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 موجز
 
 مبوجببببببه قراره ،وافق املؤمتر /CR62015البببببببال ببببببة 2017 - 2016املبببببباليببببببة  ، على اعتمببببببادات امليزافيببببببة للف ة 

 ادرةيهببات الصبببببببببببببببمليون دوالر أمريكي، وعلى برفبباما العمببل، رهنبباع بببالتعببديالت املسببببببببببببببتنببدة إىل التوج 1 005.6
 حسببه أبوا  االعتمادات لصببايفح وزيع املنق  لت  على ا 2015ديسببمكاكافون األو   . ووافق اجمللس، يفعن املؤمتر
 (.CL 153/3الوثيقة ) 2017-2016برفاما العمل وامليزافية للف ة  علىالتعديالت  امليزافية يف

 خطط العمل فيذ حتسبببببببببا  تنثة الايف االعتمادات احملد  األداء املتوقع للف ة املالية مقابل صببببببببب التقرير اعرض هذوي
 إلففاقل التوقعات احلالية 1يرد يف اجلدو  و  املنظمة. على صببببببببببببببعيدوعملية الرصببببببببببببببد  2016يف عام للف ة املالية 

والفنية )األهداف االسبببببب اتيجية  11إىل  8 منو  6إىل  1 من يف األبوا  للف ة املاليةالعتمادات ا لصببببببايفالكامل 
( 7ين )البا  يف برفاما التعاون التق ةغري منفق أرصبببببدةشبببببياع مع املمارسبببببة احلالية، سبببببيت  فقل أي اومت .(والوظيفية
 املقبلة وفقاع لالئحة املالية. املاليةف ة ال( إىل 14األمين )البا   واإلففاق( 13)البا   الرأمسايل واإلففاق

 من 5-4ومتاشببببببببببياع مع املادة  2017-2016 املالية وبناء على األداء املتوق ع مقابل صببببببببببايف االعتمادات للف ة ) (
 .8و 6و 5و 4و 3و 2الالئحة املالية، يُطله إىل اللجنة املوافقة على عمليات النقل املتوقعة إىل األبوا  

   2017-2016 ملاليةا لألداء املتوقع مقابل صايف االعتمادات للف ة ةالقادم املعلومات احملد ثةب إبالغ اللجنةوسيت 
 سببببببببباباتحلوسبببببببببيت  اإلبالغ عن األداء النهائي  .2017واملوافقة عليها يف فوفمكاتشبببببببببرين الثا   هاالسبببببببببتعرا ببببببببب

 .8201 مارساآذاريف  7201و 6201 عام

 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
 
  2017-2016لية االتوزيعات املتوقعة بني أبوا  امليزافية العتمادات الف ة امل توافق علىجلنة املالية أن  إىليطله 

 وهو مبلغ فبباتا عن تنفيببذ خطط العمببل للف ة املبباليببة، كمببا هو مبني   ،مليون دوالر أمريكي 1 005.6والبببال ببة 
 عمل،امليزافية والناشببببببببببئة عن تنفيذ برفاما ال بني أبوا املتوقعة  النقل، مع اإلشببببببببببارة إىل أن عمليات 1يف اجلدو  

 . 2017افقة عليها يف فوفمكاتشرين الثا  سيت  إبالغ جلنة املالية عنها الستعرا ها واملو 

 
 مسودة المشورة

 
  وتطّنعتتا1، اند النحو الوارد في الجتتدو  الفترة المتتاليتتةوافقتتا النجنتتة اند ا دام المتومي لميةا يتتة ، 

 .2017إلد الحصو  اند معنومات محّدثة بشأن ا دام المتومي في  وفمبر/تشرين الثا ي 
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 مقدمة
 
مليون دوالر أمريكي  1 005.6البببال ببة  2017-2016اعتمببادات امليزافيببة للف ة املبباليببة  2015ا6ر املؤمتر أيبب د قرا -1

