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 موجز
  اإلطار االسرتاتيجي للفرتة  يف، 2021يف دورته الثانية واألربعني اليت ُعقدت يف يونيو/حزيران  املنظمةنظر مؤمتر

وبرانمج العمل وامليزانية للفرتة  2025-2022املتوسطة األجل للفرتة املدير العام  خطةو 2022-2031
وأعطى توجيهاته بشأن فحوى  2023-2022ووافق املؤمتر على اعتمادات امليزانية لفرتة السنتني  2022-2023.1

 2االقرتاحات.
   قام املدير العام إببراز قرارات املؤمتر وتوجيهاته يف التعديالت  3ا مع دورة ختطيط الربامج اجلاري العمل هبا،ومتاشي

 .2023-2022على برانمج العمل وامليزانية للفرتة 
  األكرب  ؛ وتصف التوازنوالفضائل األربععن الروابط األمنت بني أهداف التنمية املستدامة عامة وتقدم الوثيقة حملة

ية املستدامة، مبا يف ذلك من خالل عدد جماالت األولوية الرباجمية وتوزيع بني الركائز الثالث للتنم الذي يتم حتقيقه
؛ وتصف الصياغة األكثر تفصيال  جملاالت األولوية الرباجمية بفضل النهج الفضائل األربعخمصصات امليزانية بني 

يف إطار النتائج كمل املبّسط واحملّسن إزاء حتقيق املخرجات وقياسها من أجل دمج أطر الربجمة القطرية بصورة أ
 ، من مجلة أمور أخرى.االسرتاتيجية

  ليوافق اجمللس عليها. وكما ذكر يف  ةحبسب أبواب امليزاني الصافية العتماداتلوتعرض الوثيقة التوزيع املنقح
 واملزيد من ختطيط العمل. ،والتعزيز يف جمايل العلوم واالبتكار ،الوثيقة، تنجم التعديالت عن تنفيذ توجيهات املؤمتر

 ،اإلجراءات اليت يُقرتح اختاذها من جانب جلنة الربانمج وجلنة املالية واجتماعهما املشرتك
 ومن جانب اجمللس

 النظر يف التعديالت على برانمج العمل وامليزانية للفرتة  واجتماعهما املشرتك يُطلب إىل جلنيت الربانمج واملالية
 .لمجلسلوإسداء التوجيهات  ،للمنظمة العامة الئحةمن ال 28األوىل من املادة  الفقرة مبوجب 2022-2023

  الفقرتنيمبوجب و ، 2023-2022على برانمج العمل وامليزانية للفرتة ويُطلب إىل اجمللس النظر يف التعديالت 
 :يلي ، القيام مباالالئحة املاليةمن  5-4من الالئحة العامة للمنظمة واملادة  24من املادة  و)ل( )د(3 الفرعيتني

 ؛2حبسب أبواب امليزانية، على النحو الوارد يف اجلدول  الصافية العتماداتل نّقحامل التوزيع إقرار أ()
 (؛8وامللحق  3اجلدول إنشاء الوظائف املنقحة املدرجة يف امليزانية ) واستعراض ب()

 ا يلي: مب القيام يطلب إىل اجمللس كما 
 (؛1 )امللحق احملدث النتائج إبطار علم ا اإلحاطة  )أ(

( وتشججججججيع األعضجججججاء على تقد  4اجلدول واإلحاطة علم ا ابلتقديرات احملدثة للموارد من خارج امليزانية )  )ب(
 مسامهات طوعية لدعم حتقيق األولوايت يف برانمج العمل املتكامل.

                                                      
 C 2021/3 Web Annex؛ وامللحق على الويب C 2021/3 Information Note 1؛ ومذكرة املعلومات C 2021/3والوثيقة  ؛C 2021/7 الوثيقة  1

 .C 2021/LIM/4 ةقي؛ والوث10
 CR 8/2021والوثيقة  C 2021/REPمن الوثيقة  70إىل  16الفقرات من   2
 اجلزء الثاين، واو، من النصوص األساسية  3
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  ،ويُطلب إىل اجمللس أن أيخذ علم ا إبمكانية نشوء عمليات نقل أخرى يف امليزانية نتيجة املزيد من ختطيط العمل
ونتيجة استخدام طرائق التنفيذ األكثر كفاءة وفعالية خالل فرتة السنتني. وسُتعاجل عمليات النقل ضمن الباب 

فيذ برانمج العمل وامليزانية خالل فرتة السنتني طبق ا الواحد ومن ابب إىل آخر من أبواب امليزانية من أجل تن
 من الالئحة املالية. 5-4للمادة 
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 بيان احملتوايت
 5 ......................................................................................................................... املعلومات األساسية والنطاق أّوال  

 2031-2022القرارات والتوجيهات الصادرة عن املؤمتر بشأن اإلطار االسرتاتيجي للفرتة  -ألف

 5 .................. 2023-2022وبرانمج العمل وامليزانية للفرتة  2025-2022واخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

 6 ..................................................................................................................................... نطاق الوثيقة -ابء

 8 ................................................................................................................................. اجملاالت الرباجمية البارزة -اثني ا

 8 ................................................. الفضائل األربع، وجماالت األولوية الرباجمية، وأهداف التنمية املستدامة -ألف

 11 ..................................................................................................... التخطيط على املستوى القطري -ابء

 12 ................................................. االسرتاتيجيات واملبادرات واإلجراءات الداعمة لإلطار االسرتاتيجي -جيم

 15 ................................................................ 2025-2022إطار نتائج منظمة األغذية والزراعة للفرتة  -دال

 18 ................................................................................................................ التعديالت يف امليزانية والوظائف -اثلث ا

 18 .......................................................................................... التعديالت يف التوزيع بني أبواب امليزانية -ألف

 19 ................................. من برانمج العمل وامليزانيةالتعديالت يف إنشاء الوظائف املدرجة يف امليزانية ض -ابء

 19 ..................................................................................... التقديرات احملّدثة للموارد من خارج امليزانية -جيم

 21 ...................................................................................................................................... القرارات املطلوبة -رابع ا

 2025-2022إطار النتائج احملدث للفرتة  :1امللحق 
( بشأن القرارات والتوجيهات 2021يونيو/حزيران  18-14الثانية واألربعني للمؤمتر ) الدورةن تقرير ممقتطف  :2امللحق 

وبرانمج  2025-2022واخلطة املتوسطة األجل للفرتة  2031-2022 املتعلقة ابإلطار االسرتاتيجي للفرتة
 2023-2022 للفرتة العمل وامليزانية

 هنج التخطيط للنتائج ورصدها واإلبالغ عنها :3امللحق 
 اعتبارات بشأن تنفيذ التوصيات املقبولة لتقييم إطار النتائج االسرتاتيجية ملنظمة األغذية والزراعة :4امللحق 
 امليزانية أبواب حبسبموزعة  2023-2022ميزانية الفرتة  :5امللحق 
 حبسب الوحدات التنظيمية 2023-2022 للفرتة الصافية االعتمادات تعديالت :6امللحق 
 واألقاليم امليزانية أبواب حبسب 2023-2022ميزانية الفرتة  :7امللحق 
 الوظائف حبسب الرتب والوحدات التنظيمية عدد :8امللحق 
 التنظيمي للمقر الرئيسي واملكاتب امليدانية يكلاهل :9امللحق 
 الدورات املقرر عقدها :10امللحق 
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 املعلومات األساسية والنطاق أّوًل 
، يف اإلطججار االسججججججججججججججرتاتيجي 2021ظر مؤمتر املنظمججة، يف دورتججه الثججانيججة واألربعني اليت ُعقججدت يف يونيو/حزيران ن -1

 2022وبرانمج العمججل وامليزانيججة للفرتة  2025-2022واخلطججة املتوسججججججججججججججطججة األجججل للفرتة  2031-2022للمججدير العججام للفرتة 
  5وأعطى توجيهاته بشأن فحوى االقرتاحات. 2023-2022ووافق املؤمتر على اعتمادات امليزانية لفرتة السنتني  2023.4

قام املدير العام إببراز قرارات املؤمتر وتوجيهاته يف التعديالت  6ا مع دورة ختطيط الربامج اجلاري العمل هبا،ومتاشجججي   -2
 .2023-2022على برانمج العمل وامليزانية للفرتة 

لكي تنظر فيها جلنتا الربانمج واملالية ويوافق  2023-2022وتُعرض التعديالت يف برانمج العمل وامليزانية للفرتة  -3
 .2021ديسمرب/كانون األول  -عليها اجمللس يف دورته الثامنة والستني بعد املائة اليت ستعقد يف نوفمرب/تشرين الثاين

 2031-2022ؤمتر بشأن اإلطار السرتاتيجي للفرتة القرارات والتوجيهات الصادرة عن امل -ألف
 7 2023-2022وبرانمج العمل وامليزانية للفرتة  2025-2022واخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

يلي موجز ابلتوجيهجات الفنيجة اليت أعطجاهجا املؤمتر واليت  مقتطف كجامجل من تقرير املؤمتر. ويف مجا 2امللحق يرد يف  -4
  8تراعي املالحظات والتوصيات الصادرة عن اجمللس يف دورته السادسة والستني بعد املائة:

وأهداف التنمية املستدامة  2030أعرب عن تقديره ملواءمة اإلطججججججار االسرتاتيجججججججي مع خطة التنمية املستدامة لعام  (أ)
من أهداف التنمية املسجججججججججججججتدامة وطلب توطيد  10و 2و 1سجججججججججججججتناد ا إىل املنظور التوجيهي ل هداف املنبثقة عنها ا

