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 موجز

  8و 6و 5األبواب أحاط اجمللس علمًا، يف دورته التاسعة واألربعني بعد املائة، بالتوزيعات املراجعة لفائدة 

مليون دوالر أمريكي، والناجتة عن إعداد  1.005.6والبالغة  2015-2014 املالية العتمادات الفرتة ،10و

-2014 املالية استنادًا إىل تعديالت برنامج العمل وامليزانية للفرتة( FC 154/9خطط العمل للفرتة املالية )

2015 (CL 148/3 .) 

  تعرض هذه الوثيقة األداء املتوقع للفرتة املالية مقابل صايف االعتمادات احملدثة لتأخذ بعني االعتبار تنفيذ خطط

أن يستهلك اإلنفاق لفرتة السنتني بالكامل يتوقع حاليا وعملية الرصد من املنظمة. و 2014العمل للفرتة املالية 

. 1، كما هو مبني يف اجلدول رقم )األهداف االسرتاتيجية والوظيفية( 11إىل  8و 6إىل  1االعتماد يف األبواب 

النفقات و (7الباب ) برنامج التعاون التقين سيتم نقل أي رصيد غري منفق يفومتشيًا مع املمارسة احلالية، 

 ية.وفقًا لالئحة املال إىل فرتة السنتني املقبلة (14الباب ) والنفقات األمنية (13الباب ) الرأمسالية

  ب( من الالئحة  5-4ووفقا للمادة  2015-2014استنادًا إىل األداء املتوقع مقابل صايف االعتمادات للفرتة(

مل يعد متوقعًا، وأن توافق على عملية نقل  6الباب املالية، ُيطلب من اللجنة أن حتيط علمًا بأن النقل لفائدة 

 . 10و 8و 5األبواب باإلضافة إىل عمليات النقل املوافق عليها إىل  2 البابلفائدة 

  إىل اللجنة ملراجعتها  2015-2014وسيتم تقديم التحديث القادم لألداء املتوقع مقابل صايف االعتمادات للفرتة

، وسيتم اإلبالغ عن األداء النهائي بشأن حسابات الفرتة 2015واملوافقة عليها يف نوفمرب/تشرين الثاني 

 . 2016يف ربيع عام  2014-2015

 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

 

  2015-2014 املالية جلنة املالية أن تقر التوزيعات املتوقعة بني أبواب امليزانية العتمادات الفرتةيطلب من 

كما هو مبني يف  خطط العمل للفرتة املالية، تنفيذمليون دوالر أمريكي وهو مبلغ ناتج عن  1.005.6 والبالغة

مع اإلشارة إىل أن عمليات التحويل املتوقعة يف امليزانية والناشئة عن تنفيذ برنامج العمل،  ،1اجلدول رقم 

 . 2015 الثانيسيتم إبالغ جلنة املالية عنها الستعراضها واملوافقة عليها يف نوفمرب/تشرين 

 

 مشروع املشورة

 

  1وافقت اللجنة على األداء املتوقع مليزانية السنتني، على النحو الوارد يف اجلدول رقم . 
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 مقدمة

مليون دوالر أمريكي  1.005.6تبلغ  2015-2014 املالية على اعتماد ميزانية للفرتة 7/2013قرار املؤمتر وافق  -1

 تأييده للتعديالت على برنامج العمل وامليزانية. ويف بتعديالت تقوم على توجيهات املؤمتروعلى برنامج العمل، رهنًا 

، خالل دورته الثامنة واألربعني بعد املائة اليت عقدت يف ديسمرب/كانون األول CL 184/3) )الوثيقة 2014-2015

يزانية نتيجة لتخطيط العمل، وكذلك أشار اجمللس إىل إمكانية حدوث املزيد من عمليات النقل بني أبواب امل، 2013

من الالئحة  5-4نتيجة الستخدام طرق تنفيذ أكثر كفاءة وفعالية خالل فرتة السنتني، واليت ستتم معاجلتها طبقا للمادة 

 .املالية

 

وافق يتكبد التزامات حتى مستوى اعتماد امليزانية اليت  من الالئحة املالية للمدير العام أن 1-4املادة جتيز  - 2

من الالئحة املالية، فإن املدير العام يتوىل إدارة االعتمادات مبا يكفل توفري أموال كافية  6-4وطبقا للمادة  عليها املؤمتر.

