتصال دعما  لل لتعبئةعرب األهداف االسرتاتيجية  والدعم الفين 
 

 ، سريكز العمل على:2019-2018وخالل فرتة السنتني  -294
 

 دعم سياسية منظومة األمم املتحدة والتنسيق التشغيلي يف جمال التغذية  )أ(
دعم األعضاء يف تنفيذ إعالن روما عن التغذية وإطار العمل للمؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية يف سياق  )ب(

 دامة، مع تسريع اجلهود من خالل عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية. أهداف التنمية املست
 العمل طاروإ التغذية عن روما إعالن تنفيذ عن واإلبالو الرصد يف العاملية الصحة منظمة مع التشارك )ج(

برامج و للمؤمتر الدويل الثاين للتغذية، بالتعاون الوثيق مع وكاالت أخرى يف األمم املتحدة، وصناديق 
 .ومنظمات إقليمية أخرى

تعزيز حتليل النظم الغذائية واملعلومات عن السياسات لدعم احلوار بشأن السياسات املستند إىل األدلة  )د(
 على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية. 

 ج االسرتاتيجية.امالرب على تنفيذ جمموعة من املعايري الدنيا وهنج مؤسسي لتعميم التغذية يف التشجيع  )ه(
 

 على النحو التايل:هي فرص زيادة إدماج التغذية يف عمل الربامج االسرتاتيجية  -295
 

حتسني احلوكمة وتعزيز التنسيق بني أصحاب املصلحة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية،  :1البرنامج االستراتيجي 
يق تعميم التغذية يف ، عن طر 1ومها عنصران أساسيان من عناصر الربنامج االسرتاتيجي 

السياسات الغذائية والزراعية، والربامج وخطط االستثمار على مجيع املستويات. وسيتّم 
النظم الغذائية األكثر مراعاة "إيالء املزيد من االهتمام لتشجيع جدول أعمال حول 

التغيري  زالتوجيهية العاملية احلالية، سيتّم الرتكيز على تعزي اخلطوط. وبناء  على "للتغذية
على مستوى السياسات واملؤسسات وحتفيز االستثمارات املراعية للتغذية يف النظم 

القطاعات اليت تعترب مهمة لألمن الغذائي والتغذية، مبا يف ذلك الزراعة،  وعربالغذائية 
والثروة احليوانية، والغابات، ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية، واحلماية االجتماعية 

 لتعليم.وا
حتويل نظم اإلنتاج الزراعي )مبا يف ذلك احملاصيل، والثروة احليوانية، سوف يهدف  :2البرنامج االستراتيجي 

 تنويع تغذوية مواتية إىل نواتج( بأساليب تسهم يف حتقيق والغاباتومصايد األمساك 
رهتا وتعزيز وإدااالنتاج الغذائي من خالل اعتماد زراعة مراعية للتغذية، ومع احرتام البيئة 

 التنوع البيولوجي احمللي.
مثل حتديدا  الفئات الضعيفة من الناحية التغذوية ) تستهدفالتدخالت اليت النهوض ب :3البرنامج االستراتيجي 

صحية النظم الغذائية ال فضال  عن تشجيع األطفال والنساء يف سن اإلجناب واملرضى( 
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اعية للتغذية. وميكن لربامج التغذية املدرسية من خالل برامج احلماية االجتماعية املر 
يوم من حياة  1 000شامال  )وفرصة ثانية بعد أول  مدخال  توفر أن والتغذية املتكاملة 

األطفال( لتحسني التغذية املوجهة لألطفال الذين هم يف سّن الذهاب إىل املدرسة.  
احمللي  ى حتفيز اإلنتاجعل كبريةكما تتميز برامج األغذية والتغذية املدرسية بقدرة  

ألصحاب احليازات الصغرية، وإجياد سوق جاهز الستقبال هؤالء املزارعني، وحتسني 
 أحواهلم املعيشية.

 ينبغي، ةيفئات السكانالجلميع  وتوافرهاحتسني كفاءة توزيع املواد الغذائية من خالل  :4البرنامج االستراتيجي 
غذوية إدخال حتسينات على النوعية التن تضمن ألتطورات اليت تشهدها النظم الغذائية ل

وجتنب اخلسائر الغذائية والتغذوية، واملخاطر اليت هتدد سالمة األغذية.  للنظم الغذائية
ومن شأن التطورات على مستوى النظم الغذائية أن توفر أيضا  فرص عمل وزيادة يف 

غذية وصول إىل أال القدرة علىلجهات الفاعلة يف سلسلة القيمة تتيح لالدخل، وأن 
 ذات قيمة تغذوية أكرب.

ط يف خط ويةسُيوفر الدعم من خالل إدماج أهداف التغذية وإجراءات السياسة التغذ :5البرنامج االستراتيجي 
الصمود اخلاصة بالبلدان ومواءمتها مع اسرتاتيجياهتا اخلاصة باألمن الغذائي والتغذية. 

لفنية الستخدام نظم مراقبة األمن الغذائي وتتمثل فرصة أخرى يف تقدمي املساعدة ا
 ي للتصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذائالتغذية احلادة التابع  مقياسوالتغذية مثل 

صانعي السياسات واختاذ  طالع)مبا يف ذلك مؤشرات النظام الغذائي والتغذية( ال
 االجراءات يف الوقت املناسب ملواجهة التهديدات لألغذية والتغذية.

 
ل تعميم من خال بما يتماشى مع استراتيجية تغير المناخ بشأن تغير المناخ المنظمةمان جودة وتماسك عمل ض

 تغير المناخفي الهياكل الوطنية واإلقليمية والدولية ل المنظمةوتعزيز مساهمة  األهداف االستراتيجيةتغير المناخ في 
 (6-6)الناتج 

 
وتوجه  .ّيف مع تغرّي املناخ واحلد من آثاره، أمهية بارزة يف السنوات األخريةقد اكتسب دور الزراعة يف التكل -296

بشأن  القدرات الوطنيةعزيز ت عمل املنظمة لتحقيق ثالثة نواتج تعزز بعضها البع : )أ( املنظمةاسرتاتيجية تغري املناخ يف 
ومصايد األمساك  ماج األمن الغذائي والزراعة والغاباتسني إد  )ب( حتاملعرفة واخلربة التقنيتني توفريمن خالل  تغريُّ املناخ

 املنظمة. تقوية تنسيق وإجناز عمل    )ج(لدولية املتعلقة بتغريُّ املناخا اخلطةيف 
 

تغري املناخ هي جزء ال يتجزأ من اإلطار االسرتاتيجي واخلطة املتوسطة األجل. املنظمة لوإن خطة عمل اسرتاتيجية  -297
ل لكل من النواتج املتوقعة العمل الذي ينبغي أن تضطلع به املنظمة من خالل برنامج اهلدف االسرتاتيجي وحتدد خطة العم

 . وستقوم املنظمة مبا يلي:6( واهلدف القسم جيم ،اخلطة املتوسطة األجل)
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باشر املعم دال ظمةاملنمن خالل توفري املعرفة واخلربة التقنيتني. وستقدم  األعضاءتعزيز قدرات البلدان  )أ(
ة وتنمية يلتنفيذ املسامهات احملددة وطنيا  يف القطاعات الغذائية والزراعية يف البلدان عرب عمليات سياسات

  ومن خالل تسهيل احلصول على التمويل الوطين والدويل للمناخ  ومن خالل القدرات وتدخالت تقنية
من الناحية  استثماراهتا احمللية أكثر ذكاء   جعل تقدمي املساعدة يف إعداد برامج االستثمار ودعم البلدان يف

 . املناخية
لدان إلدماج األمن الغذائي واعتبارات القطاعات الزراعية واعتبارات تغريُّ املناخ يف السياسات دعم الب )ب(

ل ذات الصلة مع هيئات التموي املنظمة. وستعمل الوطنية واإلقليمية والربامج ذات الصلة واالسرتاتيجيات
يشمل الشركاء و تعزيز اعتبار القطاعات الغذائية والزراعية يف قرارات التمويل املتصلة بتغري املناخ. ل

 الرئيسيون: الصندوق األخضر للمناخ، ومرفق البيئة العاملي، وبنوك التنمية اإلقليمية، وشركاء التنمية الثنائيني
 .بتكرة األخرىاألطراف، والقطاع اخلاص، وكذلك فرص التمويل امل نواملتعددي

 وتنفيذ عمل املنظمة يف جمال تغري املناخ. لتنسيقتعزيز القدرة الداخلية  )ج(
 

 :برنامج من الربامج االسرتاتيجية ترد يف ما يلي فرص التصدي لتغري املناخ يف كلو  -298
 

يه السياسات لى توجمن شأن تقييم احتماالت التعرض لتأثريات تغري املناخ أن يساعد ع :1البرنامج االستراتيجي 
 واالجراءات الوطنية املتصلة باألمن الغذائي والتغذية هبدف أخذ التغيريات 
املتوقعة يف احلسبان. وسوف يعزز بناء القدرات الوطنية لتوليد واستخدام البيانات الرامية 
 إىل منذجة توقعات االنتاج يف مواجهة تغري املناخ عملية التخطيط اليت هتدف إىل الوقاية
من اجلوع وسوء التغذية. وبالنسبة إىل العديد من البلدان الفقرية، فإن التكيف الناجح 
يعين ضمان األمن الغذائي والتغذية. وال بّد من إظهار هذا الرتابط يف اخلطط املناخية 
الوطنية. كذلك، فإن التنويع من أجل تغذية أفضل سوف يدعم التكيف مع تغري املناخ 

 د يف وجه الظواهر املناخية احلادة.والقدرة على الصمو 
القطاعات الزراعية أساسية للتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره. ومن شأن  تُعترب :2البرنامج االستراتيجي 

للمحاصيل  الغابات و  والثروة احليوانيةتشجيع نظم االنتاج املستدام الذكية مناخيا  
واجهة األمن الغذائي وتغري املناخ والفقر ومصايد األمساك أن توفر خيارات للبلدان مل
توفرة تغري املناخ للموارد الطبيعية امل استنزافبشكل متزامن. كما أن حتسني فهم طرق 

ونوعيتها يؤدي إىل أنشطة هادفة أكثر لصون هذه املوارد وإدارهتا هبدف زيادة االنتاجية 
انات ضال  عن النهوض بإمكواالنتاج بصورة مستدامة، ودعم التكيف مع تغري املناخ، ف

 التخفيف من التأثريات.
عاين اليت تاحمللية واألسر املعيشية اجملتمعات  على يؤثر تغري املناخ بشكل غري متناسب :3البرنامج االستراتيجي 

كون . ومن األمهية مبكان أن تويدفع بعدد أكرب من السكان إىل دائرة الفقر الفقر أصال  
و أفضل تغري املناخ مفهومة وخمططا  هلا على حن ناملرتتبة ع تصاديةواالقاآلثار االجتماعية 
 ، والصراع على املوارد أو قدر أكرب النامجة عن ضيق احلال اهلجرةمن أجل التقليل من 
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طاق على ناجتماعية معينة. وال بّد من االعرتاف ضد فئات من التمييز ضد املرأة أو 
احليازات الصغرية يف االدارة املستدامة للموارد. أصحاب املزارعني األسريني و بدور أوسع 
 نمية الريفية وينبغي لسياسات التلتنمية الريفية أن تراعي السياسات املناخية وينبغي ل

 أن تراعي اجلوانب املناخية.
تأثر يسوف يؤثر تغري املناخ على التطورات اليت ستطرأ على النظم الزراعية والغذائية وس :4البرنامج االستراتيجي 

هبا. كما سيؤثر على قدرة بع  البلدان على تأمني الغذاء لسكان املناطق احلضرية 
على التجارة، وسيهدد استمرارية جمموعة واسعة  كبريةالذين يزداد عددهم، مع تداعيات  

من سالسل القيمة أيضا ، نتيجة تزايد اآلفات واألمراض. وستكون هناك حاجة أيضا  
ز فرص هيز املنتجات الزراعية والغذائية وتوزيعها الرامية إىل تعزيلعمليات التكييف يف جت

حتقيق قيمة مضافة، هبدف التشجيع على اعتماد التقنيات الذكية مناخيا  على امتداد 
سلسلة القيمة. كذلك، فإن إعادة تصميم سالسل القيمة وإمداداهتا من الطاقة لتخفيف 

 رصا  للتخفيف من آثار تغري املناخ.وفر بدوره فيالضغط على املوارد الطبيعية 
منع وقوع الكوارث النامجة عن تغري املناخ أقّل كلفة بكثري من عملية إعادة أصبح  :5البرنامج االستراتيجي 

خصصة امليزانيات امل مقابل حمدوديةالتأهيل واإلنعاش. ويف وقت يتزايد فيه الطلب 
تقييم مكامن الضعف وتوجيه  مضاعفة اجلهود من أجل ينبغيللمساعدة اإلنسانية، 

 البلدان حنو ممارسات احلد من خماطر الكوارث والتكيف مع تغري املناخ.
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 برنامج التعاون التقني - 7الباب 
 بآالف الدوالرات

 المجموع من خارج الميزانية االعتمادات الصافية النتيجة التنظيمية
7-1 

4,444 0 4,444 

7-2 
136,344 0 136,344 

 المجموع
140,788 0 140,788 

 
 نطاق العمل

 
صرين االعتمادات ألغراض امليزانية. ويتضّمن عناخلاص بقرار اليرد برنامج التعاون التقين كباب منفصل يف  -299
  واملكاتب امليدانيةالرئيسي املقر وهذا جزء يتقامسه كل من ، (01-7) هودعم إدارة برنامج التعاون التقين :مها ،رئيسيني
متاشيا مع القرارات الصادرة م مساعدات مباشرة إىل البلدان األعضاء. و ، اليت تقدّ (02-7) برنامج التعاون التقين ومشاريع

 عوزّ تو  ،يةّصص للمشاريع اإلمنائختامج التعاون التقين عتمادات مشاريع برنايف املائة من  82، فإن 200835عن املؤمتر يف عام 
يف املائة للمشاريع  3يف املائة ملشاريع الطوارئ، و 15يف حني خُتصص اإلقليميني،  دارة املمثلنيوختضع إلعلى األقاليم 
 .6امللحق يف هو مبنّي اإلقليمية، كما 

 
اليت على التدابري  2012املعقودة يف ديسمرب/كانون األول وقد وافق اجمللس يف دورته اخلامسة واألربعني بعد املائة  -300

ات لتحديد أولويمنطلق ة كطر الربجمة القطريأاستخدام واليت مت تنفيذها، وباخلصوص:  ون التقينبرنامج التعاترمي إىل حتسني 
أدوار سناد وإ  القطري، مبا يتماشى مع األهداف االسرتاتيجيةعلى املستوى املساعدة الفنية لربنامج التعاون التقين 

 .36هاوتنسيقات تبسيط اإلجراءللمنظمة  و ملكاتب امليدانية إىل اومسؤوليات أكرب 
 

 املائة عدب الثامنة واألربعني دورته يف افق عليها اجمللسأخرى و  تدابري 201537-2014خالل الفرتة  اختذتكما  -301
 اإلطار مع التقين التعاون برنامج استخدام توائم بشكل أفضل وهذه التدابري. 2013 األول كانون/ديسمرب يف املعقودة

البلدان،  ألولويات ملنظمةا استجابة لتحسنيتنفيذها  وعملية هارصدتقين و ال التعاونبرنامج  برامجوضع  عززوتُ  االسرتاتيجي
 التعاون برنامج عير امش قة علىاملوافيف معدل  ةكبري ومتثلت إحدى النتائج احملققة يف الزيادة ال. األثر وحتسني النتائج وحتقيق
 على وعالوة. 2016 لعام املدة منتصف الستعراض التجميعي قريرالتعلى حنو ما هو وارد يف  ،ق ذي الصلةانفاإلو  التقين
غاية  متجاوزة   اجلنسني، بني املساواةمسألة  2016عام  يف تقين اجلاريةال التعاون برنامج مشاريعمن  املائة يف 59تعاجل  ذلك،
 38(.15األدىن للمنظمة هو  األساسي املستوى) املائة يف 30

  

                                                      
 C 2008/4( من الوثيقة 23-3و 22-3)اإلجراءان  35بشأن خطة العمل الفورية والفقرة  1/2008قرار املؤمتر   35

 2013-2012تقرير تنفيذ الربامج  - C 2015/8 من الوثيقة 354-336والفقرات  CL 145/REPمن الوثيقة  18الفقرة   36

 2015-2014تقرير تنفيذ الربامج  - C 2017/8من الوثيقة  317-309ت انظر الفقرا  37

  FC 166/6 -PC 121/3 الوثيقةمن  4وامللحق  جيم - القسم رابعا  38
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 2019-2018 اآلفاق بالنسبة إىل الفرتة
 

 التعاون برنامج عير امش على املوافقةوترية  تسريع ذلك يف مبا ،2012 عام نذأُدخلت م اليت التحسيناتمع مراعاة  -302
 عام يف الثنيوالث التاسعة دورته يف املؤمترالصادرة عن  توصيةالبالذي تعزز  9/89 رقم املؤمتر قرار مع شيااومت ،تقين وتنفيذهاال

  يف املائة 14دوالر أمريكي لتصل إىل  مليون  2.7 تقين تسجل زيادة مببلغال التعاون برنامج تماداتاعفإن  ،201539
 .الصافية امليزانية اعتمادات من
 

الستجابة لنفيذها تو تقين ال التعاون برنامج عاريمش على املوافقة معدل زيادةاالستمرار يف  على الرتكيزوسينصب  -303
 تساق،اال ذاهل اوضمان .املستدامة التنمية وأهداف للمنظمة االسرتاتيجية األهدافحتقيق  يف سهمت لقطرية اليتا ولوياتلأل
جنبا إىل جنب ( الربامج) لعاما املدير نائبتقين إىل ال التعاون ربنامجاألقاليمية ل شاريعاملتعلقة بامل املوارد إدارة مسؤوليةسَند تُ 
لطوارئ على عاتق تقين حلاالت اال التعاون برنامج مشاريع صياغة مسؤوليةلقى يف حني تُ   ةاالسرتاتيجي الربامج قادة مع
 الربامج قادةسيكون  اإلقليمي، املمثل سلطة حتتو  والقطري، اإلقليميوعلى املستويني . التأهيل وإعادة الطوارئ شعبة مدير
 مسؤولية تظل بينما ،(انبلدال تعددةامل) قليميةتقين اإلال التعاون برنامج مشاريع صياغة على اإلشراف عنني مسؤول ةاإلقليمي
 .نظمةامل ممثليملقاة على عاتق  ةالوطنيتقين ال التعاون برنامج مشاريع صياغة
 

  

                                                      
  6/2015من قرار املؤمتر  5الفقرة   39
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 التواصل - 8الهدف الوظيفي 
 بآالف الدوالرات

 المجموع من خارج الميزانية االعتمادات الصافية النتيجة التنظيمية
8-1 

32,492 80 32,573 

8-2 
33,451 81 33,532 

8-3 
12,811 32 12,843 

 المجموع
78,754 194 78,948 

 
 نطاق العمل

 
اليت داف هاألهذه الوظائف تدعم حتقيق واألساس لقياس وظائف التواصل يف املنظمة.  8م اهلدف الوظيفي يقدّ  -304

الدعم ري توفستوى وعي الناس، و املنظمة من خالل تنويع وتوسيع نطاق الشراكات وأنشطة الدعوة، وزيادة متنشدها 
السياسي واملوارد، وتعزيز تنمية القدرات وإدارة املعارف. والوحدات املسؤولة عن هذه الوظائف هي، على التوايل: شعبة 

 الشراكات والدعوة وتنمية القدرات  ومكتب االتصاالت يف املنظمة  وشعبة تعبئة املوارد.
 

 2019-2018 الفرتة أولويات
 

 والدعوة وتنمية القدرات، مبا يف ذلك التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب الشراكات
 

ات املنظمة حتديد شراكعمليات تنسيق واإلشراف على الإن شعبة الشراكات والدعوة وتنمية القدرات مسؤولة عن  -305
نسيق املبادرات نظمة وضمان تمع اجلهات الفاعلة احلكومية وغري احلكومية وتعزيزها ورعايتها، واستقطاب الدعم لرسائل امل

الرامية إىل تنمية قدرات البلدان األعضاء وانطوائها على أثر دائم. وتعمل هذه الشعبة على كفالة أن عمليات أصحاب 
حمدد األهداف  ا  عمم دمن قبل املنظمة، وتقد   ذُ نفّ وأهنا تُ االضطالع به املصلحة املتعددين جزء ال يتجزأ من العمل املقرر 

 ء مبستوى الوعي وتنمية القدرات.االرتقا لضمان
 

وأدت ترتيبات مؤسسية جديدة إىل جعل املسؤولية عن املتدربني واملتطوعني والتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب  -306
حتت وظيفة الشراكات اليت نُقلت وأصبحت تندرج حتت مسؤولية نائب املدير العام )الربامج( ضمانا لتنسيق أقوى مع 

 .ةاالسرتاتيجي الربامج
 

 وستكون األولويات مبوجب هذه الرتتيبات اجلديدة كاآلؤ: -307
 

، وتنشيط موظفي 17مع هدف التنمية املستدامة  شيا  تعزيز تنفيذ االسرتاتيجيات املتعلقة بالشراكات، متا )أ(
 على املستويني اإلقليمي والوطين. لشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامةلاملنظمة 

 درات ضمن الربامج االسرتاتيجية.ج تنمية القهُ وزيادة استخدام ننُ  )ب(
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واالستفادة من الزخم الناشك عن التعاون الثالثي ويف ما بني بلدان اجلنوب وتوسيع نطاق احلوار ليشمل  )ج(
جلهات اجمموعة أكرب من مقدمي املوارد الفنية واملالية يف بلدان اجلنوب، خاصة البلدان املتوسطة الدخل و 

 الفاعلة غري احلكومية.  
 

 االتصاالت
 

تساعد االتصاالت املرنة واالسرتاتيجية واحملددة األهداف على حشد الدعم لتحقيق غايات املنظمة وأهدافها  -308
االسرتاتيجية. ويتوىل مكتب االتصاالت تنسيق أنشطة االتصاالت يف املنظمة من خالل شبكة من اخلرباء يف جمال 

يف املقر الرئيسي واملكاتب اإلقليمية ومكاتب االتصال ومواقع أخرى يف خمتلف أحناء العامل. وقد أحرزت املنظمة  االتصاالت
ت اإلعالمية اجلديدة، وتوسيع نطاق اكا عدد متزايد من الشر إقامة تقدما كبريا للوصول إىل مجاهري جديدة، من خالل 

يد مستودع وثائق ، وجتداإللكرتوينت اإلقليمية، وتبسيط املوقع استخدام وسائل التواصل االجتماعي وشبكات االتصاال
 املطبوعات الصادرة. املنظمة، وزيادة عدد

 
 وسينصب تركيز االتصاالت يف املنظمة على ما يلي: -309
 

ز من خالل قنوات نشر املعلومات املوجودة ومن خالل املضي قدما يف زيادة بروز املنظمة كمركز للتميّ  )أ(
 حداث خاصة ومحالت تواصل والتسويق االجتماعي واالتصاالت وغري ذلك من فعاليات املنظمة. تنظيم أ

ودعم احتياجات املنظمة يف جمال االتصاالت مع الرتكيز بشكل خاص على النتائج على املستوى القطري  )ب(
ة واألهداف يتضطلع به املنظمة ملساعدة األعضاء يف حتقيق األهداف االسرتاتيج الذيإلبراز العمل 

 .2030املنصوص عليها يف خطة التنمية لعام 
التصال الرئيسية، ا ةباعتباره قنا اإللكرتوينعزيز املوقع وتعزيز نشر معارف املنظمة وخرباهتا من خالل ت )ج(

وزيادة استخدام وسائل التواصل االجتماعي والتغطية فيها، وحتسني خدمات االتصاالت بالنسبة إىل 
 ئمني، وزيادة اجلودة والرصد يف إنتاج مطبوعات املنظمة. املمثلني الدا

وتعزيز أواصر التعاون مع الشركاء يف اجملاالت ذات الصلة بوسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي  )د(
 والنشر.

 ومواصلة تعزيز االتصاالت الداخلية واعتماد وسائل مبتكرة من أجل إرسال رسائل وإشارات متنوعة وعلى )ه(
 نطاق أوسع يف املقر الرئيسي.

 
 تعبئة املوارد

 
مجيع دعم تهتدف شعبة تعبئة املوارد والتنسيق مع اجلهات املاحنة إىل زيادة قاعدة املوارد وتنويعها وضمان أن  -310

تركيز  سينصبّ . و تّم حشدهايتم تعبئتها اإلطار االسرتاتيجي، على حنو ما يقاس بقيمة املسامهات الطوعية اليت تاملوارد اليت 
 خاص على:
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 تعبئة املوارد يف البلدان اليت تكون فيها حافظة املنظمة احلالية أدىن من اإلمكانات. )أ(
ة املستدامة كإطار يشأن األولويات اإلمنائية املشرتكة وربط عمل املنظمة بأهداف التنمتفاوض بوالتواصل وال )ب(

 مشرتك للعمل.
 بئة املوارد وإدارة املشاريع، خصوصا على املستوى القطري.وتعزيز قدرات املنظمة على تع )ج(
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 تكنولوجيا المعلومات - 9 الهدف الوظيفي
 بآالف الدوالرات

 المجموع من خارج الميزانية االعتمادات الصافية النتيجة التنظيمية
9-1 

36,244 0 36,244 

 المجموع
36,244 0 36,244 

 
 نطاق العمل

 
ت يوقتلاكون مناسنننبة من حيث توفري حلول وخدمات يف جمال تكنولوجيا املعلومات ت 9يفي اهلدف الوظيشنننمل  -311

قاس على أن ي ،الحتياجات املنظمة يف جمال األعمال عما  عمالء دموجهة حنو التكون التكلفة و وتتسننننننننم بالكفاءة وفعالية 
لى ولوجيا املعلومات اليت هلا السنننلطة ع. ووحدة األعمال املسنننؤولة هي شنننعبة تكنمؤشنننرين رئيسنننيني لألداءمن خالل ذلك 

 املنظمة اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات يف مجيع أحناء العامل. مجيع أنشطة
 

، مت االضطالع بعمل كبري لتحسني تقدمي اخلدمات، وال سيما من خالل ضمان 2017-2016ويف فرتة السنتني  -312
يم ري تكنولوجيا املعلومات وتنفيذها يف املنظمة، وإعادة تصننننننننمنظم معلومات كفؤة وفعالة وآمنة، وتعزيز سننننننننياسننننننننات ومعاي

وتبسننننننننيط عمليات تكنولوجيا املعلومات لضننننننننمان الوضننننننننو  واالتسنننننننناق يف العمل، واعتماد منتجات جديدة مثل لوحات 
 . تالرصد والنتائج على املستوى التشغيلي. وهكذا، مت تصميم النتائج املستقبلية املنشودة لالستفادة من املستجدا

 
يف أن توفر تكنولوجيا املعلومات يف املنظمة قيمة من خالل حتسنننننننننني  2021-2018يتمثل الناتج املنشنننننننننود للفرتة  -313

ناسنننننننننننننبة من حيث كون متجدوى األصنننننننننننننول الرقمية لتقدمي اخلدمات يف مجيع املواقع اجلغرافية باالسنننننننننننننتعانة حبلول مبتكرة 
معايري وتكنولوجيات حتويلية وشننننراكات خارجية، مدعومة بسننننياسننننات و ، لفةالتكوتتسننننم باجلودة والكفاءة وفعالية ت يوقتال

( منتجات وخدمات فعالة ويف الوقت املناسنننننننننننننب، 1تكنولوجيا املعلومات. وسنننننننننننننيتحقق ذلك من خالل ثالثة خمرجات: )
ن تكنولوجيا ( والرقابة لضننمان أ3( وتطوير األصننول الرقمية وضننمان ما يتصننل بذلك من أمن وتوافر  )2ودعم األعمال  )

 املعلومات يف املنظمة متضي قدما بطريقة متماسكة وفقا  للسياسات واملعايري اليت تتبعها املنظمة.
 