 ؛والفضائل األربعالروابط بني هذه األهداف 
عرب وسّلط الضوء على أمهية حتقيق التوازن بني الركائز الثالث للتنمية املستدامة )االقتصادية واالجتماعية والبيئية(  (ب)

سجججججججججججججرتاتيجي وبرانمج العمل وامليزانية، مبا يف ذلك من خالل عدد جماالت األولوية الرباجمية اإلطار اال مجيع مراحل
 ؛الفضائل األربعوتوزيع خمصصات امليزانية بني 

 والبياانت( 3) واالبتكار( 2) التكنولوجيا( 1وأيّد أيض ا "العوامل املسّرعة" األربعة املشرتكة والعابرة لعدة جماالت: ) (ج)
 )احلوكمة ورأس املال البشري واملؤسسات(؛ املكمّلةوالعناصر ( 4)

 وسّلط الضوء على أمهية تغري املناخ والتنوع البيولوجي ضمن نطاق والية املنظمة يف اإلطار االسرتاتيجي؛ (د)
وشجججججّدد على أمهية مجيع أشجججججكال االبتكار، مبا يشجججججمل الرقمنة، مع إجراء التحليل املالئم للمخاطر ابالسجججججتناد إىل  (ه)

خصجججوصجججية البياانت وحقوق امللكية الفكرية بصجججفتها قّوة دافعة يف محاية سجججب االقتضجججاء، مبوازاة ضجججمان العلم، حب
 وجتارة السلع واألغذية، واألمن الغذائي والتغذية؛ ،والبيئة ،جماالت الزراعة

                                                      
 C 2021/3 Web Annex؛ وامللحق على الويب C 2021/3 Information Note 1؛ ومذكرة املعلومات C 2021/3والوثيقة  ؛C 2021/7 الوثيقة  4

 .C 2021/LIM/4 ةقي؛ والوث10
 CR 8/2021والوثيقة  C 2021/REPمن الوثيقة  70إىل  16الفقرات من   5
 اجلزء الثاين، واو، من النصوص األساسية  6
 C 2021/REPمن الوثيقة  70إىل  61الفقرات   7
 CL 166/REPالوثيقة   8
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فتحة واملسجججتندة وسجججّلط الضجججوء على أمهية سجججالسجججل اإلمدادات الغذائية العاملية ونظام التجارة املتعددة األطراف املن (و)
إىل القواعد وغري التمييزية واليت ميكن التنبؤ هبا يف إطار منظمة التجارة العاملية، مع مراعاة والية املنظمة يف هذا 

 الصدد؛
وشججججججججّدد على ضججججججججرورة املواءمة مع عملية إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلاائية، وأوصججججججججى إبدراج أطر الربجمة  (ز)

 إطار النتائج االسرتاتيجية؛ القطرية للمنظمة ضمن
وشججّدد على أمهية التمويل الطوعي املرن واملخصججك بشججكل حمدود وغري املخصججك ملسججاندة األولوايت على النحو  (ح)

املبني يف برانمج العمل املتكامل وأوصجججججى املنظمة ابلتوسجججججع يف بلورة اهليات والنهج املمكنة السجججججتقطاب مزيد من 
 التمويل الطوعي املرن.

دوالر أمريكي بسججججججججعر  000 635 005 1ووافق املؤمتر على برانمج العمل وصججججججججّوت على اعتماد يف امليزانية قيمته  -5
بعد حتويل اجلزء اخلاص ابليورو  2023-2022دوالر ا أمريكي ا للفرتة  1.22يورو =  1الصججججججججججججججرف املعتمد يف امليزانية وقدره 

 (.8/2021)القرار 
موارد صججججججججججججندوق رأس املال العامل إىل فرتات السججججججججججججنتني املقبلة فضججججججججججججال  عن التمويل وأرجأ املؤمتر النظر يف جتديد  -6

اإلضججججججججججججججايف اللتزامات التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة، وطلب مواصججججججججججججججلة البح  عن اسججججججججججججججرتاتيجيات بديلة لتلبية هذه 
 االحتياجات.

 نطاق الوثيقة -ابء

إىل حتسججججججججججججججينات لكي ينظر فيها اجمللس يف  2023-2022 للفرتة على برانمج العمل وامليزانيةتشججججججججججججججري التعديالت  -7
الناشججججئة عن  9،، متاشججججي ا مع عملية وضججججع الربامج وامليزانية املعمول هبا2021ديسججججمرب/كانون األول نوفمرب/تشججججرين الثاين / 

 قرارات املؤمتر وتوجيهاته املشار إليها أعاله وعملية ختطيط العمل.
 رضها يف هذه الوثيقة ما يلي:وعيتم توضيحها وتشمل اجملاالت اليت  -8

 (؛3و 1ألف وامللحقني  -اثني االقسم ) والفضائل األربعالروابط األمنت بني أهداف التنمية املستدامة  (أ)
والتوازن األكرب بني الركائز الثالث للتنمية املسجججتدامة )االقتصجججادية واالجتماعية والبيئية( وجماالت األولوية الرباجمية  (ب)

 (؛1ألف وامللحق  -اثني االقسم ) األربعالفضائل يف إطار 
ومواصجججججججلة بلورة جماالت األولوية الرباجمية، مبا يشجججججججمل مجيع مسجججججججتوايت املنظمة، لضجججججججمان تدفق جيد بني ختطيط  (ج)

 (؛1امللحق املشاريع من األعلى إىل األسفل وابلعكس ولبناء التوافق يف اهراء وامللكية )
ن إزاء حتقيق املخرجات وقياسججها من أجل دمج أطر الربجمة القطرية بصججورة أكمل  (د) ط واحملسججّ يف إطار والنهج املبسججّ

، وتوطيد الروابط بني املخرجات والنواتج، وضججججججججمان كفاءة التنفيذ وفعاليته يف املسججججججججامهة يف النتائج االسججججججججرتاتيجية
 (؛3و 1امللحقني ابء و  -اثني االقسم حتقيق أهداف التنمية املستدامة )

والرصججججججججججججججد واإلبالغ يف املنظمة مع متطلبات وعمليات إطار عمل األمم  القطري واملواءمة األفضججججججججججججججل للتخطيط (ه)
 (.3ابء وامللحق  -القسم اثني ااملتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة )

                                                      
 اجلزء الثاين، واو، من النصوص األساسية 9
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( القسججججججججججججججم الثاينالرباجمية البارزة ) اجملاالت 2023-2022العمل وامليزانية للفرتة وتشججججججججججججججمل التعديالت يف برانمج  -9
(. القسجججججججم الثال والتعديالت ذات الصجججججججلة يف توزيع االعتمادات على أبواب امليزانية وإنشجججججججاء الوظائف الواردة يف امليزانية )

ت يف من الوثيقة اإلجراءات املطلوبة من جلنيت الربانمج واملالية ومن اجمللس يف ما يتعّلق ابلتعديال القسججججججججججججججم الرابعويعرض 
 .2023-2022برانمج العمل وامليزانية للفرتة 
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 اجملالت الرباجمية البارزة -اثنًيا
 وأهداف التنمية املستدامة ،وجمالت األولوية الرباجمية ،الفضائل األربع -ألف

وهُنج متكاملة،  ،وأهداف التنمية املسججججججججججججججتدامة إىل حتّوالت حتويلية 2030تدعو خطة التنمية املسججججججججججججججتدامة لعام  -10
وحلول للحواجز اهليكلية للتنمية املسججتدامة وتقّر ابلدور األسججاسججي الذي تؤديه الزراعة املسججتدامة يف الربط بني الشججعوب 

 والكوكب واالزدهار.
إىل مفهوم األمن الغذائي الذي ال ينفصججججل عن احلاجة امللّحة إىل القضججججاء على  2030ويسججججتند حتقيق خطة عام  -11

الفقر املدقع، ومواجهة التحدايت املناخية، وبناء قدرة اجملتمعات احمللية على الصججججججججججججججمود، وإدارة املوارد الطبيعية على  و 
إجراء حتّول  2030حتقيق خطة عام مسجججججججؤول، وصجججججججون التنوع البيولوجي وإدارته على  و مسجججججججتدام. وابختصجججججججار، يتطّلب 

 .من أجل حياة أفضل للجميع 10جذري يف نظمنا الزراعية والغذائية
واليت أيّدها املؤمتر يف  2031-2022وتتمثل السججردية االسججرتاتيجية اليت توّجه اإلطار االسججرتاتيجي للمنظمة للفرتة  -12

نتاج فاءة ومشوال  وقدرة على الصجججمود واسجججتدامة من أجل إل إىل نظم زراعية وغذائية أكثر كيف التحوّ  ،2021يونيو/حزيران 
 ، من دون ترك أي أحد خلف الركب.أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل

كيف أن   2023-2022برانمج العمجججل وامليزانيجججة للفرتة  /2025-2022طجججة املتوسججججججججججججججطجججة األججججل للفرتة اخلوتبنّي  -13
وجماالت األولوية الرباجمية العشججججرين متأصججججلة يف أهداف التنمية املسججججتدامة، مع ارتبار مقاصججججد ومؤشججججرات  الفضججججائل األربع

ا مسججججججججججججججامهات املنظمة يف مقاصججججججججججججججد أهداف التنمية  حمددة بكل جمال من جماالت األولوية الرباجمية. وتعرض الوثيقة أيضجججججججججججججج 
 11املستدامة ومؤشراهتا لكل هدف من أهداف التنمية املستدامة.