)أ( على إبالغ جلنة املالية بعمليات نقل معينة بني الُشعب، 5-4 وتنص املادة  ملواجهة املصروفات أثناء الفرتة املالية.

 )ب( أن ينال النقل بني أحد أبواب امليزانية إىل أي باب آخر، موافقة جلنة املالية.5-4بينما تتطلب املادة 

 

 2014يف مايو/أيار وأحاط اجمللس علما، يف دورته التاسعة واألربعني بعد املائة، بأن جلنة املالية أقّرت  - 3

مليون  1.005.6وقدرها  2015-2014 املالية عمليات التوزيع املرتقبة بني أبواب امليزانية العتمادات ميزانية الفرتة

 1. 10و 8و 6و 5دوالر أمريكي ناشئة عن إعداد خطط العمل لفرتة السنتني لفائدة األبواب 

 

ويلتمس موافقة  2015-2014 املالية هذا التقرير أداء امليزانية املتوقع مقابل االعتمادات الصافية للفرتة ويقدم - 4

 .2015-2014اللجنة على عمليات النقل بني األبواب النامجة عن تنفيذ برنامج العمل للفرتة 

 2015-2014األداء املتوقع للميزانية للعام 

التوزيع املعّدل بني  1الواردة يف العمود )ج( من اجلدول  2015-2014 املالية أرقام االعتماد الصايف للفرتة تبني - 5

وثيقة التعديالت على برنامج العمل كما ورد يف  2013األبواب الذي وافق عليه اجمللس يف ديسمرب/كانون األول 

ويبني العمودان )د( و)هـ( أداء امليزانية املتوقع وعمليات (. CL 148/3 الوثيقة ) 2015-2014 املالية وامليزانية للفرتة

 برنامج العمل. مجة عن تنفيذالنقل بني األبواب النا

 

)األهداف  11إىل  8و 6إىل  1 أن يستهلك اإلنفاق لفرتة السنتني بالكامل االعتماد يف األبوابيتوقع حاليا  - 6

النفقات و (7 الباب) ومتشيًا مع املمارسة احلالية، ُتعرض اعتمادات برنامج التعاون التقين االسرتاتيجية والوظيفية(.

على أنها أنفقت بالكامل، ذلك أن أي رصيد غري منفق سيحّول إىل  (14الباب ) األمين اإلنفاقو (13الباب ) الرأمسالية

 وفقًا لالئحة املالية. فرتة السنتني املقبلة

                                                 
FC 154/9

1 ، CL 149/4  ج(، 21الفقرة( CL 149/REP
 )د(  18 الفقرة  
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 2015-2014: أداء امليزانية املتوقع لفرتة 1اجلدول 

 

الرصيد املتوقع مقابل االعتمادات 

 الصافية
 النفقات املتوقعة

برنامج العمل وامليزانية 

-2014املعدل لفرتة 

2015 (CL 148/3) 

 الباب اهلدف االسرتاتيجي والوظيفي

 )أ( )ب( )ج( )د( )هـ(

(14457) 80160 94617 

املساهمة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن 

 الغذائي وسوء التغذية

1 

647 199328 198681 

الزراعة  من زيادة وحتسني توفري السلع واخلدمات 

 والغابات ومصايد األمساك بطريقة مستدامة

2 

 3 احلد من الفقر يف الريف 62142 61736 (406)

 4 متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشواًل وكفاءة 115217 108421 (6796)

