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موجز


استعرض جلنة املالية يف أكتوبر/تشرين األول  0211التقرير السنوي عن عمليات النقل بني الربنامج ويف ما بني
أبواب امليزانية ،خالل الفرتة املالية  .1 0211-0212وقد أخذت علماً بالرصيد غري املنفق املتوقع الذي قد
يرحّل ،مع أي تكاليف استثمارية مؤجلة لفرتة واحدة يف خطة العمل الفورية ،إىل الفرتة  ،0212-0210كما
أجازه املؤمتر يف يوليو/متوز  .2.0211وقد ذكرت اللجنة أنه ،مبا يتماشى مع األسلوب املتبع ،فإن أي أرصدة ال
تنفق يف برنامج التعاون التقين (الباب اخلامس عشر) ،واملصروفات الرأمسالية (الباب السابع عشر) واملصروفات
األمنية (الباب الثامن عشر) ستحول إىل الفرتة املالية التالية ،وأجازت عمليات النقل املتوقعة يف ما بني أبواب
امليزانية ،من الباب األول والثاني والثالث والرابع واخلامس والسابع والثالث عشر والرابع عشر ،لصاحل الباب
السادس والثامن والتاسع والعاشر واحلادي عشر والثاني عشر.



يعرض هذا التقرير احلصيلة النهائية للميزانية للفرتة  0211-0212بناء على احلسابات غري املراجعة للمنظمة.
وميثل اإلنفاق النهائي للفرتة  ،0211-0212نسبة  99.1يف املائة من اعتماد الفرتة املالية البالغ  1.222.5مليون
دوالر أمريكي .أما الرصيد الفائض البالغ  8.7مليون دوالر أمريكي فسيتم ترحيله ،وفقاً ملا أجازه املؤمتر يف
يوليو/متوز  ،0211وهو يشمل مبلغ  2.5مليون دوالر أمريكي من التكاليف االستثمارية املؤجلة غري املتكررة يف
خطة العمل الفورية للفرتة  ،0211-0212ومبلغ  8.0مليون دوالر أمريكي لتحقيق املكاسب النامجة عن زيادة
الكفاءة والوفورات ملرة واحدة واالستخدام املتوقع لرصيد الفرتة  0211-0212غري املنفق والذي يبلغ يف جمموعه
 23.5مليون دوالر أمريكي.



تتماشى عمليات النقل يف ما بني األبواب مع العمليات اليت مت عليها املوافقة سابقاً ،مع املالحظة أن النقل إىل
الباب الثاني عشر مل يعد ضروريا.
التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية



مطلوب من اللجنة أن تأخذ علما باحلصيلة العامة للميزانية للفرتة  ،0211-0212مبا يف ذلك مبلغ الـ 8.7مليون
دوالر أمريكي املرحل من أجل التنفيذ الكامل خلطة العمل الفورية حبسب ما أجازه قرار املؤمتر .0211/5
ومطلوب من اللجنة كذلك أن توافق على عمليات النقل يف ما بني أبواب امليزانية .وجيب تذكريها ،متاشيا مع
األسلوب املتبع ،بأن أي أرصدة غري منفقة يف برنامج التعاون التقين (الباب اخلامس عشر) ،واملصروفات
الرأمسالية (الباب السابع عشر) واملصروفات األمنية (الباب الثامن عشر) ،سرتحّل إىل الفرتة املالية -0210
.0212

 1الوثيقة
 2الوثيقة  - C 2011/REPالقرار  0211/5اعتمادات امليزانية  ،0212-0210الفقرة .0
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املشورة
إن اللجنة:
(أ) قد أخذت علما باحلصيلة النهائية للميزانية للفرتة  2111-2111بناء على احلسابات غري املراجعة للمنظمة،
وبأن الرصيد الفائض البالغ  8.7مليون دوالر أمريكي والذي سيتم ترحيله ،وفقا ملا أجازه املؤمتر يف يوليو/متوز
 ،2111يشمل مبلغ  1.5مليون دوالر أمريكي من التكاليف االستثمارية املؤجلة غري املتكررة خلطة العمل
الفورية يف  ،2111-2111ومبلغ  8.2مليون دوالر أمريكي لتحقيق املكاسب النامجة عن زيادة الكفاءة
والوفورات ملرة واحدة واالستخدام املتوقع لرصيد لفرتة  2111-2111غري املنفق؛
(ب) وقد ذكّرت أنه متاشيا مع األسلوب املتبع فإن أية أرصدة غري منفقة يف برنامج التعاون التقين (الفصل اخلامس
عشر) واملصروفات الرأمسالية (الباب السابع عشر) واملصروفات األمنية (الباب الثامن عشر) ،سرتحّل إىل
الفرتة املالية 2112-2112؛
(ج) ووافقت على عمليات النقل النهائية يف ما بني أبواب امليزانية األول والثاني والثالث والرابع واخلامس والسابع
والثالث عشر ،لصاحل الباب السادس ( 1.5مليون دوالر أمريكي) ،والثامن ( 1.55مليون دوالر أمريكي)
والتاسع ( 1.7مليون دوالر أمريكي) والعاشر ( 1.2مليون دوالر أمريكي) واحلادي عشر ( 4.55مليون دوالر
أمريكي) كما يظهر يف اجلدول .2