 2019-2018أولويات الفرتة 
 

 هي كالتايل: 2019-2018أولويات فرتة السنتني  -314
 

 وضع اسرتاتيجية رقمية للمنظمة واعتمادها  )أ(
 يت تستخدم حلوال موثوقة وفعالة من حيث التكلفة يف جمال تكنولوجياوحتسني كفاءة أساليب العمل ال )ب(

 املعلومات، مبا يف ذلك حتديث منصات تكنولوجيا املعلومات يف املكاتب امليدانية  
 ووضع وتنفيذ منصة رقمية تيّسر الوصول إىل املعلومات يف املنظمة يف خمتلف أحناء العامل. )ج(
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 لمنظمة واإلشراف والتوجيهحوكمة ا - 10 الهدف الوظيفي
 بآالف الدوالرات

 المجموع من خارج الميزانية االعتمادات الصافية النتيجة التنظيمية
10-1 

20,954 451 21,405 

10-2 
15,566 135 15,701 

10-3 
34,404 592 34,996 

 المجموع
70,923 1,179 72,102 

 
 نطاق العمل

 
ؤولة ووحدات العمل املسنن ملتصننلة باحلوكمة واإلشننراف والتوجيه يف املنظمة.الوظائف ا 10يشننمل اهلدف الوظيفي  -315
، ومكتب التقييم، ومكتب املفتش العام، ومكتب املدير العام، ومكتب الشنننؤون شنننعبة املؤمتر واجمللس وشنننؤون املراسنننمهي 

 .تب امليدانيةالقانونية واألخالقية، ومكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد، ومكتب دعم املكا
 

تزام ال من خالل اإلدارة واإلشراف االسرتاتيجيني، وتعزيز االلوهتدف هذه الوظائف إىل توجيه املنظمة بشكل فعّ  -316
السنننننياسننننني والتعاون مع الدول األعضننننناء. وينطوي ذلك على إقامة الرتتيبات والعمليات املؤسنننننسنننننية لتقييم النتائج الرباجمية 

بشأن سالمة املنظمة  إضافة إىل دعم عملية احلوكمة الفّعالة من خالل ضمان االمتثال للنصوص واختاذ إجراءات بشأهنا و 
يف تسننريع  2021-2018األسنناسننية وللسننياسننات اليت تعتمدها األجهزة الرئاسننية. وتتمثل إحدى األولويات الرئيسننية للفرتة 

 ياسات.ملستجدات العاملية الرئيسية يف جمال السوترية تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي املراجع مع األخذ بعني االعتبار ا
 

 2019-2018أولويات الفرتة 
 

 حوكمة املنظمة
 

ية والدستورية، ألجهزة الرئاسإىل ا تقدمي خدمات على حنو فّعال ىسرتكز شعبة املؤمتر واجمللس وشؤون املراسم عل -317
حسنننننننب  ، وإنتاج وثائق ذات جودة عالية مرتمجةوتسنننننننتجيب لالحتياجات فافةالصنننننننادرة عنها بطريقة شننننننن قراراتالوتنفيذ 

 معايري دقيقة يف الوقت املناسب، وخدمات ترمجة فورية دقيقة وموثوق هبا. وستقوم الشعبة، بشكل خاص، مبا يلي: 
 

إعادة تشكيل منوذج األعمال لطباعة الوثائق من خالل زيادة االستعانة مبصادر خارجية، استجابة  لتزايد  )أ(
 ئل اإلعالم اإللكرتونية واالجتماعات "املّوفرة للورق" استخدام وسا

وتقييم معايري التوثيق املعتمدة يف األمم املتحدة وجتريبها لضمان قدر أكرب من التشغيل املتبادل واملساءلة  )ب(
عن احملتوى املعياري الذي تتداول بشأنه األجهزة الرئاسية والدستورية يف املنظمة. وسيسهل ذلك زيادة 

تخدام بيانات املنظمة، وزيادة شفافية العمليات املتعلقة بالبيانات، مبا ميّكن تدفق العمل بطريقة أكثر اس
 سالسة يف املنظمة.
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 اإلشراف
 

ويتم  .وىّل مكتب التقييم إجراء تقييم معّمق وموضننننننننننوعي لعمل املنظمة على مسننننننننننتوى مجيع مصننننننننننادر التمويليت -318
ى ألداء، لقياس اسنننننتخدام توصنننننيات التقييم االسنننننرتاتيجي وتغطية عمليات التقييم علل اعتماد مؤشنننننرين رئيسنننننيني جديدين

املسننننننننننتوى القطري. وسننننننننننيتم إعادة توجيه العمل لتنفيذ التوصننننننننننيات الواردة يف التقييم املسننننننننننتقل لوظيفة التقييم يف املنظمة 
 شكل خاص على ما يلي: (، وكذلك قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة ذات الصلة، مع الرتكيز ب2016)
 

 التنظيم املنهجي ألساليب التقييم بشأن مسامهة املنظمة على املستوى القطري  )أ(
وتعزيز الدعم لتحقيق أهداف التنمية املستدامة من خالل تقييم تنمية القدرات من أجل فعالية الربامج  )ب(

 والسياسات اليت تسهم فيها املنظمة. 
 

 لعام املشنننورة والتقييم يف ما يتعلق بكفاية وفعالية الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر وعملياتويقدم مكتب املفتش ا -319
احلوكمة، اليت يتم قياسها من خالل مؤشر أداء رئيسي جديد بشأن تغطية املراجعة اليت مت تقدميها. وسيويل مكتب املفتش 

 العام اهتماما خاصا ملا يلي: 
 

ملخاطر على مستوى املنظمة وسجل املخاطر، لضمان أكرب قدر من التوافق بني التنفيذ الكامل إلدارة ا )أ(
 خطة مكتب املفتش العام املتعلقة باملراجعة القائمة على املخاطر وأولويات اإلدارة  

وتنفيذ إطار الرقابة الداخلية يف املنظمة مبا يف ذلك تقدمي كشف أول للرقابة الداخلية مرفق بالكشوفات  )ب(
، مما سُيمّكن مكتب املفتش العام من تقدمي ضمانات أمشل حول فعالية 2018يف عام  2017ة لعام املالي

 نظام الرقابة الداخلية يف املنظمة 
 وزيادة حتسني النظام املعياري يف املنظمة ملكافحة االحتيال. )ج(

 
 التوجيه
 

مكتب  وكذلك اماألخص مكتب املدير الع وعلى ،لتوجيه الوظائف اليت توفرها القيادة التنفيذية للمنظمةايضم  -320
 .امليدانية املكاتب دعممكتب و  ،مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املواردو ، املستشار القانوين

 
اء واملدير العام لطلبات األعضنن واألخالقية بالوالية امللقاة على عاتقه اسننتجابة  يضننطلع مكتب الشننؤون القانونية و  -321
ويهدف إىل تقدمي املشنننننننننننننننورة القانونية املوثوق هبا ويف الوقت املناسنننننننننننننننب لدعم إجراءات املنظمة  .ملنظمةخمتلف مكاتب او 

وتنفيذ برنامج عملها. ويقّيم األمور يف ضوء السياسات واالسرتاتيجيات والقواعد واإلجراءات املوافق عليها واليت وضعتها 
االلتزام هبا من املنظور القانوين. ويقدم املشننننورة القانونية ذات الصننننلة والدقيقة األجهزة الرئاسننننية، ويقدم توصننننيات لضننننمان 

 ويف الوقت املناسب لألجهزة الرئاسية والدستورية ولألعضاء، لتسهيل اختاذ القرارات وحتقيق النتائج املنشودة. 
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يط العمل القائم ات املتعلقة بتخطوسنننيواصنننل مكتب االسنننرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد الرتكيز على التحسنننين -322
على النتائج، وإعداد امليزانية والرصننننند، على أن يقاس ذلك بنسنننننبة املخرجات احملققة  وإدماج نظم البيانات ذات الصنننننلة  
والسياسات واخلطوط التوجيهية إلعداد أطر الربجمة القطرية ورصدها  وإعداد وثائق التخطيط واإلبالو الرئيسية لتنظر فيها 

 جهزة الرئاسية.األ
 

ويهدف مكتب دعم املكاتب امليدانية إىل حتسننننننني قدرة املكاتب امليدانية على اسننننننتخدام املوارد املخصننننننصننننننة هلا  -323
( وضنننننع خارطة طريق لتحديث تغطية املكاتب القطرية متاشنننننيا  مع التوجيهات 1اسنننننتخداما  فعاال . وسنننننريكز على ما يلي: )

( وتسنننننننهيل إنشننننننناء املكتبني اإلقليميني الفرعيني اجلديدين لبلدان غرب أفريقيا 2املنظمة  ) الواردة من األجهزة الرئاسنننننننية يف
( وإعادة التفاوض 3واملشنننننننرق وتشنننننننغيلهما، من خالل تعبئة الدعم اللوجسنننننننيت واملايل واإلداري الالزم من البلدان املعنية  )

بة إىل مكاتب ة املناظرة، والدفع حلساب األمانة بالنسعلى اتفاقات البلد املضيف لتحسني دفع املسامهات النقدية احلكومي
( وإجراء مشننناورات واسنننعة النطاق مع احلكومات، واتصننناالت منتظمة لضنننمان امللكية املؤسنننسنننية 4الشنننراكة واالتصنننال  )

 ملقرتحات التغطية القطرية.
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 اإلدارة الكفؤة والفعالة - 11 الهدف الوظيفي
 بآالف الدوالرات

 المجموع من خارج الميزانية االعتمادات الصافية ميةالنتيجة التنظي
11-1 

7,683 1,252 8,935 

11-2 
1,616 593 2,209 

11-3 
56,009 7,524 63,533 

 المجموع
65,308 9,369 74,677 

 
 نطاق العمل

 
ة وغريها من واملاليللموارد البشرية  والكفؤيناألساس لقياس اإلدارة والتنظيم الفعالني  11يشّكل اهلدف الوظيفي  -324
تفادة حمددة لفرتة سنتني، باالس مقاصدية مع مؤشرات أداء أساسجمموعة منقحة من ستة األصول املادية من خالل املوارد و 

وعلى وجه اخلصوص، يشمل قياس اإلدارة الكفؤة والفعالة مؤشرا جديدا لقياس املسؤولية البيئية  .من اإلجنازات اليت حتققت
 العمل املسؤولة هي إدارة اخلدمات املؤسسية ومكتب املوارد البشرية. ووحداتللمنظمة. 

 
 2019-2018أولويات الفرتة 

 
 سرتكز إدارة املوارد البشرية على أولويتني يتم قياسهما مبجموعة حمدثة من مؤشرات األداء الرئيسية: -325

 
يط القوة العاملة وتطوير قدراهتم، وختط احملافظة على التوظيف، وتعيني موظفني من ذوي املؤهالت الرفيعة )أ(

لتحسني املواءمة بني إدارة املوارد البشرية واالحتياجات االسرتاتيجية والرباجمية يف املنظمة، مبا يف ذلك من 
خالل التنقل، ويف الوقت نفسه زيادة نسبة النساء يف القوة العاملة )وال سيما يف املناصب العليا(، وحتسني 

 .التمثيل اجلغرايف
ومتابعة زيادة الكفاءة وختفي  التكاليف التشغيلية من خالل مواصلة تبسيط العمليات واإلجراءات  )ب(

اخلاصة باملوارد البشرية، وتبسيط القواعد، واعتماد اإلجراءات التشغيلية املوحدة، وزيادة استخدام 
 التكنولوجيا واآلالت.

 
ضمان اإلشراف والرصد والرقابة الداخلية يف ما يتعلق بالعمليات التجارية لوسرتكز إدارة املوارد املالية على عمليات  -326

االمتثال للوائح والقواعد واإلجراءات املالية، خصوصا  يف املكاتب امليدانية. وسيتم استكمال ذلك مببادرات لتنمية القدرات 
موارد م قياس اإلدارة الفعالة والكفؤة للحمددة األهداف، يتم فيها حتديد أوجه القصور من خالل اإلشراف والرصد. وسيت

املالية من خالل احلصول على رأي غري مشفوع بتحفظ من املراجع اخلارجي بشأن الكشوفات املالية السنوية، مبا يف ذلك 
 بشأن بيان الرقابة الداخلية.
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ة وقائمة وأخالقية وشفاف وتضمن إدارة خدمات املشرتيات شراء السلع واألشغال واخلدمات بطريقة اسرتاتيجية -327
باشرة، سينصب م على اخلدمات متثل أفضل قيمة مقابل املال. ومع تزايد حصة املشرتيات اليت تقوم هبا املكاتب امليدانية

 الرتكيز على دعم شبكة املكاتب امليدانية، وخاصة يف ما يلي: 
 

 املشرتيات املشرتكة  التعاون مع وكاالت األمم املتحدة األخرى من خالل عمليات توطيد )أ(
وزيادة مستوى تفوي  السلطات يف ما يتعلق مبشرتيات املكاتب امليدانية، وزيادة متكني املكاتب امليدانية  )ب(

احمللية اخلاصة باملشرتيات، مع العمل يف الوقت ذاته على إدارة املخاطر من خالل  لتلبية االحتياجات
 التدريب واملشورة والرصد 

يات املشرتيات بالنسبة إىل املكاتب امليدانية وإعداد هيكل خاص باملوظفني والدعم يتمتع وتبسيط عمل )ج(
باملرونة الالزمة للتكّيف مع االحتياجات التنظيمية املتغرية وبيئة متويل التنمية، مبا يف ذلك إنشاء جمموعة 

 الطوارئ.خرباء املشرتيات تكون جاهزة لالنتشار يف البلدان اليت تعاين من حاالت  من
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 اإلنفاق الرأسمالي - 13الباب 
 بآالف الدوالرات

 المجموع من خارج الميزانية االعتمادات الصافية النتيجة التنظيمية
13-1 

16,892 0 16,892 

 المجموع
16,892 0 16,892 

 
 نطاق العمل

 
 املرفق وحيدد. 10/2003قرار املؤمتر جب مبو  مرفق اإلنفاق الرأمسايل كباب من أبواب برنامج العمل وامليزانية كنشأُ  -328
واليت تتطلب  نظمةصول مادية وغري مادية تتجاوز مدة حياهتا النافعة فرتة السنتني املالية يف املأ على باملصروفات ويأذن

حتويل الية املمن الالئحة  11-6وختّول املادة  .عموما  مستوى من املوارد يتعذر متويله يف إطار اعتمادات فرتة مالية واحدة
 .أي رصيد يف حساب اإلنفاق الرأمسايل لالستخدام يف الفرتة املالية التالية

 
 لتلبية وكفاءة فعالية كثرأ عمل وبيئة األساسية بنية توفري حيث من منافعنظمة امل يف الرأمسالية االستثمارات حتققو  -329

ارات املطلوبة رفق االستثمهذا املهذا النحو، يوفر لى . وعاالسرتاتيجية األهدافتنفيذ و  املنظمة يف األعمال احتياجات
النظم التشغيلية و ملعلومات والبيانات التقنية  )ب( اخلاصة با: )أ( املنصات بشأن اوخدماهتاملنظمة لصيانة وحتسني منتجات 

 ،(العمليات) العام ديرامل ائبن أسهرت يالذي  الرأمسايل، اإلنفاق إدارة ويتوىل جملس البنية التحتية واخلدمات.و واإلدارية  )ج( 
 والتكاليف واملنافعاملنظمة،  بالنسبة إىل بأمهيتها يتعلق ما يف الرأمسايل اإلنفاق مشاريع تنفيذ رصدتقييم جودة االستثمارات و 

 . واملخاطر الزمنية واجلداول ،للقياس القابلة
 

 2019-2018لفرتة اأولويات 
 

 ، وهي:ة جماالت استثمار رئيسيةعلى مخس الرأمسايل اإلنفاقكز ري س -330
 

ادم وشبكات ، اليت تشمل توفري خو البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالستثمارات يف  )أ(
أفضل  ستويفتختزين واتصاالت لضمان توفري بنية أساسية فّعالة وكفؤة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 دعم احتياجات أعمال املنظمة. وت القطاعاملمارسات املعيارية يف 
ملتطلبات لضمان أن تستمر نظم ختطيط املوارد يف املنظمة يف تلبية االنظم اإلدارية املؤسسية االستثمارات يف  )ب(

 الدينامية، التشغيلية منها واملتعلقة باألعمال، يف كل من املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية.
 يف املنظمة. لفنيةالتحسني وتعزيز إدارة البيانات واملعلومات  املؤسسية قنيةالتالتطبيقات االستثمارات يف  )ج(
ليل البيانات ودعم وحت التشغيليةملعاجلة متطلبات إعداد التقارير  نظم املعلومات اإلداريةاالستثمارات يف  )د(

 صنع القرار اإلداري.
 تكاليف ختفي و  والسالمة الصحة للوائح متثالاال لضمان واملرافق األساسية البنية بناء يف االستثمارات (هن)

  .والتشغيل الصيانة
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 اإلنفاق األمني - 14الباب 
 بآالف الدوالرات

 المجموع من خارج الميزانية االعتمادات الصافية النتيجة التنظيمية
14-1 

8,705 181 8,886 

14-2 
13,716 0 13,716 

 المجموع
22,421 181 22,602 

 
 نطاق العمل

 
بأمن وسالمة موظفي املنظمة  امباشر ترتبط ارتباطا اإلنفاق األمين تكاليف املوظفني وغري املوظفني اليت غطي مرفق ي -331

من وراء ذلك يف ضمان  اهلدفيكمن و . 5/2005رار املؤمتر رقم يف املقر الرئيسي ويف امليدان، حسبما ينص عليه قوأصوهلا 
. نظمةامل فيها عملت اليت املواقع مجيع يف وأمان بأمناملهام امللقاة على عاتقهم  اءدالالزمة أل درةبالق نظمةامل موظفيمتتع 
 (.ملياتالع) العام املدير نائباليت ترفع تقاريرها إىل هي دائرة األمن يف هذا اجملال املسؤولة عن العمل ة والوحد
 

وفر هي تو  ،ونة لتنفيذ برامج املقر الرئيسياألمن يف املقر الرئيسي إىل ضمان بيئة عمل آمنة ومأموظيفة دف هتو  -332
صال والتنسيق مع شمل االتتالدعم لتنفيذ مهمة املدير العام باعتباره املسؤول املختار عن األمن بالنسبة إىل إيطاليا. كما 

ة، وضمان سالمة نياحلكومة املضيفة وإدارة األمم املتحدة لشؤون السالمة واألمن، وإقامة نظم إلدارة األمن، وهتيئة بيئة متكي
دابري املتعلقة وبع  التالسالمة من احلرائق، املضطلع هبا داخل مباين مقر املنظمة. وتتضمن األنشطة  هموأمن املوظفني

البنية األساسية، ومسائل الصحة املهنية، وذلك باالستناد إىل اخلطوات املتخذة على مدى السنوات القليلة املاضية لتهيئة ب
 ملوظفي املقر الرئيسي. سالمة مانا  و بيئة عمل أكثر أ

 
هم بكفاءة وفعالية مع ضمان أمن املوظفني وسالمتها من تنفيذ براجممتُّكن املنظمة األمن يف امليدان وظيفة  -333

 إلدارة تحدةامل األمم نظامإطار ورفاههم، من خالل إسداء اخلربة الفنية واملشورة بطريقة تتسق مع سياسات املنظمة ومع 
من  هاتقدير األمن برصد البيئة األمنية السائدة و دائرة قوم ت. وحتقيقا  هلذا اهلدف، "أمن بغري برامج الاملتمثل يف " مناأل

بالتعاون  ،تدابري تصحيحية لزيادة سالمة وأمن موظفي املنظمة وبعثاهتاتتخذ و  منظور عمليات املنظمة على املستوى القطري
 .واألمن السالمة شؤونل املتحدة األمم إدارةالوثيق مع 

 
تقدم يف وضع برنامج املنظمة اخلاصة بالسالمة والصحة املهنيتني عن طريق عمل اللجنة االستشارية توجيه ال يتم -334

لرئيسي االوحدات الرئيسية املسؤولة عن سالمة وصحة املوظفني يف املقر  تضمّ املعنية بالسالمة والصحة املهنيتني اليت 
 يدان.واملمثليات يف امل
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 2019-2018فرتة ال أولويات
 

 الرئيسي األمن يف املقر
 

راؤها األمن يف املقر الرئيسي يف الرتكيز على عمليات تقييم التهديدات اليت يتم إجاألولويات اخلاصة بستستمر  -335
كفالة ن خالل  م داخلية للوقاية واالستجابة يف حاالت الطوارئات القدر حتسني البشكل مشرتك مع السلطات احمللية و 
ما ستعطى األولوية ة. كمعايري اليت تعتمدها األمم املتحدة والسلطات احملليتثل للمستوى من التدريب ملوظفي األمن مي

 .اإللزامي "األساسي األمين لتدريب"ل قرامل يفإكمال مجيع املوظفني ضمان ل
 

 األمن يف امليدان
 

قب والوقاية واحلماية لرت ا خالل منيدانية امل ملكاتبإىل ا املستمر الدعم يف تقدمي امليدانيف  ألمنا أولوياتستتمثل  -336
التخفيف من وطأة املخاطر النامجة عن النزاعات املسلحة واإلرهاب واجلرائم واالضطرابات املدنية من أجل  واالستجابة

التمويل للمعدات من و التدريب يف جمال األو  األمن تزويد املكاتب امليدانية باخلربة الفنيةدائرة والكوارث الطبيعية. وستواصل 
.  للعمل الدنيا نيةاألموالتدابري  للمعايريكامل ال االمتثالوتكمن إحدى األولويات يف األمنية واملشورة والدعم التنفيذي. 

بان تني يوجدون يف أماكن شديدة اخلطورة، مبا يف ذلك مكياملستشارين األمنو  يةاألمنالشؤون  يف املتخصصنيكما أن 
 إقليميان اثنان، وهم دائما رهن اإلشارة ملواجهة احلوادث وإسداء أشكال أخرى من املشورة حسب االقتضاء.
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 المصروفات الطارئة
 بآالف الدوالرات

 المجموع من خارج الميزانية االعتمادات الصافية النتيجة التنظيمية
12-1 

600 600 600 

 المجموع
600 600 600 

 
 .1981-1980 للفرتة وامليزانية العمل برنامج منذ حاهلا على الطارئة للمصروفات املخصصة املوارد تزال ال -337
 

 الضريبية التسويات صندوق إلى التحويل
 

 .1972 الثاين كانون/يناير 1 يف الضريبية التسويات صندوق أنشك -338
 

 اعتماد بإضافة ،إمجايل أساس على 2019-2018 الفرتة زانيةمي مقدَّ تُ  ،1973–1972 منذ املتبعة املمارسة مع ومتاشيا   -339
 .الفعلية العمل ميزانية جمموع إىل املوظفني مرتبات من اإللزامية االقتطاعاتب خاص
 

 ضرائب فرضت ال اليت األعضاءالبلدان  املستحقة الدفع من جانب االشرتاكات على تأثريأي  لذلك يكون ولن -340
 يتم اسرتدادها، نياملوظف مرتبات من اإللزامية باالقتطاعات اصاخل عتمادالا من ةالكاملفحصتها   املوظفني مستحقات على

 .الدفع املستحقة ااشرتاكاهت منةصمها 
 

 اخلاص االعتماد نم حصتهايتم ختفي  فس ،املوظفني مستحقات على ضرائب تفرض اليت األعضاءالبلدان  أما  -341
 املعنيني املنظمة وظفيم مطالبات لتلبية ضروريا يكون أن املقدر املبلغ حبسب املوظفني تباتمر  من اإللزامية باالقتطاعات
 .الضرائب باسرتداد

 
 اإلمجالية املرتبات تكاليف بني الفرق 2019-2018خصص للفرتة امل أمريكي دوالر مليون 87.45 لغمب وميثل -342

 الثاين كانون/يناير 1 يف دةاملتح األمم مرتبات جدول إىل استنادا ،لعلياا والفئات الفنيني باملوظفني يتعلق ما يف ،والصافية
2017. 
 

 األعضاء شرتاكاتا مقابل املوظفني مرتبات من اإللزامية االقتطاعات خطة عن الناشئة الدائنة وإن استخدام املبالغة -343
 .2019-2018 الفرتة يف سيطبق الذي االشرتاكات جدول بشأن قرارا   املؤمتر يتخذ أن بعداملقررة سُيعرض 
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 األهداف االستراتيجية والوظيفية – إطار النتائج  -2الملحق 
 

، أربعة أهداف وظيفية، 6ل من أبواب امليزانية )مخسة أهداف اسرتاتيجية، اهلدف إطار النتائج لك 2يعرض امللحق  -344
 وأربعة أبواب خاصة(.

 
كل من األهداف االسرتاتيجية، مؤشرات أهداف التنمية املستدامة وغاياهتا ويتضّمن إطار النتائج بالنسبة إىل   -354

لقياس اهلدف والنواتج )مع املؤشرات( واملخرجات )مع املؤشرات والغايات( الالزمة لتحقيق األهداف. وستتواصل صياغة 
اف زاد إدراج مؤشرات أهدولقد للتوصل إىل مؤشرات وغايات متصلة بأطر الربجمة القطرية.  2017املخرجات خالل سنة 

ملخرجات تركيز األهداف االسرتاتيجية وحّسن جودة سلسلة نتائج ا حمورالتنمية املستدامة والغايات وتنقيح أطر النتائج من 
مقارنة بني إطار النتائج املقرت  للفرتة  11. وترد ضمن امللحق القسم دال من اخلطة املتوسطة األجلوالنواتج، كما يوضحه 

 . 2017-2014وإطار النتائج احلايل للفرتة  2018-2021
 

واألهداف الوظيفية واألبواب اخلاصة، كتحسينات يف التنفيذ كما جرى  6وحتدد النتائج، بالنسبة إىل اهلدف  -346
 قياسها واإلفادة عنها بواسطة مؤشرات األداء الرئيسية والغايات وهي تُنجز من خالل املخرجات. 
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 األهداف االستراتيجية والوظيفية – 2021-2018 للفترة االستراتيجية األهداف ئجنتا إطار: 2الملحق 
 :1الهدف االستراتيجي 

 المساهمة في القضاء على الجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية

 

 المقاصد
ضمان حصول اجلميع على ما يكفيهم من الغذاء  -

 (1-2الهدف ) 2030املأمون واملغّذي حبلول عام 
وضع هناية جلميع أشكال سوء التغذية حبلول عام  -

 (2-2الهدف ) 2030

 

  المقاصد
ختفي  الوفيات املبكرة مبقدار الثلث من خالل الوقاية  -

 (4-3)الهدف  2030والعالج حبلول عام 

 المؤشرات
 (1-1-2)الهدف معدل انتشار نقص التغذية  -
أو  معدل انتشار انعدام األمن الغذائي املتوسط -

الشديد وسط السكان، استنادا إىل مقياس املعاناة من 
انعدام األمن الغذائي املعاناة من انعدام األمن الغذائي 

 (2-1-2الهدف )
معدل انتشار توّقف النمو بني األطفال دون سن  -

 (1-2-2)الهدف  اخلامسة
معدل انتشار سوء التغذية بني األطفال دون سن  -

وع )اهلزال وزيادة الوزن( اخلامسة، مصنفني حسب الن
 (2-2-2)الهدف 

 المؤشرات
  ض غري املعديةمرااأل معدل الوفيات النامجة عن

 (1-4-3الهدف )

 
 :1الهدف االستراتيجي 

 المساهمة في القضاء على الجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية

 االتزامدددى البلنننندان التزام  :1-1 نددداتجال
جلوع لى القضننناء عبا اصددريحى  اسددياسدديى 

وانعدام األمن الغذائي وسننننننننننوء التغذية 
 2030حبلول عام 

أو و/ة قطاعيشننننناملة سنننننياسنننننات واسنننننرتاتيجيات وبرامج اسنننننتثمار  تعتمدا عدد البلدان اليت: ألف-1-1
شننناملة لعدة قطاعات يدعمها إطار قانوين للقضننناء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي ومجيع أشنننكال سنننوء 

 2030التغذية حبلول عام 

طاعات قشننناملة لعدة و ية حتسنننني قدرات احلكومات وأصنننحاب املصنننلحة على وضنننع أطر سنننياسننناتية وخطط وبرامج اسنننتثمار قطاع: 1-1-1املخرج 
 2030سوء التغذية حبلول عام مجيع أشكال قضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي و لل

كاف  وخاصة باملساءلة قانونية وضع أطر حتسني قدرات احلكومات وأصحاب املصلحة على : 2-1-1املخرج   وتنفيذها إلعمال احلق يف غذاء  

ت آلليدداالبلنندان تنفيددذ  :2-1 ندداتجال
 من أجل شدددداملة للحوكمة والتنسدددديق

القضنننننننننننننننناء على اجلوع وانعننندام األمن 
 سنننننننوء التغذيةمجيع أشنننننننكال الغذائي و 
 2030حبلول 

 والتنسيق واملساءلةة شاملة للحوكملديها آليات  عدد البلدان اليت: ألف -1-2

 حوكمة األمن الغذائي والتغذية حتسني قدرات احلكومات وأصحاب املصلحة على: 1-2-1املخرج 

قرارات لالبلدان  اتخاذ :3-1 ناتجال
 للقضنننننننناء على سدددددددتناد إلى األدلةباال

اجلوع وانعننننندام األمن الغنننننذائي ومجيع 

القطاعات  واملشننرتكة بني ةشنناملال تتحليالالبلدان اليت تسننتخدم األدلة املسننتمدة من عدد ال :ألف -1-3
يع أشننكال سننوء مجو  انعدام األمن الغذائيعاجلة مج ملاالرب ات و السننياسننيف قراراهتا املتعلقة ب لكي تسننرتشنند هبا

 التغذية

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/health/
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أشننننننننننننننكال سننننننننننننننوء التغذية حبلول عام 
2030  

من الغذائي ومجيع أشنننكال سنننوء التغذية ومسنننامهة القطاعات نعدام األاحتليل على حتسنننني قدرات احلكومات وأصنننحاب املصنننلحة : 1-3-1املخرج 
 2030القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي ومجيع أشكال سوء التغذية حبلول عام يف وأصحاب املصلحة 

