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 2017 أبريل/ نيسان – 1 مذكرة المعلومات رقم

 
 مساهمات طوعيةلتقديم المتاحة فرص البما في ذلك  ،األولويات وتخصيص الموارد للقدرات الفنية

 
 سياق السياسات -أوال

 
التحديات والتطورات اليت يف  ،2019-2018برنامج العمل وامليزانية للفرتة  هإعدادنظر املدير العام، لدى  -1

من املؤمترات اإلقليمية للمنظمة واللجان الفنية وجلنيت الربنامج  الواردةاستعراض اإلطار االسرتاتيجي، والتوجيهات  حددها
اخلدمات الفنية توفري  الطلب على زايدهذا السياق تّين واملالية واجمللس خبصوص جماالت العمل ذات األولوية. ويب

حمدودية ظلن يف مقاصد أهداف التنمية املستدامة، بلوغ دعم البلدان يف لوخاصة  ،للمنظمة من أجل حتقيق النتائج
 املوارد.

 
ىل أربعة مبادئ إباالرتكاز  2019-2018صياغة برنامج العمل وامليزانية للفرتة وقد جرت على هذا األساس  -2

 هي: رئيسية
 

يف مستوى االشرتاكات املقررة وصايف االعتمادات املرصودة،  احلفاظ على ميزانية إمسية ثابتة بدون أي تغيري )أ(
التكاليف وإعادة استثمار الوفورات يف يف زيادات ال، وذلك عرب استيعاب 2017-2016مقارنًة بالفرتة 

 .التقلباتعلى األعضاء يف فرتات  امليزانية الذي متارسهضغط المع التسليم بجماالت العمل ذات األولوية، 
 
وارد للمجاالت ذات الرتكيز، وإعادة ختصيص املجماالت إلغاء ذات األولوية و الرباجمية حتديد اجملاالت و  )ب(

ميكن فيها للمسامهات الطوعية أن اليت ولوية األخرى ذات األاالت اجملاألولوية وتسليط الضوء على 
 على خدماهتا الفنية. تساعد املنظمة يف تلبية الطلب

 
مع قرار املؤمتر  ايف املائة من صايف االعتمادات املرصودة، متاشي 14زيادة حصة برنامج التعاون التقين إىل و  )ج(

 والتوصية الصادرة عن املؤمتر يف دورته التاسعة والثالثّي.  9/89رقم 
 
، ال وميكن التحقق منها فعنالةحتقيق نتائج وترية امج املعتمدة حاليًا لتسريع إدارة الرب تيبات االستعانة برت و  )د(

 سيما على املستوى القطري.
 

ا ميف دورتيه 1 2019-2018وبادرت جلنتا الربنامج واملالية، عند النظر يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  -3
األولويات،  عن، بالطلب من األمانة تقدمي معلومات إضافية 2017مارس/آذار  31إىل  27الفرتة من  لاملعقودتّي خال
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واجملاالت ذات األولوية بالنسبة إىل املسامهات الطوعية، وذلك قبل  املخصنصةاملوارد املتعلقة بتزامات لوكذلك عن اال
 53و 52م هذه املذكرة املعلومات املطلوبة املتعلقة بالفقرتّي وتقدن  2انعقاد الدورة السادسة واخلمسّي بعد املائة للمجلس.

خيص املسامهات الطوعية )انظر بشأن األولويات، مبا يف ذلك يف ما  2019-2018من برنامج العمل وامليزانية للفرتة 
 (.اثالث )انظر القسم صةاملخصن املوارد املتعلقة بتزامات لبشأن اال 57و 56القسم الثاين وامللحق( والفقرتّي 

 
 المتاحة فرص الاألولويات وتخصيص الموارد للقدرات الفنية بما في ذلك  -ثانيا

 مساهمات طوعيةلتقديم 
 

عاجلة املتطلبات إىل أقصى حد مباملدير العام، لدى النظر يف القدرات الفنية املطلوبة لتنفيذ برنامج العمل،  قام -4
 ضمن ميزانية ثابتة. املوارد ممكن من خالل ترتيب األولويات وحتقيق الوفورات وإعادة ختصيص 

 
، قام جملس رصد برامج املنظمة، الذي يرأسه املدير العام ويتألف من نائب املدير العام 2016وخالل عام  -5

إعداد اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  عملية واملديرين العامّي املساعدين يف مجيع املواقع وقادة الربامج االسرتاتيجية، بتوجيه 
 توجيهات إعطاء اآللية، هذه خالل من ومت،. اموالنظر فيه، 2019-2018 للفرتةوبرنامج العمل وامليزانية  2018-2021
عاة األولويات اليت أعربت عنها األجهزة الرئاسية، مبا يف ذلك إعادة ختصيص املوارد املرصودة يف امليزانية يف مرا بشأن

ل الربامج )أي وظائف مدرجة يف امليزانية( ملعاجلة هذه األولويات، على أن يتحقق ذلك من خال قدرات فنيةشكل 
 .6االسرتاتيجية واهلدف 

 
املتطلبات الفنية ذات األولوية طابقة توفري هذه القدرات الفنية، بعملية ملسعيا منها إىل  ،اضطلعت اإلدارة العلياو  -6

 مع القدرات الفنية للمنظمة، على النحو التايل: 3)مبا يف ذلك األنشطة الفنية للمنظمة( 6للربامج االسرتاتيجية واهلدف 
 

تقدنم رؤساء اإلدارات الفنية واملكاتب اإلقليمية مبقرتحات لوظائف فنية جديدة أو إلعادة توصيفها لسد  )أ(
 .6القدرات الفنية ملعاجلة أولويات الربامج االسرتاتيجية واهلدف  اليت تشوب الفجوات 

 
والعمليات( باستعراض  ،والربامج ،املدير العام )املناخ واملوارد الطبيعيةواب االسرتاتيجية ونقام قادة الربامج و  )ب(

 املقرتحات وتصنيفها. 
 
املقرتحات اليت ينبغي  والبتن يفاستعراض املقرتحات  4والرصد إلدارة التنفيذيةاالفريق املعين ب توىلمث  )ج(

إدراجها يف برنامج العمل وامليزانية باعتبارها وظائف مدرجة يف امليزانية مع مراعاة األولويات، وتلك اليت 
 من أجل تقدمي مسامهات طوعية.إليها األعضاء والشركاء  لفت انتباهينبغي 

 

                                                      
 . 4/156CL الوثيقةمن  )ز( 4والفقرة   3/156CL )ه( من الوثيقة 20 الفقرة  2

 .املعياري ملنظمة األغذية والزراعة وعالقته بتنفيذ الربامجالعمل ، 3رقم  مذكرة املعلومات ، 3/153CL الوثيقة  3
الرصد من: املدير العام )الرئيس(، ونواب املدير العام، واملدير العام املساعد )التنمية االقتصادية واالجتماعية(، و اإلدارة التنفيذية بيتألف الفريق املعين   4

 دير الديوان.مدير )االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد(، وم

http://www.fao.org/3/b-mp127a.pdf
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مليون دوالر أمريكي للقدرات الفنية يف  23.7بل  ملوترد األولويات وما ينجم عن ذلك من إعادة ختصيص  -7
من برنامج العمل وامليزانية. كما ترد معلومات إضافية عن  4و 3واجلدولّي  113إىل  108 من والفقرات 53و 52الفقرتّي 

 ذه املذكرة.هبلحق املبالقدرات الفنية يف  املتعلقةهذه األولويات واملتطلبات ذات الصلة 
 
راعاة بعض املتطلبات اخلاصة بالقدرات الفنية ملعاجلة األولويات ضمن موارد االعتمادات تسن ممل يغري أنه  -8

 والشركاء الفرص املتاحة لألعضاءذه املذكرة هبلحق امليف ترد  مسية ثابتة. وإالصافية لربنامج العمل وامليزانية يف ظل ميزانية 
 عنها.، ويرد أدناه موجز لتوفري هذه القدرات من خالل املسامهات الطوعية والشراكات

 
، هناك حاجة إىل قدرات فنية إضافية يف مع تغّير المناخ والتخفيف من آثاره التكّيفبفي ما يتعلق  )أ(

 اجملاالت التالية:
 

 خبري يف إدارة املناطق املعرضة للكوارث الطبيعية ووضع وجود . احلد من خماطر الكوارث املتعلقة باملناخ
املعرفة باالستثمارات  ستكونو  .الطوارئ(حاالت ستجابة ما بعد االاملتوسط والطويل )بدائل لألجلّي 
األرصاد اجلوية املتصلة ب علوماتاملبيانات و الاستخدام  بشأن، على سبيل املثال أيضا املرتقبة مهمة

 . األمساكاحملاصيل والثروة احليوانية ومصايد على  اآلثارالزراعية بطريقة أفضل ملواجهة اجلفاف، و 
 
 املالية مع املؤسسات املالية  املشاريعاخلاصة ب رتتيباتالخبري يف وجود  .متويل األنشطة املتعلقة باملناخ

 على شكلالدولية )مبا يف ذلك خيارات التأمّي والضمانات( مع فهم جيد لعملية تقييم املشاريع 
، والقيمة ربا واأل التكاليفمقارنة بّي و مشاريع قابلة للتمويل، مبا يف ذلك معدل العائد الداخلي، 

 احلالية الصافية، وتقييم املخاطر املالية.
 
 للجفاف أو  -بّي أنواع أكثر قدرة على املقاومة  املقايضاتخبري لفهم وجود . املناخ والتنوع البيولوجي

تخدام حطب ساوخطر فقدان التنوع البيولوجي الزراعي. وباإلضافة إىل ذلك، كيفية مواصلة  -اآلفات 
 .املهدندةبقاء األنواع ب املساسالضغط، دون  فرتات، يف على حنو مستدام الطرائدالوقود أو حلوم 

 
 خبري يف كيفية احلد من تآكل الرتبة واحلفاظ على الرتبة العضوية ويف وجود . أخصائي يف كربون الرتبة

أمهية معرفة  فإن ذلك،  عالوة على خمزونات ثاين أكسيد الكربون يف الرتبة. و  زيادةالوقت نفسه 
يف املناطق اليت ستصبح فيها ندرة املياه حادة يف العشرين أمهية  دادستز العالقة القائمة بّي املياه والرتبة 

 سنة القادمة.
 
 ، هناك حاجة إىل قدرات فنية يف اجملاالت التالية:المستدام اإلنتاج الزراعيبوفي ما يتعلق  )ب(
 

 أكثر كفاءة وإنتاجية للتكينف مع تغري املناخ ضمن خمتلف  ممارساتمن أجل تعزيز  نشر االبتكارات
 على أصحاب احليازات الصغرية / الزراعة األسرية. خاصالقطاعات الزراعية وعربها مع الرتكيز بوجه 

 
 اليت ميكن أن تؤدي  البيولوجية تاعتماد التكنولوجيا وتعزيزمن أجل حتديد  البيولوجية تالتكنولوجيا

 .القطاعاتبشكل مستدام إىل زيادة اإلنتاج واإلنتاجية يف خمتلف 
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، هناك حاجة إىل قدرات فنية األغذية وسالمةالتغذية  ذلكنظم األغذية، بما في بوفي ما يتعلق  )ج(
 إضافية يف اجملاالت التالية:

 
 يف جمال ختصيص املوارد املالية واستخدامها، خاصة لتعقب النفقات العامة ألغراض  حتليل اإلنفاق العام

 املوارد. ختصيصاألمن الغذائي والتغذية ولتحليل فعالية خيارات 
 

 مع الرتكيز على نظم األغذية، مبا يف ذلك األدوات واخلدمات من قبيل التأمّي الزراعي،  التمويل الريفي
وإيصاالت التخزين واحملاصيل، ومتويل سالسل القيمة؛ واملنتجات واخلدمات املتعلقة باالستثمارات، مبا 

واخلاصة  االستثمار؛ والدعم املباشر لالستثمارات العامة سياساتالدراسات القطاعية ودعم يشمل 
 ودعم التنفيذ والتقييم. استثماريةمن خالل صياغة مشاريع 

 
  األسواق واملشرتيات العامة، مع الرتكيز على برامج التغذية املدرسية باالعتماد على املشرتيات احمللية من

املوجودة فعال لدعم احلد من فقر املنتجّي  اتأن يكنمل القدر  همن شأنهذا و  املزارعّي األسريّي.
سريّي من أصحاب احليازات الصغرية من خالل زيادة الدخل وتنويع اإلنتاج، وكذلك األمن الغذائي األ

 االجتماعية. احلمايةدين من األغذية املقدمة يف املدارس وبرامج يللمستف
 

 م مهارات القيادة للشباب تعلن  ومدارس، األصليّي، بشأن النظم الغذائية للسكان الشعوب األصلية
 السكان األصليّي، والضمانات البيئية واالجتماعية. والنساء من

 
  وتعزيز هنج تساق ، لضمان االواالجتماعيةاحلق يف احلصول على غذاء كاف واحلقوق االقتصادية

 للجوع وسوء التغذية والفقر. اجلوهريةبراجمي ملعاجلة انعدام املساواة واألسباب 
 

  ملعاجلة األعمال املرتاكمة حاليا  هلا املخاطر وتقدير مدى التعرضلألغذية وتقييم  الكيميائية السالمة
أخرى  مياديناملتزايد على املشورة العلمية يف  والطلبمثل املواد املضافة لألغذية،  ،يف بعض اجملاالت
 مثل امللوثات.  