 من الالئحة املالية، استخدام أي  رصيد مل يت  إففاقه من اعتمادات الف ة 2-4وأجاز أيضاع للمدير العام، مع مراعاة املادة 
 اجمللس، وأقر   . 1ةات التحوليببببب  الت ري  بتعزيز دة مرتبطبببببة ، لتمويبببببل أي  ففقبببببات إ ببببببببببببببببببافيبببببة ملرة واحببببب5201-4201 املببببباليبببببة

 .20172-2016التعديالت يف برفاما العمل وامليزافية للف ة  ،2015يف ديسمكاكافون األو  
 
 من الالئحبببة املببباليبببة للمبببدير العبببام  مبببل االلتزامبببات يف حبببدود املببببالغ املعتمبببدة يف امليزافيبببة 1-4وُُتيز املبببادة  -2

من الالئحة املالية، يتوىل املدير العام إدارة االعتمادات مبا يضبببببببببببببمن توفري  6-4يها املؤمتر. ومبوجه املادة اليت صبببببببببببببو ت عل
)أ( من الالئحببة املبباليببة على إبالغ جلنببة املبباليببة 5-4. وتنص املببادة املبباليببةف ة الاألموا  الكببافيببة لت طيببة النفقببات خال  

عه، فيما تسببببببببتوجه على عمليات  ليةاملا جلنة( من الالئحة املالية أن توافق ) 5-4املادة  بعمليات فقل معينة بني الشببببببببُ
 النقل بني أبوا  امليزافية.

 
ة ويلتمس موافق ،2017 – 2016لف ة املالية ااعتمادات صببببببببببببببايف ويقدم هذا التقرير أداء امليزافية املتوقع مقابل  -3

، كما يتيح معلومات 2017 – 2016عمل للف ة النامجة عن تنفيذ برفاما ال امليزافية أبوا اللجنة على عمليات النقل بني 
 .2017-2016خال  الف ة  2015-2014حمد ثة عن استخدام الرصيد غري املنفق يف الف ة 

 
 2017 – 2016نفترة المالية لأدام الميةا ية المتومي 

 
رير لمنظمة. ويرد يف التقبناء على إطار الرصد القائ  على النتائا ل 2017- 2016يت  تنفيذ برفاما العمل للف ة  -4

 مدى اق ا  املنظمة من  قيق املخرجات مقابل املؤشببببببببببرات وال ايات 20163التوليفي السببببببببببتعراض منتصبببببببببب  املدة لعام 
لناُتة عن ذلك ااملتوقعة بني أبوا  امليزافية  اإلمجاليةوترد عمليات النقل على املسببببببببببببببتويات العاملية واإلقليمية والوطنية. 

 للموافقة عليها من قبل جلنة املالية. 1مود )هب( من اجلدو  واعتبارات التنفيذ األخرى يف العطيط العمل الناشئة عن ختو 
 
ل للعمل الذي يؤدي إىل إعادة مواءمة بع  و  -5 تنشببببببببببببببأ عمليات النقل بني أبوا  امليزافية عن التخطيط املفصبببببببببببببب 

ة على ذلك، . وعالو ذات األولوية الكاجمية الناشئة اجملاالت، ودع  األفسهجماالت العمل حبسه األهداف االس اتيجية 
أُعيد ختصببيص بع  املوارد يف املكاته اإلقليمية لألهداف االسبب اتيجية ل كيز العمل على املبادرات اإلقليمية اليت وافق  

 . 2016عليها املؤمترات اإلقليمية يف عام 
 

                                                 
 .5201ا6من قرار املؤمتر رقم  2الفقرة   1
 . REP153CL/من الوثيقة  8و 7الفقرتان و  ، 3/153CLالوثيقة   2
 . 6/166FCالوثيقة   3
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بصببببببورة أسبببببباسببببببية إىل إعادة برجمة  1ن دوالر أمريكي تقريباع من البا  مليو  2.4وتعزى عملية النقل املتوقعة ملبلغ  -6
. 6، مبا يف ذلك إعداد تقرير حالة األغذية والزراعة  ببببببببمن البا  وحدة الدراسببببببببات املنظورية العامليةتكالي  املوظفني يف 

