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 2021-2020التعديالت اإلضافية يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة 

 أسئلة وأجوبة
إّن وجود هيكل تنظيمي وبنية لإلدارة تتجّنب التقوقع وتشجع العمل املشرتك بني خمتلف القطاعات   - 1السؤال 

مرّحب به. هل ميكنكم إعطاء مزيد من املعلومات عن املسؤوليات الرتاتبية  وبصورة شاملة هو أمر
 البنية املقرتحة؟  هلذه

جرى تصميم البنية املقرتحة خللق تعاون، إن ضمن منظمة األغذية والزراعة أو من خالل بناء ميزاهتا املقارنة للعمل  1-
 ي التقليدي وأقرب إىل �ج مسّطح ومعياري بقدر أكرب. منظمات أخرى خارج املنظمة. وهي تبتعد عن اهليكل اهلرم مع

عب) ويف اهليكل التنظيمي املقرتح، أزيلت طبقة اإلدارة. وازدادت مساءلة رؤساء الوحدات (املكاتب واملراكز والشُ  2-
. وسوف حيدد 1العلماءوابت كل رئيس مسؤوًال مباشرة إما أمام �ئب املدير العام أو رئيس اخلرباء االقتصاديني أو رئيس 

املدير العام التسلسل اإلداري احملدد لكل رئيس وحدة إزاء �ئب للمدير العام أو رئيس اخلرباء االقتصاديني أو رئيس العلماء 
 مع مراعاة اخللفية واملهارات واملعارف لكل من األفراد يف فريق القيادة وبعد عقد مشاورات داخلية.   

ر العام الثالثة ورئيس اخلرباء االقتصاديني ورئيس العلماء وظائفهم كفريق قيادة موّحد وسوف يؤدي نواب املدي 3-
حبيث يعملون مًعا بصورة مشرتكة بني القطاعات وشاملة لتوفري الدعم للمدير العام يف مجيع جماالت والية املنظمة. 

ين مسؤوًال عن اإلشراف على وحدات معّينة. إليه أعاله، يكون كل من نواب املدير العام والرئيسني املذكور  أشري وكما
حمددة يف جمال اإلشراف ابلنسبة إىل عدد من الوحدات اليت ال يتولون قيادهتا  بديلةذلك، لكل منهم مسؤولية  وإضافة إىل

لرئيسي بل يقدمون الدعم وحيلون عند احلاجة حمّل املسؤول الرئيسي عن فريق القيادة، مبا يف ذلك عند غياب هذا املسؤول ا
جانب هذه املسؤوليات احملددة ضمن البنية املقرتحة للمنظمة، ستناط هبم أيًضا مسؤولية اإلشراف  املكتب. وإىل عن
 جماالت معّينة تستوجب قيادة شاملة على مستوى املنظمة، على غرار حاالت الطوارئ أو البيا�ت الضخمة.  على

ومع إلغاء طبقة اإلدارة من البنية املقرتحة، لن يرأس املديرون العامون املساعدون بعد اليوم اإلدارات بل سيكون  4-
حمور تركيزهم عوًضا عن ذلك على مهام حمددة يوكلها إليهم املدير العام يف جماالت رئيسية من والية املنظمة، دعًما لنواب 

تركيز املديرين العامني املساعدين بقدر أكرب على دعم األنشطة اخلارجية الرفيعة املدير العام والرئيسني. وسيكون حمور 
 املستوى واالسرتاتيجية والبارزة اليت تتسم أبمهية حامسة وبقدر أقّل على مسائل اإلدارة الداخلية. 

مليدانية، فيما يواصل وسيواصل املمثلون اإلقليميون رفع تقاريرهم إىل �ئب املدير العام املسؤول عن املكاتب ا 5-
 املنسقون يف املكاتب اإلقليمية الفرعية وممثلو املنظمة رفع تقاريرهم إىل املمثل اإلقليمي التابعني له. 