اء على اجلوع لقضاب صد وتقييم السياسات والربامج والتشريعات ذات الصلةر  علىحتسني قدرات احلكومات وأصحاب املصلحة : 2-3-1املخرج 
 2030وانعدام األمن الغذائي ومجيع أشكال سوء التغذية حبلول عام 

النننبنننلننننننندان تدددندددفددديددددددذ  :4-1 ندددددداتدددجالددد
سدددددياسدددددات واسدددددتراتيجيات وبرامج ل

للقضننننننننناء على اجلوع  فعالةاسدددددددتثمار 
وانعدام األمن الغذائي ومجيع أشنننننننكال 

 2030سوء التغذية حبلول عام 

 يقاسو  ،بفعالية ما تضعه من سياسات واسرتاتيجيات وبرامج استثمارعدد البلدان اليت تنفذ : ألف -1-4
 احلكومية البشرية املواردو  (1-ألف-2الهدف ) ةالزراع قطاع يف العام اإلنفاق كفاية  مبدىذلك 

ن الغذائي عدام األملقضنناء على اجلوع وانعلى ختصننيص املوارد املالية واسننتخدامها لحتسننني قدرات احلكومات وأصننحاب املصننلحة : 1-4-1املخرج 
 2030ومجيع أشكال سوء التغذية حبلول عام 

 يةي والتغذاألمن الغذائ حتسني قدرات احلكومات وأصحاب املصلحة على تنمية املوارد البشرية والتطوير التنظيمي يف جمايل: 2-4-1املخرج 
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  :2الهدف االستراتيجي 
 ستدامةجية واأكثر إنتاالزراعة والغابات ومصايد األسماك  جعل

 

  المقاصد
مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي األغذية  -

من خالل ضنننننننمان املسننننننناواة يف حصنننننننوهلم على األراضننننننني 
 (3-2الهدف ) 2030حبلول عام 

ضننننننننننننننمان وجود نظم إنتاج غذائي مسننننننننننننننتدامة، وتنفيذ  -
ممارسننننات زراعية متينة تؤدي إىل زيادة اإلنتاجية واحملاصننننيل 

 (3-2الهدف ) 2030م حبلول عا
احلفنننناظ على التنوع اجليين للبننننذور والنبنننناتننننات املزروعننننة  -

  (5-2الهدف ) 2030واحليوانات األليفة حبلول عام 

 
  المقاصد

ضننننننننننننننمنننننان حفظ وترميم النظم اإليكولوجينننننة الربينننننة والنظم  -
الهدف ) 2030اإليكولوجية للمياه العذبة الداخلية حبلول عام 

15-1) 
حر، وترميم األراضنننننني والرتبة املتدهورة، مبا يف مكافحة التصنننننن -

ذلك األراضننننني املتضنننننررة من التصنننننحر واجلفاف والفيضنننننانات، 
والسننعي إىل حتقيق عامل  خال  من ظاهرة تدهور األراضنني حبلول 

 (3-15الهدف ) 2030عام 
 2030ضننننننننننننننمان حفظ النظم اإليكولوجية اجلبلية حبلول عام  -
 (4-15الهدف )

 المؤشرات
اإلنتاج لكل وحدة عمل حسننننننننننننننب فئات حجم  حجم -

 (1-3-2)الهدف املؤسسة الزراعية/الرعوية/احلرجية 
 املنتجة للزراعة املخصننننننننصننننننننة الزراعية املسنننننننناحة نسننننننننبة -

 (1-4-2) واملستدامة
عنندد املوارد اجلينيننة النبنناتيننة واحليوانيننة لألغننذيننة والزراعننة  -

 لاملضننننننمونة يف مرافق حفظ على املدى املتوسننننننط أو الطوي
 (1-5-2)الهدف 

نسنننننبة السنننننالالت احمللية اليت تصننننننف على أهنا معرضنننننة  -
للخطر، أو غري معرضة للخطر، أو تقف عند مستوى غري 

 (2-5-2)الهدف معروف خلطر انقراضها 

  المؤشرات
ف )الهدمساحة الغابات كنسبة من جمموع مساحة اليابسة  -

15-1-1) 
 العذبة هوللمياربي ال وجيالبيولع التنو  من اهلامة عاملواق نسبة -

 اإليكولوجي النظامع نو  بحبسنننننننن احملمية، املناط يف املشننننننننمولة
 (2-1-15)الهدف 

نسننننبة األراضنننني املتدهورة نسننننبة إىل جمموع مسنننناحة اليابسننننة  -
 (1-3-15الهدف )
 (2-4-15)الهدف مؤشر الغطاء األخضر اجلبلي  -

 

 المقاصد
ة  ة واحلد بدرجزيادة كفاءة اسننننننننننننننتخدام املياه زيادة كبري  -

كبرية من عدد األشننننننننننننننخاص الذين يعانون من ندرة املياه 
 (4-6الهدف ) 2030حبلول عام 

 
 المقاصد

تنظيم الصننننننيد على حنو فعال وإهناء الصننننننيد املفرط من أجل  -
 2020إعادة األرصننننندة السنننننمكية إىل ما كانت عليه حبلول عام 

 (4-14الهدف )
ية ناطق السنناحلية والبحر يف املائة على األقل من امل 10حفظ  -

  (5-14الهدف ) 2020حبلول عام 
 المؤشرات

التغري يف كفاءة استخدام املياه على مدى فرتة من الزمن  -
 (1-4-6الهدف )
حجم الضننننننننننننغط الذي تتعرض له املياه: سننننننننننننحب املياه  -

  (2-4-6الهدف )العذبة كنسبة من موارد املياه العذبة 

 المؤشرات
سمكية داخل مستويات مستدامة بيولوجيا  نسبة األرصدة ال -

 (1-4-14)الهدف 
الهدف )تغطينة املنناطق احملمينة فيمنا يتعلق بناملنناطق البحرينة  -

14-5-1) 
 

 :2الهدف االستراتيجي 

 ستدامةأكثر إنتاجية واالزراعة والغابات ومصايد األسماك  جعل

ممارسددددددات لزيادة لالبلدان اعتماد  :1-2اتج الن
ري املناخ تغ مع معاجلة مستدامة ريقةبط نتاجيةإلا

 ابننناتوالغنننالزراعنننة قطننناعنننات والتننندهور البيئي يف 
 د األمساكيومصا

 مستدامة يقةبطر  نتاجيةعدد البلدان اليت اعتمد فيها املنتجون ممارسات لزيادة اإلألف: -2-1
 لسنننننننننننلوكا دونةم رفع تقارير إىل جلنة مصنننننننننننايد األمساك عن تنفيذتعدد البلدان اليت  باء:-2-1

 الرشيد الصيد بشأن
 لغننابنناتاإلدارة املسننننننننننننننتنندامننة لرفع تقننارير عن التقنندم احملرز يف تعنندد البلنندان اليت جيم:  -2-1

 (1-2-15)اهلدف 
املناخ تغري  معاجلةو زيادة اإلنتاجية من أجل  سننتواهاأو االرتقاء مب هااختبار أو مبتكرة ممارسننات تكنولوجيات و قيام املنتجني بتجريب : 1-1-2املخرج 

 حنو مستدامعلى والتدهور البيئي 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/biodiversity/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/water-and-sanitation/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/oceans/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
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 اإلنتاجو  اإلنتاجيةزيادة تؤدي إىل عتماد ممارسننننننات أكثر تكامال  وشنننننناملة لعدة قطاعات ويج الالرت على : تعزيز قدرات املؤسننننننسننننننات 2-1-2املخرج 
 . تغري املناخ والتدهور البيئي على حنو مستدام ومعاجلة

 لياتسددياسددات وآلالبلدان  وضددع :2-2اتج الن
م ملعاجلة اإلنتاج املسنننننننتدا هاأو تحسددددددين ةكمو لحل

الزراعننة ات قطنناعننوتغري املننناخ والتنندهور البيئي يف 
 واحلراجةد األمساك يومصا

ذات صنننننلة تشنننننجع اسنننننتدامة اسنننننتثمار برامج عدد البلدان اليت لديها سنننننياسنننننات و  ألف:-2-2
والتكيف ، يراداتاجية واإلنتتعاجل بشكل صريح اإلد األمساك و يومصاوالغابات الزراعة قطاعات 
 . ني القطاعاتة، وتعزز التنسيق املشرتك بالبيئصون ، و تغري املناخ والتخفيف من حدتهآثار مع 

دي لتغري والتصننن د األمساكيومصنننا والغاباتالزراعة سنننتدامة قطاعات االسنننتثمار دعما الوبرامج واالسنننرتاجتيات لسنننياسنننات صنننياغة ا :1-2-2املخرج 
 البيئي املناخ والتدهور

أكثر برامج و : حتسني قدرات احلكومات وأصحاب املصلحة على تيسري حوار السياسات املشرتك بني القطاعات لوضع اسرتاتيجيات 2-2-2املخرج 
 د األمساك، ومعاجلة تغري املناخ والتدهور البيئييومصا غاباتالزراعة والستدامة قطاعات التكامال  

اسددات السددي فيذتنلالبلدان حتسننني  :3-2اتج الن
تحقيق اسنننننننننتدامة قطاعات لوالصدددددددكوك الدولية 

 والغاباتمصايد األمساك و لزراعة ا
 

لعام  سنننننتدامةامل التنميةبشنننننأن تنفيذ خطة  وطنية تقارير أصننننندرتعدد البلدان اليت ألف: -2-3
تعاجل و  ،2باهلدف االسنننرتاتيجي  الصنننلةتناول مؤشنننرات أهداف التنمية املسنننتدامة ذات ت، 2030
 األمساك ديومصاالغابات و  اعةة قطاعات الزر استدام

عدد البلدان اليت أبلغت عن وضننع أو تفعيل سننياسننة/اسننرتاتيجية/خطة متكاملة تزيد  باء:-2-3
مود أمام تغري صنننننننننننوتعزز قدرهتا على ال ،ف مع اآلثار الضنننننننننننارة لتغري املناخمن قدراهتا على التكيّ 

اج األغذية )مبا ات الدفيئة على حنو ال يهدد إنتانبعاثات غاز املناخ وحتقيق تنمية تتسم باخنفاض 
على الصنننننننننننعيد الوطين، وبالغات  تكيُّف وطنية، وتقدمي مسنننننننننننامهة حمددة ةيف ذلك وضنننننننننننع خط

 (1-2-13الهدف ) وطنية، وتقرير عن املستجدات لفرتة السنتني، أو غري ذلك(
ىل ة الراميننة إالتقنندم احملرز من جننانننب البلنندان يف منندى تنفيننذ الصننننننننننننننكوك النندولينن جيم:-2-3

 (1-6-14الهدف ) مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالو ودون تنظيم
 والنظم البيولوجي عالتنو  حلفظ املوجهة العامة توالنفقا الرمسية اإلمنائية املسننننننننناعدة دال:-2-3

 (1-ألف-15الهدف )ا مستدام   ااستخدام   واستخدامها اإليكولوجية
ما يتعلق  ، ال سنننيما يفةالدولي ةكمو د األمساك يف آليات احليومصننناالغابات لزراعة و قطاعات االفعال لدراج اإل الدعم لضنننمانتقدمي : 1-3-2املخرج 
 .نظمةاملة حتت مسؤولية البيئوالتصحر و التنوع البيولوجي بوالصكوك اخلاصة األعمال ، وجداول تغري املناخ، و 2030ةطة عام 
 .والتدهور البيئي عاجل تغري املناختتنفيذ السياسات والصكوك الدولية اليت تعزز اإلنتاج املستدام و : تعزيز قدرات املؤسسات على 2-3-2املخرج 

 دناسدددددتبااللقرارات لبلدان ااتخاذ  :4-2اتج الن
لزراعننة غرض اسننننننننننننننتنندامننة قطنناعننات ال إلى األدلددة

اخ تغري املنمع معاجلة  راجةمصننننننننايد األمساك واحلو 
 يف الوقت ذاته والتدهور البيئي

 الشنننننننننناملة لعدة قطاعات/يةلقطاعالبيانات امسننننننننننتوى توافر حبسننننننننننب عدد البلدان  ألف:-2-4
ات صنننننننع يف عملي هاواسننننننتخدامهتا وجودإليها  وإمكانية الوصننننننول يةتحليل/املنتجات الدواتاألو 

 راجة.الزراعة ومصايد األمساك واحلقطاعات السياسات املتعلقة ب

دام وتغري املناخ تدمج املعلومات املتعلقة باإلنتاج املسننننتو عاجل القضننننايا اإلقليمية أو العاملية تاتيجية ة اسننننرت ي: اسننننتحداث منتجات معرف1-4-2املخرج 
  .والتدهور البيئي

التدهور الختاذ القرارات بشنننننأن اإلنتاج املسنننننتدام وتغري املناخ و حتليلها واإلبالو عنها : تعزيز قدرات املؤسنننننسنننننات على مجع البيانات و 2-4-2املخرج 
 .ذات الصلةأهداف التنمية املستدامة بيئي، مبا يف ذلك ال
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 :3لهدف االستراتيجي ا
 الحّد من الفقر في الريف

 

  املقاصد
 2030القضننننننننننننننناء على الفقر املنندقع للننناس أمجعني حبلول عننام  -
 (1-1اهلدف )
 ختفي  نسننننننننننبة الرجال والنسنننننننننناء واألطفال الذين يعانون الفقر -

 (2-1الهدف ) 2030حبلول عام 
ضننننننننننمان متّتع مجيع الرجال والنسنننننننننناء بنفس احلقوق حبلول عام  -

 (4-1الهدف ) 2030
 عل الضنننعيفةت والفئا راءالفق قدرة ءبنا، 2030  عام حبلول -

 (5-1)الهدفأثّرها وت تعرضها من واحلد الصمود

 
 املقاصد
مضننننننننننننناعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صنننننننننننننغار منتجي  -

 (3-2الهدف )األغذية 

 شراتاملؤ 
هدف النسننبة السننكان الذين يعيشننون دون خط الفقر الدويل ) -
1-1-1) 
نسننبة السننكان الذين يعيشننون دون خط الفقر الوطين، حبسننب  -

 (1-2-1اهلدف ) اجلنس والعمر
نسننبة السننكان الذين يعيشننون يف أسننر معيشننية ميكنها احلصننول  -

 (1-4-1اهلدف ) على اخلدمات األساسية
البالغني الذين لديهم حقوق مضننننننمونة نسننننننبة جمموع السننننننكان  -

  (2-4-1اهلدف حليازة األرض )
 اإلمجايل احمللي بالناتج املتصنننننلةة املباشنننننر  االقتصنننننادية اخلسنننننارة -

 (2-5-1)اهلدف  العاملي

 املؤشرات
متوسنننننننننط إيرادات صنننننننننغار منتجي األغذية، حبسنننننننننب  -

دف اله)اجلنس ومكانتهم كأفراد من الشنننعوب األصنننلية 
2-3-2) 

 

 

  قاصدامل
حلد بدرجة كبرية من نسنننبة الشنننباب غري امللتحقني بالعمالة أو ا -

 (6-8اهلدف ) 2020التعليم أو التدريب حبلول عام 
اختاذ تدابري فورية للقضننننننننناء على السنننننننننخرة واسنننننننننتئصنننننننننال عمل  -

  (7-8الهدف )األطفال 

 
 املقاصد
التوصننننل تدرجييا إىل حتقيق منو الدخل ودعم اسننننتمرار  -

يف املائة من السننننننكان مبعدل أعلى  40ألدىن ذلك النمو 
 2030مننن املننعننننننندل املننتننوسنننننننننننننننط الننوطننين حبننلننول عنننننننام 

 (1-10الهدف )
 املؤشرات

سننننننننننة(  24و 15نسنننننننننبة الشنننننننننباب )الذين ترتاو  أعمارهم بني  -
 (1-6-8اهلدف خارج دائرة التعليم والعمالة والتدريب )

سننننة  17و 5 النسنننبة املئوية لألطفال الذين ترتاو  أعمارهم بني -
واملنخرطني يف سننننننننننننوق عمل األطفال وعددهم، حبسننننننننننننب اجلنس 

 (1-7-8)الهدف  والعمر

 املؤشرات 
معدالت منو نصننننيب الفرد من إنفاق األسننننر املعيشننننية  -

يف املائة من السننكان وجمموع  40أو إيراداهتا ضننمن أدىن 
  (1-1-10)الهدف  السكان

 
 3لهدف االستراتيجي ا

 لريفالحّد من الفقر في ا

منظمددددات فقراء الريف و تمكين  :1-3اتج الندددد
اجية ىل املوارد اإلنتإصول لو ن ام الفقراء في الريف
 واخلدمات واألسواق

 

واللوائح  يةالتوجيهطوط واخل السنننياسنننات ذلك يف مبا -البلدان اسنننرتاتيجيات عدد ألف:-3-1
 وصننننننننننولبيل عرتض سننننننننننت اليت احلواجز وإزالةالريف  فقراء متكني ىلاهلادفة إ -والربامج واألدوات
 واألسواق والتكنولوجيات واخلدمات اإلنتاجية املوارد إىل والنساء الرجال من الفقراء

جلهات ااملنظمات الريفية واملؤسنننننننننننسنننننننننننات احلكومية و فيها عدد البلدان اليت عززت باء: -3-1
ملنصنننننف اول صنننننالو متكني فقراء الريف وحتسنننننني على املصنننننلحة قدراهتا احبة صننننناألخرى املعنية 

 لفقراء من الرجال والنساء إىل املوارد اإلنتاجية واخلدمات والتكنولوجيات واألسواقل

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/poverty/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/economic-growth/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/inequality/
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التقدم الذي حترزه البلدان يف مدى تطبيق إطار قانوين/تنظيمي/سياساؤ/مؤسسي  جيم:-3-1
 د األمساك الصنننننننننغرية يف الوصنننننننننول إىل املوارد البحرية وحيمي هذه احلقوقييعرتف حبقوق مصنننننننننا

 (1-اءب-14الهدف )
 نسبة إمجايل املزارعني الذين ميتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة)أ(  دال:-3-1

يف األراضنننننني الزراعية، حبسننننننب اجلنس  )ب( حصننننننة املرأة بني املالك أو أصننننننحاب احلقوق يف 
 (1-لفأ-5الهدف ) األراضي الزراعية، وحبسب نوع احليازة

لمرأة ها اإلطار القانوين )مبا يف ذلك القانون العريف( لنسنننننننننننبة البلدان اليت يكفل فيهاء: -3-1
 (2-لفأ-5الهدف ) املساواة يف احلقوق يف ملكية األراضي و/أو السيطرة عليها

 يف الريفلفقراء لالعمل اجلماعي وتيسري : تعزيز املنظمات واملؤسسات الريفية 1-1-3املخرج 

 واملعارفمويل والت اخلدماتمن  جمموعةإىل  الريف فقراء وصننول لتحسننني وبرامج توجيهيةخطوط و  وسننياسننات اسننرتاتيجياتوضننع  :2-1-3املخرج 
 السيطرة عليها، ولتحسني املناخ سياق يف ذلك يف مبا الطبيعية، واملوارد واألسواق والتكنولوجيات

 الريفيف  مرأةلل االقتصادي والتمكني نسنياجل بني ملساواةسريع وترية الت املعرفة وتوليد القدرات وتنميةدعم السياسات  :3-1-3املخرج 

 يفالر  فقراءوصننننننننننننننول تعزيز البلدان ل :2-3اتج الن
 ال ،الالئقالعمدددل و  ةالمنتجددد ةلددداالعمدددفرص  إىل
 والنساء الشباب صفوف يف سيما

 -جمموعة حمسننننننننننننة من املؤسنننننننننننسنننننننننننات واالسنننننننننننرتاتيجياتاليت لديها عدد البلدان ألف: -3-2
خلق دف إىل هتاليت  -التوجيهية واللوائح واألدوات والربامج اخلطوطمبا يف ذلك السنننننياسنننننات و 

 النساء والشباببالنسبة إىل الريف، مبا يف ذلك ل الالئق يف العمفرص 

من أجل  هاوتنفيذ جربامالو  التوجيهيةطوط واخل والسننياسننات االسننرتاتيجيات صننياغةما يتعلق ب يف القدرات وتنميةدعم السننياسننات  :1-2-3املخرج 
 والنساء لشبابخاصة بالنسبة إىل ا ،هاراتتنمية املو  املشاريعطوير وتفرص العمل الالئق يف الريف،  تعزيز

ياسننننننننننننننات  :2-2-3املخرج   العمل فرص دةو من أجل النهوض جب الريفية املناطق يف الدولية العمل معايري تطبيق لتعزيز القدرات وتنميةدعم السنننننننننننننن
 اجلربي والعمل طفالاأل بعمل يتعلق ما يف سيما ال ،وسالمتها

يف الر  فقراء وصننننننننننننننولالبلدان ل تعزيز :3-3اتج الن
 االجتماعية الحماية نظمإىل 

 يةلحماية االجتماعية تربط احلماية االجتماعحمسنة لعدد البلدان اليت لديها نظم  ألف:-3-3
 عيةياحلد من الفقر يف الريف واألمن الغذائي والتغذية واإلدارة املستدامة للموارد الطبب
ة الدنيا/النظم اخلاصننننننة باحلماي النسننننننبة املئوية من السننننننكان الذين تشننننننملهم احلدود باء:-3-3

 (1-3-1الهدف ) االجتماعية
كنسننبة   (واحلماية االجتماعية التعليم والصننحة)األسنناسننية  تاخلدما ىعل قاإلنفا جيم:-3-3

 ( 2-لفأ-1الهدف ) احلكوميق مئوية من إمجايل اإلنفا
 يةوبرامج التوظيف كنسننننننننننننننبة مئو  احلكومي يف احلماية االجتماعية قاإلنفا عجممو  دال:-3-3

 (1-باء-8الهدف ) والناتج احمللي اإلمجايل الوطنية تمن امليزانيا
 ءفقراتشنننننننمل الل االجتماعية حلمايةا تغطية نطاق لتوسنننننننيع الدعوةأنشنننننننطة و  القدرات وتنمية املعرفة وتوليد السنننننننياسننننننناتدعم توفري  :1-3-3املخرج 
 واإلنسانية اهلشة سياقاتال يف ذلك يف مبا الريف، يف

االجتماعية حلماية النهوض بأوجه الت زر يف ما بني قطاعات ل الدعوةأنشننطة و  القدرات وتنمية املعرفة توليدو  السننياسنناتدعم توفري  :2-3-3املخرج 
 املناخ املوارد الطبيعية، مبا يف ذلك تغريإدارة والتغذية والزراعة و 

 ميمتصننننعلى  لقدراتالبلدان ل تعزيز :4-3اتج الن
نصددفة الم برامجالو  سددتراتيجياتاالو  سددياسدداتال

 بينخاصدددددددددة بالمسددددددددداواة ال القطاعاتالمتعددة 
يف  هاملإلسننننننننها وتقييم هاتنفيذعلى و  ،الجنسددددددين
  من أهداف التنمية املستدامة. 1اهلدف  حتقيق

 برامجو  سياسات واسرتاتيجيات ععلى وض معززة قدرات لديها اليت البلدان عدد ألف:-3-4
 يف الريف. الفقر من موجهة حنو احلد القطاعات ومتعددة إمنائية شاملة

 نسننننننننننننننبننننة املوارد اليت ختصننننننننننننننصننننننننننننننهننننا احلكومننننة مبنننناشننننننننننننننرة لربامج احلنننند من الفقر بددداء:-3-4
 (1-لفأ-1)الهدف 
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 متعددةو ومراعية للمسننننننناواة بني اجلنسنننننننني  شننننننناملة رامجوب سنننننننياسنننننننات واسنننننننرتاتيجيات وتنفيذ تصنننننننميم على الوطنية القدرات تعزيز :1-4-3املخرج 
 املناخ وتغري اهلجرة سياق يف ذلك يف مبا ،يف الريف الفقر من لحدل القطاعات

 القطاعات متعددةو ومراعية للمساواة بني اجلنسني  شاملة سياسات واسرتاتيجياتالبيانات واملعارف واألدوات لتعزيز وتقييم توفري  :2-4-3املخرج 
 لريفامبا يف ذلك يف سياق اهلجرة وتغري املناخ، ورصد التقدم احملرز يف احلد من الفقر يف  ،يف الريف الفقر من حدلل
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 :4لهدف االستراتيجي ا
 تمكين نظم زراعية وغذائية أكثر شموالى وكفاءة

 

 املقاصد
مضناعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل  -

-2الهدف )صغار منتجي األغذية 
3) 
اد تدابري لضمان سالمة أداء اعتم -

أسننواق السننلع األسنناسننية للمسنناعدة 
على احلد من شننننندة تقلب أسنننننعارها 

  (يمج-2الهدف )

 
 املقاصد
ختفي  نصيب الفرد من النفايات  -

الغذائية العاملية على صننننننننننننعيد أماكن 
 البيع بالتجزئة واملسننننننننننننننتهلكني مبقدار
النصنننف، واحلد من خسنننائر األغذية 

وسالسل اإلمداد، يف مراحل اإلنتاج 
مبا يف ذلك خسننائر ما بعد احلصنناد، 

 (3-12الهدف ) 2030حبلول عام 

 
 املقاصد
زينادة صنننننننننننننننادرات البلندان الننامينة  -

زينننننننادة  كبرية ، وال سننننننننننننننيمنننننننا بغرض 
مضنننناعفة حصننننة أقل البلدان منوا  من 

 2020الصنننننادرات العاملية حبلول عام 
 (11-17الهدف )

 املؤشرات
ة عية املخصننصنننسننبة املسنناحة الزرا -

دف اهلللزراعة املنتجة واملسننننننننننننتدامة )
2-3-1) 
 مؤشنننننر مفارقات أسنننننعار األغذية  -
 (1-ج-2الهدف )

 املؤشرات
 املؤشنننننننننر العاملي خلسنننننننننائر األغذية -
 (1-3-12الهدف )

 املؤشرات
حصة البلدان النامية وأقل البلدان  -
 الهدف)من الصنننننننادرات العاملية  منوا  
17-11-1) 

 
 :4تراتيجي لهدف االسا

 تمكين نظم زراعية وغذائية أكثر شموالى وكفاءة

صدددددددددياغة مواصدددددددددفات  :1-4اتج الن
 عيددةو ط توجيهيددةخطوط و  اتفدداقدداتو 

 إىل وصننننننننننول البلدان لتحسننننننننننني دولية
 وأدائها الدولية األسواق

وسننننط تالشننننرحية الدنيا من فئة الدخل امل وبلدان املنخف  الدخلئوية من البلدان ذات املالنسننننبة  ألف:-4-1
الدولية لوقاية اقية االتفو  الغذائي الدسننننتور رعاية حتت الدوليةواصننننفات امل وضننننع يف فعالة مشنننناركةاليت تشننننارك 
 منوا   البلدان أقل منوضع مواصفات الدستور الغذائي الواردة  أو النباتات

يتم قياس ذلك و بفضننننننل اتفاقات جتارية،  إىل األسننننننواق الدولية ان وصننننننوهلسننننننّ حتَ البلدان اليت عدد باء: -4-1
بنود التعريفات اجلمركية نسنننننبة و  (2-باء-2)الهدف  الزراعية الصنننننادرات إعاناتأيضنننننا من خالل اسنننننتخدام 

 والبلنندان الننناميننة املتمتعننة بنناإلعفنناء الكننامننل من الرسننننننننننننننوم اجلمركيننة املطبقننة على الواردات من أقننل البلنندان منوا  
 (1-لفأ-10الهدف )
 هية طوعيةتوجيخطوط اعتماد فضنننننننل ن وصنننننننوهلا إىل األسنننننننواق الدولية بسنننننننّ عدد البلدان اليت حتَ جيم: -4-1

  دولية
تكون مبثابة لباتية، واالتفاق عليها الصننننننحة النجودهتا وبسننننننالمة األغذية و خاصننننننة بجديدة ومنقحة : صننننننياغة البلدان ملوصننننننفات دولية 1-1-4املخرج 
 الدويل لتحقيق االتساقمراجع 

 تفاقاتوا طوعية يهيةتوج خطوط صننننننياغة يف بفعالية املشنننننناركةالتابعة هلا على  اإلقليمية االقتصنننننناديةلدان واجلماعات الب قدرات تعزيز: 2-1-4املخرج 
 . كفاءة  أكثر وغذائية زراعية نظمإقامة و  األسواق فرصُسن وحتَ  قاسو األإجراءات  شفافيةشجع ت وليةد

 البلننننننندان تصدددددددددددميم :2-4اتج الندددددد
 ميةتنظي وأطر لسدددددياسدددددات هاذيوتنف

 ظمنتدعم إقامة  مؤسددددسددددية وترتيبات
 وفعالة شاملة غذائية زراعية

شنننننننننناملة  ةوغذائي ةزراعي نظمإقامة  تدعممتكينّية  بيئة ناصننننننننننريها عتوجد فيها فاليت  البلدان عددألف: -4-2
 ارةاملعونة من أجل االلتزامات واملدفوعات املتصلة بالتجوفعالة بدرجة أكرب، ويتم قياس ذلك أيضا من خالل 

 (1-لفأ-8الهدف )
ري غ التقدم احملرز من جانب البلدان يف مدى تنفيذ الصنننننننكوك الدولية الرامية إىل مكافحة الصنننننننيد باء:-4-2

 (1-6-14الهدف ) القانوين دون إبالو ودون تنظيم
إقامة  دعمتطنية و  استثمارات طوخط تنظيمية وأطر واسرتاتيجيات سياسات وتنفيذ تصميمعلى  العام القطاعنظمات م قدرات تعزيز: 1-2-4املخرج 
 شاملة وفعالة. غذائية زراعية نظم

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-consumption-production/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/globalpartnerships/
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 شاملة وفعالة. يةغذائ زراعية نظمتدعم إقامة مؤسسية ترتيبات  وتنفيذ تصميمواخلاص على  العام نيالقطاعنظمات م قدرات تعزيز: 2-2-4املخرج 

 قدددراتلالبلنندان تعزيز  :3-4اتج الندد
العددددام والخدددداص وزيددددادة  ينالقطدددداع

للنهوض باملنشنننننننننننن ت  السدددددددددتثماراتا
 سنننننننننالسنننننننننلالزراعية الشننننننننناملة وتطوير 

 القيمة
 

  اإلداريةو فنية ال القيمة القدراتسالسل  يف الفاعلة جلهاتات فيها زاداليت  البلدان عدد ألف: -4-3
نت  اليت البلدان عددباء: -4-3 األدوات واخلدمات املالية وآليات إدارة املخاطر من أجل تطوير فيها حتسننننننننننننننّ

ة احلجم نسبة الصناعات الصغري الزراعية والغذائية، ويتم قياس ذلك أيضا من خالل استخدام  القيمة سالسل
 (2-3-9الهدف ) اليت هلا قرض أو خط ائتمان

ا نظم األغذية والزراعة، ويتم قياس ذلك أيضننننننننقطاع االسننننننننتثمار يف فيها  ادزداعدد البلدان اليت  جيم:-4-3
جمموع التدفقات الرمسية و  (1-لفأ-2الهدف ) وجه الزراعي للنفقات احلكوميةمؤشر التمن خالل استخدام 
 (2-لفأ-2الهدف ) إىل القطاع الزراعي

  شاملةعالة و وفمستدامة  غذائيةو  زراعية قيمة سالسلقامة إل واإلداريةفنية ال بالقدرات القيمةالسل س يف الفاعلة اجلهات: تزويد 1-3-4املخرج 

 ،ةاملخنناطر آليننات إدارة و  املنناليننة اخلنندمنناتو  األدوات يف االسننننننننننننننتثمننارات زيننادةعلى  واخلنناص العننام نيالقطنناع منظمننات قنندرات يزتعز : 2-3-4املخرج 
 وفعالة املةش غذائيةو  زراعية نظمغرض إقامة ل هاوتنفيذ هاوتصميم

لقرارات لبلدان ااتخاذ  :4-4اتج الن
 دعممن أجل إلى األدلة  دسددددددددتناباال
 غذائيةو  زراعية نظمإقامة 

عدد البلدان حبسب مستوى توافر البيانات واألدوات/املنتجات التحليلية وإمكانية الوصول إليها  ألف:-4-4
  وجودهتا واستخدامها يف عمليات صنع السياسات املتعلقة بالنظم الزراعية والغذائية الفعالة والشاملة.