مقدمة
 - 1جتيز املادة  1-3من الالئحة املالية للمدير العام أن يتكبد التزامات حتى مستوى اعتمـاد امليزانيـة الـيت وافـق
عليها املؤمتر .وطبقا للمادة  6-3من الالئحة املالية ،فإن املدير العام يتوىل إدارة االعتمادات مبا يكفل توفري أموال كافية
ملواجهة املصروفات أثناء الفرتة املالية .وتنص املادة ( 5-3أ) على إبالغ جلنة املالية بعمليات نقل معينة بـني الشـعب،
بينما تتطلب املادة ( 5-3ب) أن ينال النقل بني أحد أبواب امليزانية إىل أي باب آخر ،موافقة جلنة املالية.
 - 0ويف يوليو/متوز  ،0211أجاز املؤمتر للمدير العام ،وبغضّ النظر عن املادة  0-3من الالئحـة املاليـة ،اسـتخدام
أي رصيد غري منفق من اعتمادات الفـرتة  0211-0212للتنفيـذ الكامـل خلطـة العمـل الفوريـة ،مبـا يف ذلـك تكـاليف
االستثمار غري املتكرّرة هلذه اخلطة اليت سيت ّم حتمّلـها خـالل الفـرتة املاليـة  .0212-0210وكـذلك ،طلـب املـؤمتر إىل
املدير العام اقرتاح تعديالت لربنامج العمل للفرتة  0212-0210لزيادة املكاسب الناشـئة عـن الكفـاءة ،والوفـورات ملـرة
واحــدة ،واســتخدام الرصــيد غــري املنفــق يف الفــرتة  ،0211-0212لتنفيــذ أنشــطة خطــة العمــل الفوريــة يف الفــرتة
 0212-0210مبا يبلغ جمموعه  23.5مليون دوالر أمريكي.3
 - 2يف نوفمرب/تشرين الثاني  ،0211وافق اجمللس على تقرير جلنة املالية اليت أخذت علمـ ًا باالسـتخدام اجلزئـي
املتوقع مببلغ  6.2مليون دوالر أمريكي يف الباب األول وصو ًال إىل الباب الرابع عشر (األهـدا االسـرتاتيجية والوفيفيـة
وممثليات املنظمة) مقابل االعتماد اخلاص بالفرتة املالية  ،0211-0212الذي سريحّل ،مع أي تكاليف استثمارية غـري
متكررة خلطة العمل الفورية ،إىل  0212-0210حبسب ما أجازه املؤمتر .وقد أجازت اللجنة أيض ًا عمليات النقل يف مـا
بني األبواب األول والثاني والثالث والرابع واخلامس والسـابع والثالـث عشـر والرابـع عشـر ،لصـاحل األبـواب السـادس
والثامن والتاسع والعاشر واحلادي عشر والثاني عشر.4
 - 3توجز هذه الوثيقة ،لغايات اإلعالم واملناقشـة ،جوانـب األداء النهـائي للميزانيـة بنـا علـى االعتمـاد اخلـاص
بالفرتة املالية  ،0211-0212مبا يف ذلك تفاصيل عمليات النقل النهائية يف ما بني أبواب امليزانية.

األداء اإلمجالي للفرتة املالية
 - 5يعرض اجلدول  1بإجياز األداء اإلمجالي للميزانيـة مقابـل االعتمـاد اخلـاص بـالفرتة  .0211-0212ويرتكـز
األداء على اإلنفاق الفعلي يف احلسابات غري املراجعة للمنظمة مع تعديله وفقاً لسعر صر الدوالر األمريكي مقابل اليورو
املعمول به يف وضع برنامج العمل وامليزانية للفرتة  0211-0212والبالغ  1يورو يساوي  1.285دوالر أمريكـي .وقـد مت
نقل أي أرصدة غري منفقة يف برنامج التعاون التقين (الباب اخلامس عشر) واملصروفات الرأمسالية (الباب السـابع عشـر)
3
4