ومن خالل هذا النهج، يكون نواب املدير العام والرئيسان واملديرون العامون املساعدون واملوظفون من مستوى  6-
ليميون واملنسقون يف املكاتب اإلقليمية الفرعية وممثلو املنظمة خاضعني ابلكامل ) واملمثلون اإلق1-ومد 2-مدير (مد
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ضمان أعلى مستوى ممكن من املسؤولية واملساءلة هلؤالء بوإّن املنظمة ملتزمة  للمساءلة ويتبعون تسلسًال إدارً� واضًحا.
 كمل وجه. القادة من خالل مهام وأولو�ت ووظائف تنظيمية منّظمة ومعلن عنها على أ

وبعد موافقة اجمللس على البنية املقرتحة، سيتم إبالغ مجيع موظفي املنظمة بشكل واضح ابلتسلسل اإلداري  7-
، مبا يكفل الشفافية وحيافظ على املساءلة. وسيتم أيًضا، الرئيسنيلرؤساء املكاتب واملراكز والشعب جتاه نواب املدير العام/

عن مهام املديرين العامني املساعدين. وسيجري كذلك إطالع األعضاء على التسلسل على املستوى الداخلي، اإلبالغ 
 ل وعلى مهام نواب املدير العام، لغرض اإلحاطة. اإلداري املفصّ 

وجيوز للمدير العام عند احلاجة إجراء تغيريات يف التسلسل اإلداري تبًعا مثالً للتغري يف املوظفني أو تبّدل األولو�ت  8-
اتيجية وحجم العمل، مبا يضمن استفادة املنظمة ابلكامل من املهارات احملددة اليت �يت هبا أعضاء فريق القيادة االسرت 

لالستجابة على وجه السرعة ألولو�ت جديدة أو مستجدة. ومن شأن النموذج القائم على وجود قائد رئيسي ومناوب  أو
 األطراف املعنية هبذه التغيريات بصورة شفافة.  عنه تيسري هذه العملية. وسيجري دائًما إبالغ مجيع

 كيف سيؤثر حّل فرق إدارة الربامج االسرتاتيجية على العمل اخلاص ابألهداف االسرتاتيجية؟   - 2السؤال 
أدت فرق إدارة الربامج االسرتاتيجية دورًا مهًما يف السنوات األوىل من تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة  9-

عملية التفكري الواسع النطاق وتنظيم العمل حول األهداف االسرتاتيجية وأهداف التنمية املستدامة. دعمت  حيث
 2الذي تطّلبه هذا النموذج قد انطوى على تكاليف مرتفعة نسبًيا للمعامالت. مصفوفة إىلد تنساملدارة اإلهيكل  ولكنّ 

قاضي ابلتحول إىل أساليب عمل معيارية بقدر أكرب وإّن حّل فرق إدارة الربامج االسرتاتيجية يتماشى مع التوجه اإلمجايل ال
ومواضيعية وبراجمية مع جتّنب التقوقعات والعمل قدر املستطاع على خفض تكاليف املعامالت والبريوقراطية الداخلية. أما 

، فتتواصل خطط العمل ضمن األهداف االسرتاتيجية من خالل فرق عمل معيارية متعددة 2021-2020الفرتة  ملا تبقى من
 التخصصات تضّم موظفني على نطاق املنظمة ككّل. 

ويتيح كذلك حّل فرق إدارة الربامج االسرتاتيجية تعزيز الشعب الفنية بفضل عودة املوظفني الذين ّمتت إعارهتم  10-
عبهم األصلية. وهو سيتيح أيًضا معاجلة بعض القضا� اليت متخضت عنها عملية تقييم أجريت مؤخرًا إلطار النتائج إىل شُ 

االسرتاتيجية يف منظمة األغذية والزراعة، مبا يف ذلك اتباع �ج مبّسط أكثر ملهام التحقق التشغيلي اليت كانت تضطلع هبا 
 فرق إدارة الربامج االسرتاتيجية. 