إىل دع  تسببببريع تنفيذ الكاما بصببببورة خاصببببة،  ،على التوايل 5و 4و 3و 2وترتبط عمليات فقل املوارد املتوقعة إىل األبوا  
. وتعزى عملية النقل املتوقعة 11و 10اخلاصبببببة باألهداف االسببببب اتيجية ذات الصبببببلة، وذلك باسبببببتخدام املوارد من البابني 

  1  من البا وحدة الدراسات املنظورية العامليةبصورة أساسية إىل إعادة برجمة  6مليون دوالر أمريكي إىل البا   1.6ملبلغ 
 ى ذكره يف ما سبق، تعو ض عنها إعادة ختصيص حصة من احلسا  املتعدد التخصصات لألهداف االس اتيجية.كما أت

 
 11و 10)االتصببببببببببببببببا ( من الببببابني  8دوالر أمريكي إىل الببببا   ماليني 3.0وتعزى عمليبببة النقبببل املتوقعبببة ملبلغ  -7

ه امليدافية،  جمايل االتصا  واالتصاالت يف املكاتإىل ختصيصات إ افية ملرة واحدة من شأهنا تعزيز القدرات الشبكية يف
وإىل االرتقاء بالتعاون مع اجلهات الفاعلة من غري الدو  من خال  التعاون بني بلدان اجلنو . وتسببببببببببببببتند عمليتا النقل 

ة( على التوايل )اإلدار  11)احلوكمة( و 10مليون دوالر أمريكي من البابني  2.9دوالر أمريكي و ماليني 3.6املتوقعتان ملبلغ 
 2016.4إىل تدابري تبسيط العمل اليت جرى تنفيذها يف عام 

 
 وما زا  من املمكن أن تطرأ بع  الت يريات يف أداء امليزافية حبسببببببببببببببه األبوا ، مبا يف ذلك بسبببببببببببببببه الت يريات -8

 باالف ا ات الواردة يف التوقعات.يف متوسط النسبة املئوية النهائية للنفقات باليورو مقارفة 
 
)األهداف  6إىل  1مود )و( لألبوا  من يف الع 2016ويرد صببببايف اإلففاق الفعلي لصببببايف اعتمادات املوارد لعام  -9

 يسببببببببببببببتنبببد إىل النفقبببات واإليرادات كمبببا وردت وهو)األهبببداف الوظيفيبببة(.  11إىل  8( ومن 6االسبببببببببببببب اتيجيبببة وا بببدف 
 2017آذار ايف مارس 2016قبل إقفا  احلسببببببببببببببابات السببببببببببببببنوية لعام  2016لعام راجعة للمنظمة احلسببببببببببببببابات غري امليف 
 ايتوقع حالي  و  (.، الكشبببببب  اخلامس2016منظمة األغذية والزراعة  –سببببببيت  إدراا األرقام النهائية يف احلسببببببابات املراجعة )

 11إىل  8 منو  6إىل  1 من يف األبوا الكببببامببببل ببببب 2017- 2016املبببباليببببة لف ة اات اعتمببببادصبببببببببببببببببايف إففبببباق  يت أن 
 .والوظيفية(والفنية )األهداف االس اتيجية 

  

                                                 
 . 3/2017Cمن الوثيقة  100إىل  95؛ والفقرات من  6/166FCمن الوثيقة  125الفقرة   4
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 (بآالف الدوالرات األمريكية)حسب األبواب  2017-2016 المالية لنفترةأداء الميزانية المتوقع  :1 الجدول
 

برفاما العمل وامليزافية  الوظيفياا دف االس اتيجي البا 
 يبببببةاملبببببال املعبببببد  للف ة