وأهداف التنمية املسجتدامة، تظهر أطر النتائج  الفضجائل األربعالروابط بني  توضجّحواسجتجابة  لطلب األعضجاء  ن  -14
، املقاصجججد واملؤشجججرات احملددة ألهداف التنمية املسجججتدامة اليت تنطبق على 1اجلدول ، فضجججال  عن 1امللحق احملّدثة الواردة يف 
 لتأثري.على مستوى ا الفضائل األربعكل فضيلة من 

وبناء  على طلب املؤمتر، حترص املنظمة على أن يكون التوازن بني الركائز الثالث للتنمية املسجججججتدامة )االقتصجججججادية  -15
املرتبطة  يف اإلطار االسرتاتيجي وبرانمج العمل وامليزانية. ويبنّي نطاق أهداف التنمية املستدامة راسخ اواالجتماعية والبيئية( 

كيف يدمج اإلطار فضجججججججال  عن املقاصجججججججد احملددة هلذه األهداف،  وجماالت األولوية الرباجمية املكّونة هلا،  ابلفضجججججججائل األربعة
االسججججججججرتاتيجي ركائز االسججججججججتدامة الثالث املرتابطة. ويظهر ذلك يف التوازن بني املقاصججججججججد "املتمحورة حول الناس واالزدهار" 

تنمية املسججججججججججتدامة( اليت ترّكز إىل حد كبري )ولكن ليس بشججججججججججكل من أهداف ال 10و 8و 2و 1ومؤشججججججججججراهتا )مثال  األهداف 
 14و 6حصجججري( على البعدين االقتصجججادي واالجتماعي، واملقاصجججد "املتمحورة حول الكوكب" ومؤشجججراهتا )مثال  األهداف 

 من أهداف التنمية املستدامة( اليت ترّكز إىل حد كبري )ولكن ليس بشكل حصري( على األبعاد البيئية. 15و

                                                      
مبا يف ذلك فرتة زرعه وصجججيده وحصجججده وجتهيزه وتعبئته ونقله وتوزيعه واالجتار به  –يغطي النظام الزراعي والغذائي مسجججار الغذاء من املزرعة إىل املائدة   10

استثمار وخيار له وشرائه وإعداده وأكله والتخلك منه. كما يشمل املنتجات غري الغذائية اليت تشكل هي أيض ا سبيال  للمعيشة، وكل شخك ونشار و 
األمساك، دور يف إيصجججججال هذه املنتجات الغذائية والزراعية إىل متناولنا. ويشجججججمل مصجججججطلح "الزراعة" ومشجججججتقاهتا، املسجججججتخدم يف دسجججججتور املنظمة، مصجججججايد 

 واملنتجات البحرية، والغاابت، واملنتجات احلرجية األساسية.
  3و 1، مبا يف ذلك امللحقني C 2021/3الوثيقة   11
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توازن بني الركائز الثالث للتنمية املسجججججتدامة يف بلورة جماالت األولوية  إقامةضجججججافة إىل ذلك، حترص املنظمة على إ -16
لتنسججججججججيق واإلشججججججججراف جتمع خرباء يف لمن خالل وضججججججججع ترتيبات  - 2022اعتبار  من عام  اليت سججججججججيبدأ تنفيذها –الرباجمية 

 .ةاملوارد الطبيعياالجتماعية واالقتصادية واخلاصة إبدارة  التخصصات
ومتابعة لطلب األعضجججججججاء، حترص املنظمة كذلك على إزاد توازن أفضجججججججل بني الفضجججججججائل األربع، مبا يف ذلك من  -17

خالل عدد جماالت األولوية الرباجمية وتوزيع خمصججججججصججججججات امليزانية. ويف هذا الصججججججدد،   حتويل جمال األولوية الرباجمية "إقامة 
اعرتاف ا ابألمهية احلامسة  ببيئة أفضلإىل جمال خاص  حبياة أفضلخاص  نظم غذائية مستدامة يف املناطق احلضرية" من جمال

محاية حتّول النظم الزراعية والغذائية احلضججججرية وشججججبه احلضججججرية املسججججتدامة  يفلوجود قاعدة موارد طبيعية قادرة على الصججججمود 
 وحتسينه.

اج أفضل ليصبح "االبتكار من أجل إنتاج اخلاص إبنت"االبتكار األخضر"  1و  تغيري اسم جمال األولوية الرباجمية  -18
 زراعي مستدام"، بناء على طلب املؤمتر.

  الفضائل األربع وجمالت األولوية الرباجمية العشرون - 1اجلدول 
مقاصد أهداف التنمية  بيان الناتج جمال األولوية الرباجمية

 املستدامة
خالل سجججالسجججل إمداد غذائية وزراعية  ضجججمان وجود أاار اسجججتهالك وإنتاج مسجججتدامة من إنتاج أفضل 

كفؤة وشجججججججججاملة على املسجججججججججتوايت احمللية واإلقليمية والعاملية مبا يضجججججججججمن وجود نظم زراعية 
 وغذائية قادرة على الصمود ومستدامة يف ظل تغري املناخ والبيئة

2-3 ،2-4 ،6-4 ،14-6 ،
2-15ب، -14، 14-7 
 

اخلاص إبنتاج أفضللل   1اجملال 
إنتاج زراعي ل البتكار من أج

 مستدام

اليت تتسم ابإلنتاجية والقدرة  املستدامة حملاصيل والثروة احليوانية والغاابتادعم نظم إنتاج 
على الصمود واالبتكار والقدرة التنافسية واليت تتيح الفرص لرايدة املشاريع وأعمال جتارية 

والسجججججججياسجججججججات متكاملة تشجججججججمل املنتجني الصجججججججغار والضجججججججعفاء، من خالل التكنولوجيات 
 التمكينية

15-2 ،4-6 ،4-2 ،3-2 

اخلاص إبنتاج أفضللل   2اجملال 
 التحّول األزرق

تعزيز نظم األغذية الزرقاء األكثر كفاءة ومشوال  وقدرة على الصجججججمود واسجججججتدامة من خالل 
نة متعّلقة ابإلدارة املتكاملة القائمة على العلوم،  واالبتكارات سجججججججججججياسجججججججججججات وبرامج حمسجججججججججججّ

 التكنولوجية، ومشاركة القطاع اخلاص

2-1 ،2-2، 
14-2 ،14-4، 
14-6 ،14-7، 
 ج-14ب، -14

اخلاص إبنتاج أفضللل   3اجملال 
 صحة واحدة

إقامة نظم وطنية ودولية متكاملة للصججججحة الواحدة املعززة واألفضججججل أداء  من أجل ضججججمان 
طريق حتسججججججني الوقاية من اهفات صججججججحة اإلنسججججججان واحليوان والنبات وسججججججالمة البيئة، عن 

واألمراض، واإلنذار املبكر، وإدارة املخاطر الصججججججججججججججحية الوطنية والعاملية، مبا فيها مقاومة 
 مضادات امليكروابت

 8-15د، -3، 1-5

اخلاص إبنتاج أفضللل   4اجملال 
حصلللللول صللللل ار املنتج  عل  

 حنو منصف عل  املوارد

األسججججريني على  و منصججججف أكثر على املوارد ضججججمان حصججججول صججججغار املنتجني واملزارعني 
االقتصجججادية والطبيعية، واألسجججواق، واخلدمات، واملعلومات، والتعليم، والتكنولوجيات، من 

 خالل سياسات واسرتاتيجيات وبرامج حمّسنة

1-4 ،2-3 ،2-4 ،9-3 

اخلاص إبنتاج أفضللل   5اجملال 
 الزراعة الرقمية

واالتصاالت الرقمية اليت يسهل الوصول إليها من أجل حتسني دمج تكنولوجيا املعلومات 
فرص السجججججججوق واإلنتاجية والقدرة على الصجججججججمود يف السجججججججياسجججججججات والربامج املتعّلقة ابلنظم 
الزراعية والغذائية، مع الرتكيز بصججورة خاصججة على فمني فرص الوصججول املنصججف و سججعار 

 ميسورة للمجتمعات الريفية الفقرية والضعيفة

 8-17ج، -9ب، -5، 1-4

القضجججججاء على اجلوع وحتقيق األمن الغذائي وحتسجججججني التغذية اميع أشجججججكاهلا، مبا يف ذلك  ت ذية أفضل
 تشجيع األغذية املغذية وزايدة فرص الوصول إىل أاار غذائية صحية

-3، 1-3ج، -2، 2-2، 2-1
2 ،3-3 ،3-4 ،12-3 

اخلاص بت ذية أفضل   1اجملال 
 أمناط غذائية صحية للجميع

إسججناد األولوية للحق يف غذاء كافو وانتقال السججكان إىل أاار غذائية صججحية يف البيئات 
املؤسسية والسياساتية والقانونية املتكاملة اليت تضمن مشاركة املستهلكني والقطاع اخلاص 

 وحتّفزها

1-3 ،2-1 ،2-2 
3-1 ،3-2 ،3-4 
 ب-14، 12-8
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مقاصد أهداف التنمية  بيان الناتج جمال األولوية الرباجمية
 املستدامة

اخلاص بت ذية أفضل   2اجملال 
 الت ذية للفئات األضعف

يشجججججكل حتديد انعدام األمن الغذائي وسجججججوء التغذية لدى األفراد األكثر ضجججججعف ا والقضجججججاء 
عليهما يف مجيع السججججججججياقات، حمور تركيز السججججججججياسججججججججات واالسججججججججرتاتيجيات والربامج احملددة 