ستتوىل مكاتب أخرى بعًضا من املهام اليت كانت تتوالها يف السابق فرق الربامج االسرتاتيجية. فعلى سبيل و  11-
واستعراضها  2030املثال، سوف يتوىل مكتب أهداف التنمية املستدامة اجلديد تنسيق مشاركة املنظمة يف متابعة خطة عام 

ة. وسوف يستحدث مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد من خالل العمل عن كثب مع الوحدات املعنية يف املنظم
منهجيات جديدة للرصد ورفع التقارير حترص على مواءمتها مع �ج جديدة جيري حالًيا العمل على بلورهتا واقرتاحها 

  .2025-2022سياق اإلطار االسرتاتيجي اجلديد واخلطة املتوسطة األجل للفرتة  يف
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 ااالضطالع ابلعمل الذي كان من صالحيات مكتب دعم املكاتب امليدانية إذا مل يعد هذ كيف سيتم  - 3السؤال 
 ؟ املكتب موجوًدا ضمن اهليكل التنظيمي

يُقرتح حّل مكتب دعم املكاتب امليدانية، على أن تنتقل خمتلف املهام اليت يؤديها حالًيا املكتب مباشرة  12-
احملددة. وهذا من شأنه أن يضمن تبسيط خمتلف الوظائف واالضطالع هبا بصورة فعالة الوحدات اليت تتمتع ابخلربة  إىل

وكفؤة ضمن إطار �ج "منظمة واحدة". وسيؤدي هذا كذلك إىل إزالة طبقة إدارية قائمة بني رؤساء املكاتب امليدانية 
عمل  متكني املكاتب اإلقليمية لإلشراف علىوالوحدات املختصة اليت لديها اخلربة الالزمة وهو يتماشى مع الرغبة يف مواصلة 

 املكاتب القطرية.   

 ويشمل نقل املهام من مكتب دعم املكاتب امليدانية إىل وحدات أخرى ما يلي:  13-
 ؛تعيني ممثلي املنظمة إىل شعبة املوارد البشرية )أ(
  ؛تنسيق اإلحاطات القطرية إىل ديوان املدير العام )ب(
 ؛إىل مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد إدارة ميزانية ممثليات املنظمة )ج(
  ؛تنسيق إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية إىل شعبة الشراكات والتعاون مع األمم املتحدة )د(
 ؛الدعم واملساندة للمؤمترات اإلقليمية إىل شعبة خدمات األجهزة الرائسية )ه(
 التنسيق العام وإدارة املعارف واإلشراف على املكاتب امليدانية إىل مكتب �ئب املدير العام املختص.  )و(

وسوف يوفر هذا الرتابط مع وحدات أخرى على نطاق املنظمة مزيًدا من التكامل واالتساق بني خمتلف املبادرات  14-
 ة على مستوى املنظمة. اإلقليمية واإلقليمية الفرعية والقطرية مع التخطيط واألنشط

(مبا يف ذلك التعديالت اإلضافية هذه)  2021-2020ما العالقة بني بر�مج العمل وامليزانية للفرتة  - 4السؤال 
 واإلطار االسرتاتيجي اجلديد؟ 

بر�مج العمل اخلاص بفرتة السنتني الثانية من اخلطة املتوسطة  2021-2020يعكس بر�مج العمل وامليزانية للفرتة  15-
. وحتدد اخلطة املتوسطة األجل األهداف االسرتاتيجية والنواتج اليت ينبغي حتقيقها من جانب 2021-2018األجل للفرتة 

 20173.املؤمتر يف يوليو/متوز  األعضاء واجملتمع الدويل بدعم من املنظمة وطبًقا لإلطار االسرتاتيجي املراجع الذي وافق عليه

ويعرض بر�مج العمل وامليزانية األولو�ت الرباجمية وأطر النتائج املوضوعة طبًقا للخطة املتوسطة األجل للفرتة  16-
(املراجعة) وتقدير للتكاليف واالحتياجات من املوارد من االشرتاكات املقررة واملسامهات الطوعية لتمويل  2018-2021

األول  اليت أقّرها اجمللس يف ديسمرب/كانون 2021-2020التعديالت يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة لعمل. وتعكس بر�مج ا
توجيهات األجهزة الرائسية إضافة إىل رؤية  2021-2020والتعديالت اإلضافية يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة  2019

 املدير العام اجلديد من أجل تنفيذ بر�مج العمل لفرتة السنتني على أكرب قدر من الكفاءة والفعالية. 