 واإلقليمية العامليةة والتجار  األسننواق فرص وتعزيز األسننواق شننفافيةشننجيع لت العاملية قاسننو األ: توفري أحدث املعلومات والتحليالت عن 1-4-4املخرج 
 . واحمللية

 الزراعية لنظماعلى  والزراعية يةائوالغذ ةيالتجار السنننننننننياسنننننننننات  آثار وحتليل لرصننننننننند نظم إلنشننننننننناء مبا يلزم العام القطاع منظمات: تزويد 2-4-4املخرج 
  .الوطنية الغذائيةو 
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 :5االستراتيجي  لهدفا
 زيادة قدرة سبل كسب العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات

 

 المقاصد
بناء قدرة الفقراء والفئات الضننننعيفة على الصننننمود واحلد من  -

تعرضنننننننننها وتأثّرها بالظواهر املتطرفة املتصنننننننننلة باملناخ وغريها من 
ام ع اهلزات والكوارث االقتصننننننننننننادية واالجتماعية والبيئية حبلول

  (5-1الهدف ) 2030

 
 المقاصد

ضننننننننننمان حصننننننننننول اجلميع على ما و القضنننننننننناء على اجلوع  -
يكفيهم من الغننذاء املننأمون واملغننّذي طوال العننام حبلول عننام 

 (1-2الهدف ) 2030
 2030وضننع هناية جلميع أشننكال سننوء التغذية حبلول عام  -
 (2-2الهدف )
ضننننننننننننننمننان وجود نظم إنتنناج غننذائي مسننننننننننننننتنندامننة، وتنفيننذ  -

ممارسنننننننات زراعية متينة تؤدي إىل زيادة اإلنتاجية واحملاصنننننننيل 
 (4-2الهدف )
اعتماد تدابري لضمان سالمة أداء أسواق السلع األساسية  -

-2الهدف )للمساعدة على احلد من شدة تقلب أسعارها 
  (يمج

 المؤشرات
عدد الوفيات واملفقودين واملتضننننننننررين بسننننننننبب الكوارث من   -
  (2-1-13 = 1-5-1هدف ال) شخص 100 000كل 

 المؤشرات
معدل انتشننننننننننننار انعدام األمن الغذائي الشننننننننننننديد وسننننننننننننط  -

السكان استنادا  إىل مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذائي 
 (2-1-2الهدف )
 (2-2-2الهدف )معدل انتشار سوء التغذية )اهلزال(  -
نسننننننننننننبة املسنننننننننننناحة الزراعية املخصننننننننننننصننننننننننننة للزراعة املنتجة  -

 (1-4-2الهدف )ة واملستدام
  (1-يمج-2الهدف )مؤشر مفارقات أسعار األغذية  -

 

  المقاصد
التقليل إىل درجة كبرية من عدد الوفيات وعدد األشننننننخاص  -

املتضننننننننننننررين، وحتقيق اخنفاض كبري يف اخلسننننننننننننائر االقتصننننننننننننادية 
املباشننننننننننننننرة املتصننننننننننننننلة بالناتج احمللي اإلمجايل العاملي اليت حتدث 

  (5-11الهدف ) 2030عام  بسبب الكوارث حبلول

 
  المقاصد

تعزيز املرونة والقدرة على الصننننننننننننننمود يف مواجهة األخطار  -
ز املرتبطننة بنناملننناخ والكوارث الطبيعيننة يف مجيع البلنندان، وتعزي

 (1-13الهدف ) القدرة على التكيف مع تلك األخطار
 

 المؤشرات
اإلمجايل  ياخلسنننائر االقتصنننادية املباشنننرة املتصنننلة بالناتج احملل -

  (2-5-11الهدف )العاملي 

 المؤشرات
عدد الوفيات واملفقودين واملتضنننررين بسنننبب الكوارث من   -
  (1-5-1 = 2-1-13اهلدف شخص ) 100 000كل 

 

  المقاصد
مكافحة التصننننحر، وترميم األراضنننني والرتبة املتدهورة، مبا يف  -

 ذلك األراضنننني املتضننننررة من التصننننحر واجلفاف والفيضننننانات،
والسننننننننننننعي إىل حتقيق عامل  خال  من ظاهرة تدهور األراضنننننننننننني، 

  (3-15الهدف ) 2030حبلول عام 

 
  المقاصد

احلد بدرجة كبرية من مجيع أشننننكال العنف وما يتصننننل به  -
 (1-16الهدف ) من معدالت الوفيات يف كل مكان

 

 المؤشرات
نسنننبة األراضننني املتدهورة نسنننبة إىل جمموع مسننناحة اليابسنننة  -
 (1-3-15دف اهل)

 المؤشرات
نسمة، حبسب  100 000الوفيات املتصلة بالننننننننننننننننزاع لكل  -

  (2-1-16الهدف )العمر واجلنس والسبب 
 

  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/poverty/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/cities/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/climate-change/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/biodiversity/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/peace-justice/
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 5لهدف االستراتيجي ا

 زيادة قدرة سبل كسب العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات

 هاذينفت أو البلدان اعتماد :1-5اتج الن
 ةيدددوسددددددددددديددداسدددددددددددددات قدددانونيدددة وأطرلنظم 

 وإدارة املخاطر من للحد ومؤسددددددددددسددددددددددية
 األزمات

 

 ألزماتاخماطر و  لكوارثعلى إدارة/ احلد من ا والقدرات االلتزام مستوىحبسب  البلدان عددألف: -5-1
 = 3-5-1هدف ال) مؤسسية ونظم وتشريعات سياسات شكل يف والتغذية واألغذية الزراعةيف ما يتعلق ب

13-1-1) 
أبلغت عن وضع أو تفعيل سياسة/اسرتاتيجية/خطة متكاملة تزيد من قدراهتا  عدد البلدان اليت :باء-5-1

تنمية تتسننم قيق حتعلى التكيف مع اآلثار الضننارة لتغري املناخ، وتعزز قدرهتا على الصننمود أمام تغري املناخ و 
طنية، و  باخنفاض انبعاثات غازات الدفيئة على حنو ال يهدد إنتاج األغذية )مبا يف ذلك وضنننننع خطة تكيُّف

وتقدمي مسامهة حمددة على الصعيد الوطين، وبالغات وطنية، وتقرير عن املستجدات لفرتة السنتني، أو غري 
 (1-2-13الهدف )ذلك( 

عدد البلدان اليت أدجمت يف مناهجها الدراسنننننننننننننية يف مراحل التعليم االبتدائي والثانوي والعايل  :جيم-5-1
 (1-3-13 الهدف) ف معه واحلد من أثره واإلنذار املبكر بهمواضيع التخفيف من تغري املناخ والتكي

 احلدخاصنة ب خططو  واسنرتاتيجيات سنياسناتو  اسنتثمار برامج وتعزيزعلى صنياغة  العامة واملنظمات للحكومة الوطنية القدرات تعزيز: 1-1-5املخرج 
  األزمات إدارةبو  املخاطر من

 .األزمات وإدارة املخاطر من للحد واردامل وتعبئة التنسيق آليات حتسني: 2-1-5املخرج 

 البلننننننندان ماسدددددددددددتخدددددددا :2-5اتج الندددددد
 المبكر إلنددددذارلو  ةمنتظمددددلمعلومددددات 
 فننننةواملعرو  احملتملننننة التهننننديننننداتملواجهننننة 
 واملستجدة

ننننت قننندراهتنننا عننندد البلننندان  ألف:-5-2 ة واألدوات/املنتجنننات التحليلينننالبيننناننننات  توليننند علىاليت حسننننننننننننننّ
، وعلى غذيةلزراعة واألغذية والتسنننننننننتجدة اليت هتدد ااحملتملة واملعروفة واملخاطر ملبا الصنننننننننلةات ذواملعلومات 
 وإمكانية الوصول إليها وجودهتا واستخدامهاتوافرها 

 املناسب الوقت ويف املتكامل املبكر اإلنذارنفيذ وت املخاطر وتقييم ،هاالتهديدات ورصد تحديدل هاحتسين أو آليات: وضع 1-2-5املخرج 

 القدرة على الصمود.  وقياس التأثر قابلية تقييمعلى  الوطنية القدرات حتسني: 2-2-5خرج امل

بددالحددد من البلننندان  قيددام :3-5اتج الندد
يدي صددددددددع على لتأثرا وقابلية المخاطر

 المحلي والمجتمع األسرة

 

 اليتاآلثار حدة  من التخفيفتدابري الوقاية و  تطبيق على هتااقدر  نتحسننننننننننننننّ  اليت البلدان عدد ألف:-5-3
 والتغذية واألغذية لزراعةبا احملدقة املخاطرمن  تقلل

نسنننبة إمجايل املزارعني الذين ميتلكون أراضننني زراعية أو لديهم حقوق مضنننمونة يف األراضننني )أ(  :باء-5-3
حصننة املرأة بني املالك أو أصننحاب احلقوق يف األراضنني الزراعية، وحبسننب و الزراعية، حبسننب اجلنس  )ب( 

 (1-لفأ-5الهدف ) يازةنوع احل
 نسنننننننننننننبة البلدان اليت يكفل فيها اإلطار القانوين )مبا يف ذلك القانون العريف( للمرأة املسننننننننننننناواة :جيم-5-3

 (2-لفأ-5الهدف ) يف احلقوق يف ملكية األراضي و/أو السيطرة عليها
 للحدّ  دةاجليّ فيف الوقاية والتخ ممارسننننات تنفيذاآلخرين على  نيالرئيسنننني املصننننلحة وأصننننحاب احمللية واجملتمعات احلكومة قدرات تعزيز :1-3-5املخرج 
 واألزمات التهديدات آثارمن 

 قابلية التأثر من لحدل تدابريمارسات و مب احمللية اجملتمعاتتزويد  :2-3-5املخرج 

للكوارث البلنندان  تددأهددب :4-5اتج الندد
واألزمات وإدارة االسدددددددتجابات الفعالة 

 لها

 ستجابةاال دارةدرة على التأهب وعلى إالق مستوىألف: -5-4

 األزماتتأثري  من لحدل للطوارئ التأهبعلى املستوى الوطين يف جمال  املصلحة وأصحاب السلطات قدرات: تعزيز 1-4-5املخرج 

 كسب العيشللحفاظ على سبل   األزماتمن  املتضررة جملتمعاتإىل ا املناسب الوقت يف اإلنسانية املساعدة تقدمي :2-4-5املخرج 
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 :6لهدف االستراتيجي ا
 (والتغذية والحوكمة الجنسين بين والمساواة المناخ تغّير) المشتركة والمواضيع واإلحصاءات الفنيةالجودة 

 للعمل دةجيّ  ةذات نوعي خدماتتقدمي و من قبل املنظمة   ونشننننننننننرها نزاهةإحصنننننننننناءات بإعداد و   واخلدمات ةواملعرف الفنية اجلودة تقدمي -النواتج بيان
 .االسرتاتيجيةإىل الربامج  املناخ وتغري والتغذية ةكمو واحل اجلنسني بشأن املساواة بني

 املنظمنننننةألف: جودة عمددددل -6-1
 والمعياري ونزاهته الفني

 المقاصد األساسية األداء مؤشرات
 (2019)نهاية 

 المقاصد
 (2021)نهاية 

 :خاللياسها من قوجيري  ،الفنية القيادةجودة ألف: -6-1

 عناصننننر بشننننأن املصننننلحة أصننننحابتعقيبات  لتقييم ءاسننننتقصننننا منهجية-
 للسننننياسننننات الواالمتث الفنية ملعرفةامتياز ا ضننننمان: الفنية من قبيل القيادة
والنهوض  ئةالناشنننننن للقضننننننايا االسننننننتجابة على والقدرة نزاهة الفنيةوال الفنية
عن  سنننيةالرئي التخصنننصنننات يف خياراتإجياد و للتحديات  أسننناسننني فهمب

 .الفنية طريق اللجان

69% 69% 

 نيالعامللمديرين القيادة الفنية الرئيسننية  عن طريق هااملعرفة الفنية الالزمة لتحقيق األهداف االسننرتاتيجية ودعم تنفيذ امتيازضننمان  :1-1-6المخرج 
  ملنظمة.االسرتاتيجية واألنشطة الفنية يف الربامج إىل افنية الربة قدمي اخليف اإلدارات الفنية  وإقامة شبكات فنية وت املساعدين

 الفنية واتساق تدخالت املنظمة عرب احلدود اجلغرافية.نزاهة االمتثال للسياسات الفنية وال ضمان: 2-1-6المخرج 

تغرية واإلسهام امليئة بمع ال لولاحللتكييف  جديدةهُنج استكشاف ابتكارات و توفري القدرة على االستجابة للقضايا الناشئة، ودعم  :3-1-6المخرج 
  تعدد التخصصات.املتعاونية باستخدام الصندوق  يف مواجهة التحديات عن طريق بذل جهود

جلنة و اللجان الفنية )جلنة مصايد األمساك،  النهوض بفهم أساسي للتحديات، وإجياد خيارات يف التخصصات األساسية عن طريق :4-1-6المخرج 
  السلع(. جلنة مشكالتو الزراعة،  جلنةو الغابات، 

 األمساك وتربية األحياء املائية والغابات. إعداد املطبوعات الرئيسية عن "حالة" انعدام األمن الغذائي والزارعة ومصايد ضمان :5-1-6المخرج 

املؤسننسنني من جانب اإلدارات  يمي عن طريق التمثيلعلى املسننتويني العاملي واإلقل ويف جمال السننياسنناتدعم وتشننجيع احلوار الفين  :6-1-6المخرج 
 .الفنية وكبري اإلحصائيني

 منظمةال إحصدددددددداءاتجودة : 6-2
 اتار القر  صنننع عملية لدعم ونزاهتها

 مجيع على األدلننننة بنننناالسننننننننننننننتننننناد إىل
 املستويات

 

 المقاصد  األساسية األداء مؤشرات
 (2019)نهاية 

 المقاصد
 (2021)نهاية 

عليها صنننننننننننننول توافر اإلحصننننننننننننناءات وإمكانية احل مسنننننننننننننتوى ألف:-6-2
لوضنننننننع السنننننننياسنننننننات املسنننننننتندة إىل األدلة يف جماالت األهداف وجودهتا 

 نظمة(الدراسة االستقصائية للماالسرتاتيجية اخلمسة )املصدر: 
 2017سيحدد املقصد حبلول هناية عام  *

 حيدد الحقا* حيدد الحقا*

قياسنننننها  واليت جيريوأسننننناليبها،  نظمةامل بيانات وفعالية جودة: باء-6-2
 .للمنظمة داخليال تقييمال نظام: من خالل

 2017سيحدد املقصد حبلول هناية عام  *

 حيدد الحقا* حيدد الحقا*

 ملنظومةاعلى نطاق  والغذائية الزراعية اإلحصنننننننناءات واسننننننننتخدام ونشننننننننر وجتهيز معاخلاصننننننننة جب عايرياملو  سنننننننناليبوضننننننننع وتبادل األ :1-2-6المخرج 
 ا فيها. شريك أوتعترب املنظمة راعية هلا  اليتاخلمسة والعشرين ألهداف التنمية املستدامة  ؤشراتملاو 

 الزراعية إلحصنننناءاتاالوطنية لتحسننننني كفاءات اإلحصننننائيني الوطنيني يف مجع اإلحصننننائية املؤسننننسننننات النظم و الدعم لتعزيز  توفري :2-2-6المخرج 
  ذلك بالنسبة إىل مؤشرات أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة.، مبا يفوحتليلها ونشرها والغذائية

بة إىل مبا يف ذلك بالنسنننننننننعالية اجلودة وقابلة للمقارنة على الصنننننننننعيد الدويل، إعداد املنظمة ونشنننننننننرها إلحصننننننننناءات زراعية وغذائية : 3-2-6المخرج 
 عليها.البلدان ل و وحصمؤشرات أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة، 

)رئيس اإلحصنننننائيني ومجاعة العمل املشنننننرتكة بني اإلدارات املعنية باإلحصننننناءات(، املنظمة احلوكمة والتنسنننننيق يف إحصننننناءات  تعزيز :4-2-6لمخرج ا
 إنتاج البيانات ونشرها واستخدامها.  القدرة الداخلية على وحتسني
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جيدّددة  ذات نوعيدّدة : خدددمددات6-3
بشدددددددددددأن وند ه ج متماسدددددددددددكة للعمل 

ين الجنسددددددين وتمكين المسدددددداواة ب
تؤدي إىل تعزيز القننننننندرات  ،المرأة
صننننننننننياغة سننننننننننياسننننننننننات على القطرية 
 الفرصنننننا  متسننننناوية للرجتتيح  وبرامج
 اهورصد هاتنفيذعلى و  ،لنساءاو 

  األساسية األداء مؤشرات

 
 المقاصد

 (2019)نهاية 
 المقاصد

 (2021)نهاية 

طبقةا جلنسنياملساواة بني اعميم عدد املعايري الدنيا لت ألف:-6-3
ُ
 15 14 . مل

من خطة العمل على لنسننننننننننننننخة املنقحة لداء األمعايري  عددباء: -6-3
حققتها  اليت نطاق املنظومة بشنننننننننأن املسننننننننناواة بني اجلنسنننننننننني ومتكني املرأة

 :من خالل ذلك وجيري قياس، املنظمة

تصنيف مؤشرات أداء خطة العمل على نطاق املنظومة بشأن املساواة  -
 .ني ومتكني املرأةبني اجلنس

خطة العمل على نطاق املنظومة سنننننننننننيحدد املقصننننننننننند عندما يتم تنقيح  *
 2017يف عام  بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

 حيدد الحقا* حيدد الحقا*

سنننننق مع مية قدراهتا مبا يتّ ضنننننمن األهداف االسنننننرتاتيجية من وحدة املسننننناواة بني اجلنسنننننني لتنعلى الدعم البلدان األعضننننناء حصنننننول  :1-3-6لمخرج ا
  املساواة بني اجلنسني والتدخالت املستهدفة.منظمة يف ما يتعلق بتعميم للاملعايري الدنيا 

 لدعم مبادرات البلدان الرامية إىل معاجلة مسألة املساواة بني اجلنسني.أو تعزيزها لموظفني لقدرات تنمية آليات مؤسسية و  إنشاء: 2-3-6المخرج 

دة جيّ  ذات نوعّية مات: خد6-4
حوكمددددة  قواعنننندمن أجددددل وضدددددددددددع 

أكثر ذات صنلة  ومؤسنسنات توآليا
عيد الصكل من على   فعالية وشموال

العنناملي واإلقليمي والوطين ويف برامج 
 ةف االسرتاتيجياهداأل

 المقاصد  األساسية األداء مؤشرات
 (2019)نهاية 

 المقاصد
 (2021)نهاية 

متارس  ليتاختارة املعاملية احلوكمة الت عدد آليات أو عملياألف: -6-4
تصننننننننننننننلة املسننننننننننننننائل املتقدم يف الشننننننننننننننّجع إحراز يدورا  قياديا  نظمة فيها امل

 باألهداف االسرتاتيجية اخلمسة.

3 3 

قدم تنظمة إحراز املفيها جعت اليت شننننعدد مسننننائل احلوكمة باء: -6-4
 ةصنننننننننننوص األهداف االسنننننننننننرتاتيجية اخلمسنننننننننننة على الصنننننننننننعيدين الوطين

 :من خاللوجيري قياسه واإلقليمي، 
نهج لة األهداف االسننننننننننننرتاتيجياملعنية بفرق الاملوظفني يف مدى اعتماد  -

 الذي تأخذ به املنظمة.احلوكمة 

20 20 

 حيث جودهتا واتساقها.من عاملية خمتارة حوكمة يف آليات  املنظمةحتّسن مسامهة  :1-4-6المخرج 

 الئمة.املستهدفة امللمشورة لخيارات  ةاغيوص ةواإلقليمي ةوكمة الرئيسية الوطنيمسائل احل حتديد :2-4-6المخرج 

اتسددداق عمل و ضدددمان جودة  :6-5
من خالل التغذية  بشدددددددددأنمنظمة ال

األهنننننننداف النننتنننغنننننننذينننننننة يف  تنننعنننمنننينننم
نظمة ملاوتعزيز مسننننامهة  ةاالسننننرتاتيجي

 لتغذيةاملتعلقة باالدولية  اهلياكل يف
 

 مقاصدال  األساسية األداء مؤشرات
 (2019)نهاية 

 المقاصد
 (2021)نهاية 

إحراز عن  ليت تبّلغوانظمة اليت حتظى بدعم املعدد البلدان : ألف -6-5
ي الصنننننلة ذتقدم يف تنفيذ التزامات إعالن روما عن التغذية وإطار العمل 

صننننند الثاين املعىن بالتغذية )املصننننندر: نظام الر  املؤمتر الدويلالصنننننادرين عن 
 (نظمة ومنظمة الصحة العامليةامل املشرتك بني

 2017سيحدد املقصد حبلول هناية  *

 حيدد الحقا* حيدد الحقا*

نظمننة الننذين يطبقون املعننايري النندنيننا املعنندد وحنندات/موظفي باء: -6-5
صننننننندر: تقييم )امل ةاالسنننننننرتاتيجي األهدافلتعميم التغذية يف املنظمة وهنج 
 ما بعد التدريب(ملرحلة املتابعة 
 2017يحدد املقصد حبلول هناية عام س *

 حيدد الحقا* حيدد الحقا*

  لتنسيق التشغيلي والسياساؤ بشأن التغذية يف منظومة األمم املتحدة.إىل انظمة الذي تقدمه املدعم ال واتساقحتسني جودة : 1-5-6المخرج 
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ملؤمتر اذي الصنننننننننلة الصنننننننننادرين عن إعالن روما عن التغذية وإطار العمل نظمة على دعم البلدان األعضننننننننناء يف تنفيذ املتعزيز قدرة  :2-5-6المخرج 
 الثاين املعىن بالتغذية الدويل

  .ن خالل األهداف االسرتاتيجيةملتعميم التغذية  للمنظمةوضع وتنفيذ معايري مشرتكة وهنج  :3-5-6المخرج 

عمل  واتسدداقضددمان جودة  :6-6
اشدديا تمبشددأن تغير المناخ منظمة ال

غير المتعلقددة بت ةاالسدددددددددددتراتيجيددمع 
يف  همننن خننالل تننعننمننيننمنننننننالددمددندددددداخ 
وتعزيز  ةاالسننننننننننننننرتاتيجيننننننناألهنننننننداف 
يف اهلياكل الوطنية  املنظمةمسننننننننننننامهة 

غري تاملتعلقنننننة بواإلقليمينننننة والننننندولينننننة 
 املناخ

 المقاصد  األساسية األداء مؤشرات
 (2019)نهاية 

 المقاصد
 (2021)نهاية 

واصننننننلة تنفيذ و/أو ملنظمة بدعم امل اليت حتظىعدد البلدان : ألف-6-6
وجب مباحملددة على الصننننننننننعيد الوطين سننننننننننامهاهتا ملزراعية الكونات بلورة امل

من أهدددداف التنميدددة  1-2-13الهددددف يف سننننننننننننننهم ي) .اتفنننناق بنننناريس
 المستدامة(.