 
هناك ، مبا يف ذلك دعم وضع مؤشرات أهداف التنمية املستدامة وقياسها، وفي ما يتعلق باإلحصاءات )د(

 قدرات فنية إضافية يف اجملاالت التالية:حاجة إىل 
 

 تقدمي املشورة بشأن السياسات واخلطوط التوجيهية إىل العمليات اإلحصائية للمنظمة، ضمان اجلودة .
ا؛ ورصد تنفيذها يف خمتلف جماالت البيانات؛ مبا يف ذلك بالنسبة إىل مجع البيانات وجتهيزها ونشره

 غري املمتثلة للمعايري احملددة. اإلحصائيةلعمليات اتحسّي لوإعداد خطط 
 

 املعايري والتصنيفات واملنهجيات اإلحصائية الدولية  وضع. املعايري والتصنيفات واملنهجيات اإلحصائية
 وتنفيذها.، واستعراضها والزراعيةيف جمال اإلحصاءات الغذائية 

 
 الدعم املنهجي لوضع املؤشرات اإلحصائية للغابات ومصايد األمساك والغطاء النبايت واستخدام املياه .

واملصادقة عليها بطريقة منهجية يف هذه اجملاالت، مبا يف  اإلحصائيةاإلشراف على إعداد املؤشرات 
 املستدامة. التنميةذلك بالنسبة إىل مؤشرات أهداف 
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ة رو جدول أعمال "صحة واحدة"، بما في ذلك مقاومة مضادات الميكروبات والثبفي ما يتعلق و  )ه(
 قدرات فنية إضافية يف اجملاالت التالية:هناك حاجة إىل ، الحيوانية

 
  يف وضع  البلدانلدعم  احلشرات وإيكولوجيا احلشرات علماإلدارة املتكاملة لآلفات مع خلفية يف

   تنفيذها.  يف ة لآلفات و برامج اإلدارة املتكامل
 

 ومواصلة  اخلاصة بالزراعة ومحاية املستهلك إدارة املعارفلتنسيق نظم  نظم املعارف الزراعية واالبتكار
 . هاتعزيز 

 
إىل  هناك حاجةالزراعة األسرية،  ذلكال سيما التنمية الريفية، مبا يف  وفي ما يتعلق بالحد من الفقر، )و(

 قدرات فنية إضافية يف اجملاالت التالية:
 

  لبلدان األعضاء إىل ااملنظمة تقدمه  الذيدعم اللزيادة  يف الريف موظف مسؤول عن العمالة الالئقة
 ملعاجلة مسألة اهلجرة. الصلةيف معاجلة حتديات عمالة الشباب ويف تنفيذ هنج املنظمة ذي 

 
 الناجتة حتليل الفقر والنهج والتقييمات املراعية للفقراء  إدراجلضمان  خبري اقتصادي يف جمال حتليل الفقر

تشجيع تنمية قدرات البلدان على حتسّي  خاللواملشاريع القطرية، من  الربامجتصميم يف عن ذلك 
والربط باملشاريع والربامج على املستوى القطري،  ،فرص الوصول إىل البيانات والعمل التحليلي

 إطار أفضل ونظرية التغيري املتعلقة باحلد من الفقر/ القضاء عليه.  باالستعانة ب
 

 فنية إضافية يف اجملاالت التالية: قدراتهناك حاجة إىل  وفي ما يتعلق بمصايد األسماك، )ز(
 

 .اليت ينطوي عليها االتفاق بشأن التدابري اليت  األساسيةدعم واجبات التنفيذ  تدابري دولة امليناء
 تتخذها دولة امليناء، مبا يف ذلك تنمية القدرات.

 
 األرصدة السمكية بالرتكيز على وضع السياسات  تكوين. املساعدة يف إعادة إدارة األرصدة السمكية

 واألدوات )مثل قواعد الصيد واالمتثال(.
 

 التوجيهية املتعلقة مبصايد األمساك الصغرية احلجم  اخلطوطنفيذ . لدعم تمصايد األمساك الصغرية احلجم
 .والصادرة عن املنظمة دعما للمجتمعات الساحلية اليت تعاين من استنزاف املوارد والفقر والبطالة

 
 يف اجملاالت التالية: إضافية فنيةقدرات هناك حاجة إىل ، وفي ما يتعلق بالغابات ) (

 
 التخفيف من املخاطر املالية وإدارهتا وإملام  اسرتاتيجياتمع خربة فنية يف  سالسل قيمة الغابات

 بتحليالت التوقعات احمللية واإلقليمية والعاملية والتوقعات اخلاصة بالعرض والطلب املتصلة بذلك.
 
 النظم اإليكولوجية احلرجية أكثر قدرة على  جلعلإدارة الغابات  تكييفمن أجل  إدارة خماطر الكوارث

مثل تفشي اآلفات وحرائق  ،الصمود واملسامهة يف التخفيف من األضرار النامجة عن الكوارث الطبيعية
 الغابات والريا  العاتية وغري ذلك من األضرار النامجة عن العواصف.

 



6 

 املزيد من الدعم إىل البلدان يف وضع إطار  تقدميمن أجل  إدارة الغابات على مستوى اجملتمع احمللي
 ومؤسسي متكيين وتنمية القدرات لتنفيذ إدارة الغابات على مستوى اجملتمع احمللي وتعزيزها. ايتسياس
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 أولويات الموارد المخصصة لاللتزامات -ثالثا
 

والرتتيبات احلكومية الدولية،  ختضع التزامات املنظمة بتمويل خمتلف االتفاقيات واألجهزة التابعة للمعاهدات -9
وضمن امليزانية اإلمسية  املعنية. ات األجهزة الرئاسيةالصلة، باالشرتاك مع أمان اتتب ذااملكو الفنية  اتاإلدار  ساءؤ إلدارة ر 

تلك االلتزامات امللحوظة يف امليزانية واليت جرى ختصيصها كأنشطة فنية مؤسسية ضمن اخلاصة باملوارد الثابتة، فإن 
  مليون دوالر أمريكي، 22.3، بقيت على مستواها احلايل البال  جمموعه 6ألهداف االسرتاتيجية ذات الصلة واهلدف ا

  .من برنامج العمل وامليزانية 56كما يرد تفصيله أدناه يف الفقرات الفرعية من الفقرة 
 

 .(4هليئة الدستور الغذائي )اهلدف االسرتاتيجي مليون دوالر أمريكي  7.1ختصيص مبل   )أ(
 

هو جمموعة من املواصفات واخلطوط التوجيهية ومدونات املمارسات  أو "مدونة األغذية" الدستور الغذائي 
. وتشكل اهليئة اجلزء الرئيسي من برنامج مواصفات األغذية املشرتك هيئة الدستور الغذائياليت اعتمدهتا 

بّي منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية، وأنشأهتا املنظمتان حلماية صحة املستهلكّي وتشجيع 
صَّص موارد املنظمة 1963عام يف املمارسات العادلة يف األغذية. وقد عقدت اجتماعها األول  . وختخ

بات موظفي الفئات الفنية والعامة يف أمانة الدستور الغذائي، والعقود مع مزوندي اخلدمات اخلارجية، ملتطل
 ، كما هو مبّين يف الوثيقة ل، وأنشطة املعلومات واالتصاالفرعيوتنظيم دورات اهليئة واجلهاز 

 )15-2014( ) and Report on Expenditure17-2016Codex Budget Planning ( 
 

للجنة اخلرباء املشرتكة بّي منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة مليون دوالر أمريكي  1.6 ختصيص مبل  )ب(
األغذية، واجتماع اخلرباء املشرتك بّي منظمة األغذية والزراعة ومنظمة  إىلالعاملية واملعنية باملواد املضافة 

الصحة العاملية بشأن تقييم املخاطر امليكروبيولوجية، واالجتماعات املشرتكة بّي منظمة األغذية والزراعة 
هلدفان ومنظمة الصحة العاملية بشأن إدارة املبيدات وبشأن خملفات املبيدات وبشأن مواصفات املبيدات )ا

 (؛4و 2االسرتاتيجيان 
 

 إلسداءاالستعراض وغريها من األعمال التحضريية الفنية عمليات تغطي املوارد كلفة التحليالت الفنية و  
 علمية؛ وسفر اخلرباء حلضور اجتماعات اخلرباء ذات الصلة؛ وإعداد ونشر التقارير ذات الصلة.الشورة امل

 
 إىلجلنة اخلرباء املشرتكة بّي منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية واملعنية باملواد املضافة ومتثل  

منظمة الصحة العاملية،  مبشاركةجلنة علمية دولية للخرباء تتوىل إدارهتا منظمة األغذية والزراعة  األغذية
اليت العوامل السامة تقييم التعرنض إىل امللوثات و وتقضي واليتها بتقييم سالمة املواد املضافة إىل األغذية، و 

 :املوقع اإللكرتوين التايلعلى  األساسيةتتوفر املعلومات و . للتحليل ومبادئحتدث طبيعياً، ووضع أساليب 
advice/jecfa/en/-quality/scientific-safety-http://www.fao.org/food/food 

 
اجتماع اخلرباء املشرتك بّي منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن تقييم املخاطر بدأ  

استجابًة إىل طلبات البلدان األعضاء يف هيئة الدستور الغذائي ومنظمة  2000عمله عام  امليكروبيولوجية
األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية، واحلاجة املتزايدة إىل مشورة علمية قائمة على املخاطر بشأن املسائل 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-home/ar/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-home/ar/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-39%252FWD%252Fcac39_14a.pdf
http://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jecfa/en/
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روبيولوجية واالستفادة . ويرمي االجتماع إىل وضع تقييم للمخاطر امليكلألغذية سالمة امليكروبيولوجيةالاملتصلة ب
منه على أمثل وجه بوصفه أداة لتوفري املعلومات لإلجراءات والقرارات اهلادفة إىل حتسّي سالمة األغذية 

اجتماع اخلرباء املشرتك بّي منظمة صحيفة الوقائع اخلاصة بوميكن االطالع على وإتاحتها جلميع البلدان. 
  :على العنوان التايل شأن تقييم املخاطر امليكروبيولوجيةاألغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ب

http://www.fao.org/fileadmin/templates/agns/pdf/jemra/jemra_factsheet.pdf. 
 

عن مذكرة  األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن إدارة املبيداتاالجتماع املشرتك بّي منظمة ينبثق  
برنامج مشرتك إلدارة  ضمنتفاهم موقنعة بّي منظمة الصحة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة حول التعاون 

الجتماعات فنية مشرتكة جيري تنظيمها، حينما يكون ذلك  األساسسليمة للمبيدات. وهو يشكنل 
هذا االجتماع خرباء متن اختيارهم باالستناد  ضمن ، ملناقشة وتعزيز جماالت حمددة يف إدارة املبيدات. ويمالئماً 

مشورة علمية مستقلة حول مجيع املسائل املتعلقة بإدارة املبيدات.  إسداءإىل معارفهم املتخصصة لغرض 
 :اإللكرتوين التايل ميكن احلصول على مزيد من املعلومات على املوقعو 

plantprod/detail/en/c/396/-matter/gsb-subject-http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsb 

 
االجتماع املشرتك بشأن خملفات املبيدات جهازًا خمصصًا من اخلرباء خيضع إلدارة مشرتكة بّي  ليشكن  

 وعمليات تقييماملتطلبات بّي تساق االمنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية هبدف توفري 
مستقلّي  هذا االجتماع خرباء حيضرون بصفتهم أخصائيّي ضمن املخاطر بشأن خملفات املبيدات. وي

جراء عمليات تقييم إلومعرتف هبم دولياً، يعملون بصفتهم الشخصية وليس كممثلّي حلكوماهتم الوطنية، 
علمية ملخلفات املبيدات يف األغذية. ويوفنر االجتماع املشورة بشأن املستويات املقبولة ملخلفات املبيدات 

اإللكرتوين  احلصول على مزيد من املعلومات على املوقعميكن و يف األغذية اليت تنتقل عرب التجارة الدولية. 
 .sitemap/theme/pests/jmpr/en/-http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic :التايل

 
االجتماع املشرتك بشأن مواصفات املبيدات جهازًا خمصصًا من اخلرباء خيضع إلدارة مشرتكة بّي  ليشكن  

منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية، ويتألف من علماء يتمتعون بشكل مجاعي مبعرفة مطلعة 
املبيدات برفع  يف جمال وضع املواصفات. وتقضي الوظيفة األولية لالجتماع املشرتك بشأن مواصفات

توصيات إىل منظمة األغذية والزراعة و/أو منظمة الصحة العاملية بشأن اعتماد مواصفات أو متديدها أو 
تعديلها أو سحبها، ووضع توجيهات وإجراءات يف جمال صياغة مواصفات بشأن املبيدات وحتديد معادل 

ميكن احلصول و ت الوطنية أو اإلقليمية. بتسجيل املبيدات ومراقبة جودهتا لدى السلطا على صلةهلا يكون 
 :اإللكرتوين التايل على مزيد من املعلومات على املوقع

sitemap/theme/pests/jmps/en/-http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic. 
 