9328 47233 37905 

زيادة قدرة ُسبل العيش على الصمود أمام 

 التهديدات واألزمات

5 

 6 اجلودة الفنية، واملعرفة، واخلدمات  54746 53780 (966)

 7 ينفتبرنامج التعاون ال 134721 134721 0

 8 االتصال 64712 75396 10684

 9 تكنولوجيا املعلومات  35501 34465 (1036)

 10 حوكمة الفاو وإشرافها وتوجيهها  80213 88132 7919

 11 اإلدارة الكفؤة والفعالة 81691 77373 (4318)

 12 النفقات الطارئة 600 0 (600)

 13 اإلنفاق الرأمسالي 21886 21886 0

 14 اإلنفاق األمين 23017 23017 0

 اجملموع  1005648 1005648 0

 

 فروق تكاليف املوظفني

مالية  الفروق يف تكاليف املوظفني هي الفرق بني تكاليف املوظفني املدرجة يف امليزانية والتكاليف الفعلية يف فرتة - 7

مليون دوالر  16.7تكاليف املوظفني قدره  يففرق اجيابي حتقيق  2015-2014بالنسبة للفرتة املالية  ومن املتوقع .ما

 .دون أن يدخل فيه الفرق يف أسعار العمالت

 

بتأثري جتميد أجور  2015-2014وتتعلق العوامل الرئيسية اليت أسهمت يف حتقيق الفروق اإلجيابية يف الفرتة  - 8

، اليت نشأت عن قرارات جلنة اخلدمة املدنية 2015و 2014املوظفني يف فئات اخلدمات املهنية والعامة يف عامي 

. ويقابل هذا االخنفاض يف تكاليف املوظفني 2015التأمني الصحي األساسي الذي مل يتغري يف عام الدولية، وأيضًا 
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املتوقعة يف تكاليف اخلدمة احلالية للتغطية الطبية بعد نهاية اخلدمة. وكما هو متوقع يف الفعلية املتكبدة، تأثري الزيادة 

مليون  2.7، لقد حتققت وفورات الكفاءة البالغة قيمتها 2014التقرير عن عمليات النقل يف امليزانية الصادر يف مايو/أيار 

 املدنية الدولية. دوالر أمريكي واليت مل تنفذ بعد، من خالل قرارات جلنة اخلدمة 

 

معظم األسباب الكامنة وراء أية فروق بني التكاليف الفعلية وتكاليف الوحدة املعيارية للموظفني، مثل و - 9

 .املسؤولة عن امليزانيةأسباب خترج عن نطاق سيطرة اجلهات  هي، تتخذها جلنة اخلدمة املدنية الدولية اليتالقرارات 

نهاية الفرتة  يففائض أو عجز، أي فروق تكاليف املوظفني،  أي، ويقيد املركزيولذا، فان رصد الفروق يتم على املستوى 

ومع  مع تكاليف املوظفني املتكبدة باملعدالت املعيارية. مبا يتناسباحلسابات املالية اخلاصة جبميع الربامج  يفاملالية 

 مات مقابل فروق إجيابية متوقعة. ذلك، ال بد من احلذر يف تقديم التزا

 عمليات النقل املتوقعة بني أبواب امليزانية

وترد عمليات النقل املتوقعة بني أبواب امليزانية الناشئة عن ختطيط العمل واعتبارات التنفيذ األخرى يف  - 10

للموافقة عليها من قبل جلنة املالية. وترد التفسريات لعمليات النقل هذه، واليت قدمت  1العامود )هـ( من اجلدول رقم 

 . 1، مبزيد من التفاصيل يف املرفق 20142إىل جلنيت الربنامج واملالية يف مايو/أيار 

 

تتم  املالية بأن ، أوصت جلنة2014وعندما مت النظر يف عمليات النقل املتوقعة بني أبواب امليزانية يف مايو/أيار  - 11

مراعاة الدروس املستخلصة من عملية التخطيط لدى إعداد خمصصات أكثر دقة يف امليزانية يف برنامج العمل وامليزانية 

