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) اإلطار االسرتاتيجي 1للمجلس بشأن ( 1من تقرير الدورة السادسة والستني بعد املائة امقتطفً ) هذه الوثيقة: (أوًال تقّدم 
) 3( ؛2023-2022وبر�مج العمل وامليزانية للفرتة  2025-2022اخلطة املتوسطة األجل للفرتة و ) 2؛ (2031-2022للفرتة 

توجيهات اجمللس يف قراءة اجلداول واملالحق  التعديالت املستقبلية ) تعكسايً و(اثن 2ية؛مشروع القرار حول اعتمادات امليزانو 
 ، يف التعديالت املستقبلية،. وسوف تعكس اإلدارة2031-2022بعنوان اإلطار االسرتاتيجي للفرتة  C 2021/7ابلوثيقة 

بعنوان اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  C 2021/3واجلداول واملالحق اخلاصة ابلوثيقة  االعتبارات ذاهتا يف قراءة الفقرات
 .2023-2022وبر�مج العمل وامليزانية للفرتة  2022-2025
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 من تقرير الدورة السادسة والستني بعد املائة للمجلس طف مقت -ًال أوّ 
 )2021أبريل/نيسان  26-30(

 2031-2022اإلطار االسرتاتيجي للفرتة 

3 

، وقام على وجه اخلصوص 2031-2022اإلطار االسرتاتيجي للفرتة بعنوان   7/2021Cاجمللس الوثيقة  استعرض -10
 مبا يلي:

عملية التشـــــــاور الواســـــــعة والشـــــــاملة والشـــــــفافة اليت اُّتبعت لدى صـــــــياغة اإلطار االســـــــرتاتيجي للفرتة  مثّن )أ(
هذا األخري يعكس التوجيهات واألولو�ت املنبثقة عن املؤمترات اإلقليمية واللجان ن ، وكو 2022-2031
 الفنية؛

قة اجلارية حالًيا  2031-2022بكون اإلطار االســـــــــــــــرتاتيجي للفرتة  ورّحب )ب( يبين على الّزخم والتحوالت املنســـــــــــــــّ
التنظيمي املرن والنســــــقي؛ واملبادرات  املنظمة، مبا يف ذلك ز�دة الكفاءة، والتبســــــيط والُنهج املبتكرة؛ واهليكل يف

والتعايف منها، مدعومة ابلتحالف من  19-على غرار مبادرة العمل يًدا بيد وبر�مج االســـــــــــــــتجابة جلائحة كوفيد
  أجل الغذاء، ما حيول دون احتمال حصول تداخل مع وال�ت الوكاالت األخرى اليت توجد مقارها يف روما؛

بوجوب تشــــــــجيع الســــــــردية االســــــــرتاتيجية للتحول بطريقة متناســــــــقة، حســــــــب االقتضــــــــاء، ومبا يتفق مع  ورّحب )ج(
 كفاءة ومشوًال أكثر  4الســـياقات والقدرات الوطنية ورهًنا بتلك الســـياقات والقدرات، وحتقيق نظم زراعية وغذائية

، من دون ترك أي ياة أفضــلإنتاج أفضــل وتغذية أفضــل وبيئة أفضــل وحوقدرة على الصــمود واســتدامة من أجل 
  واألهداف العاملية الثالثة ألعضاء املنظمة؛ 2030أحد خلف الركب دعًما لتحقيق خطة عام 

) وأهداف التنمية 2030(خطة عام  2030اتســـــــاق اإلطار االســـــــرتاتيجي مع خطة التنمية املســـــــتدامة لعام  ومثّن )د(
إرسـاء روابط أمنت  طلب، و 10و 2و 1املسـتدامة املنبثقة عنها، ومع املنظور التوجيهي ألهداف التنمية املسـتدامة 

 ؛الفضائل األربعبني أهداف التنمية املستدامة و

 عية والبيئية) على أمهية إقامة توازن بني الركائز الثالث للتنمية املســـــــتدامة (االقتصـــــــادية واالجتما وســـــــّلط الضـــــــوء )ه(
يف جممل أقســـام اإلطار االســـرتاتيجي، مبا يف ذلك يف عدد جماالت األولوية الرباجمية وختصـــيص أموال امليزانية بني 

 ؛الفضائل األربع

                                                      
؛  10/166CLمن الوثيقة  18و 17؛ والفقراتن  9/166CLمن الوثيقة  9و 8؛ والفقراتن  8/166CLمن الوثيقة  9؛ والفقرة  7/2021Cالوثيقة   3