 .(2لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات )اهلدف االسرتاتيجي  مليون دوالر أمريكي 5.9 ختصيص مبل  )ج(
 

معاهدة متعددة األطراف مودعة  )/https://www.ippc.int/ar(ل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تشكن  
يف إدارة  املوجودةإدارهتا أمانة االتفاقية  تتوىل. و 1952لدى املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة منذ عام 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/agns/pdf/jemra/jemra_factsheet.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agns/pdf/jemra/jemra_factsheet.pdf
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsb-subject-matter/gsb-plantprod/detail/en/c/396/
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsb-subject-matter/gsb-plantprod/detail/en/c/396/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/jmpr/en/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/jmps/en/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/jmps/en/
https://www.ippc.int/ar/
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الزراعة ومحاية املستهلك يف املنظمة، بالتعاون مع منظمات إقليمية ووطنية لوقاية النباتات. وقد أخنشئت 
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات هبدف تيسري التعاون الدويل بّي البلدان يف جمال محاية املوارد النباتية العاملية 

على األمن الغذائي والتنونع البيولوجي وتسهيل  ، من أجل احلفاظاودخوهلآفات النباتات من انتشار 
لتمويل أمانة  كربىالتجارة. كذلك، تتسم موارد الربنامج العادي للمنظمة املخصصة لالتفاقية بأمهية  

خطة العمل وامليزانية ألمانة االتفاقية اليت تضمن منسقًا وعدة موظفّي فنيّي وإداريّي كما هو مبّين يف 
  .2017االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام 

 
التفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على  مليون دوالر أمريكي 1.5ختصيص مبل   )د(

 .(2ائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية )اهلدف االسرتاتيجي يمواد كيم
 

والتعاون معا يف جمال التجارة األطراف على تقاسم املسؤوليات  )www.pic.it(ع اتفاقية روتردام تشجن  
وتساهم . الدولية يف مواد كيميائية معينة خطرة بغية محاية صحة اإلنسان والبيئة من األضرار احملتملة

تسهيل تبادل املعلومات عن  :االتفاقية يف استخدام املواد الكيميائية بصورة سليمة بيئيًا من خالل
املستوى الوطين بشأن استريادها وتصديرها وعرب تعميم هذه مواصفاهتا وتيسري عملية صنع القرارات على 

املرغوب فيها باملواد الكيميائية اليت كذلك، متنع االتفاقية التجارة غري   القرارات على خمتلف األطراف.
وبناء املساعدة الفنية إلنشاء البىن التحتية وتوفنر أيضًا  يشملها إجراء املوافقة املسبقة عن ِعلم امللزم قانوناً.

. وتساعد موارد الربنامج العادي للمنظمة يف متويل القدرات الالزمة إلدارة املواد الكيميائية بصورة مأمونة
 أمانة االتفاقية اليت توفرها املنظمة بالتشارك مع برنامج األمم املتحدة للبيئة، كما هو مبّي على املوقع

 اإللكرتوين التايل: 
.A.pdf15-7-RC-7COP.-RC-FAO-/download.aspx?d=UNEP5www.pic.int/Portals/.   كما أن

 :اإللكرتوين التايل املنظمة تقدنم خدمات فنية كما هو مبّين على املوقع
 /4392http://www.pic.int/Partners/FAO/tabid/. 

 
للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهلدف  مليون دوالر أمريكي 2.0ختصيص مبل   )ه(

 .(2االسرتاتيجي 
 

خالل  )treaty/-www.fao.org/plant ( املوارد الوراثية لألغذية والزراعةملعاهدة الدولية بشأن امتن اعتماد  
. وترمي املعاهدة إىل اإلقرار باملسامهة 2001نوفمرب/تشرين الثاين  3يف  املنظمةالدورة احلادية والثالثّي ملؤمتر 

الواسعة اليت يقدمها املزارعون يف تنونع احملاصيل اليت توفنر األغذية للعامل؛ وإقامة نظام عاملي يتيح للمزارعّي، 
ومريب النباتات والعلماء احلصول على املواد الوراثية النباتية؛ وضمان أن يقوم متلقنو هذه املواد الوراثية 

ية بتقاسم املنافع املتأتية عنها مع البلدان املصدرة هلذه املواد. وتساهم منظمة األغذية والزراعة يف النبات
 يف الوثيقةاألساسية لألمانة اليت تستضيفها املنظمة، كما هو مبّي اإلدارية امليزانية 

a.pdf621mo-/a3http://www.fao.org/. 
 

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2017/03/38_CPM_April_2017_IPPC_WorkPlan_and_Budget_withAttachments-2017-03-01.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2017/03/38_CPM_April_2017_IPPC_WorkPlan_and_Budget_withAttachments-2017-03-01.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2017/03/38_CPM_April_2017_IPPC_WorkPlan_and_Budget_withAttachments-2017-03-01.pdf
http://www.pic.it/
http://www.pic.int/Portals/5/download.aspx?d=UNEP-FAO-RC-COP.7-RC-7-15.A.pdf
http://www.pic.int/Portals/5/download.aspx?d=UNEP-FAO-RC-COP.7-RC-7-15.A.pdf
http://www.pic.int/Partners/FAO/tabid/4392/
http://www.fao.org/plant-treaty/
http://www.fao.org/3/a-mo621a.pdf
http://www.fao.org/3/a-mo621a.pdf
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لدستور  14 مبوجب املادةمعاهدات التابعة لللألجهزة األخرى  مليون دوالر أمريكي 1.9ختصيص مبل   )و(
 ، مبا يف ذلك:(4و 2اهلدفان االسرتاتيجيان ) املنظمة

 
  لتدابري الصيانة واإلدارة الدولية البحار أعايل يفاتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد 
  آسيا واحمليط اهلادئهيئة مصايد أمساك 
 هيئة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف آسيا الوسطى والقوقاز 
 هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف جنوب غرب آسيا 
 هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الغربية 
  املتوسطاألبيض اهليئة العامة ملصايد األمساك يف البحر 
 هيئة احلور الدولية 
  ئقاية النبات يف آسيا واحمليط اهلادهيئة و 
 ئاهليئة اإلقليمية لإلنتاج احليواين وصحة احليوان يف آسيا واحمليط اهلاد 
 اهليئة اإلقليمية ملصايد األمساك 

 
للجنة األمن الغذائي العاملي، وهي حصة متساوية متفق عليها مع  مليون دوالر أمريكي 1.3ختصيص مبل   )ز(

 .(1الصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي )اهلدف االسرتاتيجي 
 

من دستور منظمة األغذية  3مبوجب املادة  )/www.fao.org/cfs( جلنة األمن الغذائي العامليأخنشئت  
أن تكون املنتدى الدويل واحلكومي الدويل األمشل جلميع أصحاب املصلحة للعمل ترمي إىل هي والزراعة. و 

اليت توجد وكما اتفقت عليه الوكاالت  معا بشكل منسنق لضمان حتقيق األمن الغذائي والتغذية للجميع.
مريكي، أدوالر  ماليّي 4 قدره تّياملي متوياًل أساسيًا كل سن، تتلقى جلنة األمن الغذائي العمقارها يف روما

تساهم فيه بالتساوي منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي. 
تستضيف املنظمة حاليًا أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي، وتقدم مسامهات من خالل توفري خدمات فنية و 

الربنامج العادي. وقد يتطلب تعديل رق مهام فنية خمتلفة تابعة للجنة بتمويل من إىل جمموعات عمل وف
بّي الوكاالت مع إمكانية التوصل إىل اتفاق  ترتيبات متويل جلنة األمن الغذائي العاملي إجراء مشاورات

لتمويل هذه إىل قيود دستورية . إضافًة إىل ذلك، قد ختضع ترتيبات االيت توجد مقارها يف روماالثالثة 
 وقانونية مرعية يف كل من هذه الوكاالت، وفقاً ملا أعلنه الصندوق الدويل للتنمية الزراعية.

 
للجنة الدائمة للتغذية التابعة لألمم املتحدة واليت تستضيفها أمانة  مليون دوالر أمريكي 1.0ختصيص مبل   ) (

 (.6)اهلدف  2016املنظمة منذ عام 
 

ضمن منظومة  )www.unscn.org( للجنة الدائمة للتغذية التابعة لألمم املتحدةتندرج والية ومسؤولية ا 
األمم املتحدة. أمنا الوكاالت اخلمس لألمم املتحدة )منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية 

وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة الصحة العاملية( اليت تتمتع بوالية  ومنظمة األمم املتحدة للطفولة الزراعية

http://www.fao.org/cfs/
http://www.unscn.org/
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، للجنة الدائمة للتغذية التابعة لألمم املتحدةصرحية لتحسّي مستويات التغذية يف العامل فهي أعضاء يف ا
. كما يا املتعلنقة بالتغذية أو تشارك فيهاتبدي اهتمامًا كبرياً بالقضاوأي وكاالت أخرى تابعة لألمم املتحدة 

أن أمانة اللجنة الدائمة، اليت يرأسها أمّي تنفيذي، تدعم الرئيس واللجنة التوجيهية وتضمن التنفيذ السلس 
خلطة العمل السنوية واإلدارة احلصيفة ملوارد اللجنة. وتستضيف منظمة األغذية والزراعة األمانة منذ األول 

كلفة األمّي التنفيذي، ت. وتغطي مسامهة املنظمة البالغة مليون دوالر أمريكي 2016الثاين من يناير/كانون 
وموظفي الدعم وبعض التكاليف اجلارية. وقد أنشأت املنظمة حساب أمانة متعدد املاحنّي لتلقي 

 وأخرى، األدولية ال نظماتامل وأ، للجنة الدائمة للتغذية التابعة لألمم املتحدةايف عضاء األسامهات من امل
 كومات أو مصادر أخرى لدعم أنشطته.  احل

 
فإن مستوى متويل عمل املنظمة يف جمال املساواة بّي من برنامج العمل وامليزانية،  57تشري إليه الفقرة  كماو  -10

مليون دوالر أمريكي لفرتة  21.8، قد أبقي عند مبل  6األهداف االسرتاتيجية واهلدف خمتلف اجلنسّي ومتكّي املرأة عرب 
 ربنامج العمل وامليزانية.ب 1امللحق من 287-282وفق ما يرد تفصيله يف الفقرات  السنتّي،

 
وإنن حتويل . ومت ختطيط املوارد يف إطار األهداف االسرتاتيجية والوظيفية كما هو مبّي يف اجلدول أدناه 

هو نتيجة ختصيص املسؤولّي عن  2و 1إىل اهلدفّي االسرتاتيجيّي  3املوارد من اهلدف االسرتاتيجي 
 املساواة بّي اجلنسّي قدراً إضافياً من وقتهم لدعم هذين اهلدفّي االسرتاتيجيّي.

 
 عمل يف جمال املساواة بّي اجلنسّي )بآالف الدوالرات األمريكية(املوارد املخصصة لل

 برنامج العمل وامليزانية الباب
 املعدل للفرتة

 2016-2017  

برنامج العمل  التغيري
 للفرتة وامليزانية

 2018-2019 
1 2,009  1,224  3,233  
2 2,128  2,960  5,088  
3 9,013  (3,104)  5,909  
4 1,471  630  2,101  
5 1,274  (197)  1,077  
6 4,277  (869)  3,408  
8 482  (177)  305  
9 109  (18)  91  

10 566  (183)  383  
11 426  (266)  160  
  21,755  0  21,755 اجملموع

 
، للحدن خصائصها احملددةضمن كلن وتساهم مجيع الربامج االسرتاتيجية يف حتقيق املساواة بّي اجلنسّي،   

جماالت حمددة للعمل وقد متن حتديد  من األشكال احلالية لعدم املساواة بّي اجلنسّي ومتكّي املرأة الريفية.
 على املساواة بّي اجلنسّي يف كل برنامج من الربامج االسرتاتيجية ملضاعفة الرتكيز اجلغرايف وتوسيع نطاقه.
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وجتدر اإلشارة إىل أنه بالنسبة إىل مجيع جماالت العمل أعاله، ميكن أن تتيح الربامج االسرتاتيجية موارد إضافية  -11
حتقيق املنتجات واخلدمات اليت تساهم يف  توفري تعززاليت هذه خالل فرتة السنتّي لدعم العمل املتصل مبجاالت األولوية 

 املخرجات املقررة للربامج االسرتاتيجية.
 