وقد أثرت عمليات النقل  3 .كربى بعد وقت قصري على صدور املوافقة النهائية عليه نقلاملقبل لتجّنب حدوث عمليات 

20174-2016 املالية الواردة يف هذه الوثيقة على إعداد املقرتحات يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة
. وسيتم حتسينها  

خالل الفرتة من  سيضطلع بهاواليت  2017-2016 املالية أكثر خالل عملية التخطيط القائمة على النتائج للفرتة

، فضال عن أي توجيهات يقدمها املؤمتر، للموافقة عليها من قبل اجمللس من 2015ر/تشرين األول يوليو/متوز إىل أكتوب

 املالية يف التعديالت على برنامج العمل وامليزانية للفرتة 2015خالل جلنيت الربنامج واملالية يف ديسمرب/كانون األول 

2016-2017 . 

 2013-2012 املالية استخدام الرصيد غري املنفق للفرتة

مليون دوالر  9.4، وقدره 2013-2012 املالية ، يتم استخدام الرصيد غري املنفق للفرتة5وفقًا ملا أذن به املؤمتر - 12

 2015-2014 املالية يف الفرتة الذي يتم استخدامه مليون دوالر أمريكي خلطة العمل الفورية 0.3أمريكي، مبا يف ذلك 

                                                 
2
 .واملذكرة املنفصلة الصادرة أثناء الدورة 42 إىل 32 الفقرات  PC 115/3 – FC 154/9انظر الوثيقة   

3
 (.د 18 الفقرة CL 149/REP و( ب 21 الفقرة  CL 149/4الوثيقتان  

4
 C 2015/3 الوثيقة  

5
 من املنطو ق 3 الفقرة CR 7/2013 الوثيقة  
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مليون  7.5، مت ختصيص 2014لتمويل أي نفقات إضافية ملرة واحدة نتيجة التغريات التحولية. واعتبارا من نهاية عام 

 دوالر أمريكي لتمويل أربعة جماالت من هذه النفقات ملرة واحدة:  

 

عن  2015-2014 مليون دوالر أمريكي لتمويل تكاليف إنهاء اخلدمة وإعادة التوزيع الناشئة يف الفرتة 3.5أ( )

 . 2013-2012 املالية تدابري التغريات التحولية املستمرة من الفرتة

زء من حصة املنظمة يف تكلفة نظام املنسق املقيم لألمم للتمويل ملرة واحدة جلمليون دوالر أمريكي  2.3ب( )

التعاون مع املنسقني املقيمني تعزيز املتحدة، والذي سيتم متويله يف املستقبل من تدابري وفورات الكفاءة. ويرتبط 

 لألمم املتحدة بشكل وثيق بطرق العمل اجلديدة يف املكاتب امليدانية. 

مليون دوالر أمريكي لتغطية التكاليف ملرة واحدة لبناء قدرات املكاتب امليدانية، لتضطلع مبسؤولياتها  1.5ج( )

 الناجتة عن التغريات التحويلية. صياغة وتشغيل املشاريع عداد ورصد أطر الربجمة القطرية ويف إ

ألف دوالر أمريكي لتغطية التكاليف ملرة واحدة لالستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة الناجتة عن  162د( )

 .  74-2خطة العمل الفورية اإلجراء 

 االستنتاجات

يطلب من اللجنة أن توافق على عمليات النقل املتوقعة بني أبواب امليزانية لتنفيذ عمل املنظمة املخطط له  - 13

 . 1خالل الفرتة املالية كما هو متوقع يف العمود )هـ( من اجلدول رقم 

 

أن إىل  اإلشارةدر جتمليون دوالر أمريكي،  1.005.6حني يتوقع حاليًا اإلنفاق الكامل لصايف االعتماد البالغ يف  - 14