 CL 166/PV/11 و ؛CL 166/PV/4و؛ CL 166/PV/3؛ وCL 166/ PV/2؛ وCL 166/PV/1والواثئق 
ـــــــــــــــ مبا يف ذلك فرتة زرعه وصــيده وحصــده وجتهيزه وتعبئته ونقله وتوز   4 يعه واإلجتار به يغطي النظام الزراعي والغذائي مســار الغذاء من املزرعة إىل املائدة ـ

واستثمار وخيار له  للمعيشة، وكل شخص ونشاط وشرائه وإعداده وأكله والتخلص منه. كما يشمل املنتجات غري الغذائية اليت تشكل هي أيًضا سبيًال 
ويشــمل مصــطلح "الزراعة" ومشــتقاته يف دســتور املنظمة مصــايد األمساك واملنتجات البحرية  دور يف إيصــال هذه املنتجات الغذائية والزراعية إىل متناولنا.

 والغاابت واملنتجات احلرجية األولية. 
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نحو الواجب وبشـــــــكل حمايد ومتزن وقائم على العلوم واألدلة، يف مجيع الُنهج العلى ضـــــــرورة النظر على  وشـــــــّدد )و(
املتاحة، لالســــتفادة من املزا� النســــبية ملنظمة األغذية والزراعة من أجل تعزيز العمل على نطاق والنظم واألدوات 

 واسع حتقيًقا لقدر أعظم من االستدامة واألثر يف األمد الطويل استجابًة الحتياجات األعضاء؛

 ) واالبتكار،2(يا، ) التكنولوج1 ("العوامل املســـــــــــــــّرعة" األربعة الشـــــــــــــــاملة واملشـــــــــــــــرتكة بني القطاعات أي ودعم )ز(
 ) والعناصر املكّملة (احلوكمة، ورأس املال البشري، واملؤسسات)؛4 () والبيا�ت،3(

اإلطار، املرتكز على أهداف التنمية املســــتدامة، يســــمح ملنظمة األغذية والزراعة بتفصــــيل الغا�ت  كونب ورّحب )ح(
مم املتحدة اإلمنائية على املســـــــــــتوى القطري اليت كلفت هبا ونتائج كل منها مبا يتماشـــــــــــى مع أهداف منظومة األ

 ومع الشركاء؛

ا بقـــــدرة قمـــــة األمم املتحـــــدة للنظم الغـــــذائيـــــة لعـــــام  )ط( ونتـــــائجهـــــا املتوقعـــــة، على دعم حتقيق  2021وأخـــــذ علمـــــً
، ووجوب أن يتناوهلا األعضــاء، 2و 1وأهداف التنمية املســتدامة التابعة هلا، وابألخص اهلدفني  2030 عام خطة

االقتضــــــاء، من خالل األجهزة الرائســــــية فضــــــًال عن الفعاليات الرئيســــــية األخرى مثل مؤمتر قمة طوكيو حســــــب 
 للتغذية من أجل النمو؛

ابملواضـــيع الشـــاملة اليت تعاجلها منظمة األغذية والزراعة، مثل املســـاواة بني اجلنســـني والشـــباب واإلدماج،  ورّحب )ي(
إىل عقد مشـــــــــــــــاورات مفتوحة  تطلعوعدم ترك أي أحد خلف الركب، و  2030بدورها يف حتقيق خطة عام أقّر و 

وشــــــــفافة وشــــــــاملة مع األعضــــــــاء بشــــــــأن خطة العمل اجلنســــــــانية وخطة عمل الشــــــــباب يف الريف قبل تقدميهما 
ومتكني املرأة الدورة املقبلة للجنة الرب�مج من أجل ضـــمان مجلة من األمور منها تعميم املســـاواة بني اجلنســـني  إىل

 حنو فعال وكفء يف مجيع أعمال املنظمة مصحوبة بغا�ت وخمرجات ومؤشرات؛على 

على ضــرورة إبراز عمل املنظمة على حنو أكرب يف جمال أســواق الســلع األســاســية والتجارة، ضــمن  وســّلط الضــوء )ك(
مدادات أمهية ســـــــــالســـــــــل اإل وأبرزأبمهية إدراج هذا العمل يف اإلطار االســـــــــرتاتيجي اجلديد،  ونّوهواليتها،  نطاق

 الغذائية العاملية والتجارة الدولية املفتوحة والشفافة والقابلة للتنبؤ، مع مراعاة والية املنظمة يف هذا الصدد؛

 على أمهية تغري املناخ والتنوع البيولوجي ضمن نطاق والية املنظمة يف اإلطار االسرتاتيجي؛ الضوء وسّلط )ل(

