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 موجز
   اتالية ع ليات النقل بني اللااج لابواب اتياانية ش الفرتم  2019اسججججج جلعةجججججي  نة اتالية ش نو  لث ع جججججع ن الثا

ا 2018-2019 ن يمة عنفيذ بعنااج الجل ل، لاس خدام  2019-2018بأةاء اتياانية ش  رتم السن ني . لاخذت عل  
؛ لاحةي ع ليات النقل اليت سججبق ان لا قي علي،ا، إىل اذبواب 2017-2016العصججيد يا اتنفق للفرتم اتالية 

 .1 2020 ؛ لعطّلجلي إىل علقي ال قع ع الن،ائي ش الدل م اليت س جلقدها ش ش،ع اا وث ا ا 5ل 4ل 3ل 2ل 1
 اسججججججج ناة ا إىل حسجججججججابات اتنة ة يا اتعاججلة.  2019-2018ش الفرتم اتالية  الن،ائي  قّدم هذا ال قع ع اةاء اتياانية

ش اتائة ان اع  اةات  رتم السججججججن ني، اا رجلل العصججججججيد  99.6 ي ججججججّكل  2019-2018ااا اإلنفاق الن،ائي للفرتم 
 اال ني ةلا  ااع كي. 3.6يا اتنفق بقي ة 

  اال ني ةلا  ااع كي  3.6ري  ه تنفق ل  اح العصيد يا ا،    2019لعلب حنو اا اجازه اؤمتع اتنة ة ش  وليوث متوز
، بااس ناة إىل اررتاح   جلعض علب كل ان ااج  ا  ات رتك بني 2021-2020تعم لاحدم ش الفرتم  اتس خدااا

لععة اجللواات  2 2020  ونيوث حا عان - نيت اللنجااج لاتجاليجة لا لي ل وا قجان عليجه ش ةل عي، جا ش اجا وث ا جا 
 هبذه الوثيقة. 1اتل ق تنفق ش ب أن ااس خدااات اتقرتحة للعصيد يا ا

 
 

 التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية

 مسودة المشورة

 إّن اللجنة:
 
  استتتتتتتتتتناًدا إلا مستتتتتتتتتابات المن مة  ير  2019-2018أخذت علًما بأداء الميزانية النهائي في الفترة المالية

 ماليين دوالر أمريكي؛ 3.6المراجعة، والرصيد  ير المنفق بقيمة 
  2021-2020وذّكرت بأنه يجوز تخصتتتتتتتتي  الرصتتتتتتتتيد  ير المنفق الستتتتتتتتتخدامات لمرة وامدة في الفترة ،

يتة والمجل  بتاالستتتتتتتتتتتتتنتاد إلا اىترا  ي عرج علا كتل من االجتمتان المشتتتتتتتتتتتتتر  بين لجنتي البرنتامج والمتال
 ويوافقان عليه في دورتيهما، علا النحو الذي أجازه مؤتمر المن مة في دورته الحادية واألربعين؛

  2016وأماطت علًما بالمعلومات المقدمة بشتتتتتتتأن استتتتتتتتخدال الرصتتتتتتتيد  ير المنفق من اعتمادات الفترة-
 ؛2017

 13( واإلنفاق الرأستتتتتتتمالي  الباب 7 وذّكرت بأن أّي أرصتتتتتتتدة  ير منفقة في برنامج التعاون التقني  الباب )
 عمالً بأمكال الالئحة المالية؛  2021-2020( ست نقل إلا فترة السنتين 14واإلنفاق األمني  الباب 

  علا النحو المبّين  5و 4و3و 2و 1ووافقت علا عمليات النقل النهائية بين أبواب الميزانية إلا األبواب
 .2الجدول  في
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 المقّدمة
 
ةلا   اليون 1 005.6بقي ة  2019-2018، اع  اةات اتياانية للفرتم 2017ث12ارّع اؤمتع اتنة ة، مبوجب رعا ه  -1

ان الالئ ة اتالية، اسججججججججججججججج جل اف اي  صجججججججججججججججيد يا انفق ان  2-4ا لل د ع الجلام، علب العيم ان اتاةم ااع كي لاجاز ا ضججججججججججججججج  
ان اجل ةعم بعااج اتنة ة، مبا ش ذلك ال ندلق اخلاص ذن طة ، اس خدااه تعم لاحدم 2017-2016اع  اةات الفرتم 

متو ل ال ن ية، بااعفاق ام ااج  ا  ات ججججججرتك بني  نيت اللنااج لاتالية لا لي ش اج  اعي، ا اتجلقوة ن ش نو  لثع ججججججع ن 
ال جلد الت علب بعنااج الجل ل  2017ا لي ش ة سججججججججججججججج لث كانون اذلف  لارعّ  .3 2017 ة سججججججججججججججج لث كانون اذلف -الثا  