 والنفقاتويف حني أن التفصيل على مستوى أبواب امليزانية يقدم رؤية واضحة وشاملة للميزانيات  بابا. 14التقرير يغطي 

ال تتوافق عمليات النقل النهائية بني األبواب مع تلك املتوقعة يف الوقت احتمال أمن لنتائج، إاّل أنه يزيد مقابل إطار ا

 .الراهن

 

سيستند على سعر الصرف بني  املاليةفرتة الأن تقرير امليزانية يف نهاية إىل  اإلشارةدر جتعالوة على ذلك، و - 15

دوالر  1.30يورو =  1وهو  2015-2014 املالية الدوالر األمريكي واليورو الذي حتدد يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة

وتقوم اإلدارة برصد الوضع بعناية، لكن بعض الفروق يف أبواب امليزانية  أمريكي )سعر الصرف املعمول به يف امليزانية(.

 . ستحدث إذا كانت النسبة املئوية ملتوسط اإلنفاق باليورو ختتلف اختالفًا كبريًا عن االفرتاضات يف التوقعات

 

تقرير مبعلومات حمّدثة عن عمليات النقل  2015نوفمرب/تشرين الثاني رتها يف إىل جلنة املالية يف دو وسيقدم - 16

 . بني أبواب امليزانية
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 2015-2014 املالية : عمليات النقل بني أبواب امليزانية نتيجة لتخطيط العمل والتنفيذ يف الفرتة1املرفق 

هي الفرتة املالية األوىل من تنفيذ برنامج العمل القائم على النتائج اليت يتم قياسها من  2015-2014إن فرتة  - 17

. ولتحقيق نتائج 20146خالل املؤشرات واألهداف، على النحو الوارد يف التقرير التجميعي الستعراض منتصف املدة 

كان  بإعادة مواءمة خطط العمل وبإجراء تعديالت أثناء التنفيذ رتاتيجية ومديري التسليمأفضل، قام منسقي األهداف االس

ا أثرين رئيسيني: حتديد جماالت العمل اليت ميكن توحيدها لتنفيذ أكثر فعالية وكفاءة، وعمليات النقل بني أبواب مهل

 امليزانية ملواءمة املوارد والنتائج ودعم الوظائف بطريقة أفضل. 

 

ية للموارد، اليت يرد وصفها لكل باب من امليزانية أدناه، من دمج جماالت العمل يف تنشأ التحويالت الرئيس - 18

إطار األهداف االسرتاتيجية األنسب لضمان الرتكيز والنتائج؛ وإعادة مواءمة العمل واملوظفني يف جماالت وظيفية مثل 

 داف الوظيفية؛ وإعادة ختصيص املواردالشراكات، والدعوة، واالتصاالت، واخلدمات االستشارية والقانونية ضمن األه

ملركز االستثمار لتعكس النتائج املتوقعة عرب األهداف االسرتاتيجية؛ وإعادة ختصيص املوارد يف املكاتب اإلقليمية لدعم 

 . 2014املبادرات اإلقليمية اليت وافقت عليها املؤمترات اإلقليمية يف عام 

 

بشكل رئيسي إىل إعادة مواءمة العمل على  1الباب مليون دوالر أمريكي من  14.5ويعزى النقل املتوقع ملبلغ  - 19

الفنية القانونية يف مكتب االتصاالت يف املنظمة ومكتب الشراكات والدعوة ومكتب  ةرتبادل املعرفة وتنمية القدرات واملشو

 ب اإلقليميةقبل العديد من املكات؛ وإعادة مواءمة العمل من 10و 8لألهداف الوظيفية  الشؤون القانونية واألخالقية

؛ وإعادة ختصيص املوارد من أجل التعاون فيما بني بلدان 1اهلدف االسرتاتيجي  يقودهاللمبادرات اإلقليمية اليت ال 

وقد قابل االخنفاض بشكل جزئي موارد إضافية خمصصة   .8و 5و 3و 2 إىل األبواب 4و 1 األبواباجلنوب من 

للمبادرات العاملية مثل تنسيق املنظمة لفريق العمل الرفيع املستوى، وحتدي القضاء على اجلوع، ومتابعة إعالن روما 

 للمؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية. 