ثية، والتعاون مع بر�مج األمم املتحدة للبيئة، وســـــائر املنظمات أمهية �ج "صـــــحة واحدة"، والشـــــراكة الثال وأبرز )م(
 األخرى املعنية، مبا يتماشى مع والية كل منها يف هذا الصدد؛ الدولية

مبجاالت األولوية الرباجمية اليت صيغت ابعتبارها مواضيع فنية متعّددة التخصصات وقائمة على القضا�،  ورّحب )ن(
 ؛الفضائل األربعالربامج اليت ستنفذها املنظمة يف إطار  لالسرتشاد هبا يف

أمهية ضــــــــمان الرتكيز بشــــــــكل منصــــــــف على مصــــــــايد األمساك والغاابت يف مجيع جماالت األولوية الرباجمية  وأبرز )س(
 واإلطار االسرتاتيجي؛

ني واجملتمعات احمللية، أمهية صــغار املزارعني واملزارعني األســريني، وخباصــة النســاء الريفيات والســكان األصــلي وأبرز )ع(
 ابعتبارهم أصحاب مصلحة رئيسيني ملستقبل األغذية والزراعة والنظم الغذائية املستدامة؛
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على أمهية مجيع أشــــكال االبتكار، مبا يشــــمل الرقمنة، مبوازاة ضــــمان محاية خصــــوصــــية البيا�ت وحقوق  وشــــّدد )ف(
 لبيئة وجتارة السلع واألغذية، واألمن الغذائي والتغذية؛امللكية الفكرية، بصفتها قّوة دافعة يف جماالت الزراعة وا

األمهية االســـــــرتاتيجية والتحفيزية لرب�مج التعاون التقين وســـــــائر األعمال الفنية اليت تضـــــــطلع هبا  وأّكد من جديد )ص(
ا لتلبية االحتياجات اخلاصـــة بكل بلد، يف إطار اجلهود  املنظمة يف ســـياق هيكلها املؤســـســـي، املصـــّممة خصـــيصـــً

 ؛2030الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة وخطة عام 

إببراز اإلطار  ورّحباألدلة الذي تضــــــــــــــطلع به املنظمة، املســــــــــــــتند إىل ابلدور اهلام للعمل املعياري العلمي و  وأقرّ  )ق(
االســـــــرتاتيجي للعمل املعياري الذي تقوم به املنظمة على حنو أكرب، وبدعمها لعمل الدســـــــتور الغذائي واالتفاقية 

 الدولية لوقاية النبااتت يف جمال وضع املواصفات؛

عميم �ج على أن اإلطار االســــرتاتيجي يتضــــّمن اســــتنتاجات املؤمترات اإلقليمية، ال ســــيما يف ما يتعلق بت وشــــّدد )ر(
النظم الغذائية يف عمليات التخطيط الوطنية، مبا يشـــــــمل احلماية االجتماعية، ما من شـــــــأنه أن يعّزز دور الزراعة 

 وضع حّد للجوع والقضاء على الفقر؛ يف

على أمهية الشـــــــــــراكات يف تنفيذ اإلطار االســـــــــــرتاتيجي، مبا يف ذلك مع ســـــــــــائر وكاالت األمم املتحدة  وشـــــــــــّدد )ش(
لية والقطاع اخلاص، وكذلك بواســــــطة الصــــــكوك مثل التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون واملؤســــــســــــات املا

 الثالثي؛

إبدراج أطر الربجمة  وأوصـــــــىعلى ضـــــــرورة املواءمة مع عملية إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية،  وشـــــــّدد )ت(
 القطرية للمنظمة ضمن إطار النتائج االسرتاتيجية؛

ملنظمة بتعزيز إدارة املخاطر مبوازاة ضـــــــــــمان اّتســـــــــــام املنظمة ابملرونة والقدرة على التكّيف، ال ســـــــــــيما التزام ا وأيّد )ث(
 وسائر التحد�ت املستقبلية املعلومة واجملهولة املاثلة أمام النظم الزراعية والغذائية؛ 19-سياق جائحة كوفيد يف

على أمهية آليات ومصادر  شّددلغرض املنشود منه، و بعناصر منوذج األعمال املتجّدد للمنظمة الذي يفي اب ونّوه )خ(
جهود املنظمة الرامية إىل توســـــــيع قاعدهتا للتمويل  وشـــــــّجعالتمويل املبتكرة الســـــــتكمال طرق التمويل التقليدية، 

إىل اإلدارة أن تضــع لألعضــاء مبادئ حمددة بشــأن ما ســيتم متويله من امليزانية العادية وما ينبغي  وطلبالطوعي، 
 له من املوارد من خارج امليزانية، مذّكرًا أبمهية ز�دة املوارد غري املخصصة.متوي