ويُعّد اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة لفرتة ترتاوح بني عشر إىل مخس عشرة سنة وجتري مراجعته كل أربع سنوات.  17-
 20214،واإلطار االسرتاتيجي اجلديد الذي سيعرض على األجهزة الرائسية خالل دوراهتا األوىل اليت ستعقدها يف سنة 
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 ل وبر�مج العمل وامليزانية أي اخلطة املتوسطة األجل يشكل األساس للنسخة املقبلة من اخلطة املتوسطة األج
. وسيجّسد اإلطار االسرتاتيجي اجلديد رؤية املنظمة 2023-2022وبر�مج العمل وامليزانية للفرتة  2025-2022للفرتة 

ا لرؤية وهو سيعطي دفعً  2030بشأن عامل مستدام قوامه األمن الغذائي للجميع يف سياق خطة التنمية املستدامة لعام 
العام من أجل بناء منظمة ديناميكية ومعززة من أجل عامل أفضل وملساندة األعضاء يف سعيهم إىل حتقيق أهداف  املدير

 التنمية املستدامة. 

بعض املعلومات اإلضافية عن شعبة النظم الغذائية وسالمة األغذية اجلديدة وعالقتها  م إعطاء�هل لك -5السؤال 
 مبواصفات الدستور الغذائي يف املركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية؟

املنظمة برمتها  ستوىموتوسيع نطاقه على  ستتوىل شعبة النظم الغذائية وسالمة األغذية دمج دعم النظم الغذائية -18
يف جمال تعزيز نظم سالمة األغذية ومراقبة جودهتا والدعم الفين الذي  لعريقةاوقدراهتا املنظمة  ربةخمن خالل اجلمع بني 

ريع التجارية الزراعية. وميكِّن سالسل القيمة واالستثمارات والصناعات الزراعية وتنمية املشا طويرتتقدمه للبلدان يف جماالت 
إنتاج أغذية آمنة وصحية مع  وحنضمان توجيه النظم الغذائية دة اليت تقدمها لتفعيل املساعدمج هذين اجلانبني املنظمة من 

إىل األعضاء يف ما  الدعم املقدم علها يف صميمجسالمة األغذية عن طريق العمل يف جمال إبراز  العمل يف الوقت ذاته على
يتعلق إبحداث حتّول يف النظم الغذائية. وإن الصياغة احلالية ملسار العمل األول ملؤمتر القمة حول النظم الغذائية من أجل 

 سالمة األغذية. "أغذية آمنة ومغذية للجميع" تبّني ابلفعل تزايد تسليط الضوء على

ية، ضمن إطار النهج اجلديد، مع مجيع الشعب األخرى، وستتفاعل شعبة النظم الغذائية وسالمة األغذ -19
بذلك �ًجا فعلًيا قوامه النظم. فعلى سبيل املثال، يف ما يتعلق بشعبة التغذية، سيظل املوظفون املتخصصون املعنيون  جمّسدة

الغذائية وسالمة  ابلتغذية والنظم الغذائية يف كنف الشعبة ولكن سيتم دجمهم من خالل العمل الرباجمي مع شعبة النظم
 التغذية تشكِّل جانًبا مهًما للغاية من الَنهج القائم على النظم. األغذية ألن

يستضيف هيئة الدستور سوجتدر اإلشارة إىل أن املركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية  -20
سالمة األغذية (من خالل على مخاطر للبتقييمات  هليئةاتزويد شعبة النظم الغذائية وسالمة األغذية  اصلو الغذائي. وست

 فصلالبشكل أفضل عملية  طّبقتأجهزة اخلرباء املشرتكة بني املنظمتني). وستتمكَّن املنظمة بفضل اهليكل اجلديد من أن 
حتليل املخاطر  سالمة األغذية (املشورة العلمية) وإدارة املخاطر (الدستور الغذائي) متاشًيا مع منوذجلى عخاطر املتقييم  بني