 

خمتلف أعمال التخطيط وآثار عن  2 البابمليون دوالر أمريكي إىل  0.6صايف النقل املتوقع ملبلغ  وينشأ - 20

؛ متويل 4التنفيذ: توحيد العمل على التكنولوجيات املراعية للبيئة، املشمولة سابقًا يف ميزانية اهلدف االسرتاتيجي 

همية العاملية وإىل إىل برنامج نظم الرتاث الزراعي ذات األ 6الباب الصندوق املتعدد التخصصات يف إضايف خمصص من 

مبادرة األرز اإلقليمية يف آسيا؛ وإعادة مواءمة العمل للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب واالستثمارات. وقوبلت هذه 

الزيادات يف معظمها بتوحيد العمل املتعلق بنظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية العابرة للحدود 

؛ وحتويالت املوارد من قبل املكاتب اإلقليمية للمبادرات 5وإدارة املخاطر يف اهلدف االسرتاتيجي واإلنذار املبكر 

 اإلقليمية. 
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، من ختطيط للموارد يف احلماية 3الباب مليون دوالر أمريكي من  0.4وينشأ صايف النقل املتوقع ملبلغ  - 21

للمنشورات الرئيسية، اليت يقابلها  6للباب االجتماعية أقل مما كان خمططًا له يف امليزانية، والتعديل الفين للموارد 

للعمل يف جمال التمويل الريفي وعلى العالقة بني تنمية سالسل  3جزئيًا إعادة الرتكيز واالندماج يف اهلدف االسرتاتيجي 

أصاًل، مع إيالء اهتمام خاص للنساء  4يمة وتوليد فرص العمل اليت كانت مشمولة يف إطار اهلدف االسرتاتيجي الق

والشباب. وقابل معظم هذه االخنفاضات زيادات للموارد من قبل املكاتب اإلقليمية للمبادرات اإلقليمية بقيادة اهلدف 

 يف أفريقيا.  3لعمل اهلدف االسرتاتيجي  6 البابصصات من ، وختصيص موارد الصندوق املتعدد التخ3االسرتاتيجي 

 

إىل توحيد العمل لإلنذار املبكر لسالمة  4 البابمليون دوالر أمريكي من  6.8ويرجع صايف النقل املتوقع ملبلغ  - 22

األغذية وإدارة املخاطر لنظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية العابرة للحدود يف اهلدف 

؛ وإعادة تركيز العمل على آليات التمويل يف جمال التمويل الريفي؛ وحتويل العمل على العالقة بني 5االسرتاتيجي 

؛ وتوحيد األنشطة املتصلة بالتكنولوجيات املراعية للبيئة 3سالسل القيمة وتوليد فرص العمل للهدف االسرتاتيجي تنمية 

وقد بدأت املنظمة يف توسيع عملها يف جمال التغذية على وجه اخلصوص من خالل تعزيز  .2يف اهلدف االسرتاتيجي 

إىل  4املنظمة، الذي ساهم يف نقل املوارد من اهلدف االسرتاتيجي املكاتب الالمركزية، ومواءمة أفضل لعمل االستثمار يف 

اليت أعادت تركيز عملها األهداف االسرتاتيجية األخرى. وقوبلت هذه االخنفاضات جزئيًا من قبل املكاتب اإلقليمية 

 . 4ومواءمة املوارد حول املبادرات اإلقليمية اليت يقودها اهلدف االسرتاتيجي 

 

، إعادة تركيز وتوحيد األنشطة غالبا 5 البابمليون دوالر أمريكي إىل  9.3ويعكس صايف النقل املتوقع ملبلغ  - 23

