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  2025-2022اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  :من جدول األعمال 19البند 
 2023-2022وبر�مج العمل وامليزانية للفرتة 
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متتّد على أربع ســــــنوات وتوّفر اإلطار الرباجمي للنتائج  ةمرحل 2025-2022تغطي اخلطة املتوســــــطة األجل للفرتة  -1

والرصـــــد لدعم األعضـــــاء واجملتمع الدويل يف حتقيق األهداف بدعم من منظمة األغذية والزراعة، وفًقا لإلطار االســـــرتاتيجي 
 .2031-2022للفرتة 

على العناصـــــــــــــر األســـــــــــــاســـــــــــــية الرئيســـــــــــــية الواردة يف اإلطار  2023-2022ويعتمد بر�مج العمل وامليزانية للفرتة  -2
ويقدم تقديرًا كّمًيا للتكاليف من مجيع ، 2025-2022واخلطة املتوســــطة األجل للفرتة  2031-2022االســــرتاتيجي للفرتة 

واهليكل التنظيمي. كما كافة ارج امليزانية) عرب أبواب امليزانية  مصـــــادر التمويل (صـــــايف االعتمادات املرصـــــودة واملوارد من خ
 ومشـــــــروع قرار، لصـــــــناديق االحتياطيةايشـــــــمل حســـــــااًب للز�دات يف التكاليف، وحملة عامة عن االلتزامات الطويلة األجل و 

 امليزانية. االعتمادات املرصودة يفللموافقة على بر�مج العمل للفرتة املالية وعلى  املؤمتر صادر عن

املؤمتر  يف ختصـــــــيص املوارد وإطار النتائج املنبثق عن قراراتوجيدر التذكري أبنه ســـــــتجري اإلشـــــــارة إىل التعديالت  -3
 2023-2022على بر�مج العمل وامليزانية للفرتة  يف التعديالتاملفصـــــــــلة بقدر أكرب  وتوجيهاته وعن عملية ختطيط العمل

 2لكي ينظر فيها اجمللس يف دورته الثامنة والستني بعد املائة، مبا يتماشى مع العملية املعتمدة لوضع الربامج وامليزانية.

 حملة عامة

 2025-2022اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 
عن طريق حتويل النظم  2030تواصــــل اخلطة املتوســــطة األجل بلورة الســــردية االســــرتاتيجية لدعم تنفيذ خطة عام  -4

إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل الزراعية والغذائية جلعلها أكثر كفاءة ومشوًال وقدرة على الصمود واستدامة من أجل 
 ، من دون ترك أي أحد خلف الركب.وحياة أفضل

مع مراعاة أبعاد التنمية ، يســـــــــــــتخدم إطار النتائج �ًجا منظًَّما، 2030ومتاشـــــــــــــًيا مع الطبيعة التحويلية خلطة عام  -5
 االجتماعية واالقتصادية والبيئية يف وقت واحد، ومعاجلة املقايضات ذات الصلة بتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

املتمثل يف القضــاء على  2املتمثل يف القضــاء على الفقر، واهلدف  1وتســرتشــد مســامهات املنظمة مبنظور اهلدف  -6
احلّد من أوجه عدم املســــــــاواة، وتعرتف يف الوقت نفســــــــه ابلرتابط القائم بني أهداف التنمية املتمثل يف  10اجلوع، واهلدف 

 املستدامة، وابلتايل أبمهية مجيع أهداف التنمية املستدامة األخرى يف حتقيق الرؤية الشاملة للمنظمة.
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ا يسّهل احلوار وإدماج النتائج ويتيح انتقال املنظمة إىل إطار قائم على أهداف التنمية املستدامة لغة مشرتكة، كم -7
املتفق عليها على املســــــــتوى القطري من خالل أطر عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املســــــــتدامة يف إطار تراتبية 

 .2018نتائج اإلطار االسرتاتيجي مبا يتماشى مع عملية إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية لعام 

التســــلســــل ) 8(الشــــكل  4امللحق يف و  ،للعناصــــر األســــاســــية هليكل النتائج وصــــف 3و 2و 1 يف األشــــكالويرد  -8
 .املنظمةاهلرمي السلس من املستوى القطري إىل مستوى 

من أجل ســــــّد  الفضــــــائل األربعالربامج اليت ســــــتنفذها املنظمة يف إطار  العشــــــرونوتوّجه جماالت األولوية الرباجمية  -9
الالزمة لدفع التغيريات اليت ستساهم يف �اية املطاف يف حتقيق مقاصد خمتارة من أهداف  وهتيئة الظروف احلرجةالفجوات 