40 50 

ذات ية الفنأو /السننننننياسننننننات وتمويل ب املتعلقةعدد احلوارات  باء:-6-6
يث حل املناخ على الصنننننننننننعيدين العاملي واإلقليمي الصنننننننننننلة بالعمل يف جما

عيننة الزراالغننذائيننة و التوقعننات يف تعزيز تكننامننل تؤدي املنظمننة دورا رينناديننا 
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشننننننأن و لمناخ ل)مثل الصننننننندوق األخضننننننر 

 (.2030وخطة عام تغري املناخ 

24 48 

، خاصننننننننة غري املناختاملتعلقة بياسننننننننناهتا وخططها املكونات الزراعية لسنننننننننلدان األعضننننننننناء يف تنفيذ على دعم البرات املنظمة تعزيز قد :1-6-6المخرج 
 احملددة على الصعيد الوطين، باإلضافة إىل مكونات تغري املناخ ضمن سياساهتا وخططها اخلاصة بالتنمية الزراعية.  تسامهاامل

 بشننننأنلسننننياسننننات افنية وخاصننننة مبسننننائل التمويل و يف حوارات خمتارة عاملية وإقليمية تر واوالت الكممن حيث  شنننناركة املنظمةم تزايد :2-6-6المخرج 
 تغري املناخ. 
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 برنامج التعاون التقني -7 الباب
 يةر حتقيق برنامج التعاون التقين على حنو فعال، وباتساق تام مع األهداف االسرتاتيجية، ودعما  لتنفيذ نتائج أطر الربجمة القط -بيان الناتج 

 : إدارة ودعم برنامج التعاون التقين7-1
 غايات  مؤشرات األداء األساسية

 (2019)نهاية عام 
 غايات 
 (2021)نهاية عام 

 معدل املوافقة على موارد برنامج التعاون التقين نسبة إىل االعتمادات  ألف 7-1
 2021-2019/2020-2018للفرتة 

100% 100% 

 رنامج التعاون التقين نسبة إىل االعتمادات معدل إجناز مشاريع ب باء 7-1
 2019-2017/2018-2016للفرتة 

100% 100% 
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 التواصل -8الهدف الوظيفي 

حيظى بدعم من شراكات متنوعة وموّسعة، والدعوة، ومستوى أعلى من التوعية، والدعم السياسي واملوارد، وتنمية  املنظمةحتقيق أهداف  -الناتجبيان 
 رات وإدارة املعارفمعّززة للقد

 بما في ذلك التعاون في ما بين بلدان الجنوب : الشراكات، والدعوة، وتنمية القدرات8-1

 غايات  مؤشرات األداء األساسية
 (2019)نهاية عام 

 غايات 
 (2021)نهاية عام 

 30 30 ومواصلة العمل هبامّت إبرامها الشراكات االسرتاتيجية اليت عدد  ألف 8-1

 10 10 يجيةاالسرتاتمت تطبيقها يف إطار الربامج تنمية القدرات اليت  منهجياتعدد  ءبا 8-1

برناجما   55اتفاقا  و 65 عدد االتفاقات والربامج اجلارية اخلاصة بالتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي جيم 8-1
 (%5)زيادة بنسبة 

برناجما   60اتفاقا  و 70
 (%5)زيادة بنسبة 

 المخرجات

8-1-1  الشراكات األساسية اليت ُشّجعت وُعزَّزت. 
8-1-2  .املنظمةمن أجل تبسيط تنمية القدرات يف عمل  ةاالسرتاتيجي بالربامجتوفري املشورة والدعم للفرق املعنية  
8-1-3 ج واملبادرات ل تساهم بفعالية يف الربامالقائمة بني اجلهات الفاعلة من الدول وغري الدو  بني بلدان اجلنوبيف ما مبادرات التعاون  

  الوطنية

 : االتصاالت8-2

 غايات  مؤشرات األداء األساسية
 (2019)نهاية عام 

 غايات 
 (2021)نهاية عام 

 ألف 8-2
)استنادا  إىل إحصاءات الدخول على  FAO.org املنظمةموقع على املستخدمني  حركة

 نت(شبكة اإلنرت على مركز الوثائق يف املنظمة 
 ينيمال 9 ماليني  8.5

 باء 8-2
للرصد  Meltwaterمستوى وجود وسائل اإلعالم )عدد زيارات املوقع( مقاسا  ةدمة 

 اإلعالمي
زيارة جديدة  19.950

 يف الشهر
زيارة جديدة  20.950

 يف الشهر

 (جمتمعةلها كالزيادة يف العدد اإلمجايل ملتابعي حسابات املنظمة للتواصل االجتماعي ) جيم 8-2
 ماليني 2.4 مليون 2.2

 المخرجات

8-2-1  إقامة عالقات جديدة مع وسائل اإلعالم العاملية واإلقليمية والوطنية 
 إطالق املوقع اإللكرتوين للمنظمة على مستوى العامل ووجود وسائل التواصل االجتماعي التساقها مع أهدافها االسرتاتيجية 8-2-2
 وات ومنهجيات على مستوى املنظمة يف جمال نشر املعرفة واإلدارة احملّسنة للمعلوماتوضع وتعزيز هنج، وأد 8-2-3

 : تعبئة الموارد8-3

غايات )نهاية عام  مؤشرات األداء األساسية
2019)  

غايات )نهاية عام 
2021) 

 ألف 8-3

 مستوى املسامهات الطوعية اليت جرت تعبئتها يف فرتة السنتني
من مؤشرات أهداف التنمية املستدامة اخلاص بالقيمة  1-9-17املسامهة يف املؤشر )

  والفنية املخصصة للبلدان النامية( املاليةبالدوالر األمريكي للمسننناعدة 

مليار دوالر  1.7
-2018أمريكي )
2019 ) 

مليار دوالر  1.7
-2020أمريكي )
2021) 

 المخرجات
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 التواصل -8الهدف الوظيفي 

متنوعة من الشركاء و موّسعة قاعدة املنظمة ذات األولوية واملتطلبات من املوارد مما يتيح التواصل والتسويق االستباقيني جملاالت عمل  8-3-1
 املنظمةالذين تعمل معهم 

 املنظمةسياسات اليت مت تعبئتها واستخدامها واحتساهبا مّتسقة مع  املسامهات الطوعية 8-3-2
 شاريع بصورة فّعالةتعزيز قدرات املنظمة على تعبئة املوارد وإدارة دورات امل 8-3-3
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 تكنولوجيا المعلومات -9الهدف الوظيفي 

املواقع اجلغرافية من خالل حلول  يف مجيعتكنولوجيا املعلومات يف املنظمة تتيح قيمة مضافة من خالل حتسني فائدة األصول الرقمية ألغراض التنفيذ  -الناتجبيان 
والتكنولوجيات التحويلية والشراكات اخلارجية القائمة على جمموعة من ات الكفاءة من حيث الكلفة، وخدمات حسنة التوقيت، ورفيعة اجلودة، وفعالة، وذ

 السياسات واملعايري اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات يف املنظمة
 غايات  مؤشرات األداء األساسية

 (2019)نهاية عام 
 غايات 
 (2021)نهاية عام 

 ألف-9-1

اتيجيني من قطاع األعمال التجارية إزاء احللول املقّدمة يف االسننرت إرضنناء العمالء مسننتوى 
 من خالل:، وجيري قياسه تكنولوجيا املعلومات جمال
 متاما   نيالراضنننننننن االسننننننننرتاتيجيني من قطاع األعمال التجارية العمالءاملئوية من  النسننننننننبة

 (للعمالء)املصدر: مسح سنوي 

70% 80% 

 باء-9-1

أمام املنظمة لتستخدمها دعما  لعملها بصورة آمنة وحسنة جودة األصول الرقمية املتاحة 
 :جيري قياسها من خاللالتوقيت، و

  النسننننننننننننبة املئوية من األصننننننننننننول الرقمية )نظم املعلومات الداخلية والروابط مبصننننننننننننادر
 خارجية من البيانات( اليت تستند إىل املنصات الرقمية املتاحة

75% 80% 

 المخرجات

ة من حيث الكلفة، يالفعذات الخدمات و  قة باألعمال التجارية يف املنظمة تتلقى دعما  فّعاال  من خالل توفري منتجاتالعمليات املتعلّ  9-1-1
 وحسنة التوقيت

ّعال حلول ناجعة وكفوءة على حنو فمتّكن من تقدمي  املنظمةيف يف جمال تكنولوجيا املعلومات ومواصفات  وهياكل حتديد وتطبيق سياسات 9-1-2
 ال تكنولوجيا املعلوماتيف جم

ة ممحاية أصول املعلومات الدقيقة وذات الصلة من إمكانية الوصول إليها بطرق غري مرّخص هلا، وإتاحتها أمام املوظفني املخّولني يف املنظ 9-1-3
 لتيسري العمل الذي يقومون به لصاحل املنظمة
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 حوكمة المنظمة واإلشراف والتوجيه -10الهدف الوظيفي 
 : التوجه الفعلي للمنظمة من خالل زيادة االلتزام والتعاون السياسي مع الدول األعضاء، واإلدارة االسرتاتيجية واإلشرافالناتجبيان 
 المنظمةحوكمة : 10-1

 غايات  مؤشرات األداء األساسية
 (2019)نهاية عام 

 غايات 
 (2021)نهاية عام 

 %100 %100 قدم يف حينها واحتياجات اللغاتوثائق األجهزة الرئاسية اليت ت ألف-10-1

 %90 %90 تنفيذ قرارات األجهزة الرئاسية يف املواعيد احملددة باء-10-1

 المخرجات

اللغوية وتنفيذ  مع حتسني اخلدمات ، باستخدام التكنولوجيا احلديثة،اخلدمات لألجهزة الرئاسية والدستورية بطريقة فعالة تقدمي 10-1-1
   افية.القرارات بشف

 اإلشراف: 10-2

 غايات  مؤشرات األداء األساسية
 (2019)نهاية عام 

 غايات 
 (2021)نهاية عام 

 ألف-10-2

ك للتغطية اخلاصة بعمليات املراجعة اليت مت تنفيذها، مبا يف ذلك تلالنسبة املئوية 
 ذات اخلطورة العالية

)مبا يف ذلك  90% 
خطورة عالية بنسبة 

100%) 

ذلك  )مبا يف 90%
خطورة عالية بنسبة 

100%) 

 باء-10-2
ليت استكملت ا الصادرة عن عمليات التقييم االسرتاتيجية النسبة املئوية للتوصيات

 بشأهنا استجابة اإلدارة املتفق عليها يف املوعد احملدد 
90% 90% 

 جيم-10-2
اجمها من خالل ر عدد البلدان اليت مت فيها تقييم األمهية االسرتاتيجية للمنظمة وفعالية ب
 عمليات التقييم املتعّلقة بالربامج القطرية وغريها من الربامج الرئيسية

15 15 

 المخرجات

  ة براجمهااألمهية االسرتاتيجية للمنظمة وفعالياسرتاتيجية وخاصة بالربامج ورفع توصيات لتحسني عمليات تقييم القيام ب 10-2-1
 جعة احلسابات قائمة على املخاطرراإعداد وإجناز حتقيقات وخطة مل 10-2-2
 ها الداخلية، وأطرها االئتمانية، وضوابطاملنظمةتوفري عناصر معّززة يف مساءلة  10-2-3
 التوجيه: 10-3

 غايات  مؤشرات األداء األساسية
 (2019)نهاية عام 

 غايات 
 (2021)نهاية عام 

 %85 %85 يت مت حتقيقهاال األهداف االسرتاتيجية خمرجات غايات نسبة ألف-10-3

 المخرجات

 توفري توجيه تنفيذي 10-3-1
 والتبليغتقدمي التوجيه االسرتاتيجي، والرصد  10-3-2
 لدعم إجراءات املنظمة وتنفيذ برنامج عملهايف الوقت املالئم موثوقة و توفري مشورة قانونية  10-3-3
 دانيةتقدمي دعم رفيع اجلودة للمكاتب املي 10-3-4
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 اإلدارة الكفؤة والفعالة -11الهدف الوظيفي 
 تعظيم الفعالية والعمل من أجل ضمان القيمة مقابل املال يف إجناز وظائف ائتمانية، ووضع سياسات، ورصد ومراقبة - الناتجبيان 

 : اإلدارة الكفؤة والفعالة للموارد البشرية11-1

 غايات  مؤشرات األداء األساسية
 (2019)نهاية عام 

 غايات 
 (2021)نهاية عام 

 ايوم   120 يوم ا 120 الوقت املطلوب لتعيني موظفني ألف 11-1
 %75 %75 النسبة املئوية للبلدان األعضاء املمثّلة متثيال  متساويا   باء 11-1

 75 75 )املناصب( التنقل اجلغرايف جيم 11-1

 المخرجات
، واخلدمات املتصلة باملوارد البشرية فعالة وكفؤة، وتدعم اجتذاب، وتنمية، واحلفاظ االسرتاتيجيات، والسياسات، واإلجراءات 11-1-1

 على قوة عاملة متنوعة، وماهرة وحمّفزة.

 : اإلدارة الكفؤة والفعالة للموارد المالية11-2

 مؤشرات األداء األساسية
 غايات 
 (2019)نهاية عام 

 غايات 
 (2021)نهاية عام 

 ألف 11-2
مبا يف ذلك  ،بشأن كشوفاهتا املالية غري مشفوع بتحفظات اظمة رأي  املنتتلقى 
 بيانات الرقابة الداخليةبشأن 

غري مشفوع رأي 
 ملراجع بتحفظات
 (سنويخارجي )

غري مشفوع رأي 
ملراجع  بتحفظات
 (سنويخارجي )

 المخرجات

11-2-1 
، والدول لية كفؤة وفعالة ومراقبة جيدا  دعما  لألجهزة الرئاسيةتُقدَّم تقارير مالية دقيقة، وذات الصلة، وحسنة التوقيت وخدمات ما

 األعضاء، واإلدارة، والشركاء يف املوارد، واملوظفني.

 : اإلدارة الكفؤة والفعالة11-3

 مؤشرات األداء األساسية
 غايات 
 (2019)نهاية عام 

 غايات 
 (2021)نهاية عام 

 حيدد الحقا   حيدد الحقا   ة اخلدمات املقدمة جود مستوى إرضاء العمالء من خالل ألف 11-3

 باء 11-3
ّفر املسؤولية البيئية يف املنظمة تُقاس بناء على نسبة مباين/جمّمعات املنظمة اليت ستو 

 بيانات سنوية عن انبعاثات غازات الدفيئة
86% 86% 

 المخرجات

 ملنظمةوتستجيب إىل متطلبات ا ومستدامة من الناحية البيئية ،اخلدمات اإلدارية والوظائف الداعمة فعالة، وكفؤة، ومبّسطة 11-3-1

وإنتاجّيتها على حنو ناشط من خالل توفري خدمات صحية مبّسطة وفعالة جلميع  املنظمةُتشّجع صحة القوة العاملة ملوظفي  11-3-2
 ر الرئيسي ويف املكاتب امليدانيةاملوظفني يف املق
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 اإلنفاق الرأسمالي -13 الباب
تياجات األعمال منافع من حيث توفري بنية األساسية وبيئة عمل أكثر فعالية وكفاءة لتلبية اح املنظمةالرأمسالية يف  االستثمارات حتقق - الناتجبيان  

 يف املنظمة وإجناز األهداف االسرتاتيجية

 غايات   مؤشرات األداء الرئيسية
 (2019)نهاية عام 

 غايات 
 (2021)نهاية عام 

 ألف 13-1
 النسبة املئوية من اإلنفاق الرأمسايل املخصَّص للمبادرات اليت ُأجري هلا حتليل التكلفة

 وجيري قياسها من خالل:واملنافع وخطة حتقيق العائد، 
 استعراض سنوي 

100% 100% 

 باء 13-1
النسبة املئوية من مشاريع اإلنفاق الرأمسايل اليت أجنزت يف موعدها وجبودة رفيعة 

 وجيري قياسها من خالل:امليزانية،  وضمن
 حافظة املشاريع 

85% 90% 

 المخرجات
 البيانات واملعلومات الفنية  منصة إلدارةتعزيز  13-1-1
 تكييف النظم التشغيلية واإلدارية لتلبية العمليات اجلديدة واملتغرية اخلاصة باألعمال. 13-1-2
 ة بتكنولوجيا املعلومات.حتسني البنية األساسية واخلدمات اخلاص 13-1-3
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 اإلنفاق األمني -14 الباب
 على حنو آمن ومأمون يف مجيع املواقع اليت تعمل فيها املنظمة قادرون على تأديته مهامهم املنظمةموظفو  - الناتجبيان 

 : بيئة عمل آمنة ومأمونة لتنفيذ البرامج في المقر14-1
 غايات  مؤشرات األداء األساسية

 (2019عام )نهاية 
 غايات 
 (2021)نهاية عام 

 %100 %90 النسبة املئوية للموظفني الذين أهنوا تدريب األمن األساسي ألف-14-1

 المخرجات

 ضمان بيئة عمل آمنة ومأمونة لتنفيذ الربامج يف املقر 14-1-1
 : بيئة عمل آمنة ومأمونة لتنفيذ البرامج في مختلف أرجاء العالم14-2

 غايات  اء األساسيةمؤشرات األد
 (2019)نهاية عام 

 غايات 
 (2021)نهاية عام 

 %100 %100 النسبة املئوية للمكاتب امليدانية اليت تلتزم باملعايري الدنيا لألمن التشغيلي ألف 14-2

 باء 14-2
التدابري األمنية بالنسنننننبة املئوية للموظفني الدوليني يف املكاتب امليدانية الذين يلتزمون 

 كن اإلقامةألما 
100% 100% 

 جيم 14-2
النسنننبة املئوية لإلبالو عن احلوادث املتصنننلة باألمن يف املكاتب امليدانية مع متابعتها 

 العاجلة 
100% 100% 

 دال 14-2
ساعة ملساعدة  72النسبة املئوية إليفاد املهنيني املتخصصني يف األمن امليداين خالل 

  املتصلة باألمن، حبسب احلاجة املكاتب امليدانية يف إدارة األزمات
100% 100% 

 المخرجات

 بيئة عمل آمنة ومأمونة لتنفيذ الربامج يف خمتلف أرجاء العاملضمان  14-2-1
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 : المنهجية والتقديراتالزيادات في التكاليف -3الملحق 
 

 المنهجية والسياق
 

النهج الذي سننننبق أن وافق  2019-2018وامليزانية يف التكاليف يف برنامج العمل  اتتتبع منهجية حسنننناب الزياد -347
عليه كل من جلنة املالية واجمللس واملؤمتر. وتغطي تقديرات الزيادة يف التكاليف إعادة حسننننننناب تكاليف مدخالت الربنامج 

 2019-2018إىل املسنننننننتوى الذي سنننننننتكون عليه يف الفرتة  2017-2016العادي من املسنننننننتوى الذي كانت عليه يف الفرتة 
 املوظفني والسنننننننننننننننلع واخلنندمننات. وتوضنننننننننننننننع تقننديرات الزيننادات يف التكنناليف ةنندمنناتتنفيننذ برنننامج العمننل، أي مننا يتعلق ل

وزيع التكاليف على فرتة تعلى أساس كل سنتني من خالل: تسويات التكاليف الفعلية اليت جتري يف فرتة السنتني احلالية )
الوقت عامل انقضنناء (  و ضننخمالتاليت سننتسننري يف فرتة السنننتني التالية )(  والتسننويات املتوقعة يف تكاليف الوحدة السنننتني

 يف ما يتعلق بالوظائف الثابتة.
 

تسنننننننننننننننويننات تكنناليف  ناملرتتننب ع 2019-2018هو األثر املننايل يف الفرتة  على فرتة السننننننننننننننننتني توزيع التكنناليفو -348
  . وهو نتيجة لعاملني مها:2017-2016املوظفني اليت حتدث يف الفرتة 

 
 أي االختالف - (2017-2016غري كنننافينننة أو زائننندة يف امليزانينننة يف فرتة السننننننننننننننننتني احلنننالينننة ) تكننناليفإدراج  )أ(

 يف تكاليف املوظفني الفعلية لكل شهر عمل عن تقديرات امليزانية اليت أُعدت قبل عامني 

فعوهلا يف مرحلة زمنية ما أثناء م أو سننيسننري ( اليت سننرى2017-2016التكاليف ) التعديالت احلالية على تطبيق )ب(
شننهرا  كاملة يف فرتة السنننتني  24)وكانت مدرجة أو غري مدرجة يف امليزانية( على فرتة  2017-2016فرتة السنننتني 

2018-2019. 
 

وهكذا، فإن توزيع التكاليف على فرتة السنتني يعكس بطريقة موضوعية األثر املايل لألحداث اليت وقعت بالفعل  -349
ات يف تكاليف املوظفني اليت تُنفذ أثناء فرتة السنتني 2019-2018ملتوقع وقوعها قبل تنفيذ ميزانية الفرتة أو ا . ومعظم التغريُّ

سننناهم حتركات الدوالر تو هي نتيجة لتوصنننيات جلنة اخلدمة املدنية الدولية اليت وافقت عليها اجلمعية العامة لألمم املتحدة. 
ربوطننة ة، حيننث حتتسننننننننننننننننب تكنناليف املوظفني يف العمالت احملليننة املليننة يف املكنناتننب املينندانينناألمريكي مقننابننل العمالت احمل

 .يف توزيع التكاليف على فرتة السنتنيإىل حد ما أيضا   بالدوالر األمريكي،
 

وبناء على ذلك، فإن االنعكاسنننننننننات املالية لتوزيع التكاليف على فرتة السننننننننننتني هي يف األسننننننننناس مسنننننننننألة واقع،  -350
 للموظفني ةاحلالية ملا بعد انتهاء اخلدم اخلدمات تكاليفيط طويل األجل. وتستند تقديرات يست مسألة حدس أو ختطول

إىل آخر نتائج التقييم االكتواري خلطط االلتزامات اخلاصنننننننننننننننة باملوظفني )التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة، وصنننننننننننننننندوق 
 دمة، وصنننننننننننننننندوق التعويضنننننننننننننننات(. وتقوم كل منظمة من املنظماتاخلدمة، ونظام مدفوعات هناية اخل انتهاءمدفوعات 

 اليت تتخذ من روما مقرا هلا بإجراء هذا التقييم االكتواري يف كل سنة. 
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الناشنننننننك عن تلك التسنننننننويات املتوقع أن حتدث يف أوقات  2019-2018أثر التكاليف يف الفرتة  التضنننننننخموميثل  -351
قاعدية والبدالت يرات التضخم املتعلقة باملرتبات واالشرتاكات يف صندوق املعاشات التخمتلفة يف فرتة السنتني التالية. وتقد

سنننننعر الصنننننرف و  األرقام الدليلية لألجور االمسيةو  ملسنننننتهلكا ألسنننننعار يالقياسننننن الرقمالتنبؤات اخلارجية ) آخر مسنننننتمدة من
ن قبيل جلنة م املخّولةجهزة األليت تنشننننرها ، والبيانات اجمللة اإليكونوميسننننتحسننننب املوقع( الصننننادرة عن وحدة املعلومات 
 اخلدمة املدنية الدولية، والتحقق املستقل. 

 
 في التكاليف الزيادات المقّدرة

 
بتعديل إىل االخنفاض  2019-2018العتمادات الصننننننننافية املقرتحة للفرتة اإلمجالية ل التقديرات مت احتسننننننننابلقد  -352
يننا  إىل تكلفننة خنندمننات املوظفني. ويعزى ذلننك إىل اخنفنناض تكنناليف خنندمننات يعود كل دوالر أمريكي نو ملي 10.9بقيمننة 

لها جزئيا  ، واليت يقابالقادمة مت توزيعها على فرتة السننننتنياليت  2017و 2016املوظفني يف منظومة األمم املتحدة يف العامني 
 .التضخمهنج قائم على اجملازفة الحتساب 

 
مليون دوالر أمريكي  24.7تعديال  إىل االخنفاض قدره  اليف على فرتة السننننننتنيتوزيع التكومن املقّدر أن يشنننننهد  -353

 ماليني 8.1ما قيمته  السلع واخلدماتمليون دوالر أمريكي. ويبلغ التضخم احملتسب جملموع  13.8بزيادة قدرها  وتضخم
 كاليفوميكن اسنننننننننننننننتيعاب هذه التدوالر أمريكي على افرتاض أن هنج اإلنفاق سنننننننننننننننيكون مشننننننننننننننناهبا  للفرتة املالية األخرية. 

ضنننننننمن االعتمادات الصنننننننافية املقرتحة من خالل الزخم اجلاري للتخفيف من تكاليف االسنننننننتشننننننناريني والسنننننننفر وعمليات 
 الشراء.
 

 خدمات الموظفين
 

تشننننننمل خدمات املوظفني مجيع تكاليف املوظفني، مبا يف ذلك املرتبات، واالشننننننرتاكات يف صننننننندوق املعاشننننننات  -354
عد انتهاء اخلدمة ما ب مستحقاتاألخرى املتعلقة باملوظفني و  ستحقاتة وبدالت اإلعالة والضمان االجتماعي واملالتقاعدي

وظفني من القرارات يف تكاليف خدمات امل التغيريات ىأتتسننننننننننننواء لفئة املوظفني الفنيني أو فئة موظفي اخلدمات العامة. وت
معية العامة لألمم جلنة اخلدمة املدنية الدولية وموافقة اجل قبل سننننننننننننتعراضننننننننننننه مناملتعلقة بالنظام املوحد لألمم املتحدة، بعد ا

 تسنننننننننميومن عوامل خارجية أخرى من قبيل أسنننننننننعار الصنننننننننرف السنننننننننائدة يف األسنننننننننواق. و  والتحقق املسنننننننننتقل املتحدة عليه
العمالت احمللية  تتقّلب يثتكاليف املوظفني يف هذه املكاتب امليدانية حإىل تقدير مهية بالنسنننننننبة باألهذا العنصنننننننر األخري 
 .مقابل الدوالر األمريكي

 
 عوامل توزيع التكاليف على فترة السنتين - خدمات الموظفين

 
مليون دوالر  24.7تعديال  إىل االخنفاض قدره  إن توزيع التكاليف على فرتة السننننننتني الذي من املقّدر أن يشنننننهد -355
 ل على الشكل التايل:بسبب تكاليف خدمات املوظفني، قد يُفصّ  أمريكي
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، إىل جانب 2016يف عام ومعاشننناهتم التقاعدية  40لموظفني من الفئة الفنيةل املرتبات الصنننافيةجتميد مواصنننلة أثر  )أ(
 روما وعدد ي يفاحلساب التقاعد األجر الداخل يفو فئة اخلدمات العامة عدم تغيري جدول مرتبات املوظفني من 

لعمل املقارنة يف سنننننننننننوق ا أجوراملرتبات يف األمم املتحدة أعلى من  مسنننننننننننوحات من املواقع امليدانية حيث كانت
 مليون دوالر أمريكي. 27.8احمللية. وأّدى ذلك إىل اخنفاض يف تكاليف املوظفني لفرتة السنتني بقيمة 

 احُتسنننننننننننننننب االيت هي أدىن ممبعد انتهاء اخلدمة  ما ملسنننننننننننننننتحقاتالزيادة اإلمجالية يف تكاليف اخلدمات احلالية  )ب(
، واالخنفاض احملتمل يف معّدل 2015كتواري ح  ديسمرب/كانون األّول م اال يف امليزانية، بناء على عمليات التقيي

لفرتة يف ا أمريكي دوالر ماليني 8.8 لفرتة سننننننننننننننننتني قيمتنه اخنفناض، ممنا أّدى إىل 2016اخلصنننننننننننننننم يف تقييم عنام 
2018-2019. 

ط تغيري يف صيغة أقسالاي ملوظفي الفئة الفنية يعود جبزئه األكرب إىل األساس ينظام التأمني الصحاخنفاض تكلفة  )ج(
  مليون دوالر أمريكي 2.3تكنننننننناليف املوظفني على سننننننننننننننننتني قيمتننننننننه التننننننننأمني، ممننننننننا أّدى إىل اخنفنننننننناض 

 ّحدو املرتبات ملاجدول من خالل تطبيق الزيادة الناجتة عن تنفيذ  . ويتم التخفيف من األثر جزئي ا2018-2019
. وإن زيادة مسننامهات املنظمة تعزى إىل احلد 2017يناير/ كانون الثاين  1سنناري املفعول اعتبارا  من  الذي أصننبح

 من املرتبات الصافية، وإىل مسامهات األفراد يف خطة التأمني الطيب. 
 التعينيال سننيما عالوات مليون دوالر أمريكي لعالوات أخرى،  4.12زيادة أعلى مما احُتسننب يف امليزانية قيمتها  )د(

 نح التعليم.ومِ  41والنقل
األثر اإلمجايل الصايف جلدول املرتبات املوّحد ملوظفي الفئة الفنية الذي وافقت عليه اجلمعية العامة لألمم املتحدة  )هن(

، 720142اين من يناير/كانون الث والذي أصننننننننبح سنننننننناري املفعول اعتبار ايف دورتيها السننننننننبعني واحلادية والسننننننننبعني 
 مليون دوالر أمريكي. ويتم التعوي  عن االخنفاض احلاد يف املرتبات الصننننافية الناتج 1.7املتمثل يف زيادة قدرها 

مرتب العائل من خالل الزيادات يف بدالت اإلعالة. وامة أيضنننننننننننننننا  زيادات طفيفة يف إعانات اإلجيار  إلغاءعن 
 ومسامهات املنظمة يف خطط التأمني الطبية.