املتعلقة باإلنذار املبكر وإدارة املخاطر لنظام الوقاية من اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية العابرة للحدود من اهلدفني 

طيط أعلى مما هو مشمول يف امليزانية ملوارد العمل على القدرة على الصمود ، جنبا إىل جنب مع خت4و 2االسرتاتيجيني 

من املكاتب اإلقليمية للمبادرات  5. وباإلضافة إىل ذلك، دخلت املوارد إىل الباب يةعلى املستويات املؤسسية واجملتمع

 املعين باالستثمار.  ومن املواءمة احملسنة لعمل املنظمة 5 اإلقليمية اليت يقودها اهلدف االسرتاتيجي

 

عمليات النقل إىل  نتيجةأساسا هو  6الباب مليون دوالر أمريكي من  1.0النقل املتوقع ملبلغ صايف وينشأ  - 24

األبواب األخرى املذكورة أعاله، مثل إعادة ختصيص عمل الصندوق املتعدد التخصصات والشعب الفنية املعين 

 .  2015باإلحصاءات. ويراجع كبري اإلحصائيني التخطيط للموارد الذي قد يكون له تأثري على هذا الباب يف عام 

 

( بشكل أساسي من االتصال) 8الباب إىل للخروج مليون دوالر أمريكي  10.7وينشأ صايف النقل املتوقع ملبلغ  - 25

االتصاالت والشراكات والدعوة إىل اخلدمات املرتبطة  استعراض وإعادة مواءمة العمل القائم لبعض املوظفني يف مكتب

والدعوة ذوي  وقت املوظفني يف مكاتب االتصاالت والشراكاتمت ختصيص . وعلى وجه اخلصوص، 8باهلدف الوظيفي 

يف إطار األهداف االسرتاتيجية، يف إطار اهلدف الوظيفي  اخلربة يف جمال تبادل املعارف وتنمية القدرات، املشمول أساسًا

هج املشرتكة وأفضل املمارسات يف دعم خطط عمل األهداف االسرتاتيجية. ( لضمان الُن3-2-8و 3-1-8)املخرجات  8
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، ياسات والربامج الذين يقدمون خدمات االتصال للتعاون فيما بني بلدان اجلنوبومت نقل وقت موظفي شعبة دعم الس

 . 1من اهلدف االسرتاتيجي 

 

 حتت جماالت ثالثة توحيد العمل يفمن  10الباب مليون دوالر أمريكي إىل  7.9وينشأ النقل املتوقع ملبلغ  - 26

القانونية يف مكتب الشؤون  االستشارية للخدمات املوارد(: حوكمة الفاو وإشرافها وتوجيهها) 10 الوظيفي اهلدف

 املظامل أمني وظيفة ؛(3-3-10 الناتج إىل) االسرتاتيجية األهداف ميزانية يف مشمولة كانت اليت القانونية واألخالقية

(؛ موارد املوظفني وغري املوظفني اليت كانت 3-3-10 الناتج إىل) 11 الوظيفي اهلدف ميزانية يف مشمولة كانت اليت

(؛ واملوارد يف 1-1-10 لتغطية املهام املتعلقة خبدمات املؤمترات )إىل الناتج 9مشمولة يف ميزانية اهلدف الوظيفي 

املكاتب اإلقليمية للممثلني اإلقليميني، ووظائف الدعم ذات الصلة اليت أدرجت يف امليزانية يف إطار األهداف 

 . (4-3-10 )إىل الناتج الوظائف اتيجية لصياغة املشاريع ورصداالسرت

 

مليون دوالر  2.8بشكل أساسي عن طريق إزالة  11 مليون دوالر أمريكي من الباب 4.3 وينشأ صايف نقل مبلغ - 27

 عملياتتنقل املوظفني واليت ُتحمل حيث ُتكّبد تكاليف إضافية يف أبواب أخرى، فضال عن خمصصة لتكاليف  أمريكي

 املشار إليه أعاله. النقل 

 