 األهداف اليت وضعتها البلدان ونّفذهتا

1-3 ،2-1 ،2-2 
3-1 ،3-2 

اخلاص بت ذية أفضل   3اجملال 
 أغذية آمنة للجميع

اعتماد السجياسجات والتشجريعات املتكاملة واملتعددة القطاعات املتعّلقة بسجالمة األغذية يف 
النظم الزراعية والغذائية الوطنية، وتنفيذها من جانب احلكومات وحتسجججججججججججني قدرات ووعي 

 واملستهلكنياجلهات املشّغلة لسلسلة القيمة 

 2-1 ،2-2 ،3-2 

اخلاص بت ذية أفضل   4اجملال 
احلللد من الفللاقللد واملهللدر من 

 األغذية

وضع خرائط طريق واضحة وخاصة وحمددة السياق لتمكني وحّ  مجيع اجلهات الفاعلة 
يف سججججلسججججلة اإلمدادات الغذائية والبيئة الغذائية وعلى مسججججتوى املسججججتهلكني على احلد من 

 من األغذية، وتنفيذها من جانب احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية الفاقد واملهدر

2-1 ،2-2 ،12-3 

اخلاص بت ذية أفضل   5اجملال 
 شفافية األسواق والتجارة

حتسججججني شججججفافية األسججججواق واملشججججاركة املنصججججفة فيها ويف سججججالسججججل القيمة العاملية والتجارة  
الدولية من خالل تنسيق السياسات والقدرات البشرية واملؤسسية لصنع القرارات القائمة 

 على األدلة 

 11-17أ، -10ج، -2ب، -2 

وتعزيز اسججججججججججججججتخدامها املسججججججججججججججتدام،  محاية النظم اإليكولوجية الربيّة والبحريّة وإصججججججججججججججالحها بيئة أفضل
ومكافحة تغرّي املناخ )خفض املخلفات، وإعادة االستخدام، والتدوير، وإدارة املخلّفات( 

 من خالل نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة ومشوال  وقدرة على الصمود واستدامة

2-5 ،12-2 ،12-4 ،12-5 ،
13-2 ،14-3 ،14-4 ،15-1 ،
15-3 ،15-4 

اخلاص ببيئة أفضلللللللل   1اجملال 
التخفيف من حللللدة آاثر ت   
املنلللان ونزر زراعيلللة وغلللذائيلللة 

 مكّيفة معه

متكني حتّول النظم الزراعية والغذائية وقدرهتا على الصجججججججججججمود لتحقيق أهداف االسجججججججججججتدامة 
وأهداف اتفاق ابريس، من خالل وضع ممارسات وسياسات وبرامج زراعية ذكية مناخيًّا 

 وتنفيذها

ب، -13، 13-2 ،13-1، 2-4
14-3 

اخلاص ببيئة أفضلللللللل   2اجملال 
القتصلللللللللاد األحيائي من أجل 

 أغذية وزراعة مستدامة

تعزيز قيام اقتصججججججججججججاد أحيائي بقق التوازن بني القيمة االقتصججججججججججججادية والرفاه االجتماعي من 
جهة، واالسجتدامة البيئية من جهة أخرى، من خالل وضجع سجياسجات وممارسجات متكاملة 

األدلة وتنفيذها يف البيئات اجلزئية والكلية ابستخدام االبتكارات التكنولوجية، قائمة على 
 والتنظيمية، واالجتماعية

12-2 ،12-4 ،12-5 

اخلاص ببيئة أفضلللللللل   3اجملال 
التنوع البيولوجي وخلللللدملللللات 
النزر اإليكولوجيللللة من أجللللل 

 األغذية والزراعة

وتعزيز اسججججججججججججججتخدام النظم اإليكولوجية حفظ التنوع البيولوجي من أجل األغذية والزراعة 
البحرية والربية واخلاصججة ابملياه العذبة وخدماهتا على  و مسججتدام وصججوهنا وإعادة فهيلها، 

 من خالل اعتماد سياسات وممارسات حمددة األهداف

2-5 ،14-4 
15-1 ،15-3 ،15-4 ،15-6 

اخلاص ببيئة أفضلللللللل   4اجملال 
إقامة نزر غذائية مسلللتدامة يف 

 املناطق احلضرية

حتّول النظم الزراعية والغذائية احلضجججججججرية وشجججججججبه احلضجججججججرية األكثر فعالية ومشوال  وقدرة  عزيزت
على الصججججججججمود واسججججججججتدامة اليت تتصججججججججدى للفقر وانعدام األمن الغذائي وسججججججججوء التغذية يف 

الغذائية الصحية، وحتّفز التحّول الريفي الشامل واملستدام املناطق احلضرية، ومتّكن األاار 
يف الوقت نفسججججججه الذي حتافظ فيه على قاعدة املوارد الطبيعية اليت تقوم عليها، من خالل 

من  شججججروع ابألعمال واالسججججتثمارات وتوسججججيع نطاقهاالاعتماد سججججياسججججات وبرامج داعمة و 
 .جانب أصحاب املصلحة الوطنيني واحملليني

 1-12أ، -11، 2-1، 1-1

تشجججججيع النمو االقتصججججادي الشججججامل من خالل احلد من أوجه عدم املسججججاواة )بني املناطق  حياة أفضل
 والرجال والنساء( ،والبلدان الفقرية والغنية ،احلضرية والريفية

أ، -2، 2-3، 1-5، 1-2، 1-1
-16، 2-10، 1-10أ، -5، 5-4
1 

اخلاص حبياة أفضلللللللل   1اجملال 
املسللللاواة ب  اجلنسلللل  ومتك  

 املرأة الريفية

ضجججججججججججججمان املسججججججججججججججاواة يف حقوق املرأة وحصجججججججججججججوهلا على املوارد، واخلدمات، والتكنولوجيات، 
واملؤسسات، والفرص االقتصادية، وصنع القرارات، وحتّكمها هبا وإزالة القوانني واملمارسات 

ات واسرتاتيجيات وبرامج وأطر قانونية مراعية للمنظور املمّيزة بني اجلنسني، من خالل سياس
 اجلنساين

 ج-5 أ،-5، 5-4، 2-3

اخلاص حبياة أفضلللللللل   2اجملال 
 التحّول الريفي الشامل

تسججججريع عملية التحّول الريفي الشججججامل وإعادة تنشججججيط املناطق الريفية مع ضججججمان مشججججاركة 
فيها وانتفاعها منها، من خالل تنفيذ الفئات الفقرية والضجججعيفة واملهم شجججة بشجججكل متسجججاوو 

 سياسات واسرتاتيجيات وبرامج حمددة األهداف

1-1 ،8-3 ،8-5، 10-1، 
 ب-14، 10-7، 10-2
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مقاصد أهداف التنمية  بيان الناتج جمال األولوية الرباجمية
 املستدامة

اخلاص حبياة أفضلللللللل   3اجملال 
حلللللالت الللطللوارة الللزراعلليلللللة 

 وال ذائية

توفري املسجججاعدة العاجلة على مسجججتوى التغذية وسجججبل العي  للبلدان اليت تعاين من انعدام 
األمن الغذائي احلاد أو املعّرضة له، وتزويد سكان هذه البلدان ابلقدرات املناسبة للصمود 
يف وجه الصدمات واملخاطر املستقبلية وإدارهتا على  و أفضل، ابعتماد هنج الرتابط بني 

 العمل اإلنساين والتنمية والسالم

1-5 ،2-1 ،2-2 ،2-3 ،16-
1 

اخلاص حبياة أفضلللللللل   4اجملال 
نزر زراعيللللة وغللللذائيللللة قللللادرة 

 عل  الصمود

تقوية قدرة النظم الزراعية والغذائية وسبل العي  على الصمود يف وجه الصدمات وعوامل 
اإلجهاد االجتماعي واالقتصادي والبيئي من خالل حتسني فهم املخاطر املتعددة وآليات 

 فاحلوكمة الفعالة لتنفيذ تدابري احلد من الضع

1-3 ،1-5 ،2-4 

اخلاص حبياة أفضلللللللل   5اجملال 
 مبادرة العمل يًدا بيد

تسريع وترية التحّول الزراعي والتنمية الريفية املستدامة من خالل استهداف الفئات األشّد 
فقر ا واجلياع، والتمييز بني األراضي واالسرتاتيجيات، واجلمع بني مجيع أبعاد النظم الزراعية 

 الصلة من خالل التحليل والشراكاتوالغذائية ذات 

1-1 ،1-2 ،2-1، 
 2-10، 1-10أ، -2، 2-2

اخلاص حبياة أفضلللللللل   6اجملال 
 تعزيز الستثمارات

تسجججججريع وترية التحّول إىل نظم زراعية وغذائية مسجججججتدامة ترتتب عنها آاثر واسجججججعة النطاق  
على احلجججد من أوججججه عجججدم املسجججججججججججججججججاواة والقضجججججججججججججججججاء على الفقر واجلوع من خالل زايدة 

 االستثمارات العامة واخلاصة وحتسني القدرات لالستفادة من االستثمارات املستقبلية

 ،2-10، 1-10أ، -2ب، -1
 5-17 ب،-10 

 التخطيط عل  املستوى القطري -ابء

القطري يف صجججججلب خطة التغيري. ويف هذا الصجججججدد، شجججججّدد املؤمتر على تكمن اإلجراءات التحويلية على املسجججججتوى  -19
إطار  يفأطر الربجمة القطرية للمنظمة  دمجضجججججرورة املواءمة مع عملية إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلاائية وأوصجججججى ب