ونظر اجمللس يف توصـــــــــيات الدورة الثالثني بعد املائة للجنة الرب�مج، والدورة اخلامســـــــــة والثمانني بعد املائة للجنة  -11
 .2031-2022املالية، واالجتماع املشرتك بينهما بشأن اإلطار االسرتاتيجي للفرتة 

اجمللس، متاشـــــــًيا مع العملية املنصـــــــوص عليها يف النصـــــــوص األســـــــاســـــــية، إعداد وثيقة إضـــــــافية وإحالتها  وطلب -12
وبر�مج العمل  2025-2022واخلطة املتوســــــطة األجل للفرتة  2031-2022املؤمتر مرفقًة ابإلطار االســــــرتاتيجي للفرتة  إىل

ن التعديالت املقبلة، حبســب االقتضــاء، اســتناًدا إىل التوجيهات اخلاصــة مع إيضــاحات بشــأ 2023-2022وامليزانية للفرتة 
 الصادرة عن اجمللس وكذلك إىل توجيهات اللجان الفنية.

 2031-2022اجمللس أبن يقوم املؤمتر يف دورته الثانية واألربعني ابســــــتعراض اإلطار االســــــرتاتيجي للفرتة  وأوصــــــى -13
 .وابلنظر يف إمكانية إقراره
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  2025-2022اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 
 2023-2022وبر�مج العمل وامليزانية للفرتة 

5¨6 

، 2023-2022وبر�مج العمل وامليزانية للفرتة  2025-2022اخلطة املتوســــــــــــطة األجل للفرتة اجمللس  اســــــــــــتعرض -41
 مبا يلي: على وجه اخلصوصوقام 

بربوز االجتاه االســـــــــــــــرتاتيجي يف اخلطة املتوســـــــــــــــطة األجل وبر�مج العمل وامليزانية، وابلرتكيز فيه على دعم  رّحب )أ(
من خالل التحول الذي ينبغي تشــــــــــجيعه بطريقة متســــــــــقة حســــــــــب  2030حتقيق خطة التنمية املســــــــــتدامة لعام 

أكثر ات، حتقيًقا لنظم زراعية وغذائية االقتضـــاء ووفًقا للســـياقات والقدرات الوطنية ورهًنا بتلك الســـياقات والقدر 
من نتاج أفضــل وتغذية أفضــل وبيئة أفضــل وحياة أفضــل، كفاءة ومشوًال وقدرة على الصــمود واســتدامة من أجل إ

 دون ترك أي أحد خلف الركب؛

اق األزمة على اجلهود اليت يبذهلا املدير العام يف احلفاظ على ميزانية إمسية اثبتة للرب�مج العادي يف ســـــــــــــــي وأثىن )ب(
االقتصــادية العاملية الســائدة، مع عدم حدوث أي تغيري يف مســتوى االشــرتاكات املقررة واالعتمادات الصــافية يف 

 ؛2021-2020امليزانية مقارنة ابلفرتة 

ويف ما يتعلق ابملقرتحات الرامية إىل حتســني الصــحة املالية والســيولة واالحتياطيات لدى منظمة األغذية والزراعة،  )ج(
إبرجاء مسأليت جتديد موارد صندوق رأس املال العامل، وكذلك التمويل اإلضايف اللتزامات التغطية الطبية  أوصى

 بعد انتهاء اخلدمة، إىل فرتات السنتني املقبلة؛

ابســــــــتناد كل من املســــــــامهتني  رّحبو  2030الرتكاز جماالت األولوية الرباجمية على خطة عام  وأعرب عن تقديره )د(
االت األولوية الرباجمية إىل أهداف التنمية املســــتدامة، وكذلك املســــامهات اإلضــــافية، مســــلًما ابلطبيعة األوليني جمل

، وضـــــرورة تناول األبعاد الثالثة للتنمية املســـــتدامة على حنو الفضـــــائل األربعاملرتابطة ألهداف التنمية املســـــتدامة و
 أكثر اتزاً�؛

بني مؤشــرات خمرجات املنظمة ومؤشــرات أهداف التنمية املســتدامة عند  اإلدارة إىل ضــمان الروابط املباشــرة دعاو  )ه(
  صياغة إطار النتائج؛

على أمهية العمل املعياري املســـــــــــــــتند إىل العلوم واألدلة الذي تضـــــــــــــــطلع به املنظمة، واملنافع العامة  وأعاد التأكيد )و(
العمل املعياري للمنظمة على حنو متزايد يف إلبراز  وأعرب عن تقديرهالعاملية اليت تتوىل املنظمة املســـــــــــــؤولية عنها، 