2016-2017 
 (CL 153/3)الوثيقة 

صبببببببببايف اإلففاق 
 املتوقع

ع املتوقالرصببببببببيد 
مببببببببببببببببقببببببببببببببببابببببببببببببببببل 

 االعتمادات

صبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببايف 
اإلفبببببببببببببببفببببببببببببببباق 
الفعلي لعبببببببام 

2016 

 (و) (ـد -=ا هـ) (د) (ج) (ب) (أ)

1 
املسبببببببببببببببباابة يف القضبببببببببببببببباء على اجلوع 
 وافعدام األمن ال ذائي وسوء الت ذية

84,391 82,022 2,369 36,003 

2 

زيادة و سبني توفري السبلع واخلدمات 
من الزراعة وال ابات ومصايد األمساك 

 بطريقة مستدامة

200,735 201,367 -632 88,992 

 28,484 1,190- 66,897 65,707 احلد من الفقر يف الري  3

4 
متكني فظ  زراعيبببببببة وغبببببببذائيبببببببة أكثر 

 مشوالع وكفاءة
105,266 106,246 -980 45,730 

5 
بل العي  على الصبمود  زيادة قدرة سبُ

 أمام التهديدات واألزمات
50,841 52,561 -1,720 22,793 

 24,166 1,511- 60,726 59,215 اجلودة الفنية واملعارف واخلدمات 6

  0 138,131 138,131 برفاما التعاون التقين 7

 32,873 2,913- 80,653 77,740 التواصل 8

 12,758 6- 35,443 35,437 تكنولوجيا املعلومات 9

 28,705 3,638 73,345 76,983  راف والتوجيهحوكمة املنظمة واإلش 10

 28,023 2,945 68,330 71,275 اإلدارة الكفؤة والفعالة 11

 0 600 600 الطارئة روفاتاملص 12
 

  0 16,892 16,892 اإلففاق الرأمسايل 13

  0 22,420 22,420 اإلففاق األمين 14

  0 1,005,633 1,005,633 اجملموع

 
ُرح  امل اإلففاقوع صايف اإلففاق يف العمود )هب( يستثين جمم *

 ماليني 6.5بقيمة  5201-4201ل من الف ة مول  من املبلغ امل
 .2017-2016 املالية الذي هو غري مدرا يف صايف االعتمادات للف ة، دوالر أمريكي

 
 في تكاليف الموظفين الفروق

 
لفعلية يف ف ة مالية املدرجة يف امليزافية والتكالي  ا الفروق يف تكالي  املوظفني هي الفرق بني تكالي  املوظفني -10

 أمريكي مليون دوالر 35.8جيايب يف تكالي  املوظفني قدره إ، من املتوقع  قيق فرق 2017-2016ما. وخال  الف ة املالية 
 .دون أن يدخل فيه الفرق يف أسعار العمالت

 
ُتميد أجور  بأثر 2017 - 2016 املالية اإلجيابية يف الف ةوتتعلق العوامل الرئيسية اليت أسهم  يف  قيق الفروق  -11

 ري البببذي طرأوببببالت ي يف املقر الرئيسببببببببببببببي وبع  مراكز العمبببل األخرى؛اخلبببدمبببات العبببامبببة  الفئبببة الفنيبببة وفئبببة مناملوظفني 
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 دمة.اخل فتهاءاتكالي  اخلدمة احلالية للت طية الطبية بعد  واالخنفاض املقد ر يف ؛التأمني الصببببببببحي األسبببببببباسببببببببيفظام  على
فاما العمل التعديالت يف بر كما هو متوقع يف   يف تكالي  املوظفني مليون دوالر أمريكي 2.7 بقيمةلقد  قق  وفورات و 

 .2017-2016للف ة  وامليزافية
 
 أصببببح  ية، اليتاجلديدة للموظفني من الفئة الفن جمموعة عناصبببر األجروبصبببورة عامة، من املقد ر أن يكون أثر  -12