 12النتائج االسرتاتيجية.
هداف التنمية املسجججججتدامة الوطنية ومقاصجججججدها يف ألوترد االلتزامات اجلماعية ملنظومة األمم املتحدة اإلاائية دعم ا  -20

إطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املسججججججججججججججتدامة. وإن إطار الربجمة القطرية للمنظمة مسججججججججججججججتمد على النحو 
ىل جهود إاملنظمة  تسججججججججججتندار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املسججججججججججتدامة ويضججججججججججمن ابلتايل أن الواجب من إط

هداف   اخلاصججججججججججججججة والفجواتمنظومة األمم املتحدة اإلاائية لتقد  الدعم اجلماعي للملكية القطرية ومعاجلة األولوايت 
ية املنظمة على املستوى القطري، على  و ما هو وارد يف تصميم التنمية املستدامة الوطنية. ويف الوقت نفسه، تساهم عمل

ا يضججججججمن دمج مبإطار الربجمة القطرية، يف التأثري على صججججججياغة إطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املسججججججتدامة 
يف واثئق  ،وإسججججججناد األولوية هلا ،الشججججججواغل املتعّلقة بتحّول النظم الزراعية والغذائية وأهداف التنمية املسججججججتدامة ذات الصججججججلة

 التخطيط املشرتك ل مم املتحدة.
مع  متاشجججججججججي اوتؤدي جماالت األولوية الرباجمية دور املسجججججججججار التحويلي املؤدي إىل حتقيق أهداف التنمية املسجججججججججتدامة  -21

األولوايت الوطنية. وبتعبريها عن امليزة النسجججججججججججججبية للمنظمة وإبرازها القدرات الفنية واملعارف واملنتجات املعيارية الرئيسجججججججججججججية، 
اسججججرتاتيجي وفعال يف احلوار  يف موضججججعتسججججاهم جماالت األولوية الرباجمية يف مسججججاعدة املكاتب القطرية على وضججججع املنظمة 

 لدعم العمل القطري. املنظمة خربات االستفادة من وعلىالقطري 
الطبقات يف بوصججججججججججلة مشججججججججججرتكة ملختلف  ،ويتيح انتقال املنظمة إىل إطار قائم على أهداف التنمية املسججججججججججتدامة -22

حتفيز عمل املنظمة وتوجيهه  و حتقيق النتائج املتفق عليها على  من أجل والشججججججججججججججركاء من األمم املتحدة وغريهااملنظمة 

                                                      
 C 2021/REP)ع( من الوثيقة  64الفقرة  12
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ثل أهداف التنمية املسججتدامة الوصججلة احملورية بني جماالت األولوية الرباجمية للمنظمة والنتائج القطرية املسججتوى القطري. ومت
تدامة/أطر الربجمة القطرية على النحو املبنّي يف  املخطط هلا يف أطر عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املسجججججججججججججج

 .1الشكل 
 األغذية والزراعة للتخطيط عل  املستوى القطري  تصوير إطار نتائج منزمة 1الشكل 

 
وابتباع هذا النهج، تصجججبح أطر الربجمة القطرية أداة الربجمة الرئيسجججية اليت متلكها املنظمة على املسجججتوى القطري،  -23

م ذلك حي  أهنا تربط النتائج القطرية مباشجججرة  هداف التنمية املسجججتدامة وجماالت األولوية الرباجمية ذات الصجججلة. ويتسججج
واالخنرار بشججججججكل كامل يف عملية إصججججججالح منظومة  ،مبيزتني تتمثالن يف إظهار تنوع األوضججججججاع القطرية على  و أفضججججججل

بتبسجججججيط عملية  أيضججججج ا األمم املتحدة اإلاائية وعمل األمم املتحدة املنسججججّجق على املسجججججتوى القطري. ويسجججججمح هذا النهج
اسججججججججججججججتخدام املوارد على املسججججججججججججججتوى القطري  يتيحلمنظمة، األمر الذي التخطيط واإلبالغ من جانب املكاتب القطرية ل

 بطريقة فعالة.
 بشأن التخطيط للمخرجات على املستوى القطري. إضافية تفاصيل 3امللحق رد يف تو  -24

 واملبادرات واإلجراءات الداعمة لإلطار السرتاتيجيالسرتاتيجيات  -جير

موضجججع التنفيذ وضجججمان إقامة نظم زراعية وغذائية أكثر فعالية  2031-2022لوضجججع اإلطار االسجججرتاتيجي للفرتة   -25
ومشوال  وقدرة على الصمود واستدامة، مثة حاجة إىل تضافر اإلجراءات املتخذة على مجيع مستوايت املنظمة ومع األعضاء 

توّجه تنفيذ اإلطار والشجججججججركاء على  و ؤزري ومؤثر. ويف ما يلي عدد من االسجججججججرتاتيجيات واملبادرات واإلجراءات اليت سججججججج
 .2023-2022يف فرتة السنتني وتثريه االسرتاتيجي 
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 اسرتاتيجية منزمة األغذية والزراعة بشأن ت   املنان
 13سجّلط املؤمتر الضجوء على أمهية تغري املناخ والتنوع البيولوجي ضجمن نطاق والية املنظمة يف اإلطار االسجرتاتيجي. -26

ويعد تغري املناخ واحد ا من الدوافع الرئيسجججججججججججججية الكامنة وراء اجلوع وسجججججججججججججوء التغذية يف العاا. فهو يعّدل الظروف املثلى اليت 
تدعم إنتاج األغذية وله تداعيات متعاقبة على األمن الغذائي والتغذية وسبل العي  واالقتصادات العاملية، حي  أنه يكبح 

يعيق اجلهود الرامية إىل و املكاسجججججب يف جمال األمن الغذائي واحلد من الفقر ويعكس مسجججججارها يف الكثري من األحيان حتقيق 
 من أهداف التنمية املستدامة. 10و 2و 1بلوغ األهداف 

لتوجيه املنظمة يف ما  اسججججججججججججججرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة بشججججججججججججججأن تغري املناخزري العمل اهن على إعداد و  -27
ابلعمل املناخي وحتقيق مسججججامهاهتا احملددة وطني ا.  املتعّلقةرفع مسججججتوى طموحاهتا من أجل ن تقدمه من دعم معزز للبلدا

 2030وسجججججتقوم االسجججججرتاتيجية اليت تسجججججند األولوية للعلوم واحللول املبتكرة والعمليات الشجججججاملة واليت تتواءم مع خطة عام 
حتققها املنظمة يف جمال العمل املناخي من أجل أغذية ، بتعزيز النتائج اليت 2031-2022واإلطار االسججججججججججججرتاتيجي للفرتة 

 وزراعة مستدامة.

 اخلاصة مبنزمة األغذية والزراعة لعلوم والبتكارااسرتاتيجية 
من العوامل املسجججّرعة  نا عامالمعلى أهنابالبتكار والتكنولوجيا  2031-2022يعرتف اإلطار االسجججرتاتيجي للفرتة  -28

 مراعاةاألربعة اليت زب تطبيقها يف مجيع التدخالت الرباجمية. وشججججججدد مؤمتر املنظمة على أمهية مجيع أشججججججكال االبتكار مع 
وهناك جمموعة واسججججججججججعة من الُنهج والتكنولوجيات اليت تسججججججججججمح مبواجهة  14التحليل املالئم للمخاطر ابالسججججججججججتناد إىل العلم.

األسجججججججاس الذي  – مبا يف ذلك املعارف األصجججججججلية واحمللية - واالبتكاراتالعلوم . وتشجججججججكل راعية والغذائيةحتدايت النظم الز 
 .هج والتكنولوجياتتقوم عليه مجيع هذه النُ 

ويتمثل  اسججججرتاتيجية للعلوم واالبتكار.وتعتزم املنظمة صججججقل رايتها واسججججرتاتيجيتها بشججججأن العلوم واالبتكار عرب تطوير  -29
التوجيهات واالتساق واملواءمة للمبادرات اليت يقودها األعضاء من أجل حتقيق األثر على املستوى  توفرياهلدف من ذلك يف 

القطري عن طريق اسججججججججتخدام العلوم واالبتكارات على  و أفضججججججججل. وسججججججججتشججججججججكل االسججججججججرتاتيجية أداة رئيسججججججججية لتنفيذ اإلطار 
 ز استخدام العلوم واالبتكارات يف التدخالت الفنية والتوجيهات املعيارية للمنظمة.وستعز  2031-2022االسرتاتيجي للفرتة 

مكتب كبري العلماء من العلوم واالبتكار قدم ا وتقوية جوانب رئيسججججججية أخرى  ةاسججججججرتاتيجيوللمسججججججاعدة على دفع  -30
مليون دوالر أمريكي  1.2ومكتب االبتكار، مثل دعم تنفيذ العلوم واالبتكارات يف امليدان، سيتم نقل موارد إضافية قدرها 

 15إىل هذين املكتبني من دون أن ترتّتب عن ذلك أية تكلفة.