التنمية املســتدامة. وتســتجيب جماالت األولوية الرباجمية بشــكل مباشــر للقضــا� والتحد�ت الناشــئة عن عملية االســتشــراف 
مليات التشاور الرمسية وغري الرمسية األخرى. ومتّثل مجيعها االسرتاتيجي يف املنظمة، واملؤمترات اإلقليمية، واللجان الفنية، وع

، فتجمع بني 2030امليزة النســـــــبية للمنظمة بصـــــــفتها الوكالة املتخصـــــــصـــــــة التابعة لألمم املتحدة يف املســـــــامهة يف خطة عام 
 .وعمقها خربة املنظمة الفنية ومعرفتهااّتساع 

ا أكثر تفصـــــــيًال جملاالت األولو  1امللحق ويقّدم  -10 ية الرباجمية وأطر النتائج اخلاصـــــــة هبا، مبا يف ذلك الفجوات عرضـــــــً
الرئيســــية اليت جتري معاجلتها، وكيفية ارتباطها مبقاصــــد أهداف التنمية املســــتدامة ومؤشــــراهتا، وكيف ســــتســــتفيد املنظمة من 

عيارية واجلوانب املتعّلقة ابلوظائف العوامل املســّرعة لتســريع وترية التقدم، واملكو�ت املواضــيعية الرئيســية، مبا فيها اجلوانب امل
 األساسية للمنظمة، واملخاطر واملقايضات الرئيسية.

أهداف التنمية املســـــــتدامة مكانة مركزية يف نظرية التغيري الشـــــــاملة للمنظمة. وبصـــــــورة عامة، تقدم جماالت  وحتتلّ  -11
هدفًا من  17من أصــــــــل  15حتقيق  جلألاألولوية الرباجمية العشــــــــرون املبّينة يف إطار النتائج اجلديد مســــــــامهات أســــــــاســــــــية 

 26مؤشـــــرًا ذا صـــــلة. وترد مجيع املؤشـــــرات وعددها  75خمتلًفا ومقصـــــًدا  59أهداف التنمية املســـــتدامة تشـــــمل ما جمموعه 
 مقصًدا تُعترب املنظمة اجلهة الراعية أو الوكالة املسامهة املسؤولة عن قياسها. 21مؤشرًا ضمن 

مبزيد من التفصــــــــيل مســــــــامهة املنظمة يف حتقيق أهداف التنمية املســــــــتدامة من خالل جماالت  3امللحق ويصــــــــف  -12
حملة عامة عن كل من مســـــــــــــــامهات جماالت األولوية الرباجمية  امللحق. ويعطي الفضـــــــــــــــائل األربعية يف إطار األولوية الرباجم

القائم بني تلك  مع اإلقرار ابلرتابطفضـــًال عن املســـامهات اإلضـــافية يف أهداف التنمية املســـتدامة،  اجلوهرية"األســـاســـية أو "
 . ضائل األربعللفاملرتابطة  طبيعةلاألهداف واب

ومتّثل صياغة منوذج عمل املنظمة بشكل أوضح إىل جانب السردية االسرتاتيجية والعوامل املسّرعة وإطار النتائج  -13
وهتدف منظمة  املســــتدامة، عناصــــر أتســــيســــية أســــاســــية يف اإلطار االســــرتاتيجي ونظرية التغيري.القائم على أهداف التنمية 

ها ئأعضـــا عمل خلدمةتشـــفافة ومنفتحة ومبتكرة ومســـؤولة وفعالة ومؤثرة، األغذية والزراعة إىل إنشـــاء منظمة شـــاملة ومرنة و 
 .الفضائل األربعحتقيق من أجل 
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  2023-2022بر�مج العمل وامليزانية للفرتة 
يف اإلطار  الواردةاألســـــــــاســـــــــية  التأســـــــــيســـــــــية إىل العناصـــــــــر 2023-2022يســـــــــتند بر�مج العمل وامليزانية للفرتة  -14

 الفضائل األربع، مبا يف ذلك الرؤية حول 2025-2022واخلطة املتوسطة األجل للفرتة  2031-2022االسرتاتيجي للفرتة 
 يف أهداف التنمية املستدامة. الراسخةقة عنه و ثاملنبالرباجمية العشرين األولوية  جماالتو وإطار النتائج اجلديد 

تمويل (صــــــــــايف حتديًدا كمًيا للتكاليف من مجيع مصــــــــــادر ال 2023-2022ويعرض بر�مج العمل وامليزانية للفرتة  -15
. كما يشـــــمل حســـــااًب للز�دات واهليكل التنظيميكافة امليزانية  االعتمادات املرصـــــودة واملوارد من خارج امليزانية) عرب أبواب 