 أطر نتائج اخلطة املتوسطة األجل؛

للدعم الذي تقدمه املنظمة على صـــــعيد بناء القدرة على الصـــــمود بوجه التهديدات املســـــتمرة وأعرب عن تقديره  )ز(
والناشئة، عرب الرتكيز على االستجاابت املستندة إىل العلوم واألدلة يف الوقت املناسب، ومع مراعاة األبعاد الثالثة 

                                                      
 . WA 3/2021C-10 الوثيقةو ؛ 1مذكرة املعلومات رقم   3/2021C ؛ والوثيقة 3/2021C الوثيقة  5
؛  4PV/ 166CL تانالوثيقو ؛ CL 166/10 الوثيقة من 20و 19؛ الفقراتن CL 9/166الوثيقة  من 10الفقرة و ؛ CL 8/166الوثيقة  من 10الفقرة   6
 .CL 166/PV/11و
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عاملية والتجارة الدولية املفتوحة واملستندة على أمهية سالسل إمدادات األغذية ال وسّلط الضوءللتنمية املستدامة، 
 إىل قواعد حمددة، وغري التمييزية واليت ميكن التنبؤ هبا، مع مراعاة والية املنظمة يف هذا الصدد؛

على أمهية تغري املناخ والتنوع البيولوجي ضـــــــــمن والية املنظمة يف اخلطة املتوســـــــــطة األجل للفرتة  وســـــــــّلط الضـــــــــوء )ح(
رة املنظمة إىل حتســـــــني الدعم الفين الذي تقدمه إىل أعضـــــــائها من أجل احلصـــــــول على إدا دعا، و 2022-2025

 التمويل املناخي، وحتقيق التوازن يف هذا الدعم؛

ابلرتكيز على �ج "صــــــــــــحة واحدة" يف بر�مج العمل، مبا يف ذلك الشــــــــــــراكة الثالثية والتعاون مع بر�مج  رّحبو  )ط(
 ية األخرى املعنية، مبا يتماشى مع والية كل منها يف هذا الصدد؛األمم املتحدة للبيئة، واملنظمات الدول

والحظ أن اخلطة املتوســــــــــطة األجل تتضــــــــــّمن مفاهيم متعددة وصــــــــــياغة غري متفق عليها يف ما بني احلكومات،  )ي(
بني األطراف املتعددة،  عليهاعلى ضـــرورة اقتصـــار املنظمة على اســـتخدام مفاهيم وصـــياغة قد مت االتفاق  شـــّددو 

ح األفضلية للمفاهيم والصياغة املعتمدة من قبل األجهزة الرائسية للمنظمة، حسب االقتضاء، وتعديل اخلطة ومن
 املتوسطة األجل بناء على ذلك؛

لعرض امليزانية املتكاملة اليت مجعت مصـــــــــــــــادر التمويل كافة لتنفيذ بر�مج العمل املتفق عليه،  عن تقديره وأعرب )ك(
 ؛)C 2021/3 Information Note 1( 1 ضافية الواردة يف مذكرة املعلوماتوأحاط علًما ابملعلومات اإل

من أجل تعزيز األولو�ت ضـــــــمن  C 2021/3من الوثيقة  59على إعادة ختصـــــــيص املوارد املبّينة يف الفقرة  ووافق )ل(
 مستوى امليزانية االمسية الثابتة؛

أمهية التوازن بني الركائز الثالث للتنمية املســــتدامة (االقتصــــادية واالجتماعية والبيئية) يف بر�مج العمل  وأبرز )م(
ـــة الرباجميـــة وتوزيع خمصـــــــــــــــصــــــــــــــــــات امليزانيـــة  وامليزانيـــة ككـــّل، مبـــا يف ذلـــك من خالل عـــدد جمـــاالت األولوي

 ؛األربع الفضائلبني 

على أمهية  شــــّددو لعناصــــر منوذج األعمال املتجّدد للمنظمة الذي يفي ابلغرض املنشــــود منه،  وأعرب عن تقديره )ن(
جهود املنظمة الرامية إىل توســــــيع  شــــــّجعآليات ومصــــــادر التمويل املبتكرة الســــــتكمال طرق التمويل التقليدية، و 

يتم متويله من امليزانية العادية إىل اإلدارة أن تضـــع لألعضـــاء مبادئ حمددة ملا ســـ طلبقاعدهتا للتمويل الطوعي، و 
 وما ينبغي متويله من املوارد من خارج امليزانية، مذّكرًا أبمهية ز�دة املوارد غري املخصصة؛