على مستوى مسامهته يف ترتيبات تقاسم  2019-2018بقي برنامج العمل وامليزانية للفرتة إضافًة إىل ذلك، يخ و  -12
 مريكي كما هو وارد أدناه.أدوالر  ماليّي 9.0لألمم املتحدة عند  التكاليف

 
جملس الرؤساء مليون دوالر أمريكي يف آليات التنسيق بّي الوكاالت:  2.2املسامهات اليت يبل  جمموعها  )أ(

التنفيذيّي يف منظومة األمم املتحدة؛ وجلنة اخلدمة املدنية الدولية؛ واحملكمة الدولية التابعة ملنظمة العمل 
مل على نطاق الدولية؛ ووحدة التفتيش املشرتكة؛ والربنامج املعين بفريوس نقص املناعة البشرية يف مكان الع

 منظومة األمم املتحدة )برنامج الرعاية التابع لألمم املتحدة(.
 

إدارة األمم مليون دوالر أمريكي يف نظام إدارة أمن األمم املتحدة:  2.5املسامهات اليت يبل  جمموعها  )ب(
 .لتأمّي ضد األفعال الكيديةاألمم املتحدة ل وثيقةو  املتحدة للسالمة واألمن؛

 
 مليون دوالر أمريكي يف نظام املنسق املقيم لألمم املتحدة. 4.3مهة مببل  املسا )ج(
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من خالل  المتاحة بما في ذلك الفرص ،الملحق: األولويات وتخصيص الموارد للقدرات الفنية
 طوعيةالمساهمات ال
 

، بالتماشي آثارهمليون دوالر أمريكي ألنشطة التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من  3.7تخصيص مبلغ  )أ(52
يف جمال املناخ،  التمويللحصول على لمع اسرتاتيجية املنظمة وخطة عملها بشأن تغري املناخ، مبا يشمل دعم البلدان 

 الدول اجلزرية الصغرية النامية. مساندةو 
 
قدرات املنظمة يف جمال التصدي لتغري املناخ من خالل  2019-2018سوف يعزز برنامج العمل وامليزانية للفرتة و 

 وظيفة جديدة يف اجملاالت التالية: 11استحداث 
 
  تغرير املناخاخلاصة بالسرتاتيجية وخطة عمل املنظمة الرفيع  ىالقيادة والتنسيق على املستو 

)a.pdf540ms-/a3http://www.fao.org/(  من خالل أربع وظائف: املدير العام املساعد )املناخ والتنوع البيولوجي
. وسوف يشرف هذا الفريق على إدارة املناخ والتنوع اثنّي موظفي دعمو واملياه( مع منسق للربنامج  يضاواألر 

تغرين املناخ، وعن تعزيز اخلاصة بواملياه، وسيكون مسؤواًل عن رصد تنفيذ اسرتاتيجية املنظمة  يضاواألر البيولوجي 
 الروابط مع اتفاقيات أخرى لألمم املتحدة بشأن التنوع البيولوجي والتصحنر.

 
  لمناخ، لتمويل الوطنياً، و  احملددةحتليل املسامهات جمال أربع وظائف فنية يف املقر الرئيسي توفنر القدرات يف

روة احليوانية الذكية مناخيًا لتعزيز القدرة على الصمود. وسوف والتخفيف من آثار تغري املناخ، وممارسات إدارة الث
وطنيًا واسرتاتيجيات التكينف مع  احملددةيضيف هذا الفريق اجلديد خربة كبرية ملساعدة البلدان يف تنفيذ مسامهاهتا 

ثروة احليوانية، إضافًة أمثلة عن أفضل املمارسات يف قطاع ال إعطاءتغرين املناخ. فقد طلبت البلدان مثاًل من املنظمة 
 إىل وضع خطوط توجيهية وتصميم املشاريع.

 
  لمناخ، مبا يف ذلك التمويل لثالث وظائف فنية يف املكاتب اإلقليمية توفر القدرات يف جمال التكيف مع تغرين املناخ و

وطنياً  احملددةامهاهتا مس تقدمي. وسوف يتم نشر خرباء إضافيّي ملساعدة البلدان يف النامية للدول اجلزرية الصغرية
 وتكييف اسرتاتيجياهتا اإلمنائية مع تغري املناخ.

 
 من الضروري توفير قدرات فنية إضافية في المجاالت التالية:وسيكون 

 
 خبري يف إدارة املناطق املعرضة للكوارث الطبيعية ووضع بدائل . وجود املتعلقة باملناخ احلدن من خماطر الكوارث

، أيضا املعرفة باالستثمارات املرتقبة مهمة وستكون .الطوارئ(حاالت ستجابة ما بعد االوالطويل )لألجلّي املتوسط 
األرصاد اجلوية الزراعية بطريقة أفضل ملواجهة املتصلة ب علوماتاملبيانات و الاستخدام  بشأنعلى سبيل املثال 

 .احملاصيل والثروة احليوانية ومصايد األمساكعلى  اآلثاراجلفاف، و 
 

http://www.fao.org/3/a-ms540a.pdf
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 املالية مع املؤسسات املالية الدولية )مبا يف  املشاريعاخلاصة ب رتتيباتالخبري يف وجود  .متويل األنشطة املتعلقة باملناخ
مشاريع قابلة للتمويل، مبا يف  على شكلذلك خيارات التأمّي والضمانات( مع فهم جيد لعملية تقييم املشاريع 

 ، والقيمة احلالية الصافية، وتقييم املخاطر املالية.ربا واأل التكاليفمقارنة بّي و ذلك معدل العائد الداخلي، 
 
 .للجفاف أو اآلفات  -بّي أنواع أكثر قدرة على املقاومة  املقايضاتخبري لفهم وجود  املناخ والتنونع البيولوجي- 

 الطرائدالوقود أو حلوم ستخدام حطب اوخطر فقدان التنوع البيولوجي الزراعي. وباإلضافة إىل ذلك، كيفية مواصلة 
 .املهدندةبقاء األنواع ب املساسالضغط، دون  فرتات، يف على حنو مستدام

 
 .خبري يف كيفية احلد من تآكل الرتبة واحلفاظ على الرتبة العضوية ويف الوقت نفسه وجود  أخصائي يف كربون الرتبة

أمهية معرفة العالقة القائمة بّي املياه والرتبة  فإن ذلك،  عالوة على خمزونات ثاين أكسيد الكربون يف الرتبة. و  زيادة
 يف املناطق اليت ستصبح فيها ندرة املياه حادة يف العشرين سنة القادمة.ستزداد أمهية 

 
الزراعة اإليكولوجية ، مبا يف ذلك مريكي لدعم اإلنتاج الزراعي المستدامأ مليون دوالر 3.1تخصيص مبلغ  )ب(52

 .البيولوجي والتنكنولوجينات البيولوجينة خاصنة على املستوى القطريوالتنوع 
 

القدرات الفنية ملنظمة األغذية والزراعة لدعم اإلنتاج الزراعي  2019-2018سوف يعزنز برنامج العمل وامليزانية للفرتة 
، من البيولوجينة خاصنة على املستوى القطريالزراعة اإليكولوجية والتنوع البيولوجي والتنكنولوجينات املستدام، مبا يف ذلك 

 تسع وظائف فنية جديدة يف اجملاالت التالية: استحداث خالل
 
  يف املكتب اإلقليمي واحدة ووظيفة  شعبة اإلنتاج النبايت ووقاية النباتات،يف  واحدة )وظيفةالزراعة اإليكولوجية

الزراعي على حنو ألفريقيا(. ينبغي معاجلة التدهور البيئي والتنوع البيولوجي يف املشاهد الطبيعية الزراعية ونظم اإلنتاج 
وصوالً ( وغري ذلكخمتلف القطاعات )احملاصيل، والثروة احليوانية وتربية األحياء املائية واألشجار  أكثر تكاماًل عرب

 (.1-2 باملخرج مرتبطةداف التنمية املستدامة )حتقيق أهإىل 
 
  املكتب اإلقليمي ألفريقيا(. سيكون من اهلام جدًا ختطيط األراضي واملشاهد )اإلدارة املتكاملة للموارد الطبيعية

تعزنز  اليت  نتجةاملتكاملة و املستدامة و املزراعية النظم الالطبيعية وتوفري أرضية جيدة إلدارة نظم اإلنتاج املتكاملة لدعم 
 (.1-2 باملخرجالتنمية الريفية )مرتبطة 

  
  (. يتطلب تنفيذ أهداف التنمية إدارة الزراعة ومحاية املستهلك، )مكتب املدير العام املساعدحوكمة االستدامة

يف احلوكمة لتسهيل عمل الوزارات والوكاالت يف القطاعات  كربىاملستدامة يف القطاعات الزراعية إجراء تغيريات  
( باستخدام وغري ذلكتعددين )مبا يف ذلك منظمات املنتجّي واجملتمع املدين والقطاع اخلاص املشأن الومع أصحاب 

يف ، فضاًل عن وجود حاجات اتأساسية يف املمارس ثغرةآليات جديدة. كما يشكل عدم تنفيذ السياسات 
 (. 4-2و 2-2 املخرجّيعلى صعيد تنمية القدرات على مستويات خمتلفة )مرتبطة بااملؤسسات 
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  العمل الفين يف جمال  ريسيت)اتفاقية التنوع البيولوجي(. سوف تسهنل هذه الوظيفة التنوع البيولوجي واملوارد الوراثية
التنونع البيولوجي مبا يف ذلك االتفاقيات العاملية )اتفاقية التنوع البيولوجي، اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات 
والنباتات الربية املهددة باالنقراض، اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر(، وضمان مواءمة مشاريع التنوع 

رد الوراثية مع األهداف االسرتاتيجية وأهداف التنمية املستدامة، واالستجابة إىل طلبات البلدان البيولوجي واملوا
 (3-2و 1-2 باملخرجّياألعضاء )مرتبط 

 
  شعبة اإلنتاج النبايت ووقاية النباتات(. يتمثل أحد العناصر األساسية يف االنتقال إىل زراعة وتنمية مهندس زراعي(

، مبا يف ذلك من خالل املكننة. وإنتاجيتها لزيادة كفاءة نظم اإلنتاج الزراعيابتكارية جياد سبل إلأكثر استدامة ريفية 
وسوف توفنر هذه الوظيفة املشورة/اخلربة الفنية والسياساتية يف جمال املكننة/اهلندسة الزراعية مبا يف ذلك معدات 

 ءوالبذور واألمسدة(، وتقليص عب اآلفاتك مبيدات ملدخالت الزراعية )مبا يف ذلا لزيادة كفاءة استخدامالتطبيق 
 (.2-2و 1-2 باملخرجّيالعمل يف احلقل، ومتطلبات الطاقة واخلسائر يف احلصاد وما بعد احلصاد يف املزرعة )مرتبط 

 
 اإلنتاج )املكتب اإلقليمي ألفريقيا(. إن البذور املكينفة والعالية اجلودة أساسية للنجا  يف زراعي )نظم البذور( مسؤول

حصول على مساعدة سياساتية وفنية من أجل املستدام للمحاصيل، ومثة طلب متزايد من جانب البلدان األعضاء لل
 (.2-2و 1-2 باملخرجّيوالسياسات ونظم تنفيذها )مرتبط  خاصة باحملاصيلوضع اسرتاتيجية 

 
  املكتب اإلقليمي ألوروبا(. إن اإلدارة املتكاملة لآلفات هامة ( اآلفاتموظف زراعي )إدارة اآلفات ومبيدات(

مكافحة  من أجلبالنسبة إىل التكثيف املستدام للمحاصيل، مبا يف ذلك حتديد واعتماد ممارسات صديقة للبيئة 
 (.1-2 باملخرجاآلفات )مرتبط 

 
 ( االفاكهة الموظف زراعي )املكتب اإلقليمي الفرعي ألمريكا الوسطى(. ينبغي تعزيز مسامهة الفاكهة ستوائية(

االستوائية يف التغذية البشرية ودجمها يف نظم األغذية يف اإلقليم الفرعي ألمريكا الوسطى. وسوف تساهم هذه 
 (.1-2 باملخرجالوظيفة يف زيادة إنتاج الفاكهة على حنو مستدام )مرتبط 

 
 وفير قدرات فنية إضافية في المجاالت التالية:من الضروري توسيكون 

 
 من الضروري توفري مزيد من القدرات لنشر وتوسيع نطاق ممارسات تكييف أكثر كفاءة، وإنتاجية مع نشر االبتكار .

تغرين املناخ يف خمتلف القطاعات الزراعية وبينها مع تركيز خاص على أصحاب احليازات الصغرية/الزراعة األسرية، من 
تجّي، واخلدمات اإلرشادية واإلدارات العامة )مرتبط خالل العمل مثاًل مع املدارس احلقلية للمزارعّي، ومنظمات املن

 (.1-2 باملخرج
 

  ابتكارية ميكنها أن  بيولوجيةاعتماد تكنولوجيات  على تشجيعالتعزيز القدرة على حتديد و  .البيولوجيةالتكنولوجيات
)احملاصيل والثروة احليوانية والغابات ومصايد األمساك(، مبا  تزيد اإلنتاج واإلنتاجية بصورة مستدامة يف قطاعات خمتلفة

 (.1-2 باملخرجيف ذلك التكيف مع تغري املناخ وزيادة كفاءة استخدام املوارد )مرتبطة 
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، ال سيما على األغذيةبما يشمل التغذية وسالمة  األغذيةنظم ل مليون دوالر أمريكي 2.8تخصيص مبلغ  )ج(52
 املستوى القطري.