مة اليت وافق  عليها اجلمعية العا جلنة اخلدمة املدفية الدوليةبناء على قرارات  2017فون الثا  ينايراكا سبببببببببببارية املفعو  يف
ض امللحوظ عن االخنفاجزئيعا التعوي  ويت  ، شبببه حمايد للف ة املالية هذه. 2016لألم  املتحدة يف ديسببمكاكافون األو   

   املستحقات والعالوات األخرى.ات على بعالزيادبع  من خال  تطبيق  فقط يف األجور الصافية
 
ومعظ  األسبببببببببببببببببا  الكببامنببة وراء أي فروق بني التكببالي  الفعليببة وتكببالي  الوحببدة املعيبباريببة للموظفني، مثببل  -13

 لفروقا املنظمة. ويت  رصببببببببببببببدالقرارات اليت تتخذها جلنة اخلدمة املدفية الدولية، هي أسبببببببببببببببا  خترا عن فطاق سببببببببببببببيطرة 
الية اخلاصبببة عميع يف احلسبببابات امل السبببنةيف هناية  أي فائ  أو عجز ويدرااملسبببتوى املركزي، على يف تكالي  املوظفني 

 الكاما مبا يتناسه مع تكالي  املوظفني املتكبدة باملعدالت املعيارية.
 

 2015-2014 المالية استخدام الرصيد غير المنفق في الفترة
 
 وقدره ،5201 - 4201لف ة املالية يف االرصبببببببيد غري املنفق  ، يت  اسبببببببتخدام20155يف عام  وفقاع ملا أذن به املؤمتر -14
مرتبطة بتعزيز متويل أي ففقات إ ببببببببببببببافية ملرة واحدة من أجل  2017-2016خال  الف ة املالية  مليون دوالر أمريكي 5.6
 لتمويبببلمليون دوالر أمريكي  5.6 مبلغ كبببامبببل بقيمبببة مت ختصببببببببببببببيص ،2016من هنبببايبببة عبببام  واعتبببباراع  ة.ات التحوليببب  الت ري  

 أربعة جماالت من هذه النفقات ملرة واحدة:
 

 ملببباليبببةا النببباشببببببببببببببئبببة يف الف ةاملوظفني مليون دوالر أمريكي لتمويبببل تكبببالي  إهنببباء اخلبببدمبببة وإعبببادة توزيع  0.7 أ()
 ؛2015 – 2014لف ة املالية لعن تدابري الت ريات التحولية  2016-2017

مبسؤولياهتا  ععلى اال طال رة واحدة لبناء قدرات املكاته امليدافيةمليون دوالر أمريكي لت طية التكالي  مل 1.1 ) (
 اخلاصة بإدارة دورة املشروع والعمليات؛

ق واحد مليون دوالر أمريكي  2.9 )ا( لتمويل املناصببببببه املؤقتة ملنسببببببقي الكاما االسبببببب اتيجية اإلقليمية، بواقع منسبببببب 
 سببببببببببببباعدة املكاته امليدافية على  سبببببببببببببني مواءمة عملهامل 2016لكل مكته إقليمي، الذين مت تعيينه  يف عام 

 وأُدرج  هذه املناصبببببببببه ؛20166مع الكاما االسببببببببب اتيجية، كما هو مبني  يف اسبببببببببتعراض منتصببببببببب  املدة لعام 
 7؛2019-2018يف برفاما العمل وامليزافية للف ة 

 .كز اخلدمات املش كة يف بودابس مر إلعادة هيكلة دوالر أمريكي لت طية التكالي  ملرة واحدة  مليون 0.9 )د(
                                                 

 . 2015/6CRمن الوثيقة  2الفقرة   5
 . 6/166FC من الوثيقة 136الفقرة   6
 . 3/2017Cمن الوثيقة  82و 53الفقرتان   7