الفقرتان  0و 2من منطوق قرار املؤمتر ،الوثيقة .CR 5/2011
الفقرتان  18و 19من الوثيقة CL 143/8
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واملصروفات األمنية (الباب الثامن عشر) ،إىل الفرتة املالية التالية ،مبا يتماشى مع اللوائح املالية ،ومت إفهارهـا بالتـالي
على أنها قد أنفق بالكامل.
اجلدول  :1نظرة عامة إىل أداء الربنامج العادي للفرتة ( 2111-2111مباليني الدوالرات األمريكية)
صايف االعتمادات للفرتة (CR 3/2009) 0211-0212
صايف اإلنفاق مبعدل امليزانية
صايف اإلنفاق مقابل صايف االعتمادات
تكاليف استثمارية غري متكررة مؤجلة خلطة العمل الفورية
نقل الرصيد غري املنفق للفـرتة  0211-0212مـن أجـل التنفيـذ الكامـل خلطـة العمـل الفوريـة
)(CR 5/2011
الفرق النهائي

0211-2010
1,000.5
991.8
8.7
0.5
8.2

-

 - 6كما هو مبني أعاله ،فقد مت تسجيل الرصيد الفائض البالغ  8.7مليون دوالر أمريكي مقابل اعتماد الفرتة املالية
 0211-0212البالغ  1.222.5مليون دوالر أمريكي (الذي مت إنفاقه بنسـبة  99.1يف املائـة) .وسـيتم ترحيـل الرصـيد
الفائض إىل الفرتة  ،0212-0210حبسب ما أجازه قرار املؤمتر  .0211/5من أصـل هـذا املبلـغ ،خصـص  2.5مليـون
دوالر أمريكي للتكاليف االستثمارية املؤجلة غري املتكررة خلطة العمل الفورية ،للفرتة  .0211-0212أما املبلـغ املتبقـي
من الـ 8.0مليون دوالر أمريكي ،والـذي قـدر يف السـابق بــ 6.2مليـون دوالر أمريكـي ،فسـو يعـوض عـن التكـاليف
االستثمارية خلطة العمل الفورية للفرتة  0212-0210وسو حيقق املكاسب النامجة عن زيادة الكفاءة والوفـورات ملـرة
واحدة واالستعمال املتوقع للرصيد غري املنفق للفرتة  0211-0212الذي يبلغ مبجموعه  23.5مليون دوالر أمريكي.
 - 7كما سبق وتبلغ اللجنة 5به فإن اإلنفاق الفعلي يف الفرتة  0211-0212قد تأثر بشـكل رئيسـي بالتعويضـات
اليت فاق احلصة املخصصة يف امليزانية لتسديد تكاليف الدعم ،السيما يف املكاتب امليدانية.

عمليات النقل يف ما بني أبواب امليزانية
 - 8مت تفصيل عمليات النقل النهائية يف ما بني أبواب امليزانيـة مقابـل االعتمـاد اخلـاص بـالفرتة املاليـة -0212
 0211يف اجلدول  0أدناه .وتتبع عمليات النقل النهائية بشكل عـام الـنمو واملنطـق نفسـيهما املعتمـدين يف مـارس/آذار
وأكتوبر/تشرين األول  ،0211إذ أنها تنشأ من التعديالت املطبقـة علـى خطـو العمـل للفـرتة املاليـة ،بنـاء علـى األداء
الفعلي.