 
دعم نظم الفنية ملنظمة األغذية والزراعة من أجل القدرات  2019-2018سوف يعزز برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 يف اجملاالت التالية: جديدة مثاين وظائف فنية استحداث من خالل األغذيةاألغذية مبا يف ذلك التغذية وسالمة 
 

 ثالث وظائف، على  استحداث من خالل ئي والتغذيةالقدرات يف جمال وضع السياسات املتصلة باألمن الغذا
ومشال أفريقيا، للعمل  األدىنوالشرق  اهلادئأساس وظيفة واحدة يف كلن من املكاتب اإلقليمية ألفريقيا وآسيا واحمليط 

على املستوى القطري ومع املنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي، عقب اعتماد إعالن مالبو وخطة العمل يف 
 بلدان يف آسيا.ال العديد منأفريقيا، واملصادقة على حتدي القضاء على اجلوع من جانب 

 
  يزداد استخدام هنج سلسلة القيمة على الزراعية( )شعبة اقتصاديات التنمية القيمةخبري اقتصادي خمتص بسالسل .

 تجلىنطاق واسع يف منظمة األغذية والزراعة من حيث عدد البلدان/ والسلع واالختصاصات الفنية اليت تطبنقه. وي
منو الشبكة الفنية لسالسل القيمة الغذائية املستدامة. بيد أن القدرة على  من خاللهذا االستخدام الواسع النطاق 

مساعدة البلدان يف تقدمي طلباهتا للحصول على دعم يف جمال وضع سلسلة قيمة يف إطار حتقيقها جملموعة واسعة 
/توجيه الفرق املتعددة من أهداف التنمية املستدامة، ويف وضع مفاهيم النهج لالستجابة إىل هذه الطلبات، ويف قيادة

 االختصاصات لتنفيذ هذه النخهج، هي قدرة حمدودة وتتطلب قدرات فنية إضافية.
 

 املكتب اإلقليمي ألفريقيا(. ينبغي معاجلة الشواغل املتصلة بسالمة األغذية جلهة  سالمة األغذية عن مسؤول(
يل، واحلصاد، واملعاجلة والتوزيع، إىل حّي ، من خالل خطوات اإلنتاج األون علف احليواناملدخالت املستخدمة مثل 

األغذية إىل املستهلك النهائي. ومتثل أفريقيا حاليًا اإلقليم الذي يشهد الطلب األعلى على املشاريع املتصلة  وصول
يدانية، وتساعد فرق التنفيذ يف املربامج البسالمة األغذية والدعم الفين. وسوف تدعم هذه الوظيفة عملية تنفيذ 

 قليم على االستجابة إىل طلب املساعدة السياساتية والفنية بشأن سالمة األغذية وجودهتا.اإل
 
 شعبة التغذية والنظم الغذائية( ذو خلفية يف األسواق واملشرتيات العامة. وتشكل املشرتيات العامة  خبري اقتصادي(

النهج من برامج هذا سواق. ويستفيد هنجًا يتم استخدامه على حنو متزايد لربط أصحاب احليازات الصغرية باأل
خرى. وهو األؤسسية امل سواقاألالغذائية وختزين األغذية و  الطوارئالتغذية يف املدارس، وتوزيع األغذية، وحاالت 

يدعم احلدن من الفقر يف صفوف املنتجّي األسريّي على نطاق صغري، من خالل زيادة الدخل وتنويع اإلنتاج )نظراً 
أكرب الصعوبات اليت يواجهها املزارعون الفقراء(، إضافًة إىل األمن الغذائي  أحدإىل أن غياب النفاذ إىل األسواق هو 

 احلماية االجتماعية. ملتلقني األغذية يف املدارس وبرامج
 
 ( لالستجابة بصورة فعالة إىل التغيري الدميوغرايف يف اهلادئ)املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط  العمالة الريفية والشباب

الذين ميثلون ثروة دميوغرافية  يف العامل أكرب عدد من السكان الشباب اهلادئاإلقليم. يوجد يف إقليم آسيا واحمليط 
حتدني عمالة مواجهة حمتملة كبرية لإلقليم. وميكن أن يساهم القطاع الزراعي واالقتصاد الريفي على حنو أكرب يف 

غري مستثمرة من حيث فرص العمل يف هذه القطاعات، إمنا العديد من  كربى  طاقاتالشباب يف اإلقليم. وتتوفنر 
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الشباب جيهلون الفرص والديناميكية املمكنة يف الزراعة واألعمال الزراعية. كذلك، تضطلع منظمة األغذية والزراعة 
األعمال الزراعية للشباب يف اإلقليم بوصفها أعمااًل مرحبة جمال وشركاؤها بدور هام يف تعزيز الزراعة وفرص العمل يف 

 والئقة وجذابة.
 
  األراضي. تقدنم املنظمة الدعم  جتميعيف  املختص( اهلادئملكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط )امسؤول التنمية الريفية

مشولية  للبلدان لتحقيق أهداف احلدن من الفقر من خالل جعل العمليات اجلارية للتحويل اهليكلي والريفي أكثر
لعمل، لى نطاق صغري، واستحداث فرص للفقراء. ويتطلنب احلدن من الفقر يف الريف زيادة إنتاجية الزراعة عل مراعاةو 

من خالل اعتماد هنج متعدد القطاعات يعاجل التحديات  السكانوتعزيز التنويع االقتصادي واالستثمار يف 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية اليت يواجهها السكان الريفيون. وسوف تسهنل هذه الوظيفة أيضًا توفري املساعدة 

القدرات املتصلة بتحليل وصياغة سياسات وطنية وإقليمية للتنمية الريفية مبا يساهم يف حتقيق  للبلدان يف جمال تنمية
 املقاصد الوطنية ألهداف التنمية املستدامة.

 
 من الضروري توفير قدرات فنية إضافية في المجاالت التالية:وسيكون 

 
 ومن أجل 4-1يف املخرج  يف سبيل حتقيقلعمل املتزايد على ا. هبدف االستجابة إىل الطلب حتليل اإلنفاق العام ،

، من الضروري توفري مزيد من الدعم يف جمال ختصيص املوارد املالية 1يف إطار الربنامج االسرتاتيجي  4 الناتجحتقيق 
صيص تخاملتاحة ل ياراتاخلواستخدامها، وخباصة لتتبنع اإلنفاق العام يف جمال األمن الغذائي والتغذية، وحتليل فعالية 

املوارد. ويبقى هذا اجملال جديدًا نسبيًا ملنظمة األغذية والزراعة، وقد تكون القدرات احملددة يف هذا اجملال )يف شعبة 
ذات فائدة خاصة ملختلف الطلبات اليت قدمتها البلدان، وخباصة  شعبة اقتصاديات التنمية الزراعية(مركز االستثمار و 

 املنظمة لتصميم خطط استثمارالذي تقدنمه دعم اليف ما يتعلق بالعمل على الزراعة املراعية للتغذية يف سياق 
 .وتنفيذها

 
  ضخن كمية كبرية ب وضع نظم زراعية وغذائية نظم األغذية. يتطلن  الذي يتمحور عمله حولمسؤول التمويل الريفي

من االستثمارات الثابتة ورأس املال العامل. وينبغي تعزيز قدرات منظمات القطاعّي العام واخلاص يف البلدان 
، ولتصميم وتنفيذ أدوات وخدمات والشاملة الكفؤةاألعضاء لزيادة االستثمارات املسؤولة يف النظم الزراعية والغذائية 

شمل جماالت العمل الرئيسية يف هذا اخلصوص: األدوات واخلدمات مثل التأمّي دارة املخاطر. وتإلمالية وآليات 
الزراعي، احملاصيل وإيصاالت املستودعات، ومتويل سلسلة القيمة؛ واملنتجات واخلدمات املتصلة باالستثمارات، مبا 

عامة واخلاصة عن طريق يف ذلك دعم الدراسات القطاعية والسياسات االستثمارية؛ والدعم املباشر لالستثمارات ال
 صياغة مشاريع استثمار، ودعم التنفيذ والتقييم بالتعاون مع شركاء املؤسسات املالية الدولية.

 
  لية من املزارعّي احملشراء ال عمليات من خاللاألسواق واملشرتيات العامة، مع الرتكيز على برامج التغذية يف املدارس

ّي املنتجصغار . وهذا قد يكمنل القدرات القائمة أصاًل )اخنظر أعاله( لدعم احلدن من الفقر يف صفوف األسريّي
عن طريق زيادة الدخل وتنويع اإلنتاج، إضافًة إىل حتقيق األمن الغذائي لدى متلقني األغذية يف املدارس  األسريّي

 وبرامج احلماية االجتماعية.
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 تعزنز نظم األغذية األصلية  نظمة األغذية والزراعة بشأن السكان األصليّيم اتإن سياس .السكان األصليون
االمتثال للموافقة احلرة واملسبقة واملستنرية )الربنامج و (؛ 4الربنامج االسرتاتيجي و ؛ 2)الربنامج االسرتاتيجي 

لدعوة وتنمية القدرات )مثل مدارس الريادة وا(؛ 5والربنامج االسرتاتيجي  3الربنامج االسرتاتيجي و ؛ 1االسرتاتيجي 
 الطوعية (؛ وتنفيذ اخلطوط التوجيهية1، الربنامج االسرتاتيجي3للنساء من السكان األصليّي( )الربنامج االسرتاتيجي 

(. وينبغي توفري قدرات 1الربنامج االسرتاتيجي و  ؛3والغابات ومصايد األمساك )الربنامج االسرتاتيجي  بشأن األراضي
ضمانات إعطاء ضافية يف نظم أغذية السكان األصليّي، ومدارس الريادة للشباب والنساء من السكان األصليّي، و إ

 بيئية واجتماعية.
 
   2004. لقد اضطلعت املنظمة منذ عام واحلقوق االقتصادية واالجتماعية كاف    مسؤول احلق يف احلصول على غذاء 

. وقد غذاٍء كافٍ  الحق في الحصول على إعمالتعزيز و  من أجلوالقطري  بدور فريد على املستويّي العاملي
تدعم هذه اخلربة و . 2017خالل عام  اليت ستنتهيذا العمل موظفون يف إطار وظائف حساب األمانة اضطلع هب

نهج ال لضمان االتساق وتعزيز 5و 3، وقد تؤدي دورًا أكرب يف الربناجمّي االسرتاتيجيّي 1 الربنامج االسرتاتيجي
 جوع وسوء التغذية والفقر. الكامنة للسباب لألساواة و املتبع للتصدي لعدم امل رباجميال

 
 إسداءأحاط الدستور الغذائي علماً باحلاجة إىل  التعرنض هلا. قدير مدىوتقييم املخاطر وت سالمة األغذية الكيميائية 

يف بعض اجملاالت مثل  الراهنمزيد من املشورة العلمية يف جمال سالمة األغذية يف الوقت املالئم. ونظرًا إىل التأخري 
املواد املضافة إىل األغذية، والطلب املتزايد على املشورة العلمية يف جماالت أخرى مثل امللوثات، أصبح البعض منها 

، متن تسليط الضوء على هذا اجملال بوصفه يتطلب وغري ذلكول على املياه، أكثر بروزًا بسبب تغرين املناخ، واحلص
قدرات إضافية. ويتطلب هذا اجملال املتغري أيضًا تقدمي مزيد من الدعم لتقييم املخاطر يف البلدان، إضافًة إىل 

 منهجيات جديدة ملعاجلة بعض القضايا مثل التعرنض املشرتك مللوثات عديدة. 
 

من صايف االعتمادات إىل  لزيادة حصة برنامج التعاون التقنيمليون دوالر أمريكي  2.7تخصيص مبلغ  د()52
 يف املائة.  14
 

( للمنظمة أن توفر ما لديها من programme/-cooperation-www.fao.org/technicalيتيح برنامج التعاون التقين )
املساعدة يف مجيع الربنامج دراية وخربة فنية للبلدان األعضاء عند الطلب، مستفيدة من مواردها اخلاصة. كما يقدنم 

اجملاالت املتصلة بوالية املنظمة واختصاصاهتا اليت يشملها اإلطار االسرتاتيجي من أجل تلبية االحتياجات ذات األولوية 
كومات. ويف هذا السياق، تعاجل مشاريع برنامج التعاون التقين القصرية األجل والتحفيزية واملستدامة الثغرات لدى احل

اجلوع وسوء التغذية، واإلنتاج املستدام، واحلد من الفقر يف الريف، وبناء سالسل غذائية فعالة  القضاءاحلرجة على صعيد 
يف وجه األزمات. وحتفنز مشاريع برنامج التعاون التقين التغيري، وتشجنع وشاملة بقدر أكرب، وبناء القدرة على الصمود 

 على بناء القدرات، وتساعد البلدان على تعبئة املوارد مبا يتماشى مع أطر الربجمة القطرية املتفق عليها مع احلكومات.
 