                                                      
 C 2021/REP)م( من الوثيقة  64الفقرة   13
 C 2021/REP)ح( من الوثيقة  64الفقرة   14
الرئيسججججججججججي ابسججججججججججتثناء مكتب  يف املقر  حتديد املوارد من خالل تطبيق التعويض عن التخفيضججججججججججات على املوارد من غري املوظفني يف خمتلف الوحدات   15

 ومكتب التقييماملفت  العام 
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 املبادرات املؤسسية الرئيسية
تعظيم األثر على املستوى القطري من خالل مبادرات مؤسسية  2023-2022يف فرتة السنتني ستواصل املنظمة  -31

 رئيسية أخرى تشمل:
من ، وهي مبادرة أطلقتها املنظمة وتقوم على األدّلة وتقودها البلدان وتعود ملكيتها هلا مبادرة العمل يد ا بيد (أ)

ا لتحقيق أهداف ا أجل لتنمية املسجججتدامة. وتسججند تسجججريع عجلة التحّول الزراعي والتنمية الريفية املسجججتدامة دعم 
هذه املبادرة األولوية للبلدان اليت تكون فيها القدرات الوطنية والدعم الدويل األضججججججججججججججعف أو حي  التحدايت 

حتدد املناطق كما أهنا التشججججججغيلية، مبا يف ذلك األزمات الطبيعية أو اليت هي من صججججججنع اإلنسججججججان، هي األكرب،  
زراعية جّيدة ولكن توجد فيها أيضجججججججججججججج ا مسججججججججججججججتوايت مرتفعة من الفقر داخل هذه البلدان اليت متلك إمكاانت 

هم ابلبياانت الغنّية اليت دواجلوع. وتوفر منصججة جغرافية مكانية الدعم جلميع أصججحاب املصججلحة من خالل تزوي
ة، ميكن تشجججججاركها يف جماالت تشجججججمل الزراعة اإليكولوجية، واملياه، واألراضجججججي، والرتبة، وانبعااثت غازات الدفيئ

 وغري ذلك.
دعو إىل اختاذ إجراءات فورية ومتوسطة وطويلة األجل ي الذي والتعايف منها 19-برانمج االستجابة جلائحة كوفيد (ب)

من أجل احليلولة دون حتّول األزمة الصججججججحية إىل أزمة غذائية. ويهدف الربانمج إىل التخفيف من اهاثر املباشججججججرة 
املدى الطويل، والتحرك  و التعايف األخضججججججججر، والبناء لتحويل  مع تعزيز قدرة سججججججججبل العي  على الصججججججججمود على

النظم الزراعية والغذائية. وقد مّكنت اسجتجابة املنظمة للجائحة من االسجتفادة مما تتمتع به املنظمة من قدرة على 
 احلشد وبياانت آنية ونظم لإلنذار املبكر وخربة فنية لتوجيه الدعم حيثما ومىت متّس احلاجة إليه.

والتعايف منها من خالل االسجججججتفادة  19-يدعم برانمج االسجججججتجابة جلائحة كوفيدالذي  التحالف من أجل الغذاء (ج)
من الدعم السجياسجي الرفيع املسجتوى، واملوارد املالية، واخلربات الفنية، مع الرتكيز على االحتياجات واملطالب على 

 املستوى القطري.

 ئيةمتابعة قمة األمر املتحدة للنزر ال ذا
دت  -32  23اجلمعيججة العججامججة ل مم املتحججدة يف نيويورك يف  خاللاليت عقججدت  قمججة األمم املتحججدة للنظم الغججذائيججةمهججّ

، الطريق أمام حتّول النظم الزراعية والغذائية العاملية. واملنظمة على أ  االسججججججتعداد لقيادة عملية تنفيذ 2021سججججججبتمرب/أيلول 
متابعة قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية ابلعمل جنب ا إىل جنب مع الوكاالت الشججججججججججججججقيقة التابعة ل مم املتحدة وجمموعة 

هذه القمة الختاذ إجراءات فعالة ومتسجججقة. وسجججيتم الرتكيز على دعم األعضجججاء الشجججركاء بغية املضجججي قدم ا ابلزخم املتوّلد من 
للنهوض ابحلوارات الوطنية واملسججججججججججججججارات الكفيلة إبحداث التغيري من أجل حتويل النظم الزراعية والغذائية، مبا يف ذلك من 

ا خالل الدعم املقدم من جمموعة من املؤسجججججسجججججات العلمية. وسجججججتقام الروابط  بادرات العاملية األخرى مثل الدورة مع املأيضججججج 
السججججججادسججججججة والعشججججججرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشججججججأن تغري املناخ، والدورة اخلامسججججججة عشججججججرة ملؤمتر 

مل األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، ومؤمتر قمة طوكيو للتغذية من أجل النمو. وستستضيف املنظمة مركز ا للتنسيق يع
رهججا يف رومججا، وبرانمج األمم املتحججدة اإلاججائي، وبرانمج األمم املتحججدة اوجججد مقججتفيججه موظفون معججارون من الوكججاالت اليت 

 للبيئة، ومنظمة الصحة العاملية.
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 منتدى األغذية العاملي
على إجراءات املتابعة  مثال  ، الذي   إنشججججججججااه للشججججججججباب والذي يقوده الشججججججججباب منتدى األغذية العاملييشججججججججكل  -33

الشججججباب من حول العاا  املنتدى. وزمع حتويل النظم الزراعية والغذائية وحتقيق أهداف التنمية املسججججتدامة العاملية الرامية إىل
 مستقبل كوكبنا ملك للشباب و ن التزامهم أمر أساسي. مع االعرتاف  نلتبادل األفكار وحتفيز العمل، 

 2025-2022منزمة األغذية والزراعة للفرتة إطار نتائج  -دال

-2022للفرتة  وجماالت األولوية الرباجمية العشجججججرين ابلفضجججججائل األربع اخلاص نتائج املنظمة إطار 1امللحق يعرض  -34
 الباب(، واهلدف املتعّلق ابجلودة الفنية واإلحصججاءات واملواضججيع املشججرتكة والعوامل املسججّرعة )4إىل  1)أبواب امليزانية  2025

(. 13و 12 البابنياخلاصججججججججججججججة ) واألبواب( 10إىل  7 األبواب( واألهداف الوظيفية )6 الباب(، وبرانمج التعاون التقين )5
برانمج العمل وامليزانية للفرتة /2025-2022خلطة املتوسجججججججطة األجل للفرتة اب 1وميّثل هذا امللحق نسجججججججخة حمّدثة من امللحق 

 ، كما هو ما يبنّي ابلتفصيل يف ما يلي.2022-2023

 (4إىل  1 األبوابالفضائل األربع )
 ،، الرتكيز والعرض الفنيني للمنظمةالفضائل األربع إطارإطار النتائج اخلاص مبجاالت األولوية الرباجمية يف  يوّضح -35

ما يسجججججججمح هلذه األخرية  ن جتد لنفسجججججججها موقع ا اسجججججججرتاتيجي ا يف احلوار بشجججججججأن النظم الزراعية والغذائية. ويبدأ إطار النتائج 
: )أ( بتوضجججججججيح كل جمال من جماالت األولوية الرباجمية  يقوم. ومن مث الفضجججججججائل األربعاهاثر الشجججججججاملة اليت تعرّب عنها عرض ب

معاجلتها؛ )ب( والنواتج املتوقعة اليت سجججججتسجججججاهم املنظمة يف حتقيقها يف معرض معاجلتها هذه الفجوات الرئيسجججججية اليت جتري 
الفجوات من خالل مقاصد أهداف التنمية املستدامة ذات األولوية )واليت يتم قياسها من خالل مؤشرات أهداف التنمية 

التقدم؛ )د( واملكوانت املواضججيعية  لدفع عجلة )ج( وكيف سججتسججتفيد املنظمة من العوامل املسججّرعة املسججتدامة ذات الصججلة(؛
الرئيسججججججية، مبا فيها اجلوانب املعيارية واجلوانب املتعّلقة ابلوظائف األسججججججاسججججججية للمنظمة؛ )ه( واملخاطر الرئيسججججججية والتخفيف 

 منها؛ )و( واملقايضات اليت تتطلب االهتمام.
الفضجائل روابط أقوى بني أهداف التنمية املسجتدامة و إطار النتائج احملّدث يقيم، ألف- اثني االقسجم يف  ذكروكما  -36

من خالل حتديد مؤشجججرات أهداف التنمية املسجججتدامة اليت سجججيتم اسجججتخدامها لقياس التقدم احملرز على مسجججتوى األثر  األربع
لراعية هلا. ( مع ضججججمان يف الوقت نفسججججه بروز مجيع مؤشججججرات أهداف التنمية املسججججتدامة اليت تعد املنظمة الوكالة االفضججججيلة)

، الفضججائل األربعإضججافة إىل ذلك، يتم حتقيق توازن أفضججل يف عدد جماالت األولوية الرباجمية وتوزيع خمصججصججات امليزانية بني 
إىل  حبياة أفضججلبشججأن "إقامة نظم غذائية مسججتدامة يف املناطق احلضججرية" من جمال خاص  3اجملال  حتويلوذلك من خالل 

 اخلاص ببيئة أفضل(. 4اجملال  )اهن ببيئة أفضلجمال خاص 
ا ويتم -37 ألولويجة الرباجميجة جتمع اتقجد  جمموعجة متنجاغمجة من مؤشججججججججججججججرات املخرججات لكجل جمجال من جمجاالت  أيضجججججججججججججج 
روابط مباشجججججججججججرة بني مؤشجججججججججججرات خمرجات املنظمة ومؤشجججججججججججرات أهداف التنمية وجود نوعية، وتضجججججججججججمن الكمية و العلومات امل