املؤمتر للموافقة  صــــــادر عن االحتياطية، ومشــــــروع قرار لصــــــناديقااألجل و يف التكاليف، وحملة عامة عن االلتزامات الطويلة 
 للفرتة املالية وعلى االعتمادات املرصودة يف امليزانية.على بر�مج العمل 

 ىل املبادئ التالية:إابالرتكاز  2023-2022وقد جرت صياغة بر�مج العمل وامليزانية للفرتة  -16

احلفاظ على ميزانية إمسية اثبتة من دون أي تغيريات يف مســـــــــــــــتوى االشـــــــــــــــرتاكات املقررة وصـــــــــــــــايف االعتمادات  )أ(
 ؛2021-2020املرصودة، مقارنة ابلفرتة 

 واحلرص على تغطية مجيع التكاليف اإلضافية من دون أن يؤثر ذلك سلًبا على العمل الفين للمنظمة؛  )ب(

 حالًيا لتسريع حتقيق نتائج ملموسة وقابلة لإلثبات؛ واحلفاظ على اهليكل التنظيمي املعتمد )ج(

 3؛الفضائل األربعوتعديل هيكل أبواب امليزانية ليعكس السردية االسرتاتيجية، حبيث متثل األبواب األربعة األوىل  )د(

 وحتديد جماالت إلغاء الرتكيز الرباجمي وإعادة املواءمة استناًدا إىل املستجدات وما ورد من توجيهات. )ه(
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 يف دورته السادسة والستني بعد املائة اجمللسالتوجيهات الصادرة عن 

وبر�مج  2025-2022اخلطة املتوســــطة األجل للفرتة  4اســــتعرض اجمللس يف دورته الســــادســــة والســــتني بعد املائة -17
يف ما يتعلق مبســـــــــــــــتوى و . C 2021/LIM/4الوثيقة ، وترد توجيهاته ومالحظاته يف 2023-2022العمل وامليزانية للفرتة 

 ات احملددة التالية الصادرة عن اجمللس.هإّن املؤمتر مدعّو إىل األخذ علًما ابلتوجيفامليزانية، 

 إّن اجمللس: -18

أثىن على اجلهود اليت بــذهلــا املــدير العــام للحفــاظ على ميزانيــة إمسيــة اثبتــة للرب�مج العــادي يف ســـــــــــــــيــاق األزمــة  )أ(
عند  2023-2022يّد اإلبقاء على ميزانية االعتمادات الصـــــــافية املقرتحة للفرتة االقتصـــــــادية العاملية الســـــــائدة، وأ

 ؛2021-2020ماليني دوالر أمريكي، وهو نفس املستوى اإلمسي للميزانية املعتمدة للفرتة  1 005.6مستوى 

 14دوالر أمريكي أي عند نسبة  ماليني 140.8وأعرب عن تقديره إلبقاء موارد بر�مج التعاون التقين عند مبلغ  )ب(
 يف املائة من االعتمادات الصافية يف امليزانية؛

وأوصـــــــى إبرجاء مســـــــأليت جتديد موارد صـــــــندوق رأس املال العامل، وكذلك التمويل اإلضـــــــايف اللتزامات التغطية  )ج(
 الطبية بعد انتهاء اخلدمة، إىل فرتات السنتني املقبلة؛

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

ماليني دوالر أمريكي بســعر صــرف معتمد يف  1 005.6وأوصــى املؤمتر ابملوافقة على مســتوى امليزانية املتمثل يف  )ه(
دوالرًا أمريكًيا، وأوصـــى أبن يوافق املؤمتر على مشـــروع القرار، على النحو الوارد يف  1.22يورو =  1امليزانية قدره 

 .تقريرهب املرفق جيم
 

 اإلجراءات املطلوب اختاذها من جانب املؤمتر
وبر�مج العمـــل وامليزانيـــة للفرتة  2025-2022إّن املؤمتر مـــدعّو إىل النظر يف اخلطـــة املتوســـــــــــــــطـــة األجـــل للفرتة  -19

وكما هو أوصــــــــــى به اجمللس ما حنو  على، 2023-2022اعتمادات امليزانية للفرتة  قرار بشــــــــــأنال، واعتماد 2022-2023
 .C 2021/LIM/4وارد يف الوثيقة 

 
 

 ، مديرة مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املواردBeth Crawfordالسّيدة 

                                                            
 . REP/166CLالوثيقة   4


