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 2019-2018استخدام الرصيد غري املنفق من اعتمادات الفرتة املالية 
 

 املوجز
 

ماليــــني دوالر  3.6وقـــدره  2019-2018تتضـــمن هـــذه الوثيقــــة اقرتاًحـــا حمـــّداًث الســــتخدام الرصـــيد غــــري املنفـــق مـــن الفــــرتة 
 على توجيهات االجتماع املشرتك من أجل استعراضه واملوافقة عليه من جانب اجمللس.  أمريكي بناءً 

 
 من جانب اجمللس ااملقرتح اختاذه اتاإلجراء

 
 إّن اجمللس مدعو يف دورته الرابعة والستني بعد املائة إىل القيام مبا يلي: 

 
ماليـني دوالر أمريكـي  3.6بقيمـة  2019-2018املوافقة على استخدام الرصيد غري املنفق مـن اعتمـادات الفـرتة  (أ)

 ؛ 1اجلدول للبنود اخلمسة املعروضة ضمن 

املقرتحــة ملــرة واحــدة، إىل جلنــة  اخلمســةتنفيــذ مشــاريع االســتخدامات وأخــذ العلــم أبنــه ســيجري رفــع التقــارير عــن  (ب)
املالية كجزء من عملية اإلبالغ االعتيادية بشأن أداء امليزانية، وإىل األجهزة الرائسـية يف إطـار تقريـر تنفيـذ الـربامج 

 .2021-2020للفرتة 
 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 Beth Crawfordالسيدة 

 مديرة مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد 
 2298 5705 3906+اهلاتف: 
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 2019-2018استخدام الرصيد غري املنفق من اعتمادات الفرتة املالية 
 
ـــة،  4مـــن املـــادة  2أجـــاز املـــؤمتر يف دورتـــه احلاديـــة واألربعـــني للمـــدير العـــام، مـــع مراعـــاة الفقـــرة  -1 مـــن الالئحـــة املالي

 2021-2020لالستخدامات ملرة واحدة خالل الفـرتة  2019-2018استخدام أي رصيد غري منفق من اعتمادات الفرتة 
وذلــك بنــاء علــى اقــرتاح يعــرض علــى االجتمــاع املشــرتك بــني جلنــيت الــرب�مج واملاليــة واجمللــس ويوافقــان عليــه يف اجتماعاهتمــا 

 20202.ونيو/حزيران املنعقدة يف مايو/أ�ر وي
 
 2020واســتعرض االجتمــاع املشــرتك بــني جلنــيت الــرب�مج واملاليــة يف دورتــه الــيت عقــدها خــالل شــهر يونيــو/حزيران  -2

-2018اسـتخدام الرصـيد غـري املنفـق مـن اعتمـادات الفـرتة املاليـة عـن  FC 180/6 (JM 2020.1/2)ابلوثيقـة  1امللحـق 
 ، تتنــــاول حتديــــًدا: 1ضــــمن امللحــــق  1-1-اجلــــدول ألــــفحــــات أربعــــة واردة يف وأبــــدى أتييــــده بشــــكل عــــام القرتا .2019

ــــة؛ (1( ــــة املكانيــــة؛ (2) التحســــينات يف جمــــال الرقمن  ) ومركــــز عمليــــات الطــــوارئ؛ 3) وأمــــن املعلومــــات والبيــــا�ت اجلغرافي
 ) ومرافق مراقبة األمن وإدارة األزمات.4(
 
والـنظم الغذائيـة يف ظــل  العـامليوشـدد كـذلك علـى ضـرورة تعزيـز القـدرة علـى الصــمود ابلنسـبة إىل األمـن الغـذائي  -3

ماليـني  1.3. وطلب من اإلدارة حتديد أوجه االستخدام البديلة املناسبة ملبلـغ 19-األزمة العاملية النامجة عن جائحة كوفيد
ماليـــني دوالر أمريكـــي مـــن أجـــل "ز�دة املـــوارد البشـــرية يف األجـــل  0.7دوالر أمريكـــي مقرتحـــة لتحـــديث مرافـــق املطـــبخ و

القصـــري بغيـــة تلبيـــة االحتياجـــات املتعلقـــة ابلبيـــا�ت والتحليـــل والـــدعم للسياســـات اخلاصـــة ابلبلـــدان واألقـــاليم" مـــع إســـناد 
لسـتني بعـد املائـة للمجلـس وعرض هذه االستخدامات البديلـة قبـل الـدورة الرابعـة وا 19-األولوية لالستجابة جلائحة كوفيد

 الستعراضها واملصادقة عليها.
 