لصجججججججاةق علب الطعائق اليت الصجججججججب هبا ااج  ا  ات جججججججرتك اسججججججج خدام العصجججججججيد يا اتنفق ان  2019-2018لاتياانية للفرتم 
. لاحظ ا لي، ش ةل عه ال اسججججججججججججججججلة لاخل سجججججججججججججججني بجلد اتائة، ان اتبل  يا اتنفق لرد ه 4 2017 -2016اع  اةات الفرتم 

سججججي ّوف بالكاال إىل ال ججججندلق  2017-2016اال ني ةلا  ااع كي ان اإلنفاق ال ججججاش ان اع  اةات اتياانية للفرتم  3.9
 .5اخلاص ذن طة متو ل ال ن ية لطلب احل وف علب عقع ع اعحلي سنوي ب أن متو ل ال ندلق اخلاص لان ط ه

 
 2019-2018 بأةاء اتياانية ش  رتم السججججججججججن ني 2019لاخذت  نة اتالية عل  ا ش شجججججججججج،ع نو  لث ع ججججججججججع ن الثا   -2

ن يمة عنفيذ بعنااج الجل ل، لاشججججججججججججججججا ت إىل ان ع ليات النقل اتطلوبة رد سججججججججججججججججبق لان لا قي علي،ا  نة اتالية ش ةل  ا 
، لاشججججججا ت إىل اتجللواات اتقداة ب ججججججأن اسجججججج خدام العصججججججيد يا اتنفق ان اع  اةات الفرتم 2019اتنجلقدم ش اا سثآذا  

2016- 2017 6. 
 
ان الالئ ججة اتججاليجة،  2-4لاجججاز اؤمتع اتنة ججة ش ةل عججه احلججاة ججة لاذ بجلني، لل ججد ع الجلججام، علب العيم ان اتججاةم  -3

 2021-2020 الفرتم اسجججججججججج خدااات تعم لاحدم ش 2019-2018ي  صججججججججججيد يا انفق ان اع  اةات الفرتم ااسجججججججججج خدام 
بااس ناة إىل اررتاح  جلعض علب كل ان ااج  ا  ات رتك بني  نيت اللنااج لاتالية لا لي ل وا قان عليه ش اج  اعا  ا 

ن،مي لأل صجججججججججججدم بجلد اسججججججججججج جلعاض ااررتاح اتقّدم ب جججججججججججأن ااسججججججججججج خدام ات 2020اتقع  عقدها ش اا وثا ا  ل ونيوثحا عان 
 .7اتنفقة يا

 
لذلك تنار جج ،ا  2019-2018ل جلعض هذا ال قع ع احل ججيلة الن،ائية لل ياانية اقابل صججاش ااع  اةات ش الفرتم  -4

 لاتوا قة علي،ا.
 
ا ب ججججججججأن اسجججججججج خدام العصججججججججيد يا اتنفق اع  اةات  رتم السججججججججن ني  1اتل ق  قّدم ل  -5 ، لذلك 2019-2018اررتاح 

 (.JM 2020.1/2الوثيقة تنار  ،ا لاتوا قة علي،ا ان ربل ااج  جا  ات ججرتك بني  نيت اللنااج لاتالية )
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 لفترة السنتين لألداء الحصيلة اإلجمالية -ثانًيا 
 
اذةاء . ل سجججججججججججج ند هذا 2019-2018بإراز اةاء اتياانية اإلمجايل اقابل اع  اةات الفرتم اتالية  1ا دلف  جلعض  -6

اليو ل اقابل ا لسججججججججججججججلع صجججججججججججججع  الدلا  اذاع كي إىل اإلنفاق الفجللي ش حسجججججججججججججابات اتنة ة يا اتعاججلة، ام عجلد له ل ق  
 .2019-2018ش بعنااج الجل ل لاتياانية للفرتم  1.22اتجل وف به لرد ه 

 
 (األمريكية  بآالف الدوالرات 2019-2018: عرج عال ألداء البرنامج العادي في الفترة المالية 1الجدول 

 1,005,635 (CR 12/2017)الوثيقة  2019-2018صاش ااع  اةات للفرتم 
 1,002,056 2019-2018صاش اإلنفاق باتجلدف اتجل وف به ش اتياانية للفرتم 

 3,579 2021-2020الواجب نقله إىل  رتم السن ني  2019-2018العصيد اقابل صاش ااع  اةات للفرتم 
عّحل ان  صيد ااع  اةات ال ا ية يا اتنفقة للفرتم 

 
 3,868 (CR 12/2017)الوثيقة  2017-2016اتبل  ات

عّحل ان الفرتم  2019-2018صاش اإلنفاق للفرتم 
 
 3,868 2017-2016باتجلدف اتجل وف به ش اتياانية لات وَّف ان اتبل  ات

 0 2017-2016الرصيد مقابل المبلغ الم رّمل من الفترة 
 
اليون ةلا  ااع كي اقابل صاش ااع  اةات للفرتم  1 002.1، انفقي اتنة ة اا جم وعه 1ا دلف لك ا  بنّي  -7