، يخعرض برنامج التعاون التقين 2019-2018من برنامج العمل وامليزانية للفرتة  303إىل  299 من ووفقاً ملا ورد يف الفقرات
يف دورته التاسعة والثالثّي املنعقدة عام كان املؤمتر قد أوصى يف باب منفصل من القرار اخلاص باعتمادات امليزانية. و 

http://www.fao.org/technical-cooperation-programme/
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-2018أن تكون اعتمادات برنامج التعاون التقين يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة ضرورة ( ب5/2015)قرار املؤمتر 2015
الذي دعا املدير العام إىل بذل كل جهد ممكن من أجل إعادة املوارد املتاحة  9/89متماشية مع قرار املؤمتر  2019

ميزانية الربنامج العادي،  إمجايليف املائة من  14قبل وهو ذي لربنامج التعاون التقين إىل املستوى الذي كانت عليه من 
 يف املائة. 17إىل  ذلك وزيادهتا إذا أمكن

 
على التدابري اهلادفة إىل حتسّي مواءمة برنامج التعاون التقين وعملياته ونتائجه  2013و 2012ووافق اجمللس يف العامّي 

 نفيذهاوأثره. وقد نفذت األمانة هذه التدابري، ما أدى إىل تسريع وترية املوافقة على مشاريع برنامج التعاون التقين وت
ويف  2015-2014س يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية، كما ورد يف تقرير تنفيذ الربامج للفرتة واملسامهة بشكل ملمو 

ربنامج التعاون متن رفع التمويل لبالتايل، ومتاشيًا مع توجيهات املؤمتر، و  2016.5 التوليفي الستعراض منتصف املدةالتقرير 
  يف املائة من صايف االعتمادات يف برنامج العمل وامليزانية 14التقين إىل احلد األدىن املوصى به وهو 

 . 2019-2018للفرتة 
 

مؤشرات   بلورة، مبا يف ذلك دعم للعمل المتعلق باإلحصاءاتمليون دوالر أمريكي  1.9تخصيص مبلغ  ه()52
 مكتب كبري اإلحصائيّي.  بتنسيق منأهداف التنمية املستدامة وقياسها، 

 
القدرات الفنية للمنظمة يف جمال العمل املتعلق باإلحصاءات، مبا يف  2019-2018برنامج العمل وامليزانية للفرتة  يعززس

 مكتب كبري اإلحصائيّي وشعبة اإلحصاء. من قبلمؤشرات أهداف التنمية املستدامة وقياسها  بلورةذلك دعم 
 
   كبري اإلحصائيّي ، وموظف دعم، وفريق صغري   يفةهي وظ مكتب كبري اإلحصائيّياستحداث وظيفة جديدة يف مت

 األخرى.   ءمن العدد الزائد لإلحصائيّي يف شعبة اإلحصاء ووحدات اإلحصا املنتدبّيمن املوظفّي 
 
   مؤشرات أهداف  بلورةتنسيق ودعم  يف جمال، ستوفر مخس وظائف فنية جديدة قدرة أكرب شعبة اإلحصاءويف

التنمية املستدامة ورصدها ضمن نطاق اختصاصات شعبة اإلحصاء، فضاًل عن فرص لتنمية القدرات على املستويّي 
مؤشرات أهداف التنمية املستدامة ورصدها واإلبالغ عنها. وسيساعد املوظفون  بلورةاإلقليمي والقطري من أجل 

للمنظمة وتيسريها، خارجيًا )اللجنة اإلقليمية لإلحصاءات الزراعية( اإلضافيون أيضًا يف توجيه احلوكمة اإلحصائية 
وداخليًا )مجاعة العمل املشرتكة بّي اإلدارات املعنية باإلحصاءات(. كما أهنم سيدعمون كبري اإلحصائيّي يف وضع 

ية شراكة مع مكتب االسرتاتيجضمن برنامج العمل اإلحصائي للمنظمة ورصد تنفيذه. وسيضطلعون كذلك، 
إىل قياس أثر إطار نتائج املنظمة على املستوى  هبدف والتخطيط وإدارة املوارد، بتقييم النواتج على مستوى املنظمة

 القطري. 
 

                                                      
 : من الوثيقة 149-147؛ والفقرات 2015-2014بعنوان تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  C 2017/8من الوثيقة  316-309الفقرات   5

PC 121/3 - FC 166/6  2016 -بعنوان التقرير التوليفي الستعراض منتصف املدة. 
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 هناك حاجة إلى قدرات فنية إضافية في المجاالت التالية:ستكون و 
 
 .ا يف ذلك جلمع البيانات وضع سياسات وخطوط توجيهية جلميع العمليات اإلحصائية للمنظمة، مب ضمان اجلودة

حتسّي  لططإعداد اخلوجتهيزها ونشرها؛ ورصد تنفيذ هذه العمليات يف جماالت خمتلفة من البيانات؛ وتنسيق عملية 
 .   للخطوط التوجيهية العمليات اإلحصائية غري املمتثلة

 
 .وضع املعايري والتصنيفات واملنهجيات اإلحصائية الدولية يف جمال  املعايري والتصنيفات واملنهجيات اإلحصائية

 ؛ وتنفيذ املرحلة الثالثة من  نظام العمل اإلحصائي. ، ومراجعتها وتطبيقهاإحصاءات األغذية والزراعة
 
 املياه.واستخدام  النبايتاملؤشرات اإلحصائية املتعلقة بالغابات ومصايد األمساك والغطاء  لبلورة يالدعم املنهج 

، مبا يف ذلك مؤشرات والتحقق منها بصورة منهجية املؤشرات اإلحصائية يف هذه اجملاالت بلورةاإلشراف على 
 أهداف التنمية املستدامة. 

 
لعمل في مجال مقاومة مضادات الميكروبات ومبادرة خطة المليون دوالر أمريكي  1.7 تخصيص مبلغ و()52

 مبا يشمل الثروة احليوانية.  "صحة واحدة"،
 

 ستن استحداث الزراعة ومحاية املستهلك بفضل  جمايل القدرات يف 2019-2018سيعزز برنامج العمل وامليزانية للفرتة 
 وظائف فنية جديدة يف اجملاالت التالية:

 
  آخر يف مكتب موظف )موظف واحد يف شعبة اإلنتاج احليواين وصحة احليوان، و  مقاومة مضادات امليكروبات

سالمة األغذية( لتقدمي الدعم الفين والسياسايت من أجل تنفيذ خطة عمل املنظمة بشأن مقاومة مضادات 
( إعداد اسرتاتيجيات املراقبة للكشف 1)امليكروبات يف جمال األغذية الزراعية. وستوفر الوظيفتان القدرات يف جمال: 

( 2)عن خملفات مضادات امليكروبات والكائنات املقاومة ملضادات امليكروبات يف قطاع األغذية والزراعة ويف البيئة، 
)ممارسات إىل أقصى حد ممكن تطوير أفضل املمارسات ودعم تنفيذها لتقليص احلاجة إىل مضادات امليكروبات 

 وضع( 3)نتاج النبايت احملسنة، وحتسّي األمن البيولوجي، والنظافة الصحية، والصرف الصحي(، تربية احليوانات/اإل
توجيهات لتعزيز عملية ترشيد استخدام األدوية والعالجات املضادة للميكروبات، مبا يف ذلك الطفيليات اخلارجية 

الستخدام مضادات امليكروبات يف نظم ( تقدمي الدعم لتطوير األدوات املتعلقة بالبدائل 4)وناقالت األمراض، 
( تقدمي الدعم لتطوير املشورة 5)البيئات الزراعينة اإليكولوجية،  خمتلف اإلنتاج احليواين الربي واملائي، ال سيما يف

العلمية حول التصدي ملقاومة مضادات امليكروبات بوصفها أساسًا للمعايري الدولية )مثل معايري هيئة الدستور 
 الغذائي(.

 
  شعبة اإلنتاج احليواين وصحة احليوان( لدعم أمانة  )استئصال طاعون اجملرتات الصغرية( مسؤول صحة احليوان(

تطوير األدوات الفنية والسياساتية الواجب تنفيذها يف البلدان املتضررة،  من أجلطاعون اجملرتات الصغرية باخلربات 
 وس طاعون اجملرتات الصغرية. ولدعم البلدان غري املصابة يف إظهار خلوها من فري 
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 )شعبة اإلنتاج احليواين وصحة احليوان(  مسؤول اإلنتاج احليواين )الرعي والقدرة على الصمود يف نظم اإلنتاج احليواين(
لتعزيز مكانة الرعي يف جماالت السياسات، وتطوير نظم اإلنذار املبكر واالستجابة ملخاطر الرعي والزراعة الرعوية، 

يف حاالت املوجودة حاالت طوارئ، وال سيما تلك  اليت تعاين منفري الدعم الفين ذات الصلة للبلدان وتنسيق تو 
 .3 طوارئ من املستوى

 
 واحد يف مكتب املدير العام املساعد، وآخر يف املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ( لتوفري  مسؤولون فنيون(

القدرات يف جمال التحليل املتكامل لآلفات واألمراض احليوانية والنباتية العابرة للحدود واملخاطر املتصلة بسالمة 
ملبكر بشأهنا واإلبالغ عنها ودعم تطوير قدرات البلدان هذه التهديدات واإلنذار االقدرة على توقنع األغذية، ولتعزيز 

بالنظم املتكاملة لإلنذار املبكر. وسيعمل هؤالء املوظفون عن كثب مع النظم الثالثة للوقاية من طوارئ  املعنية
( اآلفات واألمراض النباتية واحليوانية العابرة للحدود )الصحة احليوانية، ووقاية النباتات، وسالمة األغذية

السلسلة الغذائية التهديدات احملدقة بوسيضطلعون بعمل متكامل بواسطة هنج متعددة التخصصات يف جمال حتليل 
 وبواسطة هنج "صحة واحدة".  

 
 هناك حاجة إلى قدرات فنية إضافية في المجاالت التالية:ستكون و 
 
   ستسد هذه الوظيفة ثغرة كبرية يف املتصلة هباواإليكولوجيا اإلدارة املتكاملة لآلفات مع خربة يف علم احلشرات .

وتتسم النهج املتكاملة  القدرة الفنية على دعم البلدان األعضاء يف وضع برامج اإلدارة املتكاملة لآلفات وتنفيذها.
وافرة يف بالنسبة إىل نظم اإلنتاج احملصويل املستدام. وستكمل هذه الوظيفة اخلربات املت كربىإزاء إدارة اآلفات بأمهية  

تطوير  من أجلجمال أمراض النباتات واجلراد. وستعزز التعاون والتنسيق بّي املسؤولّي الفنيّي يف املكاتب امليدانية 
األمثلة على التحديات األخرية انتشار سوسة  مننظم إنتاج حمصويل قادرة على الصمود ومواجهة تفشي اآلفات. و 

مشال أفريقيا، ودودة احلشد اخلريفية يف خمتلف أحناء أفريقيا. وتستلزم اإلدارة النخيل احلمراء يف إقليم الشرق األدىن و 
النهج  مجيعباالعتماد على  ةوالطويل ةواملتوسط ةالقصري  يف اآلجال منسنقةالفعالة ملثل هذه اآلفات استجابة عاملية 

 املتوافرة.
 
 ستسعى هذه الوظيفة إىل تنسيق نظم إدارة املعارف التابعة إلدارة الزراعة ومحاية نظم املعارف الزراعية واالبتكار .

سيؤدي توحيدها إىل ، معلومات يف اإلدارةًا للنظام 60املستهلك، ومواصلة توحيدها. وعلى مر السنوات، مت إنشاء 
 ختفيض كبري يف التكاليف اإلدارية وإىل جتنب االزدواجية.

 
للعمل على دعم سبل كسب العيش في المناطق الريفية المتأثرة  مليون دوالر أمريكي 1.2تخصيص مبلغ  ز()52

 بالنزاعات وارتباطها باألمن الغذائي وتحليل النزاعات والشراكات. 
 

القدرات الفنية للمنظمة من أجل دعم سبل كسب العيش يف املناطق  2019-2018سيعزز برنامج العمل وامليزانية للفرتة 
ثالث وظائف فنية استحداث تأثرة بالنزاعات وارتباطها باألمن الغذائي، وحتليل النزاعات، والشراكات من خالل الريفية امل
 جديدة. 
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راحل اململسامهة املنظمة يف  2015فالقدرات يف جمال حتليل النزاعات حمدودة للغاية يف املنظمة، وفقاً ملا جاء يف تقييم عام 
راعية للنزاع)أ(3باألزمات )التوصية ية املتصلة االنتقال

خ
شرطا  ات(. ويف الوقت نفسه، يصبح حتليل النزاعات والربجمة امل

يؤثر على قرارات االستثمار يف السياقات املتأثرة بالنزاعات واليت تشهد أزمات و تضعه اجلهات املاحنة،  اعتياديامسبقا 
 ممتدة.