 
 عوامل التضخم –موظفين خدمات ال

 
مليون دوالر أمريكي يف مننا يتعلق ةنندمننات  13.8من املتوقع حنندوث زيننادة تضنننننننننننننننخميننة يف التكنناليف قنندرهننا  -356

 سنننننننتهلكالرقم القياسننننننني لألسنننننننعار للم، ال سنننننننيما بسنننننننبب تطبيق معدالت التضنننننننخم املعتدلة األدىن من توقعات املوظفني
املكاتب ية وموظفي فئة اخلدمات العامة ومعاشنننننناهتم التقاعدية يف املقر الرئيسنننننني و على املرتبات الصننننننافية ملوظفي الفئة الفن

 األخرى اخلاصة باملوظفني على الشكل التايل: عناصر التكاليفعلى  تطرأامليدانية، وما من زيادات 
 

                                                      
  9/161FCيف الوثيقة  8إىل  5الفقرات من   و  11/156FCيف الوثيقة  28إىل  25الفقرات من   40
  1Add. 7/164FCيف الوثيقة  3الفقرة   41
  8/164FCيف الوثيقة  2و1  والفقرتان  9/161FCيف الوثيقة  21إىل  9الفقرات من   و  10/160FCيف الوثيقة  9إىل  1الفقرات من   42
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 قر الرئيسنننننننننننني املوظفي الفئة الفنية يفالصننننننننننننافية مل يف املرتباتيف املائة  1.15حدوث زيادة طفيفة بنسننننننننننننبة قدرها  (أ)
ك للمستهل عارلألس يالقياس الرقممبا يشّكل اخنفاضا  طفيفا  عن توقعات  ،التوايلعلى  2019و 2018 عامييف 

 واملتعلقة بإيطاليا. جمللة اإليكونوميستصدر عن وحدة املعلومات يي ذال يف إيطاليا

 املقر يففئة اخلدمات العامة  وظفيافية ملالصننننننننننننننن يف املرتباتيف املائة  1.15قدرها  بنسنننننننننننننننبة حدوث زيادة طفيفة (ب)
لة جملصنندر عن وحدة املعلومات ي الذيمؤشننر متوسننط األجور االمسية مبا يقّل عن  ،فقط 2019عام الرئيسنني يف 
 .ئةايف امل 1.9والبالغ حاليا  نسبة  اإليكونوميست

 ة اخلدمات العامةنية وموظفي فئوظفي الفئة الفمل املرتبات الصننننننننننننافيةيف  معتدلةتوقع حدوث زيادات تضننننننننننننخمية  (ج)
لزيادات. األمناط السنننابقة لآخر يف املواقع امليدانية، مع مراعاة عوامل مثل التضنننخم، وتقلبات أسنننعار الصنننرف، و 

يف اإلقليم أو البلد  ي اتدن األرقام القياسننننننية ألسننننننعار املسننننننتهلكومتّثل النهج يف تطبيق نسننننننبة أدىن بقليل من أكثر 
ية رقام القياسنننننننناألمكاتب كبرية. ويعين ذلك أن معدالت التضننننننننخم املطّبقة هي أدىن من  ظمةالذي متلك فيه املن
يف املائة  1 هازيادة نسننننبت ترتاو  بنيو  جمللة اإليكونوميسننننتاليت تصنننندر عن وحدة املعلومات  ألسننننعار املسننننتهلك

زيادة وبية من غري املقر، و يف املائة يف أماكن العمل األور  1.15 زيادة نسنننننننننننبتهابالنسنننننننننننبة إىل مكاتب االتصنننننننننننال و 
معدالت التضخم  يتم النظر يفيف املائة يف أفريقيا وإقليم الشرق األدىن. فعلى سبيل املثال،  5.4 قصوى نسبتها

رقام ألا، يف حني أن توقعات 2019و 2018يف املائة للعامني  5.4إقليم أفريقيا حبسنننب متوسنننط الزيادة بنسنننبة يف 
منظمة ليوجد ل ، حيثجمللة اإليكونوميستاليت تصدر عن وحدة املعلومات  غانا يف القياسية ألسعار املستهلك

يف املائة لكل عام. واألمر سننّيان بالنسننبة إىل إقليم الشننرق األدىن  8.7ويف املائة  9.8 تبلغ نسننبةمكتب إقليمي، 
ليمي للمنظمة، ق، حيث يوجد املكتب اإلالعربية مصنننننر مجهورية حيث من املتوقع أن تبلغ معدالت التضنننننخم يف

 .2019يف املائة يف عام  10.8و 2018يف عام  يف املائة 13.6نسبة 
كاليف جهود احلد من الت ، مع األخذ يف االعتبارياألساس ينظام التأمني الصحبالنسبة إىل عدم حدوث زيادة  )د(

 .43بذهلا بعزم املنظمة وشركة التأمنيتاليت 
موعة جمبانتظار تقييم أثر اخلطة اجلديدة اليت سنننننننننننننننتُنّفذ كجزء من التعليم زيادة يف تكاليف منحة  إدخالعدم  )هن(

 ارية ابتداء  اجل الدراسنننننننننننننننيةمن الفئة الفنية اجلديدة اليت سنننننننننننننننيبدأ نفاذها يف السننننننننننننننننة املوظفني  مرتباتعناصنننننننننننننننر 
 2018.44يناير/كانون الثاين  1من 
 .والعالوات األخرى قاتستحوكافة امل السفر مستحقاتتكاليف  يفأي زيادة  إدخالعدم  )و(
 ارينةبعند انتهناء اخلندمنة يف التقنديرات االكتو  منا زينادة جنديندة يف التكناليف احلنالينة خلندمنة املوظفني إدخنالعندم  )ز(

 2018و 2017ديسمرب/ كانون األول  31كتوارية النهائية يف ن التقديرات يف التقارير اال يف املستقبل. وسوف تكو 
 ينبغي إدارته أثناء التنفيذ.و . ويظل هذا اجملال عايل املخاطر 2019-2018مبنية على اإلنفاق يف 

 

                                                      
  5/164FCيف الوثيقة  31إىل  27الفقرات من   43
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ليسنننت املرة األوىل اليت تواجه فيها املنظمة الصنننعوبة املوضنننوعية املتمثلة يف توقع تكاليف املوظفني. إذ منذ برنامج  -357
ها ية تغيريا  إجيابيا  وأربع من، ومن أصننننننننل تسننننننننع فرتات مالية، شننننننننهدت مخس فرتات مال2001-2000العمل وامليزانية للفرتة 

، شنننننننننّكل الدفع باجتاه احلد من تكاليف خدمات املوظفني يف منظومة األمم املتحدة عامال  2015تغيريا  سنننننننننلبيا . ومنذ عام 
ملعلومات تكاليف املوظفني على الرغم من نظام ابمن الصنننعب التكهن  همنظمة بأنللجهزة الرئاسنننية األوقد أُبلغت حامسا . 
 ن الننذي ُيسنننننننننننننننتخنندم لتحليننل أمننناط التكنناليف احلنناليننة وحتنندينند االجتنناهننات حتنندينندا  كميننا  ممننا يؤدي إىل اختالفنناتاحملسننننننننننننننن

 . 45عن تقديرات امليزانية اليت تُعد قبل تنفيذ امليزانية
 

عام  هنايةيف و  2017، وكما لوحظ أعاله يف الفقرة )ز(، فإن التقلبات االكتوارية يف هناية عام على ذلك وكمثال -358
 لصنننننرفااالفرتاضنننننات احلالية. وباملثل، من الصنننننعب التنبؤ بتقلبات أسنننننعار  يفميكن أن تؤدي إىل تقلبات ملموسنننننة  2018

 وجيب إدارة .الرئيسنننننننننننني حيث تكون العملة احمللية مربوطة بالدوالر األمريكي املقر من غرييف املواقع ومبعدالت التضننننننننننننخم 
يذ انية لفرتة السننننننتني، مما يتطلب إدخال تعديالت على الربامج أثناء دورة التنفأي اختالف ضنننننمن االعتماد املدرج يف امليز 

 سنننننننننننننننتني،ال رتةف من أجل إدارة هذه التكاليف غري املدرجة يف امليزانية، وتظهر التسننننننننننننننويات ضننننننننننننننمن توزيع التكاليف على
 يف ما يتعلق بفرتة السنتني التالية.

 
 توزيع المصروفات – السلع والخدمات

 
التشننغيل  فوتكالي، والسننفر، من غري املوظفني )مثل االسننتشنناريني( موارد بشننرية أخرى السننلع واخلدمات ملتشنن -359
بالنسنننننننبة  مليون دوالر أمريكي 8.1بقيمة  ويُقّدر التضنننننننخم .(واملعدات األثاث والعقود وغريها من التكاليف )مثل العامة،
يف املائة سنننننننويا  للموارد من غري املوظفني يف املقر الرئيسنننننني  1من خالل تطبيق ارتفاع بنسننننننبة  جممل السننننننلع واخلدماتإىل 

ط اإلنفاق على من يف املائة سنننننننويا  للمصننننننروفات من غري املوظفني املتوّقعة يف املواقع امليدانية. ويُفرتض أن يكون 3وبنسننننننبة 
ادات التكاليف ضنننننمن االعتم لفرتة السننننننتني احلالية. وميكن اسنننننتيعاب هذه مماثال   2019-2018 فرتة يف السنننننلع واخلدمات
 من خالل الزخم اجلاري للتخفيف من تكاليف االستشاريني والسفر وعمليات الشراء. الصافية املقرتحة

 
 الوقتعامل انقضاء 

 
ة ألن بع  لتكاليف التقديرية للوظائف الثابتبالنسنننننننبة إىل اعتمادات امليزانية ال تعديلالوقت هو عامل انقضننننننناء  -360

اليت وافق عليها  الوقت،عامل انقضننننناء شننننناغرة لبع  الوقت نتيجة لتنقالت املوظفني. وتسنننننتند منهجية الوظائف سنننننتظل 
 ( معدالت دوران املوظفني،1(، إىل ثالثة جوانب: )1994اجمللس يف دورته السنننننننننننننننابعة بعد املائة )نوفمرب/تشنننننننننننننننرين الثاين 

 للتمكناملنندى املتوقع حلنناالت انتهنناء اخلنندمننة، و ( 3ة  )املعيننارينن التعينيأوقننات و ( 2كمننا تقنناس من خالل انتهنناء اخلنندمننة  )
 لتعيني بناء على ذلك.لإجراءات التعيني وتقليل الفرتات السابقة  من استباق
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 2016ح   2012ووفقا  للمنهجية املعمول هبا، فقد طُبقت فرتة مخس سننننننننننننننننوات كمتوسنننننننننننننننط متحرك )أي من  -361
يف املائة ملوظفي الفئة  6.11ما يسننننفر عن معدل دوران يبلغ يف املتوسننننط ( حلسنننناب معدالت دوران املوظفني. وهو ضننننمنا  
يف املائة ملوظفي فئة اخلدمات العامة. ومقارنة  باملتوسننننط املتحرك البالغ مخس سنننننوات واملسننننتخدم يف برنامج  7.59الفنية و

الفئة الفنية  ملوظفييف املائة  0.14ها بنسنننننننننننننننبة قدر  معدل دوران املوظفني قليال   ارتفع، 2017-2016العمل وامليزانية للفرتة 
 وظفي فئة اخلدمات العامة.مليف املائة  1.55بنسبة قدرها و 
 

   وبالنسنننننننننننننننبةأسنننننننننننننننبوعا   30النموذجية املطبقة هي كاآلؤ: بالنسنننننننننننننننبة إىل موظفي الفئة الفنية  التعينيإن مهل و  -362
نتهاء إىل استعراض ألسباب ا ت انتهاء اخلدمة استنادا  حاال نسبة. وميكن توقع أسبوعا   22فئة اخلدمات العامة  موظفي إىل

 .8اخلدمة، والذي تلخص نتائجه يف اجلدول 
 

 التعيين: مدى إمكانية التنبؤ بإجراءات 8الجدول 
 

 فئة الخدمات العامة  الفئة الفنية 

 فئة إنهاء الخدمة
ن م النسبة المئوية
 الموظفين

عدد األسابيع 
  المتوقع

 نالنسبة المئوية م
 الموظفين

عدد األسابيع 
 المتوقع

 أسبوعا   22 %30  أسبوعا أو أكثر 30 %47 إهناء متوقع للخدمة )مثل التقاعد اإللزامي(

إهناء متوقع للخدمة لفرتة حمدودة )مثل االسننننننننننننننتقاالت بعد 
 أسبوعا   15 %44  أسابيع 10 %39 تقدمي اإلشعار املطلوب(

 أسابيع 0 %26  أسابيع 0 %13 إهناء غري متوقع للخدمة 

 
فئة ال ملوظفي يف املائة 1.39بنسبة  2019-2018الوقت يف الفرتة عامل انقضاء بقت هذه النتائج حلساب وقد طُ  -363
 ،2017-2016العامة. وباملقارنة بالنسب املئوية املستخدمة يف الفرتة  اتوظفي فئة اخلدممليف املائة  1.79وبنسبة  ةالفني
ئة وظفي فموارتفع بالنسبة إىل  يف املائة( 1.69)من  ةالفنيفئة ال موظفيإىل ت قد اخنف  بالنسبة الوقعامل انقضاء يكون 
 ا  ديد تأثري الوقت اجلعامل انقضاء  دثحيُ يف املائة(. ونظرا  للتغري الطفيف الشامل الذي حدث،  1.62العامة )من  اتاخلدم
طرية باستثناء املواقع القعند تطبيقه على مجيع املواقع،  ريكيمليون دوالر أم 1.2بواقع  على تكاليف املوظفني ا  هامشي

 .اليت هي معفّية ومكاتب االتصال
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 السالمة المالية للمنظمة والسيولة واالحتياطي فيها -4الملحق 
 

 لمحة عامة عن األرصدة في الحساب العام والحسابات ذات الصلة
 

يتعلق بثالثة مكونات للحساب العام واحلسابات ذات الصلة على  ما ميكن تقدير السالمة املالية للمنظمة يف -364
 النحو التايل:

 
يربز هذا احلساب النتائج التارخيية املرتاكمة جلميع االشرتاكات على األعضاء واإليرادات  - الحساب العام )أ(

 مل املتنوعة وغريها من اإليرادات واليت تقابلها املصروفات الرتاكمية لتنفيذ برنامج الع
، يف تقدمي سلف 2-6وفقا لالئحة املالية  الصندوق،يتمثل الغرض الرئيسي هلذا  -رأ  المال العامل صندوق )ب(

مالية للحساب العام لتمويل املصروفات إىل أن يتم حتصيل االشرتاكات املقررة للميزانية. وميكن أيضا استخدام 
 ورة يف امليزانية  الطوارئ غري املنظ يف متويل أنشطة حاالت صندوقهذا ال

وجرى توسيعه  1977يف عام  27/77أنشك هذا احلساب مبقتضى قرار املؤمتر  - حساب االحتياطي الخاص )ج(
، ويقوم هذا احلساب حبماية 200546، وتوجيهات أخرى من املؤمتر يف عام 17/89و 13/81مبوجب قراري املؤمتر 

املعاكسة يف  ضافية غري املدرجة يف امليزانية والناشئة عن التقلباتبرنامج العمل وامليزانية من تأثريات التكاليف اإل
أسعار الصرف واالجتاهات التضخمية غري املدرجة يف امليزانية. كما ميكن هلذا احلساب تقدمي سلف مالية إىل 

 احلساب العام على أساس اسرتدادها فيما بعد. 
 

يف اجلدول  201547ديسمرب/كانون األول  31ذات الصلة يف ويرد موجز لألرصدة يف احلساب العام واحلسابات  -365
xx. 
 

 2015ديسمبر/كانون األول  31األرصدة في الحساب العام والحسابات ذات الصلة حتى  :xxالجدول 
 

 بماليين الدوالرات األمريكية 
 (922.2) احلساب العام )العجز(

 25.7 رأس املال العامل صندوق
 26.9 حساب االحتياطي اخلاص

 (869.6) 2015ديسمبر/كانون األول  31مجموع الحساب العام والحسابات ذات الصلة )العجز( في 
 

  ويرد أدناه موجز للعوامل الرئيسية اليت أسهمت يف العجز يف احلساب العام واحلسابات ذات الصلة -366
 .2015ديسمرب/كانون األول  31يف 
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 طية الطبية بعد انتهاء الخدمة وصندوق مدفوعات انتهاء الخدمةللتغ الخدمة السابقة غير الممولةتكاليف 
 

عد انتهاء لة ةطة التغطية الطبية بصتزايد قيمة التزامات اخلدمة السابقة املت 1997سجلت املنظمة باطراد منذ عام  -367
تزامات غري لغ جمموع االلاخلدمة وصندوق مدفوعات انتهاء اخلدمة على النحو الذي حدده التقييم االكتواري اخلارجي. وب

مليون  649.1مليون دوالر أمريكي منه مبلغ  709.9مبلغا قيمته  2015ديسمرب/كانون األول  31املمولة املبلغة عنها يف 
مليون دوالر أمريكي متعلق بصندوق مدفوعات انتهاء  60.8دوالر أمريكي متصل بالتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة ومبلغ 

 اخلدمة. 
 

 صروفات غير المدرجة في الميزانيةالم
 

مليون دوالر  59.3، كانت هناك مصروفات غري مدرجة يف امليزانية بلغ جمموعها 1998خالل الفرتة منذ عام  -368
 أمريكي دون متويل مقابل وأسهمت يف تدهور جمموع العجز يف احلساب العام واحلسابات ذات الصلة:

 
ن عللمدير العام تغطية تكاليف إعادة توزيع املوظفني وانتهاء اخلدمة مبا يزيد  3/99و 7/97أجاز قرارا املؤمتر  )أ(

على التوايل. وقيدت التكاليف  2001-2000و 1999-1998االعتمادات الصافية للميزانية املعتمدة للفرتتني 
 على احلساب العام  49مليون دوالر أمريكي 4.8و 48مليون دوالر أمريكي 6.10ذات الصلة البالغة 

ى احلساب العام دون متويل مقابل املدفوعات الزائدة عن املبالغ اليت حددها التقييم االكتواري لصننندوق علدت قيّ  )ب(
   2003-2002يف الفرتة  50مليون دوالر أمريكي 4.9مدفوعات انتهاء اخلدمة واليت بلغت 

  200752-2006يكي يف الفرتة مليون دوالر أمر  2.8  و200551-2004مليون دوالر أمريكي يف الفرتة  9.2و
 7مليون دوالر أمريكي 4.13قيدت على احلساب العام تكاليف اخلدمة اجلارية غري املدرجة يف امليزانية والبالغة  )ج(

  2007-2006ةصوص التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة دون متويل مقابل يف الفرتة 
لتغطية جزء  2007-2006ساب االحتياطي اخلاص يف الفرتة على ح 7مليون دوالر أمريكي 4.6قيد مبلغ قدره  )د(

 اخلدمات العامة يف املقر الرئيسي. فئة من الزيادة غري املنتظرة يف مرتبات
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 االحتياجات لموازنة العجز في الحساب العام
 

هوره إذا مل تتخذ تدكما جاء يف تقارير الفرتات املالية السابقة، فإن العجز املرتاكم يف احلساب العام سيواصل  -369
 األجهزة الرئاسية إجراءات ملموسة ملعاجلة االلتزامات غري املمولة. 

 
  تمويل االلتزامات الخاصة بالخدمة السابقة للتغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة

 
ف مطالبات يمتثل االلتزامات اخلاصنننننة باخلدمة السنننننابقة للتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة حصنننننة املنظمة يف تكال -370

 التننأمني الصنننننننننننننننحي اليت يتعني أن تسننننننننننننننننددهننا نيننابننة عن املتقنناعنندين طوال فرتة العمر املتوقعننة هلم اسنننننننننننننننتنننادا إىل خنندمنناهتم 
، اليت هي مكون أسننننناسننننني يف تكاليف املوظفني، 53وبني تكاليف اخلدمة اجلارية السنننننابقة مع املنظمة. وينبغي التمييز بينها

اء اخلدمة واملبلغ وبلغ جمموع التزامات التغطية الطبية بعد انتهات ميزانية الربنامج العادي. وتغطيها يف كل فرتة مالية اعتماد
 .مليون دوالر أمريكي.649.1مبلغ  2015ديسمرب/كانون الثاين  31عنها يف 

 
امليزانية  تمل حيدث قط أن سددت التزامات تكاليف اخلدمة السابقة للتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة من اعتمادا -371

أو من برنامج العمل. ففي الوقت الذي يوفر فيه برنامج العمل وامليزانية التمويل الالزم لتكاليف اخلدمة اجلارية )أي املبالغ 
اليت سيحصل عليها املوظفون أثناء فرتة السنتني اجلارية(، هناك آلية متويل جزئية لتمويل هذا اجلزء من االلتزامات اليت حصل 

  املؤمتر، وافق 2005-2004من فرتة السنتني  ازامات اخلدمة السابقة(. واعتبار  وظفون يف فرتات سابقة )أي التعليها امل
 على اشرتاكات إضافية منفصلة على األعضاء بغرض متويل التزامات اخلدمة السابقة للتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة. 

 
 تني بعد املائةالرابعة والس دورهتا يفآخر مرة حدث ذلك كان و  ،منتظمشكل ب املسألة هذهاستعرضت جلنة املالية و  -372

 فجوة ملعاجلة املطروحة اخليارات استعراض مواصلة على األمانة شجعت عندما 2016 الثاين تشريناملعقودة يف نوفمرب/
  مشرتك جهن اعتماد ةأمهي على التشديد مع الشأن، هبذا املتحدة لألمم العامة اجلمعية اعتبارات سياق يف التمويل
 54.املوحد املتحدة األمم نظام يف األعضاء بني
 

ويف ضوء ما جيري من استعراض ومناقشة بشأن هذه املسألة من قبل كل من إدارة املنظمة والنظام املوحد لألمم  -373
دوالر أمريكي لاللتزامات  مليون 14.1املتحدة، يوصى مبواصلة النهج املعتمدة سابقا املتمثل يف توفري متويل جزئي قيمته 

 اخلاصة باخلدمة السابقة للتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة كاشرتاكات إضافية منفصلة لفرتة السنتني.
  

                                                      
 ترتفع تكاليف اخلدمة اجلارية كل سنة نظرا إىل أن املوظفني احلاليني يقدمون خدماهتم مقابل هذه اخلدمات اليت ستدفع يف املستقبل.  53
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 الخدمة السابقة لصندوق مدفوعات نهايةتمويل التزامات الخدمة 
 

تحقة ذلك اإلجازات السننننننننوية املسننننننن مدفوعات انتهاء اخلدمة هي املدفوعات اليت تقدم مع انتهاء اخلدمة، مبا يف -374
ومنحة العودة للوطن وتعويضنننننننننننات هناية اخلدمة وتكاليف السنننننننننننفر إىل الوطن اليت تنشنننننننننننأ عندما تنتهي خدمة املوظفني يف 

غ إمجايل التزامات ا للمبالغ اليت يكتسنننننبها املوظفون احلاليون. وبلاملنظمة. وتربز االلتزامات يف أي نقطة زمنية تقديرا اكتواري  
 مليون دوالر أمريكي. 60.8مبلغا قيمته  2015ديسمرب/كانون األول  31صندوق مدفوعات هناية اخلدمة املبلغ عنها يف 

 
يف حني يوفر برنامج العمل وامليزانية التمويل الالزم لتكاليف اخلدمة احلالية )أي املبالغ اليت سيكسبها املوظفون و  -375

ات فر أي آلية متويل لتمويل ذلك اجلزء من االلتزامات الذي كسبه املوظفون يف الفرت خالل فرتة السنتني اجلارية(، ال تتوا
السابقة )أي التزامات اخلدمة السابقة(. فهذه االلتزامات غري املمولة من اخلدمة السابقة، مل تسدد قط من اعتمادات 

 امليزانية أو برنامج العمل. 
 

ة غري املمولة ى حتديد التدابري الكفيلة مبعاجلة التزامات اخلدمة السابقة الكبري ونظرا إىل الرتكيز املنصب ح  اآلن عل -376
ضايف ملعاجلة إ املتعلقة بالتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة وما جيري من استعراض ومناقشات هبذا الشأن، ال يطلب أي متويل

 .2019-2018التزامات صندوق مدفوعات هناية اخلدمة غري املمولة يف فرتة السنتني 
 

 متطلبات معالجة نقص السيولة
 

توقيت تسديد أهم االشرتاكات، وقد سبق جلوء املنظمة إىل االقرتاض التجاري سريعة التأثر بال زلت املنظمة  -377
، استخدامها لصندوق رأس املال العامل بالكامل باإلضافة 2007و 2006و 2005اخلارجي لتغطية نقص السيولة يف أعوام 

ائة املعقودة يف دورهتا الرابعة والستني بعد امليف  ،جلنة املاليةشددت أرصدة متوافرة يف حساب االحتياطي اخلاص. و إىل أي 
 التداعياتب يتعلق ما يفيف توفري شبكة أمان للمنظمة  صندوق رأس املال العامل، على أمهية 2016نوفمرب/تشرين الثاين 

 سياق يف املنظمة ياطياتاحت بتجديد تتعلق اقرتاحات يف النظر إىل اهتم وتطّلعتاشرتاك سداد يف األعضاء تأّخر عن النامجة
وحيدد هذا اجلزء املبالغ الالزمة لتجديد صندوق رأس املال العامل  55. 2019-2018 للفرتة املقرت  وامليزانية العمل برنامج

 وحساب االحتياطي اخلاص ملرة واحدة.
 

 جتديد صندوق رأس املال العامل
 

عندما كان ميثل شهرا واحدا من  1991حتديد املستوى املرخص به حاليا لصندوق رأس املال العامل يف عام  مت -378
مليون دوالر أمريكي ليس كافيا لتغطية ح  شهر واحد  25.7التدفقات النقدية يف الربنامج العادي. وهذا املستوى البالغ 

صندوق رأس املال العامل عند مستواه احلايل ينطوي على خطر االقرتاض  مليون دوالر(. وإن ترك 42من التدفقات النقدية )
 التجاري اخلارجي لتنفيذ برنامج العمل املعتمد. 
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 مليون دوالر  25.8ومن شننننننننننننننننأن زيننادة يف املسنننننننننننننننتوى املرخص بننه حنناليننا لصنننننننننننننننننندوق رأس املننال العننامننل والبننالغ  -379

مليون دوالر تقريبا( أن خيفف من ضننننننعف املنظمة  42امج العادي )أمريكي إىل شننننننهر واحد من التدفقات النقدية يف الربن
 احملتمل يف ما خيص التأخريات املتعلقة بتسننننننننننننديد البلدان األعضنننننننننننناء الشننننننننننننرتاكاهتا. كما أن مسننننننننننننتوى مرخصننننننننننننا به يغطي 

ام نظمة أممليون دوالر( من شأنه أن يوفر شبكة أمان عالية. ونظرا الستمرار ضعف امل 84) شهرين من التدفقات النقدية
 التأخر يف مدفوعات البلدان األعضنناء، يوصننى يف برنامج العمل وامليزانية بأن تدفع الدول األعضنناء اشننرتاكات ملرة واحدة

 مليون دوالر أمريكي.  42مليون دوالر لرفع رصيد صندوق رأس املال العامل إىل  16.2مببلغ 
 

 جتديد حساب االحتياطي اخلاص
 

يف املائة من ميزانية فرتة السنتني التالية مبوجب قرار  5ّخص به حلساب االحتياطي اخلاص عند ُحدد املستوى املر  -380
. 1991( رغم أنه مل يتم جتديده منذ عام 2017-2016مليون دوالر أمريكي يف فرتة السنتني  50.3)ما يعادل  13/81املؤمتر 
 .2015ن األّول مليون دوالر أمريكي يف ديسمرب/كانو  26.9الرصيد الفعلي  بلغو 
 

، وعلى وجه 201456 يف عام اخلاصتارخيي للنفقات احململة على حساب االحتياطي التحليل الواستنادا إىل  -381
اخلصوص منذ تنفيذ االشرتاكات اجملزأة، يعترب الرصيد احلايل حلساب االحتياطي اخلاص كافيا لتغطية خماطر التكاليف غري 

لى ل التضخم ولتغطية األربا  واخلسارات املتعلقة بسعر الصرف واليت هلا تأثري نقدي عاملدرجة يف امليزانية بسبب عوام
احتياطيات املنظمة. ولذلك، ال يرد يف برنامج العمل وامليزانية هذا أي طلب للتمويل لزيادة حساب رصيد االحتياطي 

 اخلاص.
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  والنواتجيفية اقتراح الميزانية بحسب األهداف االستراتيجية/الوظ - 5الملحق 
 (بآالف الدوالرات األمريكية)

 2019-2018برنامج العمل والميزانية   

االعتمادات  والناتجالهدف االستراتيجي / الوظيفي 
 المجموع من خارج الميزانية الصافية

 بالقضننننناء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي سددددياسدددديا صددددريحا التزاماى البلدان  لتزاما  1-1
 152,334 102,205 50,129 2030عام  حبلول وسوء التغذية

ع من أجل القضننننننننناء على اجلو  آلليات شدددددددداملة للحوكمة والتنسدددددددديق البلدان تنفيذ  1-2
 40,281 25,628 14,654 2030وانعدام األمن الغذائي ومجيع أشكال سوء التغذية حبلول 

من وانعدام األللقضننننننننننننناء على اجلوع  لقرارات باالسددددددددددتناد إلى األدلةالبلدان  اتخاذ 1-3
 68,901 56,197 12,704 2030سوء التغذية حبلول عام  الغذائي ومجيع أشكال

ضنناء على اجلوع للق لسددياسددات واسددتراتيجيات وبرامج اسددتثمار فعالةالبلدان  تنفيذ 1-4
 4,642 0 4,642 2030وانعدام األمن الغذائي ومجيع أشكال سوء التغذية حبلول عام 

 266,158 184,030 82,128 ء على الجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية المساهمة في القضا :1

املناخ  مع معاجلة تغري إلنتاجية بطريقة مسددددددددتدامةاممارسننننننننننات لزيادة  البلدان اعتماد 2-1
 316,603 239,323 77,280 ومصايد األمساك لغاباتوالتدهور البيئي يف قطاعات الزراعة وا

تدام ملعاجلة اإلنتاج املسنننن ات وآليات للحوكمة أو تحسددددينهالسددددياسددددالبلدان  وضددددع 2-2
 105,043 76,403 28,640 وتغري املناخ والتدهور البيئي يف قطاعات الزراعة ومصايد األمساك واحلراجة

طاعات لتحقيق اسنننننتدامة ق تنفيذ السددددياسددددات والصددددكوك الدوليةلالبلدان  حتسنننننني 2-3
 104,225 64,288 39,938  والغاباتالزراعة ومصايد األمساك 

لقرارات باالسدددددددددتناد إلى األدلة لغرة اسدددددددددتدامة قطاعات الزراعة البلدان  اتخاذ 2-4
 130,053 78,959 51,094 مع معالجة تغير المناخ والتدهور البيئي في الوقت ذاته ومصايد األسماك والحراجة

 655,924 458,972 196,952 جعل الزراعة والغابات ومصايد األسماك أكثر إنتاجية واستدامة -2

اجية من الوصننننول إىل املوارد اإلنت تمكين فقراء الريف ومنظمات الفقراء في الريف 3-1
 90,800 62,249 28,551 واخلدمات واألسواق