لألمهيــة اليت يوليهــا بر�مج العمــل وامليزانيــة لآلليــات  وأعرب عن تقــديرهأمهيــة الرقــابــة الــداخليــة يف املنظمــة،  وأبرز )س(
 املفتش العام ومكتب الشؤون القانونية وشعبة املوارد البشرية؛ ذات الصلة، مبا يف ذلك مكتب

 رّحبو ابلدور اهلام الذي يضــطلع به عمل املنظمة املعياري ويف جمال وضــع املعايري املســتند إىل الِعلم واألدّلة  نّوهو  )ع(
االتفاقية  ، مبا يف ذلك لصـــــــاحل2021-2020ابحلفاظ على مســـــــتوى التمويل اإلضـــــــايف للعمل املعياري يف الفرتة 

الدولية لوقاية النبااتت وبر�مج املشــــــــــورة العلمية بشــــــــــأن ســــــــــالمة األغذية املشــــــــــرتك بني منظمة األغذية والزراعة 
 على أمهية تعزيز العمل يف جمال وضع املعايري، حسب املقتضى؛ شددومنظمة الصحة العاملية و 

يف املائة من االعتمادات الصافية يف امليزانية،  14عند نسبة  إلبقاء موارد بر�مج التعاون التقين وأعرب عن تقديره )ف(
االســــــرتاتيجية والتحفيزية اليت ينطوي عليها بر�مج التعاون التقين ضــــــمن بنية املنظمة املؤســــــســــــية  نظرًا إىل األمهية

 والسلع واخلدمات اليت توّفرها لألعضاء؛
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 على ضرورة االستفادة بقدر أكرب من التمويل واملوارد املبتكرة لغرض االستثمار على نطاق واسع؛ وسّلط الضوء )ص(

على أمهية التمويل الطوعي املرن واحملدود التخصـــيص وغري املخصـــص، لدعم األولو�ت على النحو املبّني  وشـــّدد )ق(
هج املمكنة ومواصــلة الســعي إىل بناء الثقة املنظمة مبواصــلة بلورة اآلليات والنُ  وأوصــىيف بر�مج العمل املتكامل، 

 مع الشركاء يف املوارد يف إطار جهودها الرامية إىل تشجيع واستقطاب مزيد من التمويل الطوعي املرن؛

 تغيري اسم شعبة مصايد األمساك إىل شعبة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية؛ وأيّد )ر(

يف خمصصات املوارد وإطار النتائج املنبثق عن قرارات املؤمتر وتوجيهاته أبنه ستجري اإلشارة إىل التعديالت  وذّكر )ش(
لكي  2023-2022يف التعديالت على بر�مج العمل وامليزانية للفرتة  وعن عملية ختطيط العمل األكثر تفصـــــــيًال 

 الربامج وامليزانية. ينظر فيها اجمللس يف دورته الثامنة والستني بعد املائة، مبا يتماشى مع العملية املعتمدة لوضع

اجمللس يف توصـــــــــيات الدورة الثالثني بعد املائة للجنة الرب�مج، والدورة اخلامســـــــــة والثمانني بعد املائة للجنة  ونظر -15
وبر�مج العمل وامليزانية للفرتة  2025-2022املالية، واالجتماع املشــــــــــــــرتك بينهما بشــــــــــــــأن اخلطة املتوســــــــــــــطة األجل للفرتة 

2022-2023. 

اجمللس، متاشــــًيا مع العملية املنصــــوص عليها يف النصــــوص األســــاســــية، إعداد وثيقة إضــــافية وإحالتها إىل  وطلب -16
 عن اإلطار فضـــًال  2023-2022وبر�مج العمل وامليزانية للفرتة  2025-2022املؤمتر مرفقًة ابخلطة املتوســـطة األجل للفرتة 

التعديالت املقبلة، حبســــب االقتضــــاء، اســــتناًدا إىل التوجيهات  ، مع إيضــــاحات بشــــأن2031-2022االســــرتاتيجي للفرتة 
 احملددة الصادرة عن اجمللس وإىل توجيهات اللجان الفنية.