 
 )إدارة التنمية االقتصادية  مسؤول أمن غذائيالقتصادية واالجتماعية(، و)إدارة التنمية ا مسؤول فين )حتليل النزاعات(

)مكتب االتصال مع األمم املتحدة، نيويورك(. ستوفر هذه  )الشراكات( ّي عن االتصالسؤولكبري املو واالجتماعية(، 
اتساقًا وطوعية. السالم بصورة أكثر  من أجل إدامةالوظائف اجلديدة الثالث القدرة على دعم مسامهات املنظمة 

لالستفادة منها يف باختصاصات املنظمة من حيث صلتها لنزاعات لديناميكيات ا إجراء حتليلوستتيح هذه القدرات 
استجابات اسرتاتيجية متكنن من التوصل إىل . ويوفر حتليل النزاعات قاعدة من األدلة اتاملراعية للنزاعإعداد الربامج 
)أو  االنتقال واالضطراب اجلديدة بصورة أفضل، واحلد من احتمال نشوب( النزاعاتدارة أشكال إلومستهدفة 

عوامل مثل انعدام األمن الغذائي، والنفاذ إىل األراضي واملياه، وندرة املوارد الطبيعية، بعض ال. وميكن أن متثل جتددها(
ود أن يساعد الناس على البقاء يف أرضهم، . وميكن لتعزيز القدرة على الصمللنزو حمرنكات للعنف والنزاع، وبالتايل 

وهتيئة ظروف العودة إىل مناطقهم األصلية، والنهوض باحلوكمة واالستقرار. وميثل التحليل املنهجي للنزاعات ضرورة 
 الربامج واإلجراءات، وذلك من خالل تطبيق متسق للنهج املراعية للنزاعات.به تستنري كي ل

 
 لى تعزيز فهم املنظمة وحتسّي تصميم هنج الربجمة اليت من شأهنا التخفيف من آثار وستساعد هذه القدرات أيضًا ع

زاعات ومنع نشوهبا واحلد من مواطن الضعف عند الناس، وعلى حتسّي إدراج النهج املراعية للنزاعات يف نال
ظمة بغية إجراء منهجي وتوجيهات عملية للمكاتب القطرية للمن هنجالتدخالت القطرية. وسيساهم ذلك يف: وضع 

حتليل النزاعات؛ ودعم الربجمة املراعية للنزاعات وتيسري التعاون بّي الوكاالت على امتداد حمور العمل اإلنساين 
واإلمنائي والسالم على املستوى امليداين؛ واملساعدة على حتديد الفرص يف البلدان اليت جيري الرتكيز عليها بغية دعم 

دور املرأة والشباب(؛ واكتساب املمارسات اجليدة املعطيات احمللية وعلى ع التشديد على )موتعزيز استدامته السالم 
 الدعوة.  أنشطةوتقامسها؛ وبناء شراكات جديدة يف جمال مسامهات املنظمة يف استدامة السالم؛ ودعم 

 
، وال سيما تعزيز القدرات يف جمال التنمية للعمل على خفض الفقر مليون دوالر أمريكي 1.1تخصيص مبلغ  ح()52

 الريفية، مبا يف ذلك الزراعة األسرية. 
 

استحداث لمنظمة لدعم خفض الفقر من خالل لالقدرات الفنية  2019-2018سيعزز برنامج العمل وامليزانية للفرتة 
االقتصادية واالجتماعية(، والتنمية الريفية ثالث وظائف فنية جديدة يف جمال اخلدمات املالية الريفية )إدارة التنمية 

 )املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ(، والدعم السياسايت الستئصال الفقر واجلوع )املكتب اإلقليمي ألفريقيا(.
 
 ستساهم القدرات اإلضافية يف جمال  .)إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية( مسؤول اخلدمات املالية الريفية

مات املالية الريفية يف زيادة الطلب من املكاتب القطرية لتوفري الدعم الفين يف هذا اجملال. ويعد النفاذ إىل اخلد
، ويشكل إدماج اخلدمات املالية الريفية بعدا مهما يف ّي األسريّياملنتج صغار اخلدمات املالية عائقا أساسيا يواجهه
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تدامة سبل كسب عيش األسر. وتخعد هذه الوظيفة يف جمال اخلدمات النهج اهلادفة إىل زيادة اإلنتاجية وتعزيز اس
التنمية املستدامة،  من أهداف 2و 1اهلدفّي الريفية جزءا أساسيا من جهود املنظمة لدعم البلدان يف حتقيق 

حلماية هنج أوسع يشمل اإلدماج املايل واإلنتاجي، وربط املنتجّي بسالسل القيمة، والعمالة الالئقة، وا استكمالو 
 االجتماعية.

 
  املكتب اإلقليمي ألفريقيا(. ستتمكن املنظمة بفضل القدرات اجلديدة يف جمال التنمية/  مسؤول التنمية الريفية(

التنمية املستدامة عرب جعل عمليات  من أهداف 2و 1اهلدفّي السياسات الريفية يف آسيا من دعم البلدان لتحقيق 
التحول اهليكلي والريفي اجلارية أكثر مشوال ومناصرة للفقراء. ويستلزم خفض الفقر يف الريف سياسات واستثمارات 
عامة لزيادة إنتاجية الزراعة الصغرية النطاق ودخلها، ما يؤدي إىل استحداث فرص عمل، وتعزيز التنوع االقتصادي 

عن طريق هنج متعدد القطاعات يعاجل التحديات االجتماعية  السكانمن الصدمات، واالستثمار يف ومحاية الفقراء 
واالقتصادية والسياسية اليت يواجهها سكان الريف الفقراء. ومن املفرتض أن تعزز هذه السياسات والتدخالت 

األنشطة االقتصادية واالستفادة منها التحونل والنمو الريفيّي الشاملّي، ما ميكنن الفقراء من املشاركة بنشاط يف 
بشكل ملحوظ. ويهدف هذا النهج إىل التصدي للقيود اهليكلية اليت تواجهها األسر الزراعية الفقرية، واستحداث 
فرص عمل الئق يف املزارع وخارجها، وبناء نظم محاية اجتماعية وتوسيع نطاقها، ومتكّي فقراء الريف، ال سيما من 

 مات الريفية.خالل تقوية املنظ
 
 املكتب اإلقليمي ألفريقيا(. ستقوي القدرات اجلديدة يف أفريقيا الدعم السياسايت لربط  مسؤول السياسات(

اسرتاتيجيات وبرامج استئصال الفقر واجلوع واتصاهلا باألولويات اإلقليمية والقطرية. وتخعد معرفة العوامل احملركة للفقر 
املناسبة، مبا يف ذلك االستثمار يف الزراعة والتنمية الريفية، ضرورية لتحسّي  يف الريف واالستجابات السياساتية

، وملعاجلة الرابط بّي هديف التنمية التنمية املستدامة من أهداف 1اهلدف مسامهة برنامج عمل املنظمة يف حتقيق 
الذي بّين أن حتليل الفقر  3. واستخحدثت هذه الوظيفة استجابة للتقييم األخري للربنامج االسرتاتيجي 2و 1املستدامة 

املنظمة على إدراج حتليل الفقر والنخهج  حرصال يزال غري كاف يف تصميم الربامج واملشاريع، ما يسلط الضوء على 
 امج واملشاريع القطرية.  املراعية للفقراء اليت تنطوي على نظريات تغيري يف تصميم الرب 

 
 هناك حاجة إلى قدرات فنية إضافية في المجاالت التالية:ستكون و 
 
 تعد العمالة يف الريف، وال سيما عمالة الشباب، جماال ذا أولوية متزايدة مسؤول معين بالعمالة الالئقة يف الريف .

لعمل. ويف  لأن النمو السكاين يتجاوز قدرة االقتصادات الوطنية على توفري فرص  حيثبالنسبة إىل البلدان األعضاء 
كثري من األحيان، يسعى الشباب جاهداً، ال سيما يف املناطق الريفية، إىل إجياد عمل منتج يسمح هلم بكسب 

ها بدور مهم ؤ وشركا دخل الئق وينزحون بشكل متزايد إىل املناطق احلضرية ويهاجرون إىل اخلارج. وتضطلع املنظمة
يف تعزيز فرص العمل للشباب يف الزراعة والصناعات الزراعية يف اإلقليم. وستليب هذه الوظيفة حاجة ماسة إىل زيادة 
دعم املنظمة للبلدان األعضاء يف مواجهة التحديات اليت تعرتض عمالة الشباب ويف تنفيذ هنج املنظمة ذي الصلة 

 بالتعاون الوثيق مع منظمة العمل الدولية. 8و 1حتقيق هديف التنمية املستدامة  للتصدي للهجرة. كما ستساهم يف
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 تخعد معرفة العوامل احملركة للفقر يف الريف واالستجابات السياساتية املناسبة بتحليل الفقر خمتص خبري اقتصادي .
، وملعاجلة الرابط بّي املستدامةالتنمية  من أهداف 1اهلدف ضرورية لتحسّي مسامهة برنامج عمل املنظمة يف حتقيق 

الذي  3. وهناك حاجة إىل اخلربة لتعزيز االستجابة للتقييم األخري للربنامج االسرتاتيجي 2و 1هديف التنمية املستدامة 
بّين أن حتليل الفقر يف املنظمة غري كاف من حيث تصميم الربامج واملشاريع. وستقود هذه الوظيفة اجلهود اهلادفة 
إىل احلرص على إدراج حتليل الفقر والنخهج املراعية للفقراء وحتليلها يف تصميم الربامج واملشاريع القطرية. كما ستقود 

إىل البيانات والعمل التحليلي واالتصال باملشاريع  األفضل رات البلدان على النفاذاجلهود اهلادفة إىل تعزيز تنمية قد
 والربامج واملستوى القطري، بفضل إطار ونظرية تغيري أفضل بشأن خفض/ استئصال الفقر.  

 
تنفيذ لوعلى وجه اخلصوص، دعم البلدان  لمصايد األسماك مليون دوالر أمريكي 0.9تخصيص مبلغ  ط()52

 االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه. 
 

استحداث قدرات إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية بفضل  2019-2018سيعزز برنامج العمل وامليزانية للفرتة 
ان منها على تنفيذ االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء بينما ستعمل تستعمل اثنوظائف فنية جديدة، ثالث 

 الثالثة على مبادرة النمو األزرق.   
 

 )وظيفتان(.  تنفيذ االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء
 
    إىل تفعيل  2016يونيو/ حزيران  5التنفيذ يف دخول االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء حيز  مل يؤد

وملنظمات دولية  ملنظمة األغذية والزراعةالتزامات األطراف يف االتفاق فحسب، بل خلق أيضًا مسؤوليات جديدة 
أخرى )مثل املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك(. فإىل جانب إلزام املنظمة بتقدمي املساعدة يف تنمية القدرات 

البلدان من أجل تطبيق تدابري دولة امليناء، حيدد االتفاق دور املنظمة يف تنفيذه الفعال، ويرتاو  هذا الدور بّي إىل 
 توفري التوجيهات القانونية والفنية، ودعم إدارة املعلومات والشؤون اإلدارية. 

 
  اليت تتخذها دولة امليناء ولإلشراف  وستوفر الوظيفتان الدعم املتواصل للمهام األساسية يف االتفاق بشأن التدابري

للمساعدة يف تنمية القدرات. وستسامهان يف: عمل أمانة املنظمة الداعم الجتماعات األطراف ككلن على اإلدارة  
يف االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء وجمموعات العمل الفرعية، ولالجتماعات الفنية؛ وتطوير وإدارة 

املعلومات العاملية اليت سيتم وضعها مبوجب االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء؛ وإدارة آليات تبادل 
آليات التمويل اليت سيتم إنشاؤها مبوجب االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء لدعم البلدان النامية يف 

قدرات لدعم البلدان النامية يف حتسّي قدراهتا على تنفيذ تنفيذها هلذا االتفاق؛ وصياغة وتطبيق مشاريع تنمية ال
االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء والصكوك التكميلية؛ ووضع خمططات الرصد واإلبالغ وإدارهتا؛ 

 دون وعمليات اإلبالغ بشأن مؤشرات أهداف التنمية املستدامة، ال سيما تلك املتعلقة مبكافحة الصيد غري القانوين
إبالغ ودون تنظيم وتنفيذ الصكوك الدولية ذات الصلة، مبا يف ذلك االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء؛ 
وإعداد التقارير والوثائق بشأن الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، مبا يف ذلك وثائق عمل االجتماعات، 

بتنفيذ االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء والصكوك واآلليات  الفنية املتعلقة والكتيباتواملطبوعات، 
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الدولية األخرى ذات الصلة؛ والدراسات اليت جتريها املنظمة، وتلك اليت جترى بالتعاون مع الشركاء، حول مسائل 
مثل هذا النوع من  متعلقة بالصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، مبا يف ذلك حول أدوات وطرق مكافحة

الصيد؛ والرتويج لالتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء وللصكوك التكميلية، مبا يف ذلك من خالل إعداد 
 املواد اإلعالمية واملشاركة يف االجتماعات الدولية، حسب االقتضاء. 