ـــــة  -4  وقـــــدره 2019 - 2018وتتضـــــمن هـــــذه الوثيقـــــة اقرتاًحـــــا حمـــــداًث الســـــتخدام الرصـــــيد غـــــري املنفـــــق للفـــــرتة املالي

 ماليني دوالر أمريكي بناء على توجيهات االجتماع املشرتك، الستعراضه من جانب اجمللس واملوافقة عليه. 3.6
 
ومـــا يرتتـــب عنهـــا مـــن تبعـــات صـــحية واجتماعيـــة واقتصـــادية، مقرتنـــة آباثر الظـــواهر اجلويـــة  19-كوفيـــدفجائحـــة   -5

القصــوى وانتشــار اآلفــات وغــري ذلــك مــن أحــداث غــري متوقعــة، متثــل خطــرًا ال ســابق لــه يف العصــر احلــديث، يهــدد الــنظم 
هتمامات. ويف هذا السياق، ترد ضمن اجلـدول الغذائية احلديثة. كذلك فإّن محاية املوظفني ومقار العمل هي يف صلب اال

 . 2019-2018ومبزيد من التفصيل أد�ه مخسة عناصر الستخدام الرصيد غري املنفق للفرتة  1
  

                                                      
 .CL 2019/REPمن الوثيقة  73الفقرة   2



CL 164/5 Sup.1 3 

 

 (مباليني الدوالرات األمريكية)  2019-2018: اقرتاح استخدام الرصيد غري املنفق للفرتة 1اجلدول 
 
 القيمة ابلدوالر األمريكي البند 
 2.0  19-استجابة املنظمة الشاملة جلائحة كوفيد -النظم الغذائية العاملية واألمن الغذائي  اقرتاح جديد: 1

 0.6 التحسينات يف جمال الرقمنة 2

 0.3 أمن املعلومات والبيا�ت اجلغرافية املكانية 3

 0.2 مركز عمليات الطوارئ 4

 0.5 هبا؛مرافق إدارة الشؤون األمنية واألزمات والتحكم  5

 3.6 اجملموع 

 
ابالســـتفادة مـــن التجــــارب املختلفـــة خــــالل  19-وقـــد اســـتجابت املنظمــــة بســـرعة وبفعاليـــة لنشــــوب أزمـــة كوفيــــد -6

األزمــات الغذائيــة الســابقة، مــن أجــل حتديــد املصــادر احملتملــة لألمــن الغــذائي، ومصــادر اخللــل يف النظــام الغــذائي الــيت تنشــأ 
مــــن خــــالل جمموعــــة متنوعــــة مــــن القنــــوات تشــــمل األزمــــات املاليــــة ونقــــص األغذيــــة واجلــــوائح الصــــحية وإغــــالق احلــــدود، 

 يف اإلنتاج، وا�يار الطلب، إىل جانب جمموعة من االختالالت احمللية.والصدمات 
 
 وقــــد وضــــعت املنظمــــة منوذًجــــا عمليًــــا للــــنظم الغذائيــــة مــــن أجــــل حتديــــد قنــــوات انتقــــال األزمــــات، وهــــو متكيّــــف  -7

قـــت آين، مـــع بر�جمهـــا اجلغـــرايف املكـــاين الـــذي أطلـــق حـــديثًا هبـــدف نقـــل جمموعـــة واســـعة مـــن املعلومـــات ذات الصـــلة يف و 
 وإدماجهــا، وتقيــيم حالــة األقــاليم والبلــدان إزاء خمــاطر حمــددة، والتحــّرك بســرعة إلشــراك القــادة السياســيني يف تقــدمي املشــورة 
يف جمــال السياســات يف الوقــت املناســب للتقليــل إىل أدىن حــد مــن اآلاثر غــري املقصــودة النامجــة عــن اإلجــراءات السياســاتية 

 حة أو التصدي للركود االقتصادي.املتخذة للقضاء على اجلائ
 
 وتتحــــرك املنظمــــة علــــى وجــــه الســــرعة يف ســــبيل توعيــــة األعضــــاء حبزمــــة االحتياجــــات اخلاصــــة ابلبلــــدان والــــدعوة  -8