 ، فإّن اجمللس:2023-2022أما يف ما يتعلق مبستوى امليزانية للفرتة  -17

األعضــاء وســائر الشــركاء على تقدمي مســامهات طوعية لتيســري عملية تنفيذ بر�مج العمل املتكامل ضــمن  شــّجع )أ(
 إطار النتائج؛

 ماليني دوالر أمريكي بســـــــعر صـــــــرف معتمد  1 005.6املؤمتر ابملوافقة على مســـــــتوى امليزانية املتمثل يف  وأوصـــــــى )ب(
أبن يوافق املؤمتر على مشـــروع القرار، على النحو الوارد  أوصـــىو دوالرًا أمريكًيا،  22.1يورو =  1يف امليزانية قدره 

 .املرفق جيميف 
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 املرفق جيم
 مشروع قرار املؤمتر

 2023-2022اعتمادات ميزانية الفرتة 
 

 املؤمتر، إنّ 
  العام؛ املدير من املقدم وامليزانية العمل بر�مج يف نظر أن بعد

 2023-2022 املالية للفرتة أمريكي دوالر 1 005 635 000 البالغة املقرتحة الصــــــــافية اإلمجالية االعتمادات يف نظر أن وبعد
 املصـــــــــروفات مبوجبها تعادل أن يُفرتض واليت أمريكًيا دوالرًا 1.22 = يورو 1 وقدره 2021-2020 الفرتة يف الصـــــــــرف بســـــــــعر
 يورو؛ 376 423 000 واليورو أمريكي دوالر 546 399 000 األمريكي ابلدوالر

 نفســه الصــرف بســعر أمريكي دوالر 1 005 635 000 ملبلغ معادلة تبقى أعاله الواردة الصــافية االعتمادات أن رأى أن وبعد
 ابليورو؛ اخلاص اجلزء حتويل بعد 2023-2022 للفرتة حدد الذي أمريكًيا دوالرًا 1.22 = يورو 1 وقدره امليزانية يف املستخدم

 التايل: النحو على 2023-2022 للفرتة العام املدير اقرتحه الذي العمل بر�مج على يوافق -1

 التالية: لألغراض أمريكًيا دوالرًا 1.22 = يورو 1 الصرف سعر أساس على االعتمادات على التصويت يتمّ  )أ(

 أمريكي دوالر  
 157 559 000 أفضل إنتاج :1الباب
 131 597 000 أفضل: تغذية :2 الباب
 97 187 000 أفضل: بيئة :3 الباب
 142 176 000 أفضل: حياة :4 الباب
 70 312 000 املسّرعة والعوامل املشرتكة املواضيع واملواضيع واإلحصاءات، الفنية، اجلودة :5 الباب
 140 788 000 التقين التعاون بر�مج :6 الباب
 71 348 000 الدعوة :7 الباب
 35 696 000 واالتصال املعلومات تكنولوجيا :8 الباب
 59 398 000 والتوجيه واإلشراف املنظمة حوكمة :9 الباب
 62 553 000 والفعالية ابلكفاءة املتسمة اإلدارة :10 الباب
 600 000 الطارئة املصروفات :11 الباب
 14 000 000 الرأمسايل اإلنفاق :12 الباب
 22 421 000 األمين اإلنفاق :13 الباب

 000 635 005 1 جمموع االعتمادات (الصافية)

 000 422 117 التحويالت إىل صندوق التسو�ت الضريبية :14الباب 

 000 057 123 1 جمموع االعتمادات (الكلية)
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ا اإليرادات املتنوعة املقدرة  )ب( متّول االعتمادات (الصـــــافية) اليت جرى التصـــــويت عليها يف الفقرة (أ) أعاله �قصـــــً
 دوالر أمريكي من االشـــــــــــــــرتاكـــات املقررة املســـــــــــــــتحقـــة على الـــدول األعضـــــــــــــــــاء والبـــالغـــة 5 000 000مببلغ 
دوالر أمريكي لتنفيذ بر�مج العمل. وحتدد هذه االشـــــــــــرتاكات ابلدوالر األمريكي واليورو،  1 000 635 000

قســــــيم بنســــــبة يورو. و�خذ ذلك يف االعتبار الت 376 423 000دوالر أمريكي و 541 399 000وتتألف من 
يف املائة  100يف املائة ابليورو لالعتمادات (الصــــــــــافية) وبنســــــــــبة  46يف املائة ابلدوالر األمريكي وبنســــــــــبة  54

 لإليرادات املتنوعة.

دوالر  541 399 000ويبلغ جمموع االشـــــرتاكات املســـــتحقة من الدول األعضـــــاء لتنفيذ بر�مج العمل املعتمد  )ج(
 2022يورو. وتســـــدد هذه االشـــــرتاكات املســـــتحقة على الدول األعضـــــاء يف عامي  376 423 000أمريكي و

 وفًقا جلدول االشرتاكات الذي يعتمده املؤمتر يف دورته الثانية واألربعني. 2023و

لدى حتديد املبالغ الفعلية لالشــــرتاكات اليت يســــددها كّل من الدول األعضــــاء، ســــُيحســــب مبلغ إضــــايف من  )د(
الضريبية ألي دولة عضو تفرض ضرائب على املرتبات واملكافآت والتعويضات اليت خالل صندوق التسو�ت 