 القطرية على  و أفضل يف إطار نتائج املنظمة.املستدامة، وتدمج أطر الربجمة 
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 (5 الباباجلودة الفنية واإلحصاءات واملواضيع املشرتكة والعوامل املسرّعة )
 اجلودة الفنية واإلحصجججاءات واملواضجججيع املشجججرتكة والعوامل املسجججرّعة: 5إطار النتائج اخلاص ابهلدف لقد   حتدي   -38

بضججمان وقياس  5اهلدف  ويقوممؤشججرات أداء رئيسججية لكل انتج من النواتج من أجل إظهار التحسججينات املتوقعة.  إبضججافة
. ويغطي هذا ما تنتجه من إحصججججججججججججججاءات وبياانت نزيهة وذات جودةوخدمات و  معارفجودة فنية و من املنظمة ما تقدمه 

ا العوامل املسجججّرعة األربعة كوسجججيلة لدفع عجلة الت قّدم وتعظيم اجلهود الرامية إىل مواجهة التحدي الذي تطرحه اهلدف أيضججج 
املواضيع الشاملة بوصفها جماالت حامسة جرى حتديدها ألخذها يف االعتبار يف مجيع فضال  عن أهداف التنمية املستدامة، 

 أ اء العمل الرباجمي للمنظمة.
، مل املنظمة الفين واملعياري ونزاهتهجودة عبشججججججأن  1-5الناتج  ضججججججمنولقد   حتدي  مؤشججججججر األداء الرئيسججججججي  -39

عمل املنظمة، فيما ابتت مؤشججرات األداء ن جلودة و اخلارجيليعكس على  و أفضججل التقييم الذي زريه أصججحاب املصججلحة 
لدعم عملية صججنع القرارات  إليها لوصججولوا وجودهتا إحصججاءات وبياانت املنظمة إاتحةبشججأن  2-5الناتج ضججمن الرئيسججية 

 اإلاتحة على أكرب بشجججججججججكل وتركز البياانت ابإلضجججججججججافة إىل جودة اإلحصجججججججججاءات جودة ناه تشجججججججججمل ابالسجججججججججتناد إىل األدلة
سججججوف يتم ف، اجملاالت املشججججرتكة: املسججججاواة بني اجلنسججججني والشججججباب واإلدماجبشججججأن  3-5ابلناتج  . ويف ما يتعّلقوالوصججججول

اإلبقاء على مؤشججججرات األداء الرئيسججججية السججججابقة اخلاصججججة ابملسججججاواة بني اجلنسججججني فيما   تطوير مؤشججججرين جديدين للشججججباب 
ا تطوير مؤشجججججرات األداء الرئيسجججججية لكل عامل من العوامل املسجججججّرعة يف الناتج  العوامل بشجججججأن  4-5واإلدماج. ولقد   أيضججججج 

 .، والبياانت، واملكّمالت )احلوكمة ورأس املال البشري واملؤسسات(املسرّعة: التكنولوجيا، واالبتكار
 ورخط وضجججججعيتم حتديد املقاصجججججد بعد سججججج، 5وابلنسجججججبة إىل بعض مؤشجججججرات األداء الرئيسجججججية اجلديدة يف اهلدف  -40
سججججججتخدم كمرجع نظر ا إىل احلاجة إىل مجع كّم معنّي من البياانت لوضججججججع خط أسججججججاس مناسججججججب يُ  2022سججججججاس يف عام األ

 .املستقبليةللمقاصد 

 (13و 12 الباب اخلاصة ) واألبواب( 10إىل  7 األبواباألهداف الوظيفية )
اخلاصجججة على ضجججوء اوذج األعمال املتجدد.  واألبوابلقد   اسجججتعراض إطار النتائج اخلاص ابألهداف الوظيفية  -41

اجلوانب اليت على ولقد حتققت حتسجججججينات يف جماالت عديدة، ال سجججججيما من أجل تركيز صجججججياغة مؤشجججججرات األداء الرئيسجججججية 
تسجججّلط الضجججوء على األهداف الرئيسجججية للمنظمة يف هذه اجملاالت واليت توفر وسجججائل موثوقة للقياس. وتشجججمل األمثلة جمال 

مؤشججججرات تعترب  9مؤشججججر ا إىل  13حي    ختفيض عدد مؤشججججرات األداء الرئيسججججية من  التواصججججلبشججججأن  7الوظيفي اهلدف 
حي  متت إضججافة مؤشججرات أداء رئيسججية مثال  لقياس  حوكمة املنظمة واإلشججراف والتوجيهبشججأن  9األهم، واهلدف الوظيفي 

الرائسية ورضى إدارة املنظمة وجلنة اإلشراف االستشارية  رضى األعضاء ابلدعم الذي تقدمه املنظمة الجتماعات األجهزة
 بفعالية عمل مكتب املفت  العام واتصاالته.

 الرصد واإلبالغ
خيدم رصجججججد النتائج واإلبالغ عنها على املسجججججتوى املؤسجججججسجججججي غرضجججججني رئيسجججججيني اثنني. الغرض األول هو ضجججججمان  -42

ليت حتققت من خالل اسججججججتخدام األموال املوكلة إىل املنظمة، مع املسججججججاءلة املناسججججججبة إزاء األعضججججججاء يف اإلبالغ عن النتائج ا
مراعاة خمتلف مسجججججججججتوايت النتائج )القطرية واإلقليمية والعاملية(. والغرض الثاين هو دعم ثقافة تنظيمية تشجججججججججّجع ممارسجججججججججات 

التقييم  شجججججدد عليهالربامج، كما وتنفيذ إدارة األداء اإلدارة املسجججججتندة إىل النتائج وتعزز التعّلم من الرصجججججد والتقييم لتحسجججججني 
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مزيد ا من التفاصججيل عن النهج املتبع إزاء التخطيط للنتائج  3امللحق ويقدم  16األخري إلطار النتائج االسججرتاتيجية للمنظمة.
حملة عامة عن تنفيذ  4امللحق  فيما يقدم ،2031-2022ورصججججججججججججدها واإلبالغ عنها ضججججججججججججمن اإلطار االسججججججججججججرتاتيجي للفرتة 

 توصيات تقييم املنظمة إلطار النتائج االسرتاتيجية للمنظمة.

                                                      
 PC 127/2الوثيقة   16
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 التعديالت يف امليزانية والوظائف -اثلثًا

 التعديالت يف التوزيع ب  أبواب امليزانية -ألف
 األثر الصايف للتغرّيات اليت حدثت على التوزيع بني أبواب امليزانية. 2اجلدول يظهر  -43
 ؛8/2021إىل التوزيع بني أبواب امليزانية املوافق عليه مبوجب قرار املؤمتر  1العمود يشري  (أ)
صجججججججايف أثر التعديالت الناشجججججججئة عن نقل جمال األولوية الرباجمية "إقامة نظم غذائية مسجججججججتدامة يف  2العمود ويقّدم  (ب)

ضجججججججافية من أبواب (، وعن نقل موارد إبيئة أفضجججججججل) 3( إىل الباب حياة أفضجججججججل) 4املناطق احلضجججججججرية" من الباب 
اخلاصني مبكتب كبري العلماء ومكتب االبتكار من دون أن يرتتب عن ذلك أي تكلفة،  9و 5أخرى إىل البابني 

؛  وعن إعادة ختصيك بعض املوارد نتيجة ختطيط العمل األكثر تفصيال 
جمللس، متاشججججججججججججججي ا مع لكي يوافق عليه ا 2023-2022التوزيع املعّدل العتمادات ميزانية الفرتة  3العمود ويعرض  (ج)

 من الالئحة املالية. 5-4املادة 
 الدولرات األمريكية( حبسب األبواب )آبلف 2023-2022امليزانية املعّدلة للفرتة  - 2اجلدول 

 
قرار املؤمتر  ابب امليزانية

8/2021 
 برانمج العمل وامليزانية املعّدل الت ي 

 2023-2022للفرتة 
(1) (2) (3) 

 438 156 (121 1) 559 157 أفضلإنتاج  1
 590 129 (007 2) 597 131 تغذية أفضل 2
 218 118 031 21 187 97 بيئة أفضل 3
 752 123 (424 18) 176 142 حياة أفضل 4
اجلودة الفنية واإلحصاءات واملواضيع املشرتكة  5

 والعوامل املسّرعة
70 312 980 71 292 

 788 140 0  788 140 برانمج التعاون التقين 6
 189 71 (159) 348 71 التواصل 7
 547 35 (149) 696 35 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 8
 419 59 21 398 59 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه 9
 381 62 (172) 553 62 اإلدارة الكفؤة والفعالة 10
 600 0  600 املصروفات الطارئة 11
 000 14 0  000 14 االنفاق الرأمسايل 12
 421 22 0  421 22 اإلنفاق األمين 13

 635 005 1 0 635 005 1 جمموع العتمادات )الصافية(  

 
املخطط التنظيمي  9امللحق يعرض  فيما ،التنظيميةحبسججججججججججججب الوحدات  االعتمادات الصججججججججججججافية 6امللحق  يعرض -44

  17للمقر الرئيسي واملكاتب امليدانية حبسب ما أقره املؤمتر.