ن وصنننننننننننول فقراء الريف إىل فرص  البلدان 3-2 ال  ،العمالة المنتجة والعمل الالئقحتسنننننننننننّ
 40,329 23,974 16,355  سيما يف صفوف الشباب والنساء

 14,597 4,215 10,382  نظم الحماية االجتماعيةتعزّز وصول فقراء الريف إىل  البلدان 3-3

صفة السياسات واالستراتيجيات والبرامج المن لقدرات على تصميملالبلدان تعزيز  3-4
إلسهام ، وعلى تنفيذها وتقييمها لالمتعددة القطاعات الخاصة بالمساواة بين الجنسين

 من أهداف التنمية املستدامة 1حتقيق اهلدف  يف
10,919 0 10,919 

 156,645 90,438 66,207 : الحد من الفقر في الريف3

 لبلدانا لتحسنننننني وصنننننولاتفاقات وخطوط توجيهية طوعية و  معايير دولية صددددياغة 4-1
 78,838 40,162 38,676 إىل األسواق الدولية وأدائها

دعم إقامة ت لسددياسددات وأطر تنظيمية وترتيبات مؤسددسددية وتنفيذهاالبلدان  تصددميم 4-2
 105,869 76,379 29,490 نظم زراعية غذائية شاملة وفعالة

هوض للن قددرات القطداعين العدام والخداص وزيدادة االسدددددددددددتثمداراتلتعزيز البلنندان  4-3
 37,315 22,280 15,035 باملنش ت الزراعية الشاملة وتطوير سلسلة القيمة

نظم زراعيننة  إقننامننةمن أجننل دعم األدلة  إلى باالسدددددددددددتنادلقرارات لبلنندان ال اتخاذ 4-4
 22,199 0 22,199 غذائية
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 2019-2018برنامج العمل والميزانية   

االعتمادات  والناتجالهدف االستراتيجي / الوظيفي 
 المجموع من خارج الميزانية الصافية

 244,221 138,822 105,399 وكفاءة شموالى تمكين نظم زراعية وغذائية أكثر  :4

حد من لل لنظم وأطر قانونية وسددددددياسدددددداتية ومؤسددددددسدددددديةاعتماد البلدان أو تنفيذها  5-1
 35,223 19,986 15,237 املخاطر وإدارة األزمات

ملة ملواجهة التهديدات احملتلمعلومات منتظمة ولإلنذار المبكر  البلداناسدددددددتخدام  5-2
 54,036 41,335 12,701 واملعروفة واملستجدة

 على صددددعيدي األسددددرة والمجتمع والتعّرة لهابالحد من المخاطر  البلدان قيام 5-3
 196,265 178,255 18,011 المحلي

 423,370 415,183 8,188 االستجابات الفعالة لها وإدارةللكوارث واألزمات البلدان  تأهب 5-4

 708,894 654,758 54,136 واألزمات أمام التهديداتقدرة سبل كسب العيش على الصمود : زيادة  5

 40,232 1,421 38,811 جودة وكمال العمل الفين واملعياري للمنظمة 6-1

ة وتكاملها لدعم عملية صنع القرارات باالستناد إىل األدلة جودة إحصاءات املنظم 6-2
 24,303 14,697 9,606 على مجيع املستويات

جودة الخدمات ون هج متماسكة للعمل على المساواة بين الجنسين وتمكين  6-3
رصا  فتتيح  صياغة سياسات وبرامجعلى تؤدي إىل تعزيز القدرات القطرية ، المرأة

 هاورصد هاتنفيذعلى و  ،لنساءاو  متساوية للرجال
3,195 1,015 4,209 

ذات  ومؤسسات توآلياحوكمة  قواعدمن أجل وضع دة جيّ  ذات نوعّية خدمات 6-4
الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين ويف برامج كل من على   أكثر فعالية وشموالصلة 
 ةف االسرتاتيجياهداأل

1,689 0 1,689 

 التغذية يف تعميممن خالل التغذية  بشأنظمة منالاتساق عمل و ضمان جودة  6-5
 3,481 64 3,418 لتغذيةااملتعلقة بالدولية  اهلياكل يفنظمة املوتعزيز مسامهة  ةاالسرتاتيجياألهداف 

 ةيتماشيا مع االستراتيجبشأن تغير المناخ منظمة عمل ال واتساقضمان جودة   6-6
 املنظمةز مسامهة وتعزي ةاالسرتاتيجيداف األهيف  همن خالل تعميمالمتعلقة بتغير المناخ 

 تغري املناخاملتعلقة بيف اهلياكل الوطنية واإلقليمية والدولية 
2,165 0 2,165 

 10,000 0 10,000 الصندوق املتعدد االختصاصات  6-09

الجودة الفنية واإلحصاءات والمواضيع المشتركة )تغير المناخ والمساواة بين : 6
 86,080 17,197 68,883 والتغذية(الجنسين والحوكمة 

 4,444 0 4,444 إدارة ودعم برنامج التعاون التقني  7-1

 136,344 0 136,344 برنامج التعاون التقين مشاريع  7-2

 140,788 0 140,788 برنامج التعاون التقني: 7

 32,573 80 32,492 جلنوبامبا يف ذلك التعاون يف ما بني بلدان  الشراكات، والدعوة، وتنمية القدرات  8-1

 33,532 81 33,451 االتصاالت 8-2

 12,843 32 12,811 تعبئة املوارد   8-3

 78,948 194 78,754 : التواصل8

 36,244 0 36,244 حلول وخدمات تكنولوجيا املعلومات  9-1

 36,244 0 36,244 : تكنولوجيا المعلومات9

 21,405 451 20,954 حوكمة المنظمة  10-1

 15,701 135 15,566 اإلشراف  10-2
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 2019-2018برنامج العمل والميزانية   

االعتمادات  والناتجالهدف االستراتيجي / الوظيفي 
 المجموع من خارج الميزانية الصافية

 34,996 592 34,404 التوجيه  10-3

 72,102 1,179 70,923 ، واإلشراف والتوجيهاملنظمة: حوكمة 10

 8,935 1,252 7,683 اإلدارة الكفؤة والفعالة للموارد البشرية  11-1

 2,209 593 1,616 اإلدارة الكفؤة والفعالة للموارد املالية  11-2

 63,533 7,524 56,009 : اإلدارة الكفؤة والفعالة 11-3

 74,677 9,369 65,308 والفعالة الكفؤةاإلدارة : 11

 600 0 600 املصروفات الطارئة  12-1

 600 0 600 المصروفات الطارئة -12

 16,892 0 16,892 اإلنفاق الرأمسايل  13-1

 16,892 0 16,892 اإلنفاق الرأسمالي: 13

 8,886 181 8,705 ة عمل آمنة ومأمونة لتنفيذ البرامج في المقربيئ: 14-1

 13,716 0 13,716 بيئة عمل آمنة ومأمونة لتنفيذ البرامج في مختلف أرجاء العالم: 14-2

 22,602 181 22,421 اإلنفاق األمني  -14

 2,560,775 1,555,140 1,005,635 المجموع
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 بحسب األهداف االستراتيجية/الوظيفية واألقاليم 2019-2018 اقتراح الميزانية للفترة - 6الملحق 

الهدف 
االستراتيجي/الهدف 

 الوظيفي

 المجموع األدنىالشرق  أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي أوروبا وآسيا الوسطى آسيا والمحيط الهاد  أفريقيا المقّر الرئيسي / العالم

االعتمادات 
 الصافية

من خارج 
 الميزانية

عتمادات اال
االعتمادات  من خارج الميزانية الصافية

االعتمادات  من خارج الميزانية الصافية
االعتمادات  من خارج الميزانية الصافية

االعتمادات  من خارج الميزانية الصافية
االعتمادات  من خارج الميزانية الصافية

 المجموع من خارج الميزانية الصافية

1 32,395 46,536 21,761 66,105 7,946 38,108 2,906 814 11,786 22,958 5,334 9,510 82,128 184,030 266,158 

2 99,437 197,797 39,725 106,899 20,383 58,184 6,626 14,018 20,157 53,291 10,624 28,783 196,952 458,972 655,924 

3 35,208 17,252 8,076 29,757 5,741 13,352 3,469 5,589 7,788 18,825 5,925 5,663 66,207 90,438 156,645 

4 63,362 72,559 14,999 17,177 9,401 30,997 4,748 3,458 8,496 11,491 4,393 3,139 105,399 138,822 244,221 

5 30,311 64,380 8,335 399,723 5,262 93,252 1,668 9,281 4,728 19,763 3,831 68,359 54,136 654,758 708,894 

6 66,355 15,822 600 0 569 1,375 400 0 558 0 400 0 68,883 17,197 86,080 

برنامج  -7
 140,788 0 140,788 0 9,373 0 20,460 0 11,851 0 27,629 0 45,848 0 25,628 التعاون التقني

8 63,966 194 1,639 0 3,573 0 5,998 0 1,929 0 1,649 0 78,754 194 78,948 

9 31,680 0 1,137 0 738 0 536 0 1,385 0 769 0 36,244 0 36,244 

10 60,848 808 2,340 346 2,037 18 1,220 3 2,150 0 2,329 3 70,923 1,179 72,102 

11 49,076 5,287 3,121 638 5,283 18 1,372 600 3,907 1,301 2,548 1,526 65,308 9,369 74,677 

المصروفات 
 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 الطارئة

اإلنفاق 
 16,892 0 16,892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,892 الرأسمالي

 22,602 181 22,421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 22,421 اإلنفاق األمني

 2,560,775 1,555,140 1,005,635 116,983 47,175 127,629 83,342 33,764 40,796 235,303 88,562 620,645 147,580 420,816 598,179 المجموع
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 بحسب األهداف االستراتيجية/الوظيفية واإلدارات/المكتب  2019-2018اقتراح الميزانية للفترة  - 7الملحق 
 )ب الف الدوالرات األمريكية(

 المجموع من خارج الميزانية االعتمادات الصافية الهدف االستراتيجي / الوظيفي / واإلدارة / المكتب
 266,158 184,029 82,128 وع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذيةالمساهمة في القضاء على الج -1

 1,337 0 1,337 مكتب الشؤون القانونية واألخالقية 

 19,413 15,074 4,339 الربامج 

 39,688 22,324 17,364 إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 2,978 2,134 844 إدارة املناخ والتنوع البيولوجي واألراضي واملياه 

 2,051 1,170 881 املستهلك ومحاية الزراعة إدارة 

 5,663 3,465 2,198 إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية 

 881 0 881 إدارة الغابات 

 6,920 2,369 4,551 إدارة التعاون التقين 

 113 0 113 مكاتب االتصال 

 30,103 16,992 13,111 املكاتب اإلقليمية 

 145,059 115,896 29,163 ممثليات املنظمة 

 11,952 4,605 7,347 املكاتب اإلقليمية الفرعية 

 655,924 458,972 196,952 جعل الزراعة والغابات ومصايد األسماك أكثر إنتاجية واستدامة -2

 562 0 562 مكتب الشؤون القانونية واألخالقية 

 325 0 325 مكتب االتصاالت يف املنظمة 

 1,860 0 1,860 الربامج 

 5,605 4,105 1,500 املناخ واملوارد الطبيعية 

 6,113 1,744 4,369 إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 43,704 28,947 14,756 إدارة املناخ والتنوع البيولوجي واألراضي واملياه 

 68,998 40,943 28,055 املستهلك ومحاية الزراعة إدارة 

 71,243 47,356 23,887 ة مصايد األمساك وتربية األحياء املائيةإدار  

 64,417 53,235 11,182 إدارة الغابات 

 34,407 21,466 12,941 إدارة التعاون التقين 

 1,279 1,279 0 مكاتب االتصال 

 56,003 30,606 25,397 املكاتب اإلقليمية 

 251,963 199,729 52,234 ممثليات املنظمة 

 49,446 29,562 19,884 ملكاتب اإلقليمية الفرعيةا 

 156,645 90,438 66,207 الحد من الفقر في الريف -3

 311 0 311 مكتب الشؤون القانونية واألخالقية 

 1,397 0 1,397 الربامج 

 30,219 12,517 17,701 إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 4,415 3,081 1,335 واألراضي واملياه إدارة املناخ والتنوع البيولوجي 

 5,937 1,320 4,617 املستهلك ومحاية الزراعة إدارة 

 3,487 22 3,465 إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية 

 3,379 67 3,312 إدارة الغابات 

 3,315 245 3,070 إدارة التعاون التقين 
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 المجموع من خارج الميزانية االعتمادات الصافية الهدف االستراتيجي / الوظيفي / واإلدارة / المكتب
 68 0 68 مكاتب االتصال 

 24,561 13,231 11,331 ميةاملكاتب اإلقلي 

 66,738 54,996 11,742 ممثليات املنظمة 

 12,818 4,960 7,858 املكاتب اإلقليمية الفرعية 

 244,221 138,822 105,399 التمكين من النظم الزراعية والغذائية الشاملة والتي تتسم بالكفاءة -4

 390 0 390 مكتب الشؤون القانونية واألخالقية 

 1,363 167 1,196 جالربام 

 36,002 11,698 24,304 إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 3,970 2,254 1,717 إدارة املناخ والتنوع البيولوجي واألراضي واملياه 

 23,971 4,819 19,152 املستهلك ومحاية الزراعة إدارة 

 7,277 3,710 3,567 إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية 

 18,914 14,222 4,693 إدارة الغابات 

 44,034 35,690 8,344 إدارة التعاون التقين 

 489 0 489 مكاتب االتصال 

 39,328 27,318 12,010 املكاتب اإلقليمية 

 59,462 37,332 22,129 ممثليات املنظمة 

 9,020 1,612 7,409 املكاتب اإلقليمية الفرعية 

 708,894 654,758 54,136 لمعيشة أمام األخطار واألزماتزيادة صمود سبل ا -5

 367 0 367 مكتب الشؤون القانونية واألخالقية 

 57 0 57 مكتب االتصاالت يف املنظمة 

 955 0 955 الربامج 

 10,490 3,140 7,350 إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 3,390 197 3,194 ياهإدارة املناخ والتنوع البيولوجي واألراضي وامل 

 28,938 17,079 11,858 املستهلك ومحاية الزراعة إدارة 

 3,825 1,898 1,928 إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية 

 2,497 1,262 1,235 إدارة الغابات 

 44,172 40,806 3,367 إدارة التعاون التقين 

 579 0 579 مكاتب االتصال 

 37,975 28,093 9,882 ميةاملكاتب اإلقلي 

 560,926 553,170 7,756 ممثليات املنظمة 

 14,723 9,115 5,608 املكاتب اإلقليمية الفرعية 

الجودة الفنية واإلحصاءات والمواضيع المشتركة )تغير المناخ  -6
 86,079 17,197 68,882 والمساواة بين الجنسين والحوكمة والتغذية(

 1,718 0 1,718 نظمةمكتب االتصاالت يف امل 

 17 0 17 العمليات 

 2,350 0 2,350 الربامج 

 4,272 25 4,246 املناخ واملوارد الطبيعية 

 41,813 15,683 26,130 إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 3,583 0 3,583 إدارة املناخ والتنوع البيولوجي واألراضي واملياه 
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 المجموع من خارج الميزانية االعتمادات الصافية الهدف االستراتيجي / الوظيفي / واإلدارة / المكتب
 4,088 92 3,996 تهلكاملس ومحاية الزراعة إدارة 

 6,014 0 6,014 إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية 

 5,435 0 5,435 إدارة الغابات 

 2,886 21 2,865 إدارة التعاون التقين 

 10,000 0 10,000 مكاتب االتصال 

 3,744 1,375 2,369 املكاتب اإلقليمية 

 158 0 158 املكاتب اإلقليمية الفرعية 

 140,788 0 140,788 برنامج التعاون التقني -7

 1,019 0 1,019 برنامج التعاون التقين 

 3,144 0 3,144 املكاتب اإلقليمية 

 281 0 281 املكاتب اإلقليمية الفرعية 

 136,344 0 136,344 مشاريع برنامج التعاون التقين 

 78,948 194 78,754 التواصل -8

 28,441 2 28,438 ظمةمكتب االتصاالت يف املن 

 635 0 635 العمليات 

 21,737 80 21,657 الربامج 

 7,819 32 7,787 إدارة التعاون التقين 

 13,632 79 13,553 مكاتب االتصال 

 8,984 0 8,984 املكاتب اإلقليمية 

 (2,300) 0 (2,300) إيرادات املنظمة 

 36,244 0 36,244 تكنولوجيا المعلومات -9

 40,680 0 40,680 ياتالعمل 

 3,179 0 3,179 املكاتب اإلقليمية 

 1,385 0 1,385 املكاتب اإلقليمية الفرعية 

 (9,000) 0 (9,000) إيرادات املنظمة 

 72,102 1,179 70,923 حوكمة المنظمة واإلشراف والتوجيه -10

 8,344 0 8,344 مكتب املدير العام 

 6,802 221 6,581 ةمكتب الشؤون القانونية واألخالقي 

 8,045 20 8,025 مكتب التقييم 

 8,857 116 8,741 مكتب املفتش العام 

 11,222 0 11,222 مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد 

 29,877 451 29,426 العمليات 

 383 0 383 الربامج 

 2,227 0 2,227 املكاتب اإلقليمية 

 10,446 371 10,075 املكاتب اإلقليمية الفرعية 

 (14,100) 0 (14,100) إيرادات املنظمة 

 74,677 9,369 65,308 اإلدارة الكفؤة والفعالة -11

 1,069 0 1,069 مكتب الشؤون القانونية واألخالقية 

 13,248 1,252 11,996 مكتب املوارد البشرية 
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 المجموع من خارج الميزانية االعتمادات الصافية الهدف االستراتيجي / الوظيفي / واإلدارة / المكتب
 633 633 0 العمليات 

 62,893 3,402 59,492 إدارة اخلدمات املؤسسية 

 4,623 0 4,623 الربامج اخلاصة 

 497 0 497 مكاتب االتصال 

 18,526 2,295 16,232 املكاتب اإلقليمية 

 1,787 1,787 0 املكاتب اإلقليمية الفرعية 

 (28,600) 0 (28,600) إيرادات املنظمة 

 
 
 

 



159 C 2017/3 

 C 

 

  بحسب الوحدات التنظيمية 2019-2018اقتراح الميزانية للفترة  - 8 الملحق
 )ب الف الدوالرات األمريكية(

 2019-2018برنامج العمل والميزانية  االختالف 2017-2016برنامج العمل والميزانية   

االعتمادات  الوحدة / اإلدارة في المنظمة
الوحدة / اإلدارة  المجموع من خارج الميزانية الصافية

 في المنظمة
االعتمادات 

 الصافية
من خارج 
الوحدة / اإلدارة  المجموع الميزانية

 في المنظمة
االعتمادات 

 الصافية
 8,344 0 8,344 (43) 0 (43) 8,387 0 8,387 مكتب املدير العام

 10,839 221 10,618 890 (158) 1,048 9,949 380 9,569 مكتب الشؤون القانونية واألخالقية

 30,541 2 30,539 366 (84) 449 30,175 86 30,089 مكتب االتصاالت يف املنظمة

 8,045 20 8,025 (11) (10) (1) 8,055 30 8,025 مكتب التقييم

 13,248 1,252 11,996 (2,013) (35) (1,978) 15,260 1,287 13,974 مكتب املوارد البشرية

 8,857 116 8,741 (8) 0 (8) 8,864 116 8,749 مكتب املفتش العام

 11,222 0 11,222 21 0 21 11,201 0 11,201 مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد

 91,094 1,611 89,483 (797) (287) (510) 91,891 1,898 89,994 اإلدارة العليا

 1,892 0 1,892 (137) 0 (137) 2,029 0 2,029 نائب املدير العام )العمليات(

 40,680 0 40,680 920 (4) 924 39,760 4 39,756 شعبة تكنولوجيا املعلومات

 21,405 451 20,954 (5,986) (164) (5,822) 27,391 615 26,776 ة املؤمتر واجمللس وشؤون املراسمشعب

 7,866 633 7,232 601 633 (33) 7,265 0 7,265 مكتب دعم الالمركزية 

 0 0 0 (24,523) (1,021) (23,502) 24,523 1,021 23,502 شعبة الشراكات والدعوة وتنمية القدرات

 71,843 1,084 70,758 (29,125) (556) (28,570) 100,968 1,640 99,328 العمليات

 1,941 0 1,941 1,941 0 1,941 0 0 0 (الربامجنائب املدير العام )

: فريق إدارة برنامج 1الربنامج االسرتاتيجي 
 األمن الغذائيحتقيق القضاء على اجلوع و 

 والتغذية
0 0 0 964 0 964 964 0 964 
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 2019-2018برنامج العمل والميزانية  االختالف 2017-2016برنامج العمل والميزانية   

االعتمادات  الوحدة / اإلدارة في المنظمة
الوحدة / اإلدارة  المجموع من خارج الميزانية الصافية

 في المنظمة
االعتمادات 

 الصافية
من خارج 
الوحدة / اإلدارة  المجموع الميزانية

 في المنظمة
االعتمادات 

 الصافية
فريق إدارة برنامج  :2سرتاتيجي الربنامج اال

 931 0 931 931 0 931 0 0 0 الزراعة املستدامة

: فريق إدارة برنامج 3الربنامج االسرتاتيجي 
 901 0 901 901 0 901 0 0 0 احلد من الفقر يف الريف

: فريق إدارة برنامج 4الربنامج االسرتاتيجي 
 901 0 901 901 0 901 0 0 0 النظم الغذائية

: فريق إدارة برنامج 5امج االسرتاتيجي الربن
 719 0 719 719 0 719 0 0 0 القدرة على الصمود

 931 0 931 931 0 931 0 0 0 مكتب كبري االحصائيني

 42,169 15,321 26,847 42,169 15,321 26,847 0 0 0 شعبة الشراكات والدعوة وتنمية القدرات

 49,457 15,321 34,135 49,457 15,321 34,135 0 0 0 البرامج

 9,876 4,130 5,746 (14,632) (11,737) (2,896) 24,509 15,867 8,642 نائب املدير العام )املناخ واملوارد الطبيعية(

 0 0 0 (32,073) (22,660) (9,413) 32,073 22,660 9,413 شعبة املناخ والطاقة واحليازة

 9,876 4,130 5,746 (46,706) (34,397) (12,309) 56,582 38,527 18,055 المناخ والموارد الطبيعية

إدارة الزراعة )، مكتب املدير العام املساعد
 9,890 314 9,576 333 109 225 9,557 206 9,351 (ومحاية املستهلك

 32,612 20,711 11,901 (25,538) (25,945) 407 58,150 46,656 11,494 شعبة اقتصاديات التنمية الزراعية

 29,901 11,893 18,008 381 (187) 568 29,520 12,080 17,440 ية والنظم الزراعيةشعبة التغذ

شعبة السياسات االجتماعية واملؤسسات 
 33,637 13,731 19,906 6,698 6,249 449 26,939 7,482 19,457 الريفية

 35,881 18,822 17,059 6,479 5,487 992 29,402 13,335 16,067 شعبة اإلحصاء

 22,404 1,634 20,770 421 340 80 21,983 1,294 20,689 تجارة واألسواقشعبة ال

 164,325 67,106 97,220 (11,226) (13,947) 2,721 175,551 81,053 94,499 إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية

إدارة املناخ مكتب املدير العام املساعد )
 6,191 270 5,921 6,191 270 5,921 0 0 0 (هوالتنوع البيولوجي واألراضي وامليا
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 2019-2018برنامج العمل والميزانية  االختالف 2017-2016برنامج العمل والميزانية   

االعتمادات  الوحدة / اإلدارة في المنظمة
الوحدة / اإلدارة  المجموع من خارج الميزانية الصافية

 في المنظمة
االعتمادات 

 الصافية
من خارج 
الوحدة / اإلدارة  المجموع الميزانية

 في المنظمة
االعتمادات 

 الصافية
 26,511 16,240 10,270 26,511 16,240 10,270 0 0 0 شعبة املناخ والبيئة

 29,340 20,103 9,237 29,340 20,103 9,237 0 0 0 شعبة األراضي واملياه

إدارة المناخ والتنوع البيولوجي واألراضي 
 62,041 36,613 25,428 62,041 36,613 25,428 0 0 0 والميا 

إدارة الزراعة ) مكتب املدير العام املساعد
 40,882 25,437 15,446 11,297 12,595 (1,299) 29,586 12,842 16,744 ومحاية املستهلك(

 14,161 1,467 12,694 1,723 1,467 256 12,439 0 12,439 مكتب سالمة األغذية

 34,091 18,582 15,510 11,123 10,429 694 22,968 8,152 14,816 شعبة اإلنتاج احليواين وصحة احليوان

الشعبة املشرتكة بني املنظمة والوكالة الدولية 
للطاقة الذرية الستخدام التقنيات النووية يف 

 األغذية والزراعة
5,893 348 6,241 15 133 148 5,908 481 6,389 

 0 0 0 (23,231) (14,022) (9,209) 23,231 14,022 9,209 شعبة األراضي واملياه

 38,458 19,457 19,001 (3,336) (2,665) (671) 41,794 22,121 19,672 شعبة اإلنتاج النباؤ ووقاية النباتات

 133,982 65,423 68,559 (2,277) 7,938 (10,215) 136,259 57,485 78,774 إدارة الزراعة وحماية المستهلك

إدارة مصايد ) مكتب املدير العام املساعد
 41,165 38,234 2,931 20,455 20,477 (22) 20,710 17,757 2,953 (ك وتربية األحياء املائيةاألمسا

شعبة سياسات وموارد مصايد األمساك وتربية 
 56,345 18,218 38,127 (4,247) (3,931) (316) 60,592 22,149 38,442 األحياء املائية

إدارة مصايد األسماك وتربية األحياء 
 97,510 56,452 41,058 16,208 16,545 (337) 81,302 39,906 41,395 المائية

 5,512 41 5,471 1,066 (131) 1,198 4,446 173 4,273 (إدارة الغابات) مكتب املدير العام املساعد

 90,012 68,743 21,268 19,399 20,434 (1,034) 70,612 48,310 22,302 شعبة سياسات وموارد الغابات

 95,524 68,785 26,739 20,466 20,302 163 75,058 48,482 26,576 إدارة الغابات

إدارة التعاون ) مكتب املدير العام املساعد
 3,589 21 3,568 (1,236) 0 (1,236) 4,825 21 4,804 (التقين



C 2017/3 162 

 

 2019-2018برنامج العمل والميزانية  االختالف 2017-2016برنامج العمل والميزانية   

االعتمادات  الوحدة / اإلدارة في المنظمة
الوحدة / اإلدارة  المجموع من خارج الميزانية الصافية

 في المنظمة
االعتمادات 

 الصافية
من خارج 
الوحدة / اإلدارة  المجموع الميزانية

 في المنظمة
االعتمادات 

 الصافية
: فريق إدارة برنامج 1الربنامج االسرتاتيجي 
 األمن الغذائيحتقيق القضاء على اجلوع و 

 والتغذية
971 0 971 (971) 0 (971) 0 0 0 

فريق إدارة برنامج  :2الربنامج االسرتاتيجي 
 0 0 0 (913) 0 (913) 913 0 913 الزراعة املستدامة

: فريق إدارة برنامج 3الربنامج االسرتاتيجي 
 0 0 0 (970) 0 (970) 970 0 970 احلد من الفقر يف الريف

: فريق إدارة برنامج 4الربنامج االسرتاتيجي 
 0 0 0 (908) 0 (908) 908 0 908 الغذائية النظم

: فريق إدارة برنامج 5الربنامج االسرتاتيجي 
 0 0 0 (727) 0 (727) 727 0 727 القدرة على الصمود

 41,040 40,622 419 6,799 6,484 315 34,242 34,138 103 شعبة الطوارئ وإعادة التأهيل

 85,436 56,623 28,813 16,527 16,832 (306) 68,909 39,790 29,119 شعبة مركز االستثمار

 14,507 3,364 11,143 (3,006) (621) (2,385) 17,513 3,985 13,528 املوارد تعبئةشعبة 

 144,572 100,630 43,943 14,595 22,695 (8,101) 129,978 77,934 52,044 إدارة التعاون التقني

إدارة اخلدمات مكتب املدير العام املساعد )
 7,813 1,221 6,592 (40) 0 (40) 7,853 1,221 6,632 (سسيةاملؤ 

 28,899 1,531 27,367 (832) 0 (832) 29,730 1,531 28,199 وحدة اخلدمات اإلدارية

 13,465 602 12,862 (2,811) 0 (2,811) 16,275 602 15,673 شعبة الشؤون املالية

 12,718 47 12,670 (343) 0 (343) 13,061 47 13,014 مركز اخلدمات املشرتكة

 62,893 3,402 59,492 (4,026) 0 (4,026) 66,919 3,402 63,517 إدارة الخدمات المؤسسية

ما بني  التنسيق يف املسامهات يف آليات
 2,227 0 2,227 0 0 0 2,227 0 2,227 الوكاالت

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

 4,623 0 4,623 6 0 6 4,616 0 4,616 املوظفني املهنيني الشبانبرنامج 
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 2019-2018برنامج العمل والميزانية  االختالف 2017-2016برنامج العمل والميزانية   