 يتلقـــــــاهـــــــا املوظفون من املنظمـــــــة واليت تعـــــــاود املنظمـــــــة دفعهـــــــا للموظفني. وقـــــــد ُحلظ مبلغ يقـــــــّدر بنحو
 دوالر أمريكي هلذا الغرض. 8 000 000

 السرتاتيجـي من خالل بر�مج العمل املتكامل.األعضاء على تقدمي مسامهات طوعية دعًما لتنفيذ اإلطـار ا يشّجع -2

 

 )2021(اعُتمد يف ـــــــــــــــــــــ 
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 عكس توجيهات اجمللس يف قراءة املصطلحات احملددة  -ااثنيً 
 2031-2022 للفرتة بعنوان اإلطار االسرتاتيجيC2021/7 يف الوثيقة 

 مالحقو جداوليف قراءة  7والستني بعد املائة،تعكس االعتبارات التالية توجيهات اجمللس يف دورته السادسة  -1
 20318:-2022اإلطار االسرتاتيجي للفرتة حمددة يف 

فقط يف ما يتعلق  االقتصاد األزرقُيستخدم مصطلح  :C2021/7ابلوثيقة  1 امللحقيف  19والفقرة  1 اجلدول )أ(
 التالية: حلاشيةاب ابعملية االستشراف االسرتاتيجي يف املنظمة، وينبغي قراءته مرفقً 

: االستخدام لالقتصاد األزرقعملية االستشراف االسرتاتيجي يف املنظمة، ينطبق تعريف البنك الدويل "يف سياق 
 لتحقيق النمو االقتصادي، وحتسني سبل كسب العيش واستحداث الوظائف مع احلفاظ  اتاملستدام ملوارد احمليط

 6البنك الدويل،  øاألزرق ما هو االقتصاد( اتالنظام اإليكولوجي للمحيط المةسيف الوقت ذاته على 
 )".2017يونيو/حزيران 

 .ةإطار النتائج االسرتاتيجييف صياغة  ستخدملن يُ  القتصاد األزرقاتؤكد اإلدارة أن مصطلح 

 2ال اجمل" : سوف يبقى عنوانالتحّول األزرق، لأفض نتاجاخلاص إب 2اجملال  ،C2021/7يف الوثيقة  2 اجلدول )ب(
 اتنمع تقرير جلنة مصايد األمساك يف دورهتا الرابعة والثالثني (الفقر  اشيً امت "األزرق التحّول" "لأفض تاجناخلاص إب

 ).C2021/23يف الوثيقة  )هـ(و )د(19

على النحو " أفضل نتاجاخلاص إب 1اجملال يف " : ينبغي قراءة العنوان وبيان النتائجC2021/7يف الوثيقة  2اجلدول  )ج(
 التايل: 

 من أجل اإلنتاج الزراعي املستدام األخضر االبتكار أفضل نتاجاخلاص إب 1اجملال 

جية والقدرة على الصمود نظم إنتاج مستدامة للمحاصيل والثروة احليوانية والغاابت تتسم ابإلنتا بيان النتائج:
متكاملة تشمل املنتجني على و  خضراءفرص لر�دة املشاريع وأعمال جتارية  يئةواالبتكار والقدرة التنافسية وهت

عرب نظم إنتاج احملاصيل والثروة احليوانية  مدعومة ابلتكنولوجيات والسياسات املشجعة نطاق صغري والضعفاء،
 املستدامة ودعمها من خالل االبتكار والتكنولوجيات والسياسات التمكينيةوالغاابت 

 :ألحيائي من أجل أغذية وزراعة مستدامةااالقتصاد  ،بيئة أفضلاخلاص ب 2اجملال ، C2021/7يف الوثيقة  2اجلدول  )د(
ُيستخدم من دون إضافة تعبري "الدائري"): ي سذ(ال األحيائيينطبق التعريف التايل على مصطلح االقتصاد 

هو إنتاج، واستخدام، وصون وجتديد املوارد البيولوجية، مبا يف ذلك ما يتصل هبا من معرفة،  ألحيائيا"االقتصاد 
لتوفري حلول مستدامة (املعلومات، واملنتجات، والعمليات واخلدمات) داخل  وعلم، وتكنولوجيا وابتكار،

القطاعات االقتصادية وبينها، ويتيح التحّول إىل اقتصاد مستدام (بيان صادر عن مؤمتر القمة العاملية بشأن 
 .)2020، ألحيائيااالقتصاد 
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https://www.worldbank.org/en/news/infographic/2017/06/06/blue-economy