                                                      
 C 2021/REP)و( من الوثيقة  68 الفقرة  17
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 التعديالت يف إنشاء الوظائف املدرجة يف امليزانية ضمن برانمج العمل وامليزانية -ابء
وظيفة جديدة واحدة يف كل من مكتب كبري العلماء  نشججججججججججججججاءالتغرّيات يف الوظائف املدرجة يف امليزانية إب تتعّلق -45

بعض عمليات إعادة التنظيم وبذا اجملال املهم ومكتب االبتكار وإدراجها يف امليزانية بفضجججل املوارد اإلضجججافية اليت   نقلها هل
 من عمليات إعادة اهليكلة من دون تكاليف داخل الوحدات.احملدودة بني الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة النابعة 

 عدد 8امللحق التغيريات الناجتة عن ذلك يف عدد الوظائف والرتب حبسب املوقع، فيما يظهر  3اجلدول ويعرض  -46
 والوحدات التنظيمية. حبسب الرتب ائفالوظ

 سب املوقع والفئةتطور الوظائف املدرجة يف امليزانية حب - 3اجلدول 

 برانمج العمل وامليزانية فئة الرتبة
 برانمج العمل وامليزانية املعّدل الت ي  2023-2022 للفرتة

 2023-2022للفرتة 
       املقّر الرئيسي

 82 0 82 العليافئة مدير والفئات 

 873 3 870 الفئة الفنية

 531 (1) 532 فئة اخلدمات العامة

 486 1 2 484 1 اجملموع للمقرّ الرئيسي

    املكاتب امليدانية

 51 0 51 فئة مدير والفئات العليا

 607 1 606 الفئة الفنية

 824 (2) 826 فئة اخلدمات العامة

 482 1 (1) 483 1 اجملموع للمكاتب امليدانية

    مجيع املواقع

 133 0 133 فئة مدير والفئات العليا

 480 1 4 476 1 الفئة الفنية

 355 1 (3) 358 1 فئة اخلدمات العامة

 968 2 1 967 2 اجملموع جلميع املواقع
موظف ا   انتداهبم من املقر الرئيسي:  32 ،2023-2022مالحظة: يبلغ عدد موظفي الفئة الفنية لدى املكاتب امليدانية يف برانمج العمل وامليزانية 

 . موظفني ل من امليداين 3القانونية وموظفني ماليني، وموظفان اثنان للشؤون  5موظف ا يف جمال االستثمار، و 21و ،(1) اتصال موظف
 وظيفة ملوظفني فنيني مبتدئني يف تعداد الوظائف لدى املقر الرئيسي. 25وترد 

 

 التقديرات احملّدثة للموارد من خارج امليزانية -جير
عليها املؤمتر )االشجججججججرتاكات املقّررة( واملوارد من خارج ميّول برانمج العمل من االعتمادات الصجججججججافية اليت يصجججججججوت  -47

وارد من خارج امليزانية إىل املشججاريع قيد املامليزانية اليت تقدم بسججخاء من خالل املسججامهات الطوعية. وتسججتند تقديرات توفري 
املرّجح املوافقة عليها، والتوقعات ، واملشججججججاريع املقرتحة حالي ا واليت من 2023-2022التنفيذ اليت سججججججتمتد إىل فرتة السججججججنتني 

 القائمة على أفكار للمشاريع واالتصاالت اإلزابية مع الشركاء.
اخلطة املتوسجججججججطة األجل للفرتة  صجججججججدورالطوعية وتعبئة املوارد منذ  املسجججججججامهاتولقد اسجججججججتمر رصجججججججد التطّورات يف  -48

صجججججججد العام سجججججججبب ا ملراجعة املبلغ اإلمجايل للنفقات . وا يعط الر 2023-2022برانمج العمل وامليزانية للفرتة  /2022-2025
يف حني أنجه   تنقيح التوزيع بني أبواب امليزانيججة  2023-2022من خجارج امليزانيجة املتوقعجة يف برانمج العمجل وامليزانيجة للفرتة 
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سجججججججتدامة يف املناطق بشجججججججأن "إقامة نظم غذائية م 3اجملال  حتويلمن خالل  ألف -اثني االقسجججججججم  على النحو املشجججججججار إليه يف
اخلاص ببيئة أفضججججل(. وميكن االطالع  4)اهن اجملال  ببيئة أفضججججلإىل جمال خاص  حبياة أفضججججلاحلضججججرية" من جمال خاص 

، 3. ويتضجججججججمن العمود 4اجلدول من  2على التقديرات احملدثة للموارد من خارج امليزانية حبسجججججججب أبواب امليزانية يف العمود 
املعّدل لالعتمادات الصجججججججججافية جنب ا إىل جنب مع جمموع املوارد اليت من املتوقع أن تكون متاحة للمنظمة لإلحاطة، التوزيع 

 لتنفيذ برانمج العمل املتكامل.
ب ومصلللللللللادر التمويل )آبلف الدولرات حبسلللللللللب األبوا 2023-2022امليزانية املقرتحة املعّدلة للفرتة  - 4اجلدول 

 األمريكية(
 اجملموع من خارج امليزانية العتمادات الصافية ابب امليزانية  

(1) (2)  (3) 
 229 600 791 443 438 156 إنتاج أفضل 1
 715 325 125 196 590 129 تغذية أفضل 2
 968 450 750 332 218 118 بيئة أفضل 3
 055 345 1 303 221 1 752 123 حياة أفضل 4
 719 91 427 20 292 71 املشرتكة والعوامل املسّرعةاجلودة الفنية واإلحصاءات واملواضيع  5
 788 140 0 788 140 برانمج التعاون التقين 6
 253 77 064 6 189 71 التواصل 7
 547 35 0 547 35 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 8
 931 69 512 10 419 59 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه 9
 534 81 153 19 381 62 اإلدارة الكفؤة والفعالة 10
 600 0 600 املصروفات الطارئة 11
 000 14 0 000 14 نفاق الرأمسايلاإل 12
 421 22 0 421 22 نفاق األميناإل 13

 760 255 3 125 250 2 635 005 1 اجملموع  
 

تعمل املنظمة مبيزانية متكاملة جتمع كافة مصجججججججججججججادر األموال املتاحة من خالل االشجججججججججججججرتاكات املقررة ل عضجججججججججججججاء  -49
عضجججاء والشجججركاء اهخرين يف املوارد لتشجججكيل أسجججاس موّحد من الوسجججائل املتوافرة لتنفيذ برانمج الطوعية من األ واملسجججامهات

قط حي  تكون متوائمة ابلكامل مع اإلطار االسججججججججججرتاتيجي للمنظمة الطوعية ف املسججججججججججامهات ويتم قبولالعمل املتفق عليه. 
النواتج املوافق عليها لإلطار االسجججججججججججرتاتيجي. ويف حني أنه يتم اسجججججججججججتخدام االشجججججججججججرتاكات املقررة حتقيق وحي  تسجججججججججججاهم يف 

الطوعية.  اتاملسجججججججامهالطوعية من خالل برانمج العمل لتحقيق والية املنظمة، إال إنه زري ختصجججججججيك معظم املسجججججججامهات و 
ميزانية إمسية اثبتة مبوازاة معاجلة القضججججااي اليت تزداد تعقيد ا، زايدة التمويل الطوعي غري املخصججججك أو وتتطلب احملافظة على 

املخصجججججك بشجججججكل حمدود للسجججججماح للمنظمة وألعضجججججائها بضجججججمان توزيع املوارد حي  توّلد املنافع األكرب يف ظل أولوايت 
ا بزايدة املرونة والتكّيف حمددة. ويسجججمح التمويل امل السجججريع مع الظروف أو األولوايت املتغرّية، خصجججك بشجججكل حمدود أيضججج 

 وهذا أمر مهم بصورة خاصة يف بيئة تزداد تقلب ا.
 5امللحق ن خارج امليزانية حبسججججججججب أبواب امليزانية يف ويرد املسججججججججتوى اإلرشججججججججادي لالعتمادات الصججججججججافية واملوارد م -50

  .7امللحق وحبسب املقر الرئيسي واألقاليم يف 
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 القرارات املطلوبة -رابًعا

التعديالت على برانمج العمل وامليزانية للفرتة النظر يف  واجتماعهما املشججججججججججججججرتك يُطلب إىل جلنيت الربانمج واملالية -51
  للمجلس التوجيهات وإسداء 2022-2023

 :2023-2022 للفرتة وامليزانية العمليف التعديالت على برانمج  النظرفيما يُطلب إىل اجمللس  -52
 ؛2اجلدول  النحو الوارد يفاملوافقة على التوزيع املنّقح لالعتمادات الصافية حبسب أبواب امليزانية على و  (أ)
 (؛8وامللحق  3اجلدول إنشاء الوظائف املنقحة املدرجة يف امليزانية ) واستعراض (ب)
ا اإلحاطة علم ا  طر النتائج احملّدثة  ويطلب -53 للموارد من خارج  احملدثة لتقديراتابو  (1)امللحق إىل اجمللس أيضجججججججججججججج 

 .(4)اجلدول امليزانية 
ا  -54 تشجيع األعضاء على تقد  مسامهات طوعية والتشديد على أمهية التمويل الطوعي  يفوقد يرغب اجمللس أيض 

 ملساندة األولوايت املبّينة يف برانمج العمل املتكامل. املرن واملخصك بشكل حمدود وغري املخصك
ويُطلب إىل اجمللس أن أيخذ علم ا إبمكانية نشوء عمليات نقل أخرى يف امليزانية نتيجة املزيد من ختطيط العمل،  -55

اب الواحد ونتيجة اسجججججتخدام طرائق التنفيذ األكثر كفاءة وفعالية خالل فرتة السجججججنتني. وسجججججُتعاجل عمليات النقل ضجججججمن الب
ا للمادة  من  5-4ومن ابب إىل آخر من أبواب امليزانية من أجل تنفيذ برانمج العمل وامليزانية خالل فرتة السججججججججججججججنتني طبق 

 الالئحة املالية.
 