املقبول عاملًيا والذي يقتضي من املنظمتني احلرص على توخي الدقة يف الفصل بني العمل القائم على أسس علمية لتقييم 
بشكل متزايد  خلاضعاسالمة األغذية ونشاط وضع املواصفات الذي تضطلع به هيئة الدستور الغذائي و على خاطر امل
خاطر املأمانة الدستور الغذائي وأنشطة تقييم  أيإىل ضمان عمل كلتا الوظيفتني، دوافع سياسية. وسيؤدي اهليكل اجلديد ل

سالمة األغذية، بشكل مستقل متاًما، ولكن مع وجود تفاعالت فعالة بني القائمني على إدارة املخاطر والقائمني على على 
 تقييمها.
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املنظمة  مؤخًرا مركز االستثمار يف بعض املعلومات اإلضافية عن العمل الذي اضطلع به م إعطاء�هل لك -6السؤال 
 ماليني دوالر أمريكي؟ 8ز�دة االعتمادات الصافية املقرتحة البالغة كيف ستستخدم و 

لالستثمارات العامة واخلاصة يف جمايل األغذية والزراعة،  يقدم مركز االستثمار يف املنظمة دعًما شامالً  -21
 وتنمية القدرات واالبتكار واملعرفة والتعّلم.السياسات التمكينية  ويعزز

إحداث  من أهداف التنمية املستدامة، 2و 1، مبا يف ذلك اهلدفان 2030وسيقتضي حتقيق أهداف خطة عام  -22
. ويف الوقت احلايل، يعكف مركز االستثمار، الذي يعمل مع املؤسسات االستثمارات العامة واخلاصةز�دة ملحوظة يف 

طار اتفاق شراكة منوذجي، على مساعدة البلدان على وضع برامج استثمار يف األغذية والزراعة املالية الدولية حتت إ
مليارات دوالر أمريكي من االستثمارات ذات الصلة. ويف ظّل املستوى احلايل ملوارد االعتمادات  6قرابة  صول علىواحل

ديدة وتطوير القائم منها. وميكن لتعزيز قدراته أن الصافية، بلغ املركز أقصى ما ميكن أن يبلغه من حيث إقامة شراكات ج
 يف البلدان. الغذائيةنظم الزراعة واليساعد على ز�دة حجم االستثمارات اجليدة يف 

دوالر أمريكي،  الينيم 33.7 ا مقدارهم 2019-2017وقد بلغ متوسط امليزانية السنوية ملركز االستثمار للفرتة  -23
بنسبة مليون دوالر أمريكي يف السنة) من موارد االعتمادات الصافية للمنظمة و  14.2املائة ( يف 42إىل  بنسبة تصلمتويله  مت

 دوالر أمريكي) من اإليرادات اخلارجية والداخلية. الينيم 19.4املائة ( يف 58

مشاريع وتتأتى اإليرادات من العمل مع الشركاء املتعاونني ومن العمل حتت إطار مشاريع حساابت األمانة و  -24
تقين مع سائر شعب املنظمة ومكاتبها امليدانية. ومتوسط اإليرادات السنوية املتأتية من املؤسسات املالية التعاون البر�مج 

دوالر  )2 (مليو�دوالر أمريكي)، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية ( الينيم 13.3الدولية هو كاآليت: البنك الدويل (
دوالر أمريكي)، وغري ذلك، مبا يشمل مصارف التنمية اإلقليمية  الينيم 2.9أمريكي)، واملصرف األورويب لإلنشاء والتعمري (

 مليون دوالر أمريكي). 1.2(

لكل  ماليني دوالر أمريكي 8موارد االعتمادات الصافية ملركز االستثمار مبا قيمته يف ومن شأن الز�دة املقرتحة  -25
ماليني  8أدىن  حدكلية الدولية والشركاء اآلخرين تبلغ  فرتة سنتني أن تضاهي موارد مالية إضافية مقدمة من املؤسسات املا