5

الفقرة  12من الوثيقة

FC 140/9

 - 9تتماشى عمليات النقل املتوقعة حبسب األبواب مع العمليات اليت أجازتها جلنة املالية يف أكتوبر/تشرين األول
 ،0211ولكن مع بعض الفوارق يف املبالغ النهائية .أما عملية النقل إىل الباب الثاني عشر (اهلد الوفيفي خـاء) الـيت
مت إجازتها يف السابق ،فلم تعد مطلوبة.
 - 12إنّ مصدر اإلنفاق اإلضايف حت الباب الثامن (اهلد االسرتاتيجي حاء) يتمثل عموما يف عمليـة إصـالح جلنـة
األمن الغذائي العاملي ويف تأسيس نظام املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية يف يونيو/حزيران .0211
 - 11أما نسبة عمليات النقل املرتفعة إىل الباب العاشر (اهلد االسرتاتيجي كا ) فتعزى إىل أنشطة شعبة القضـايا
اجلنسانية والتكافؤ والعمالة يف املناطق الريفية ،وذلك يف إطار متابعة التوصيات الصادرة عن عمليات التحقق من املسـاواة
بني اجلنسني ،وتقييم دور املنظمة واألعمال املتعلقة بالشؤون اجلنسانية والتنمية.
 - 10ويعزى اإلنفاق اجلزئي يف الباب الثاني عشر (اهلد الوفيفي خـاء) بشـكل رئيسـي إىل األرصـدة غـري املنفقـة
الناجتة عن أعمال خطة العمل الفورية يف هذا الباب وبعض الوفورات اإلضافية من قبل املكاتب امليدانية.
 - 12أنتج الباب السابع عشر (املصاريف الرأمسالية) رصيداً بقيمـة  6.12مليـون دوالر أمريكـي سـريحل إىل الفـرتة
 0212-0210حت مرفق املصروفات الرأمساليـة ويتضـمن  2.5مليـون دوالر أمريكـي مـن التكـاليف االسـتثمارية غـري
املتكررة املؤجلة خلطة العمل الفورية للفرتة .0211-0212
 - 13أنتج الباب الثامن عشـر (األمـن) رصـيدا بقيمـة  2.8مليـون دوالر سـريحّل إىل الفـرتة  ،0212-0210حتـ
مرفق املصاريف األمنية .6وميثل الفائض بشكل عام املصاريف اليت تقل عن حصتها يف امليزانيـة مـن جانـب إدارة األمـم
املتحدة لشؤون السالمة واألمن مقابل حصة املنظمة من التكاليف يف امليزانية.

 6أعيدت برجمة األرصدة الناجتة للفرتة  0212-0210يف مرفق املصاريف الرأمسالية ومرفق املصاريف األمنية ،جزئيا يف األبواب ذات الصلة يف
برنامج العمل وامليزانية  C 2011/3( 0212-0210اجلداول فوق الفقرتني  087و)095
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اجلدول  :0أداء امليزانية حبسب أبوابها ،للفرتة ( 0211-0212بآالف الدوالرات األمريكية)

الباب اهلد االسرتاتيجي والوفيفي

صـــايف اعتمـــادات
0211-0212
(بعد التعديالت) صـايف النفقـات
FC 140/9
(مبعدل امليزانية)

عمليــــــات
النقل يف مـا
الرصــــيد مقابــــل بـني أبـواب
امليزانية
االعتماد

1

أ -التكثيف املستدام إلنتاج احملاصيل

49,181

46,543

2,638

)(2,600

2

ب-زيادة إنتاج املواشي املستدام

31,637

28,578

3,059

)(3,050

55,626

54,164

1,462

)(1,450

3

ج -اإلدارة واالسـتخدام املســتدامان ملــوارد املصــايد وتربيــة
األحياء املائية

4

د -حتسني جودة الغذاء وسالمته يف كافة مراحل السلسـلة

24,445

562

23,883

)(550

الغذائية
5
6

هـ -
و -اإلدارة املســتدامة لاراضــي وامليــاه واملــوارد الوراثيــة
اإلدارة املستدامة للغابات واألشجار

42,054

41,304

750

)(700

53,192

54,650

)(1,458

1,500

واالستجابات احملسنة للتحديات البيئية حول العامل الـيت
تؤثر سلباً يف الغذاء والزراعة
7

ز -متكــني البيئــة الصــاحلة لاســواق كــي حتســن ســبل

40,878

3,219

37,659

)(100

املعيشة والتنمية الريفية

8
9

ح -حتسني األمن الغذائي والتغذية

ي -حتسني االستعداد للمخاطر احمليطة بالغذاء والزراعـة

58,454

60,056

)(1,602

1,650

7,311

7,987

)(676

700

وحاالت الطوارئ واالستجابة بفعالية هلا
10

ك -املساواة بني اجلنسـني يف الوصـول إىل املـوارد والسـلع

9,838

11,105

)(1,267

1,300

36,571

41,110

)(4,539

4,550

واخلدمات وصنع القرارات يف املناطق الريفية

11

12
13
14
15
16
17
18

ل -استثمار أكرب وأكثر فعالية من القطاعني العام واخلـاص
يف التنمية الزراعية والريفية
خ -التعاون الفعال مع الدول األعضاء وأصحاب املصلحة
ذ -اإلدارة الكفوءة والفعالة
ممثليات املنظمة
برنامج التعاون التقين
املصروفات غري املنظورة
اإلنفاق الرأمسالي
األمن
اجملموع

220,680

217,228

3,452

-

118,582

117,328

1,254

)(1,250

88,294

87,013

1,281

111,694

111,694
-

600
26,803

26,803

24,686

24,686

1,000,526

991,791

600

8,735

-