 ، ابإلضــــافة إىل تفعيــــل الــــدعم الفــــين واملــــوارد وحشــــد طاقــــات اخلــــرباء ومواءمتهــــا 19-إىل تلبيتهــــا اســــتجابة جلائحــــة كوفيــــد
 مع املشاريع. ومن املقرتح هبذا الصدد استخدام املوارد لدعم: 

 
أطلــق مــؤخرًا  19-املصــممة يف إطــار بــر�مج شــامل خــاص بكوفيــد 19-اســتجابة املنظمــة الشــاملة جلائحــة كوفيــد )1(

كة ابلنسبة إىل األنشطة املؤثرة وحيثما يكون ابإلمكان تكثيف اجلهود وذلك من منطلق األولو�ت اإلمنائية املشـرت 
الســّت التاليــة: التجــارة، مبــا يف ذلــك التجــارة األقاليميــة ومواصــفات ســالمة األغذيــة؛ واحلــد مــن الفقــر والتكامــل 
االقتصــادي واحلمايـــة االجتماعيــة؛ والوقايـــة مــن اجلـــوائح احليوانيـــة املصــدر مـــن خــالل توســـيع نطــاق �ـــج "صـــحة 

؛ والبيـا�ت واملعلومـات 19-نهـوض بعـد كوفيـدواحدة"؛ وحفز قدرة أصحاب احليازات الصـغرية علـى الصـمود وال
 ). مليون دوالر أمريكي 2.0 ،1، البند 1اجلدول والتحليل؛ وحتويل النظم الغذائية (

 
وقد جرى الرتكيز أيًضا على أمهية االنتقـال بسـرعة إىل منظمـة رقميـة.  وهبـذا الصـدد، جـرى تقـدمي اقرتاحـني اثنـني  -9

لتحــديث أســاليب العمــل وتعزيــز مرونــة املــوظفني مــن خــالل أدوات التعــاون وتعزيــز الــدعم يف جمــال تكنولوجيــا املعلومـــات 
 للربامج الرئيسية/ذات األولوية على النحو التايل: 
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إجــراء حتســينات يف جمــايل التحــديث والرقمنــة مبــا يف ذلــك شــراء أجهــزة حممولــة وأجهــزة ترميــز للمــؤمترات الفيديويــة  )2(
 )؛ماليني دوالر أمريكي 0.6، 2، البند 1اجلدول (

وإجـراء حتســينات يف أمــن املعلومـات وختــزين البيــا�ت اجلغرافيــة املكانيـة مبــا يف ذلــك دعــم مبـادرة "العمــل يــًدا بيــد"  )3(
 . ماليني دوالر أمريكي) 0.3، 3، البند 1اجلدول (

 
، علـــى احلاجـــة إىل تـــوفري أدوات حمســـنة ومتطـــورة 19-ومت تســـليط الضـــوء أيًضـــا يف الســـياق احلـــايل جلائحـــة كوفيـــد -10

 حلمايــــة املــــوظفني ومقــــار العمــــل يف مجيــــع أحنــــاء العــــامل، فضــــًال عــــن تيســــري االســــتجابة حلالــــة الطــــوارئ وتعزيــــز االســــتجابة 
 على مستوى املنظمة حلاالت الطوارئ. وجرى هبذا الصدد تقدمي االقرتاحني التاليني: 

 
رفع مستوى املركز احلايل إلدارة حاالت طوارئ الصحة احليوانية وتعزيز االستجابة حلاالت الطوارئ علـى مسـتوى  )4(

 )؛ر أمريكيمليون دوال 0.2 ،4، البند 1اجلدول املنظمة إلنشاء مركز متكامل لعمليات الطوارئ (

وحتــديث وتعزيــز غرفــة مراقبــة األمــن وإدارة األزمــات، وإنشــاء غرفــة إلدارة األزمــات إلاتحــة التفاعــل بــني مكاتــب  )5(
ـــــــع أحنـــــــاء العـــــــامل خـــــــالل األزمـــــــات ( ـــــــة والزراعـــــــة يف مجي ـــــدول منظمـــــــة األغذي ـــــد 1اجلــ ـــــــني  0.5 ،5، البنــ  مالي

 ).دوالر أمريكي
 