. اتلتوسيع نطاق خدمات دعم االستثمار التمويل املشرتك  إلمكان استخدام هذاابدوالر أمريكي لكل فرتة سنتني، و 
�دة االستثمارات مليون دوالر أمريكي يف كل فرتة سنتني عن ز  16ا إىل التجارب األخرية، سيسفر مبلغ إضايف قيمته واستنادً 

تقريًبا. ويكمن اهلدف املنشود، يف ظل موارد االعتمادات  5مليون دوالر أمريكي 800األغذية والزراعة بقيمة جمايل يف 
حالًيا على املفاوضات جارية و  الصافية املقرتحة اإلضافية، يف توسيع نطاق العمل مع املؤسسات املالية الدولية األخرى.

مع مصرف التنمية للبلدان األمريكية من أجل إطالق عملية مماثلة لعملية البنك الدويل. ومن املتوقع حبلول  وجه التحديد
 حنو مطلع اخلريف توقيع مذكرة تفاهم مع املصرف اآلسيوي لالستثمار يف البنية التحتية؛ وهبدف إنشاء مرفق للتعاون على

 . 2018نمية األفريقي يف �اية عام مذكرة تفاهم جديدة مع مصرف الت رى التوقيع علىج، أكثر منهجي

قيمة استثماراهتا  لغتبمن مشاريع االستثمارات العامة  32، قدم مركز االستثمار الدعم لتصميم 2019ويف عام  -26
ا، بتمويل من املؤسسات املالية الدولية. وقدم الدعم الفين أيًضا لتنفيذ بلدً  26دوالر أمريكي يف  راتليام 5.7مجالية اإل

برية من برامج االستثمارات اجلارية يف ما يزيد عن مائة بلد. وتشمل املؤسسات املالية الدولية الشريكة الرئيسية حافظة ك

                                                            
 متحفظ (قد يبلغ الضعف تقريًبا)تقدير   5
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البنك الدويل والصندوق الدويل للتنمية الزراعية واملصرف األورويب لإلنشاء والتعمري والصندوق األخضر للمناخ  من كالً 
ي جنًبا إىل جنب مع املصارف اإلقليمية، مثل مصرف التنمية يف البلدان األمريكية، العاملي للزراعة واألمن الغذائ والرب�مج

 ومصرف التنمية الكارييب ومصرف التنمية األفريقي ومصرف التكامل االقتصادي ىف أمريكا الوسطى. 

غذية والزراعة اسرتاتيجية تتعلق ابأل 13كما أجنز مركز االستثمار، يف ما يتعلق ابلدعم يف جمال السياسات،  -27
من احلوارات والفعاليات بشأن السياسات  13دراسة قطاعية، وتوىل تيسري  27دراسات خاصة ابلسياسات و 9و

القطاعني العام واخلاص. وإن الكثري من هذا العمل، الذي يضطلع به ابلتعاون مع املصرف األورويب لإلنشاء والتعمري،  بني
البنك الدويل والصندوق  لتعاون معابص، يف حني أن العمل املتبقي، الذي ينفذ يسهم يف ز�دة استثمارات القطاع اخلا

الدويل للتنمية الزراعية، يهدف إىل دعم خطط االستثمارات الزراعية الوطنية واالسرتاتيجيات القطرية (على سبيل املثال 
أفريقيا، مع البنك الدويل، وبر�مج خطط االستثمارات الزراعية الوطنية، حتت إطار الرب�مج الشامل للتنمية الزراعية يف 

 .)ةمع الصندوق الدويل للتنمية الزراعي الفرص االسرتاتيجية القطرية

وقد شهدت الفرتة نفسها ز�دة يف دعم االستثمارات اخلاصة والتمويل املختلط من خالل الشراكات القائمة  -28
البنك الدويل والصندوق الدويل للتنمية الزراعية واملصرف األورويب لإلنشاء والتعمري. ويهدف هذا العمل إىل االستفادة  مع