 
 )وظيفة واحدة( مبادرة النمو األزرق

 
  البلدان األعضاء يف جهودها لضمان استدامة مصايد أمساكها على مستوى األبعاد الثالثة تدعم مبادرة النمو األزرق

 ثالث ركائز هي:على مبادرة النمو األزرق  قومخلطة التنمية املستدامة، أي البيئية واالقتصادية واالجتماعية. وت
 

لزيادة إنتاج مصايد األمساك وتربية األحياء املائية إىل أقصى حد مع احملافظة يف الوقت نفسه  - اإلنتاج األزرق  (1)
 على خدمات النظم اإليكولوجية من النظم املائية.

 
لتمكّي اجملتمعات احمللية وتعزيز قدرهتا على الصمود مع حتسّي سبل كسب العيش،  - اجملتمعات احمللية الزرقاء (2)

، والعمالة باالستناد إىل االستخدام املستدام للموارد الطبيعية، واملنظمات االجتماعية، واملعايري واألمن الغذائي
 والقيم، وحقوق املستخدمّي.

 
 إلشراك القطاع اخلاص يف حتسّي كفاءة سلسلة قيمة األغذية البحرية.  - املنتدى األزرق (3)
 

  سع بسرعة ال سيما يف أفريقيا حيث تلتزم املنظمة بالعمل مع ومبادرة النمو األزرق التابعة للمنظمة آخذة يف التو
مصرف التنمية األفريقي والبنك الدويل. ويعترب املصرفان أن املنظمة شريك فين أساسي يف احلزمة األفريقية من أجل 

املائية يف  صمود احمليطات. كما أطلقت املنظمة مبادرة إقليمية يف آسيا تركز يف الوقت الراهن على تربية األحياء
بعض البلدان املختارة. وقد طلب األعضاء يف احلزمة األفريقية من املنظمة أن توسع نطاق هذه املبادرة اإلقليمية 

 وطخلب من املقر الرئيسي املساعدة يف دعم هذا التوسع على املستويّي املفاهيمي والفين. 
 
 نظمة يف تطوير اقتصادها األزرق. ولكن النهج املتنبعة مع كما طلبت العديد من الدول اجلزرية الصغرية النامية دعم امل

هذه الدول ليست هي نفسها بالضرورة للدول القارية، وباستطاعة املنظمة أن توفر الدعم الفين وأن تيسنر تقاسم 
أقاليم الدول اجلزرية الصغرية النامية حيث هتتم هذه الدول بالطريقة اليت تتم فيها  خمتلف الدروس املستفادة يف

وبفضل الدعم الفين اإلضايف املقدم ملبادرة النمو األزرق، ميكن خدمة الدول اجلزرية  مواجهة التحديات الفنية.
 الصغرية النامية على حنو أفضل.

 
 صة على تقوية فرق التنفيذ يف البلدان األعضاء باتباع هنج إقليمي وسرتكز هذه الوظيفة الفنية اجلديدة بصورة خا

ج النمو األزرق.  بالتشاور مع املسؤولّي امليدانيّي، وستدعم املقر الرئيسي يف تعميم مراعاة هنخ
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 هناك حاجة إلى قدرات فنية إضافية في المجاالت التالية:ستكون و 
 
دعم املهام ألساسية يف االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء على النحو املذكور على القدرة  .تدابري دولة امليناء 

 أعاله، مبا يف ذلك تنمية القدرات. 
 

السياسات واألدوات )مثل  إىل وضعللمساعدة على إعادة بناء األرصدة السمكية باالرتكاز  .إدارة األرصدة السمكية
 قواعد الصيد واالمتثال هلا(.  

 
. لدعم تنفيذ اخلطوط التوجيهية ملصايد األمساك الصغرية احلجم دعمًا للمجتمعات النطاقمصايد األمساك الصغرية 

 الساحلية اليت عانت من استنزاف املوارد والفقر والبطالة.  
 

 الوطنية للغابات. عمليات التقييموباألخص دعم  للحراجة مليون دوالر أمريكي 0.6تخصيص مبلغ  ي()52
 

قدرات إدارة الغابات بفضل وظيفتّي فنيتّي جديدتّي لدعم العمل  2019-2018سيعزز برنامج العمل وامليزانية للفرتة 
 الوطنية للغابات وعلى منظمات املنتجّي كمسامهة يف خفض الفقر.   عمليات التقييمعلى 

 
 نظرًا إىل مستلزمات الرصد واإلبالغ املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة واتفاق الوطنية للغابات عمليات التقييم .

الوطنية للغابات. وستقدم هذه الوظيفة  عمليات التقييمباريس، سيتم تعزيز الدعم املقدم إىل البلدان يف جمال 
نية، مع مواصلة دعم املنتجات اجلديدة املساعدة لتنسيق حمفظة من مشاريع التقييم الوطين للغابات من خارج امليزا

املعيارية للتقييم الوطين للغابات وحتسّي تنسيق دعم الشركاء القطريّي املباشر وبناء القدرات. وستساعد هذه 
يف قدرات التقييم الوطين للغابات يف البلدان الشريكة، ما حيد من قدرة  الثغراتالقدرات على معاجلة العديد من 

اردها احلرجية وقياسها، وعلى إدارة هذه املوارد على حنو مستدام. وتؤدي املعلومات احملسنة هذه األخرية على فهم مو 
إىل اختاذ قرارات إدارية سليمة وإجراءات أكثر فعالية، ما من شأنه أن يفي مبسامهات قطاع الغابات يف التخفيف من 

   السواء.حدن ملستويّي الوطين والدويل على من اتفاق باريس( على ا 5آثار تغري املناخ )كما تنص على ذلك املادة 
 
 بات من الواضح أكثر فأكثر أن التنظيم األفضل للمنتجّي احلرجيّي )والزراعيّي( احملليّي مهم منظمات املنتجّي .

القائمة  املشاريعجدًا من أجل حتسّي اإلدارة املستدامة على مستوى املناظر الطبيعية، والنفاذ إىل األسواق، وتطوير 
لعمل مع منظمات ظى اعلى الغابات املستدامة، ومن أجل زيادة إشراك النساء والشباب والسكان األصليّي. وحي

بوصفه مسامهة مهمة يف احلد من الفقر عن طريق الربنامج االسرتاتيجي بأمهية متزايدة املنتجّي يف خمتلف القطاعات 
غابات واملزارع والروابط مع عمل املنظمة يف جمال الزراعة . وستبين هذه الوظيفة اجلديدة على التجربة مع مرفق ال3

( وزيادة الوصول إىل األسواق )الربنامج االسرتاتيجي 2األسرية، وعلى حتسّي اإلنتاج املستدام )الربنامج االسرتاتيجي 
برتسيخ القدرات داخل إدارة الغابات بغية تقوية الدور الرئيسي الذي تؤديه منظمات هذه الوظيفة (. وستقوم 4

(، 3(، واحلد من اجلوع )هدف التنمية املستدامة 2املنتجّي يف حتسّي سبل كسب العيش )هدف التنمية املستدامة 
 مجلة أمور أخرى.   (، من 15وحتسّي جودة اإلدارة املستدامة للغابات واملزارع )هدف التنمية املستدامة 
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 هناك حاجة إلى قدرات فنية إضافية في المجاالت التالية:ستكون و 
 
  والعمل على متويل الغابات يف إطار الربنامج  4و 3يف إطار الربناجمّي االسرتاتيجيّي  سلسلة قيمة الغابات

. لقد بات من الواضح أن تطوير سالسل قيمة الغابات املستدامة يتطلب املزيد من التحليل لنموذج 4االسرتاتيجي 
العمل األساسي للحراجة املستدامة، فضاًل عن فهم أفضل ألدوار وروابط خمتلف اجلهات الفاعلة يف سلسلة القيمة 

يف اسرتاتيجيات التخفيف من املخاطر املالية  خربةاكتساب واليت حتددها عالقاهتا االقتصادية واملالية. ويتطلب ذلك 
وتوقعات العرض والطلب ذات  ةدراية بتحليالت اآلفاق املستقبلية احمللية واإلقليمية والعامليالوإدارهتا، إضافًة إىل 

لية الصلة. ويف ما يتعلق ببناء القدرات والعمل على املستوى القطري، حتتاج البلدان إىل الدعم لتنفيذ الصكوك املا
املرتبطة بالغابات من أجل سالسل قيمة حمسنة/ مستدامة، مبا يف ذلك تيسري النفاذ األفضل إىل اخلدمات املالية 

 الريفية. 
 

 تؤدي الغابات واألشجار دورًا مهماً 5املسامهة يف الطلب من الربنامج االسرتاتيجي من أجل  إدارة خماطر الكوارث .
املناخية يف مواجهة تغري املناخ. وحيدث كل من ارتفاع درجات احلرارة والظواهر  يف إدارة خماطر الكوارث، وال سيما

أضرار أخرى نامجة يتسبب بخلاًل يف النظم اإليكولوجية، ما يؤدي إىل تفشي اآلفات، وحرائق الغابات، و املتطرنفة 
لتعزيز قدرة النظم اإليكولوجية  التكينف مع هذه التغريات من دارة الغاباتال بدن إلعن الريا  العاتية والعواصف. و 

 ملسامهة يف التخفيف من األضرار النامجة عن الكوارث الطبيعية.ااحلرجية على الصمود و 
 
 تدعم املنظمة البلدان يف تطوير إطار سياسايت ومؤسسايت متكيين وقدرات لالضطالع اإلدارة اجملتمعية للغابات .

م وترصد أثر اإلدارة اجملتمعية للغابات وكفاءهتا على املستوى كما تقين للغابات وتوسيع نطاقها.   باإلدارة اجملتمعية
العاملي. ونظرًا إىل وجود طلب كبري من البلدان على تطوير قدرات اجملتمعات احمللية واملؤسسات احلكومية لتنفيذ 

 هذا اجملال. وتؤدي اإلدارة اجملتمعية للغابات بصورة فعالة، حتتاج املنظمة إىل مهارات وقدرات إضافية لزيادة الدعم يف
( ما يأيت باملنفعة 2اإلدارة اجملتمعية للغابات دورًا مهمًا يف اإلدارة املستدامة للمناظر الطبيعية )الربنامج االسرتاتيجي 

 (.3( وعلى خفض الفقر )الربنامج االسرتاتيجي 1املباشرة على األمن الغذائي والتغذية )الربنامج االسرتاتيجي 
 

وذلك عرب تثبيت  لتحسين تنفيذ البرامجماليين دوالر أمريكي  4.0ك، أعيد تخصيص مبلغ فضاًل عن ذل -53
 2.9فعاليتهم )مبل  وأثبتوا  2016يف عام  سبيل التجربةالربامج اإلقليمية يف وظائفهم بعد أن كانوا قد عينوا على  قادة

على حنو ما أجازت به مليون دوالر أمريكي(  1.1الربامج ) –العام مليون دوالر أمريكي( ولتأسيس مكتب نائب املدير 
 .2016ن بعد املائة للمجلس يف ديسمرب/كانون األول و الدورة الرابعة واخلمس

 
  سرتكز ترتيبات التنفيذ على حتسّي حتقيق النتائج على املستوى القطري. وقد أثبت 2019-2018خالل الفرتة ،

-مد من درجة 2016يف عام  سبيل التجربة، الذين مت تعيينهم على ةمنسقو الربامج االسرتاتيجية اإلقليميون اخلمس
، دورهم الفعال يف حتقيق البعد الرباجمي لعمل املنظمة يف خمتلف البلدان. وبالتايل، مت تثبيت هذه املناصب اخلمسة 1

لون العمل بشكل . وسيواص2019-2018كقادة للربامج اإلقليمية يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة   1-مد من درجة
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وثيق مع املمثلّي اإلقليميّي، وممثلي املنظمة، وقادة الربامج االسرتاتيجية، والشعب الفنية، للرتكيز على الربامج 
 وضمان تنفيذها وحتقيق النتائج على املستوى القطري.

 
  ديد ومنصب فين جديد اجلعام الدير نائب امل)الربامج( وهو يضم منصب عام الدير نائب املمكتب مت تأسيس

توفري خدمات عامة من إدارة التعاون التقين لالدمات  من فئة اخلووظيفتّي كبري املستشارينللرصد. كما مت نقل وظيفة  
على وحدات إدارة الربامج االسرتاتيجية القائمة، وإدارة التعاون عام الدير نائب امللمكتب. ويشرف مكتب لدعم ال

الدعوة وتنمية القدرات، ومكاتب االتصال، ومكتب كبري اإلحصائيّي، لرفع مستوى التقين، وشعبة الشراكات و 
 وربطها ربطاً أفضل باملعرفة الفنية والعمليات. ومتتينها وظيفة إدارة الربامج 

 