االعتمادات  الوحدة / اإلدارة في المنظمة
الوحدة / اإلدارة  المجموع من خارج الميزانية الصافية

 في المنظمة
االعتمادات 

 الصافية
من خارج 
الوحدة / اإلدارة  المجموع الميزانية

 في المنظمة
االعتمادات 

 الصافية
 16,850 0 16,850 6 0 6 16,843 0 16,843 البرامج الخاصة

 -مكتب االتصال مع االحتاد األوروي 
 913 0 913 (1) 0 (1) 915 0 915 بلجيكا

 -مكتب االتصال مع األمم املتحدة 
 2,978 0 2,978 (37) 0 (37) 3,015 0 3,015 جنيف

 2,828 1,279 1,550 943 946 (3) 1,885 333 1,552 يوكوهاما -مكتب االتصال مع اليابان 

 -مكتب االتصال مع األمم املتحدة 
 4,171 0 4,171 450 0 450 3,721 0 3,721 نيويورك

 -مكتب االتصال مع االحتاد الروسي 
 1,612 0 1,612 (3) 0 (3) 1,615 0 1,615 موسكو

 -مع أمريكا الشمالية  تصالاالمكتب 
 4,154 79 4,075 36 0 36 4,118 79 4,039 واشنطن العاصمة

 16,657 1,358 15,300 1,389 946 443 15,268 412 14,857 مكاتب االتصال

نامج الرب  –مشاريع برنامج التعاون التقين 
املشرتك بني األقاليم وملكافحة حاالت 

 الطوارئ
24,003 0 24,003 606 0 606 24,609 0 24,609 

 44,741 0 44,741 917 0 917 43,824 0 43,824 ريقياأف -مشاريع برنامج التعاون التقين 

يا آس –مشاريع برنامج التعاون التقين 
 26,845 0 26,845 550 0 550 26,295 0 26,295 واحمليط اهلادئ

يكا أمر  –مشاريع برنامج التعاون التقين 
 19,905 0 19,905 182 0 182 19,723 0 19,723 الالتينية والبحر الكارييب

رق الش –مشاريع برنامج التعاون التقين 
 8,941 0 8,941 228 0 228 8,713 0 8,713 األدىن ومشال أفريقيا

وبا أور  –مشاريع برنامج التعاون التقين 
 11,303 0 11,303 413 0 413 10,890 0 10,890 ووسط آسيا
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 2019-2018برنامج العمل والميزانية  االختالف 2017-2016برنامج العمل والميزانية   

االعتمادات  الوحدة / اإلدارة في المنظمة
الوحدة / اإلدارة  المجموع من خارج الميزانية الصافية

 في المنظمة
االعتمادات 

 الصافية
من خارج 
الوحدة / اإلدارة  المجموع الميزانية

 في المنظمة
االعتمادات 

 الصافية
 136,344 0 136,344 2,896 0 2,896 133,448 0 133,448 لتقنيامشاريع برنامج التعاون 

 54,218 27,178 27,040 (19,572) (21,996) 2,423 73,790 49,174 24,616 املكتب اإلقليمي ألفريقيا )أكرا(

املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الوسطى 
 7,166 1,420 5,746 (5,194) (5,146) (47) 12,360 6,566 5,794 )ليربفيل(

املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الشرقية 
 13,210 5,650 7,560 (3,025) (2,983) (42) 16,235 8,633 7,602 )أديس آبابا(

املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا اجلنوبية 
 10,998 3,546 7,452 1,133 1,649 (516) 9,865 1,897 7,968 )هاراري(

 637,892 582,851 55,042 66,661 68,689 (2,028) 571,231 514,161 57,070 ممثليات املنظمة يف أفريقيا

 723,484 620,645 102,839 40,003 40,214 (211) 683,481 580,431 103,050 أفريقيا

املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ 
 57,792 27,428 30,364 2,250 2,647 (398) 55,542 24,780 30,762 )بانكوك(

ب اإلقليمي الفرعي جلزر احمليط املكت
 10,197 4,907 5,290 468 399 69 9,729 4,508 5,221 اهلادئ )أبيا(

 226,204 201,690 24,514 (53,412) (52,587) (825) 279,616 254,276 25,339 ممثليات املنظمة يف آسيا واحمليط اهلادئ

 294,192 234,024 60,168 (50,696) (49,540) (1,154) 344,887 283,565 61,322 آسيا والمحيط الهاد 

املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى 
 30,995 15,598 15,397 (15,425) (16,937) 1,512 46,420 32,535 13,885 )بودابست(

املكتب اإلقليمي الفرعي آسيا الوسطى 
 9,763 5,267 4,496 (1,326) (679) (647) 11,089 5,946 5,143 )أنقرة(

 16,994 12,899 4,095 (11,846) (11,302) (544) 28,840 24,201 4,640 ثليات املنظمة يف أوروبا وآسيا الوسطىمم

 57,753 33,764 23,989 (28,597) (28,918) 321 86,350 62,682 23,668 أوروبا وآسيا الوسطى

املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر 
 48,809 25,976 22,833 (267) 26 (293) 49,076 25,950 23,126 الكارييب )سانتياغو(

 25,849 18,944 6,906 10,080 10,248 (169) 15,770 8,695 7,074 املكتب اإلقليمي الفرعي للبحر الكارييب 
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 2019-2018برنامج العمل والميزانية  االختالف 2017-2016برنامج العمل والميزانية   

االعتمادات  الوحدة / اإلدارة في المنظمة
الوحدة / اإلدارة  المجموع من خارج الميزانية الصافية

 في المنظمة
االعتمادات 

 الصافية
من خارج 
الوحدة / اإلدارة  المجموع الميزانية

 في المنظمة
االعتمادات 

 الصافية
املكتب اإلقليمي الفرعي ألمريكا الوسطى 

 16,544 10,336 6,208 2,911 2,518 393 13,633 7,818 5,815 )مدينة بنما(

ممثليات املنظمة يف أمريكا الالتينية والبحر 
 99,864 72,373 27,491 (39,934) (39,328) (606) 139,798 111,701 28,098 الكارييب

 191,067 127,629 63,437 (27,211) (26,535) (676) 218,277 154,164 64,113 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

 مشالاملكتب اإلقليمي للشرق األدىن و 
 44,180 24,100 20,080 (26,873) (27,458) 585 71,053 51,559 19,494 أفريقيا )القاهرة(

املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا اجلنوبية 
 7,844 1,571 6,273 1,301 1,417 (116) 6,542 154 6,388 )هاراري(

املكتب اإلقليمي الفرعي لدول جملس التعاون 
 0 0 0 (221) (221) 0 221 221 0 أبو ظيب -اخلليجي واليمن 

املكتب اإلقليمي الفرعي لبلدان املشرق 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بريوت -العري 

 103,193 91,311 11,882 1,997 2,473 (476) 101,196 88,838 12,358 ممثليات املنظمة يف الشرق األدىن

 155,217 116,982 38,235 (23,796) (23,789) (7) 179,012 140,772 38,240 الشرق األدنى

إيرادات المنظمة واسترداد صافي 
 (54,000) 0 (54,000) 0 0 0 (54,000) 0 (54,000) التكاليف

 600 0 600 0 0 0 600 0 600 المصروفات الطارئة

 16,892 0 16,892 0 0 0 16,892 0 16,892 اإلنفاق الرأسمالي

 22,602 181 22,421 0 0 0 22,601 181 22,420 اإلنفاق األمني

 2,560,775 1,555,140 1,005,635 (17,393) (17,393) 0 2,578,168 1,572,534 1,005,635 المجموع
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 عدد الوظائف بحسب الرتب والوحدات التنظيمية -9الملحق 
 2019-2018 برنامج العمل والميزانية االختالف  2017-2016المعدل للفترة  برنامج العمل والميزانية وحدات المنظمة

خدمات  موظفون  فنيون مديرون  
خدمات  موظفون  فنيون مديرون  المجموع عامة

خدمات  موظفون  فنيون مديرون  المجموع عامة
 المجموع عامة

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

 30 10 0 18 2 3 1 0 2 0 27 9 0 16 2 مكتب الشؤون القانونية واألخالقية

 81 33 0 46 2 4 3 0 1 0 77 30 0 45 2 مكتب االتصاالت يف املنظمة

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

 34 14 0 18 2 (6) (3) 0 (3) 0 40 17 0 21 2 مكتب املوارد البشرية

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

 30 7 0 21 2 0 0 0 0 0 30 7 0 21 2 ارة املواردمكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإد

 236 85 0 138 13 1 1 0 0 0 235 84 0 138 13 اإلدارة العليا

 52 44 0 7 1 0 1 0 (1) 0 52 43 0 8 1 نائب املدير العام )العمليات(

 56 11 0 43 2 4 4 0 0 0 52 7 0 43 2 شعبة تكنولوجيا املعلومات

 66 34 0 30 2 (36) (27) 0 (9) 0 102 61 0 39 2 ون املراسمشعبة املؤمتر واجمللس وشؤ 

 20 9 0 10 1 0 0 0 0 0 20 9 0 10 1 مكتب دعم الالمركزية 

 0 0 0 0 0 (54) (18) 0 (34) (2) 54 18 0 34 2 شعبة الشراكات والدعوة وتنمية القدرات

 194 98 0 90 6 (86) (40) 0 (44) (2) 280 138 0 134 8 العمليات

 5 2 0 2 1 5 2 0 2 1 0 0 0 0 0 نائب املدير العام )الربامج(

 والتغذية األمن الغذائيحتقيق فريق إدارة برنامج القضاء على اجلوع و 
 3 2 0 0 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 (1الربنامج االسرتاتيجي )

 3 2 0 0 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 (2الربنامج االسرتاتيجي ) فريق إدارة برنامج الزراعة املستدامة

اتيجي الربنامج االسرت ) فريق إدارة برنامج احلد من الفقر يف الريف
3) 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 1 0 0 2 3 

 3 2 0 0 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 (4الربنامج االسرتاتيجي )فريق إدارة برنامج النظم الغذائية

 2 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 (5ي جالربنامج االسرتاتي) فريق إدارة برنامج القدرة على الصمود
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 2019-2018 برنامج العمل والميزانية االختالف  2017-2016المعدل للفترة  برنامج العمل والميزانية وحدات المنظمة

خدمات  موظفون  فنيون مديرون  
خدمات  موظفون  فنيون مديرون  المجموع عامة

خدمات  موظفون  فنيون مديرون  المجموع عامة
 المجموع عامة

 3 2 0 0 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 مكتب كبري االحصائيني

 61 19 0 39 3 61 19 0 39 3 0 0 0 0 0 شعبة الشراكات والدعوة وتنمية القدرات

 83 32 0 41 10 83 32 0 41 10 0 0 0 0 0 الربامج

 10 6 0 3 1 (9) (4) 0 (4) (1) 19 10 0 7 2 نائب املدير العام )املناخ واملوارد الطبيعية(

 0 0 0 0 0 (23) (7) 0 (14) (2) 23 7 0 14 2 شعبة املناخ والطاقة واحليازة

 10 6 0 3 1 (32) (11) 0 (18) (3) 42 17 0 21 4 املناخ واملوارد الطبيعية

 24 10 0 13 1 1 0 0 2 (1) 23 10 0 11 2 )( مكتب املدير العام املساعد

 31 9 0 20 2 1 (1) 0 2 0 30 10 0 18 2 اقتصاديات التنمية الزراعية شعبة

 41 9 0 30 2 3 0 0 3 0 38 9 0 27 2 شعبة التغذية والنظم الزراعية

 37 8 0 27 2 2 1 0 1 0 35 7 0 26 2 شعبة السياسات االجتماعية واملؤسسات الريفية

 56 24 0 30 2 4 (2) 0 6 0 52 26 0 24 2 شعبة اإلحصاء

 64 23 0 39 2 0 (1) 0 1 0 64 24 0 38 2 شعبة التجارة واألسواق

 253 83 0 159 11 11 (3) 0 15 (1) 242 86 0 144 12 إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية

إدارة املناخ والتنوع البيولوجي مكتب املدير العام املساعد )
 18 8 0 7 3 18 8 0 7 3 0 0 0 0 0 (هواألراضي وامليا

 26 7 0 17 2 26 7 0 17 2 0 0 0 0 0 شعبة املناخ والبيئة

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

 69 22 0 40 7 69 22 0 40 7 0 0 0 0 0 إدارة املناخ والتنوع البيولوجي واألراضي واملياه

 33 16 0 16 1 (4) (3) 0 0 (1) 37 19 0 16 2 (إدارة الزراعة ومحاية املستهلك) مكتب املدير العام املساعد

 30 12 0 17 1 1 0 0 1 0 29 12 0 16 1 مكتب سالمة األغذية

 41 12 0 27 2 3 0 0 3 0 38 12 0 24 2 شعبة اإلنتاج احليواين وصحة احليوان

الشعبة املشرتكة بني املنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية الستخدام 
 8 0 0 7 1 0 0 0 0 0 8 0 0 7 1 ة يف األغذية والزراعةالتقنيات النووي

 0 0 0 0 0 (25) (7) 0 (16) (2) 25 7 0 16 2 شعبة األراضي واملياه
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 2019-2018 برنامج العمل والميزانية االختالف  2017-2016المعدل للفترة  برنامج العمل والميزانية وحدات المنظمة

خدمات  موظفون  فنيون مديرون  
خدمات  موظفون  فنيون مديرون  المجموع عامة

خدمات  موظفون  فنيون مديرون  المجموع عامة
 المجموع عامة

 57 22 0 33 2 2 0 0 2 0 55 22 0 31 2 شعبة اإلنتاج النباؤ ووقاية النباتات

 169 62 0 100 7 (23) (10) 0 (10) (3) 192 72 0 110 10 إدارة الزراعة ومحاية املستهلك

إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء ) مكتب املدير العام املساعد
 7 5 0 1 1 0 0 0 0 0 7 5 0 1 1 (املائية

 120 46 0 71 3 3 0 0 3 0 117 46 0 68 3 شعبة سياسات وموارد مصايد األمساك وتربية األحياء املائية

 127 51 0 72 4 3 0 0 3 0 124 51 0 69 4 ةإدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائي

 15 8 0 6 1 4 1 0 3 0 11 7 0 3 1 (إدارة الغابات) مكتب املدير العام املساعد

 56 15 0 38 3 (2) (1) 0 (2) 1 58 16 0 40 2 شعبة سياسات وموارد الغابات

 71 23 0 44 4 2 0 0 1 1 69 23 0 43 3 إدارة الغابات

 10 6 0 3 1 (5) (3) 0 (2) 0 15 9 0 5 1 (إدارة التعاون التقين) ملساعدمكتب املدير العام ا

 والتغذية األمن الغذائيحتقيق فريق إدارة برنامج القضاء على اجلوع و 
 0 0 0 0 0 (3) (2) 0 0 (1) 3 2 0 0 1 (1الربنامج االسرتاتيجي )

 0 0 0 0 0 (3) (2) 0 0 (1) 3 2 0 0 1 (2الربنامج االسرتاتيجي ) فريق إدارة برنامج الزراعة املستدامة

اتيجي الربنامج االسرت ) فريق إدارة برنامج احلد من الفقر يف الريف
3) 1 0 0 2 3 (1) 0 0 (2) (3) 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 (3) (2) 0 0 (1) 3 2 0 0 1 (4الربنامج االسرتاتيجي ) فريق إدارة برنامج النظم الغذائية

 0 0 0 0 0 (2) (1) 0 0 (1) 2 1 0 0 1 (5الربنامج االسرتاتيجي ) قدرة على الصمودفريق إدارة برنامج ال

 2 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 شعبة الطوارئ وإعادة التأهيل

 106 30 0 71 5 0 0 0 0 0 106 30 0 71 5 شعبة مركز االستثمار

 38 19 0 18 1 (4) 0 0 (3) (1) 42 19 0 21 2 املوارد تعبئةشعبة 

 156 55 0 94 7 (22) (12) 0 (4) (6) 178 67 0 98 13 إدارة التعاون التقين

 20 14 0 5 1 0 0 0 0 0 20 14 0 5 1 (إدارة اخلدمات املؤسسيةمكتب املدير العام املساعد )

 50 33 0 16 1 (4) (3) 0 (1) 0 54 36 0 17 1 وحدة اخلدمات اإلدارية

 41 13 0 27 1 (9) (6) 0 (3) 0 50 19 0 30 1 شعبة الشؤون املالية



169 C 2017/3 

 

 2019-2018 برنامج العمل والميزانية االختالف  2017-2016المعدل للفترة  برنامج العمل والميزانية وحدات المنظمة

خدمات  موظفون  فنيون مديرون  
خدمات  موظفون  فنيون مديرون  المجموع عامة

خدمات  موظفون  فنيون مديرون  المجموع عامة
 المجموع عامة

 98 72 9 16 1 (16) (24) 8 0 0 114 96 1 16 1 مركز اخلدمات املشرتكة

 209 132 9 64 4 (29) (33) 8 (4) 0 238 165 1 68 4 إدارة الخدمات المؤسسية

 25 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25 0 برنامج املوظفني املهنيني الشبان

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

 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 )بروكسيل( مكتب االتصال مع االحتاد األوروي وبلجيكا

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

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

 7 3 0 3 1 1 0 0 1 0 6 3 0 2 1 مع األمم املتحدة ، نيويورك مكتب االتصال

 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 1 1 موسكو -مكتب االتصال مع االحتاد الروسي 

 10 8 0 1 1 0 0 0 0 0 10 8 0 1 1 واشنطن العاصمة -ة مكتب االتصال مع أمريكا الشمالي

 31 16 0 9 6 1 0 0 1 0 30 16 0 8 6 مكاتب االتصال

 734 477 171 64 22 0 (1) 1 8 (8) 734 478 170 56 30 ممثليات املنظمة

 92 42 3 44 3 8 0 0 7 1 84 42 3 37 2 أكرا -املكتب اإلقليمي ألفريقيا 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 املكتب اإلقليمي الفرعي لغرب أفريقيا

 17 5 3 8 1 0 0 0 0 0 17 5 3 8 1 ليربفيل -املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الوسطى 

 21 6 3 11 1 0 0 0 0 0 21 6 3 11 1 اأديس آباب -املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الشرقية 

 23 9 3 10 1 (1) 0 0 (1) 0 24 9 3 11 1 هاراري -املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا اجلنوبية 

 153 62 12 73 6 7 0 0 6 1 146 62 12 67 5 أفريقيا )املكتب اإلقليمي ألفريقيا(

 125 71 1 50 3 4 0 0 3 1 121 71 1 47 2 املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ )بانكوك(

 18 7 1 9 1 1 0 0 1 0 17 7 1 8 1 أبيا -املكتب اإلقليمي الفرعي جلزر احمليط اهلادئ 

 143 78 2 59 4 5 0 0 4 1 138 78 2 55 3 آسيا واحمليط اهلادي )املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ(

 52 21 4 24 3 6 0 0 5 1 46 21 4 19 2 ملكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى )بودابست(ا

 19 9 2 7 1 (1) 0 0 (1) 0 20 9 2 8 1 املكتب اإلقليمي الفرعي آلسيا الوسطى )أنقرة(
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 2019-2018 برنامج العمل والميزانية االختالف  2017-2016المعدل للفترة  برنامج العمل والميزانية وحدات المنظمة

خدمات  موظفون  فنيون مديرون  
خدمات  موظفون  فنيون مديرون  المجموع عامة

خدمات  موظفون  فنيون مديرون  المجموع عامة
 المجموع عامة

آسيا و أوروبا وآسيا الوسطى )املكتب اإلقليمي الفرعي ألوروبا 
 71 30 6 31 4 5 0 0 4 1 66 30 6 27 3 الوسطى(

 79 41 4 31 3 0 (1) 0 0 1 79 42 4 31 2 املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب )سانتياغو(

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

 19 6 3 9 1 2 1 0 1 0 17 5 3 8 1 عي ألمريكا الوسطى )بنما سييت(املكتب اإلقليمي الفر 

أمريكا الالتينية والبحر الكارييب )املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية 
 120 57 9 49 5 2 0 0 1 1 118 57 9 48 4 والبحر الكارييب(

 68 31 4 30 3 3 0 0 2 1 65 31 4 28 2 املكتب اإلقليمي للشرق األدىن ومشال أفريقيا )القاهرة(

 24 12 3 8 1 0 0 0 0 0 24 12 3 8 1 املكتب اإلقليمي الفرعي لشمال أفريقيا )تونس(

 -اليمن و  لدول جملس التعاون اخلليجياملكتب اإلقليمي الفرعي 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أبو ظيب

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تبريو  - العري املشرق لبلدان الفرعي اإلقليمي املكتب

 92 43 7 38 4 3 0 0 2 1 89 43 7 36 3 الشرق األدىن )املكتب اإلقليمي للشرق األدىن(

 2,945 1,411 216 1,193 125 0 (55) 9 46 0 2,945 1,466 207 1,147 125 المجموع

 من من الصناديق االستئمانية وهي ال ترد بالتايل يف حسابات الوظائف أعاله.يتم متويل الوظائف يف املكتب اإلقليمي الفرعي لدول جملس التعاون اخلليجي والي *
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 املراجع اخلارجي  

     
  

  
 

 األجهزة الرئاسية

   
OCC  

 مكتب االتصاالت يف املنظمة

  
 التنظيمي الهيكل: 10الملحق  

 لمكاتب المقر الرئيسي
 

             

   
 

 
  

 
 

  
        

 
   

   
  

  
  

       
   

 
 

  
 

     
OED  

 مكتب التقييم

 
  

  
         

OSP 

 مكتب االسرتاتيجية والتخطيط
 وإدارة املوارد

        

   
 

 
  

 
     

 
  

  
   

   
   

 
       

   
 

 
  

 
     

 
     

  
             

 
       

   
 

 
  

 
     

OIG  

 مكتب املفتش العام

 
  

  
  

 المدير العام
 الديوان

   
OHR 

 مكتب املوارد البشرية
 

       

     

   
 

 
  

 
     

 
     

  
   

   
       

 
       

   
 

 
  

 
     

LEG  

مكتب الشؤون القانونية 
 واألخالقية

 
  

  
  

    

    
    

       

    

                                       
    

   
 

       
 

  
  

 
 

            
 

       

    
  

DDO  

 نائب املدير العام )العمليات(

  DDP 

 نائب املدير العام )الربامج(
   DDN 

 العام )املناخ واملوارد الطبيعية(نائب املدير 
   

 
 

 

    
  

  
  

        
  

 
  

     
   

    
 

 
  

    
  

 
 

 
  

  
   

 
    

  
 

 
 

 
     

 
  

 
  

 
      

   
 

  CPA 

شعبة املؤمتر واجمللس وشؤون 
 املراسم

 
 

CS 

 إدارة اخلدمات املؤسسية

  
RAF 

 املكتب اإلقليمي ألفريقيا

  
TC 

 إدارة التعاون التقين
فريق  :1البرنامج االستراتيجي   

إدارة برنامج القضاء على اجلوع 
األمن الغذائي والتغذيةحتقيق و   

  AG 

 ومحاية املستهلك الزراعةإدارة 

 
 

FI 

إدارة مصايد األمساك وتربية 
 األحياء املائية

  
FO 

 إدارة الغابات
 

  
CB 

 إدارة املناخ والتنوع البيولوجي
هواألراضي وامليا  

  
ES  

إدارة التنمية االقتصادية 
 واالجتماعية

 

  
 

   
   

   
      

   
 

  
  

 
          

   
 

 
    

 
    

  
  

 
 

   
 

  CIO  

 شعبة تكنولوجيا املعلومات
 

 
CSA 

 وحدة اخلدمات اإلدارية

  
RAP 

املكتب اإلقليمي آلسيا 
 واحمليط اهلادئ

  
TCR 

 حشد املواردشعبة 
فريق : 2البرنامج االستراتيجي   

 إدارة برنامج الزراعة املستدامة
 

 
AGF 

 األغذيةمكتب سالمة 

 
 

FIA 

سياسات وموارد مصايد شعبة 
 األمساك وتربية األحياء املائية

  
FOA 

 شعبة سياسات وموارد الغابات
 

  
CBC 

 شعبة املناخ والبيئة

  
ESA 

شعبة اقتصاديات التنمية 
 الزراعية

 

  
 

   
   

   
     

   
 

  
  

 
          

   
 

 
   

 
             

   
 

  OSD  

 الالمركزيةمكتب دعم 
 

 
CSS 

  مركز اخلدمات املشرتكة

  
RLC 

املكتب اإلقليمي ألمريكا 
 الالتينية والبحر الكارييب

  
TCI 

 شعبة مركز االستثمار
فريق : 3البرنامج االستراتيجي   

إدارة برنامج احلد من الفقر يف 
 الريف

 
 

AGA 

شعبة اإلنتاج احليواين وصحة 
 احليوان

 
    

   CBL 

 شعبة األراضي واملياه

  
ESN 

 شعبة التغذية والنظم الزراعية
   

 
  

   
   

     

   
 

 
  

 
          

   
 

 
    

 
             

   
 

 
 

 
 

CSF 

  شعبة الشؤون املالية

  
REU 

اإلقليمي ألوروبا املكتب 
 وآسيا الوسطى

  
TCE 

 شعبة الطوارئ وإعادة التأهيل
فريق : 4البرنامج االستراتيجي   

 إدارة برنامج النظم الغذائية
 

 
AGP 

شعبة اإلنتاج النبايت ووقاية 
 النباتات

 
          

ESS 

 شعبة اإلحصاء
 

 

  
 

  
   

   
    

   
 

 
  

 
          

   
 

 
    

 
             

   
 

   
    

RNE 
املكتب اإلقليمي للشرق 

 األدىن ومشال أفريقيا

  
OPC  

شعبة الشراكات والدعوة وتنمية 
 القدرات

فريق : 5البرنامج االستراتيجي   
 إدارة برنامج القدرة على الصمود

 
 

AGE 

الشعبة املشرتكة بني املنظمة 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية 
الستخدام التقنيات النووية يف 

 األغذية والزراعة

 
          

ESP 

شعبة السياسات االجتماعية 
 واملؤسسات الريفية

 

 

 

 

       

   

   
 

 
 

 
         

 
  

 
    

 
         

 
   

 
 

    
 

    
    

  OCS 
 كبري اإلحصائينيمكتب  

 
 

   
 

 
       

EST 

 شعبة التجارة واألسواق

 

    

                            

                   االتصال مكاتب           
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 للمكاتب الميدانيةكل التنظيمي ي: اله10الملحق  
 

   
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  

 
 

RAF 
 أكرا -املكتب اإلقليمي ألفريقيا 

 
 RAP 

 -املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ 
 بانكوك

 
 RLC 

املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب 
 سانتياغو -

 
 REU 

 -وآسيا الوسطى املكتب اإلقليمي ألوروبا 
 بودابست

 
 RNE 

 -املكتب اإلقليمي للشرق األدىن ومشال أفريقيا 
 القاهرة

 
 

LOB 
مكتب االتصال مع االحتاد األورويب 

  بروكسل -وبلجيكا 
  

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
 

  
  

 
 

SFS 
 -املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا اجلنوبية 

 هاراري

 
 SAP 

املكتب اإلقليمي الفرعي جلزر احمليط 
 أبيا -اهلادئ 

 
 SLC 

 -املكتب اإلقليمي الفرعي للبحر الكارييب 
 بريدجتاون

 
 SEC 

 نقرةأ -املكتب اإلقليمي الفرعي آلسيا الوسطى 

 
 SNE 

 تونس -املكتب اإلقليمي الفرعي لشمال أفريقيا 
 

 
LOG 

 -مكتب االتصال مع األمم املتحدة 
  جنيف

 
  

 
 

 
  

 

 
   

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

 
 

SFE 
 -املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الشرقية 

 أديس أبابا

 
 

  
 SLM 

بنما  -املكتب اإلقليمي الفرعي ألمريكا الوسطى 
 سييت

 
 

  
 SNG 

لدول جملس التعاون املكتب اإلقليمي الفرعي 
 أبو ظيب -واليمن  اخلليجي

 
 

LOJ 
 -مكتب االتصال مع اليابان 

  يوكوهاما
  

 
 

 
 

 
 

  
 

 
   

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

 
 

SFC 
 -املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الوسطى 

 ليربفيل

 
 

  
 

  
 

  
 SNM 
املكتب اإلقليمي الفرعي لبلدان املشرق 

بريوت -العريب   

 
 

LON 
 -مكتب االتصال مع األمم املتحدة 

  نيويورك
  

 
 

 
 

 
 

  
 

 
   

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

 
 

SFW 
قليمي الفرعي لرر  املكتب اإل

 أفريقيا

 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 
LOR 

 -مكتب االتصال مع االحتاد الروسي 
  موسكو

  
 

 
 

 
 

 
  

 

 
   

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

 
 

 المكاتب القطرية
 المكاتب القطرية  

 المكاتب القطرية  
 المكاتب القطرية  

 المكاتب القطرية  
 

 
LOW 

مكتب االتصال مع أمريكا الشمالية 
  واشنطن العاصمة -

  
 

 
 

 
 

 
  

 

 
          

 
  

 
          

 
  

 

 