من التمويل اخلاص غري املستغل مبا فيه الكفاية لز�دة االستثمارات الزراعية املسؤولة وتعزيز سالسل القيمة الزراعية وتعزيز 
من مهام املساعدة  12ثال، قام املركز، ابلتعاون مع املصرف األورويب لإلنشاء والتعمري، بتنفيذ الشمول املايل. فعلى سبيل امل

 .2019الفنية دعًما لتنمية سالسل القيمة يف عام 

إىل وضع ترتيبات ثنائية جديدة مع االحتاد األورويب لتعزيز  2019وإضافة إىل ذلك، ابدرت املنظمة أيًضا يف عام  -29
، يقدم املركز خدمات استشارية AgrIntel. ففي إطار املبادرة األوىل، اثنتني يل املختلط من خالل مبادرتنيأدوات التمو 

يف االحتاد األورويب. وحىت اليوم، متّكن الفريق االستشاري من احلجم لنافذة القطاع اخلاص للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 
ت بطلب للحصول على متويل من االحتاد األورويب مقرتحات االستثمار من ثالثة صناديق ذات أثر تقدم من 71تقييم 

، (بر�مج التعاون بني املنظمة AgrInvestأما املبادرة الثانية، مليون دوالر أمريكي.  350رتاكمية بلغت قيمة استثماراهتا ال
ة اإلقراض مليون دوالر أمريكي) فتقدم خدمات فنية واستشارية ملصرف التنمية األوغندي لز�دة حافظ 2.2واحلكومات، 

 األغذية والزراعة.يل ملتصلة ابملشاريع اخلاصة يف جماا

مهية توافر التمويل الكايف، ملاذا ليست هناك أي ز�دة  -7السؤال  مقرتحة يف ميزانية مكتب  ضافيةإابلنظر إىل أ
 العام؟ املفتش

)، مت تزويد مكتب CL 163/3(الوثيقة  2021-2020على بر�مج العمل وامليزانية للفرتة  لتعديالتايف إطار  -30
) لتعزيز عمليات التحقيق 4-دوالر أمريكي (ما يعادل وظيفة واحدة برتبة ف 400 000املفتش العام مببلغ إضايف قدره 

جيريها. وقد أسفرت هذه األموال اإلضافية عن رفع امليزانية األساسية ملكتب املفتش العام إىل مستوى اإلنفاق الفعلي  اليت
 .2019-2018يف الفرتة 

يف الفرتة ، أعلى ممّا كان عليه 2021-2020ومن املتوقع أن يكون االنفاق على عمليات التحقيق، يف الفرتة  -31
بسبب تزايد عدد الشكاوى املقدمة وعبء العمل الناتج عن ذلك. ولئن كان مكتب املفتش العام يتوقع اآلن  2018-2019

ة املتاحة جراء الوظائف الشاغرة والتعديالت على خطة العمل ذات الصلة من املخصصات احلالي 2020تغطية متطلبات عام 
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أن تكون هناك حاجة إىل توفري  ن احملتملماملراجعة والتحقيق)،  مليات السفر ألغراضع(تعليق مجيع  19-جبائحة كوفيد
ل حتديد وفورات املوارد املتاحة حسب االقتضاء من خال إلدارة تدابري. وسيتم حتديد 2021أموال إضافية ابلنسىبة إىل عام 

 . وكما كان الشأن يف فرتة السنتنيّكن مكتب املفتش العام من أتدية الوالية امللقاة على عاتقها ميمبيف جماالت أخرى، 
، ستحاط جلنة املالية علًما، يف التقارير السنوية عن أداء امليزانية وعمليات النقل بني الربامج وأبواب امليزانية، 2018-2019

 ي تعديالت من هذا القبيل. إبجراء أ

مع جلنة املراجعة اليت "ترحب ابلتدابري اليت متت  2020هذا النهج أيًضا يف فرباير/شباط  رت مناقشةجوقد  -32
مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد ومكتب املفتش العام لتخفيف النقص احملتمل يف املوارد املدرجة  مناقشتها مع

 6".ملسألةايف مراقبة  ريف امليزانية، وخاصة يف جماالت التحقيق، مع االستمرا
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