لاتجللواات الوا ةم ش عقع ع عنفيذ  2019. باإلةجججججا ة إىل ذلك، للسجججججب ال ورجلات ش نو  لثع جججججع ن الثا  2018-2019
ل لعصججججججججججججججججيجججد صجججججججججججججججججججاش ااع  جججاةا 8 2019-2018اللااج للفرتم   ت يا اتنفقجججة للفرتمانفقجججي اتنة جججة كجججااجججل اتبل  اتعحجججّ

اسججججججججججججج خدااه تعم لاحدم ان اجل ةعم بعااج اتنة ة، مبا ش ذلك  2019-2018الذي رد اعيح ش الفرتم  2016-2017
 .9طة متو ل ال ن يةال ندلق اخلاص ذن 

 
ةلا  ااع كي ان ااع  اةات  اليون 1 005.6ةلا  ااع كي اقابل ابل   اال ني 3.6لبل  العصججججيد يا اتنفق  -8

ش اتائة(. لع ال  مبا اجازه اتؤمتع ش ةل عه احلاة ة لاذ بجلني ش  99.6)ا نفقي بنسججججبة  2019-2018ال ججججا ية للفرتم اتالية 
ةلا  ااع كي سججججي اح لالسجججج خدام تعم لاحدم ش الفرتم اال ني  3.6،  إن العصججججيد يا اتنفق البال  ري  ه 2019 وليوثمتوز 

  وا قانل ااسججججججججججج ناة إىل اررتاح   جلعض علب كل ان ااج  ا  ات جججججججججججرتك بني  نيت اللنااج لاتالية لا لي ب، 2020-2021
 . 1اتل ق . ل عة ااررتاح اتف ل ش 10عليه

 
 ا ق إرايب ش عكاليف  2019-2018، جعى عورم خالف  رتم السجججججججججججججججن ني 11به  نة اتالية ا بلغيللسجججججججججججججججب اا  -9

اتوظفني، لهو الفا ق بني عكاليف اتوظفني اتقع م ش اتياانية لعكاليف،م الفجللية. لع  ثل الجلواال العئيسجججججججية اليت عسججججججج،م ش 
ش اخنفاض ا ضجججججججججججاعف عسجججججججججججو ة اقع الجل ل توظفي الفتة الفنية  ةلا  ااع كياليون  16.1الن،ائية البالغة الفعلق اإلرابية 

ايسطيثآب  1 لاا ن يمة للد اسة ااس ق ائية ل كاليف اتجلي ة الذي اصبح سا   ا ب كل عد ري اع با  ا ان عا  خ  ش
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ا ، باإلةججججججججججججا ة إىل اخنفاض اإلنفاق علب ان ة ال جلليم لاسجججججججججججج  قاق السججججججججججججفع لبدف اإلعالة اقا2017  نة ام اا كان اد ج 
 اتياانية. ش
 

 عمليات النقل بين أبواب الميزانية -ا ثالثً 
 

. لرجد 2ا جدلف ش  2019-2018اع  جاةات الفرتم اتجاليجة ئيجة بني ابواب اتياانيجة اقجابجل ععة ع ليجات النقجل الن،جا -10
 .2019متي مجيم ع ليات النقل ة ن احلدلة اليت مس ي هبا  نة اتالية ش نو  لثع ع ن الثا  

 
( 5إىل  1لجتد  اإلشجججججججا م إىل اّن ع ليات النقل بني ابواب اتياانية ةججججججج ن اذهدا  ااسجججججججرتاعيمية )اذبواب ان  -11

 2019ال كاليف ل  و ل نةام اتنسجججججقني اتقي ني لجلام عن جججججأ ب جججججو م جائية عن ة م اتنة ة حل ججججج ،ا ان اسجججججا ة عقاسجججججم 
للو ة اذ ججججججججججججججججاالة لجلدم رطاعات ذات السجججججججججججججججج مدم اتاات ا اال ني ةلا  ااع كي، لعن الدعم اتقدم إىل  4.7لرد ها 

اال ني ةلا  ااع كي( ش  10لاجمية، ان خالف ال جججججججججندلق ات جلدة ال خ ججججججججج جججججججججات، لععصجججججججججد ااواف هذا الدعم )بقي ة ال
ا لل بججاة ات اإلرلي يججة لع ججل اللااج  6ياانيججة  ججي البججاب ات لُت  ججججججججججججججججي ش لرججي احق ل  و ججل اتقرتحججات اإلججدةم ةع جج 

 .12 2019-2018ااسرتاعيمية علب اتس وى القطعي، علب الن و الوا ة ش عقع ع عنفيذ اللااج للفرتم 
 

اوا ة إةججججججججا ية   م  1ن اإلنفاق الن،ائي ش الباب ، عضجججججججج ّ 2019ال ورجلات ش نو  لثع ججججججججع ن الثا  ام  اقا نة   -12
ان اهدا  ال ن ية اتسججججججج دااة،  2البيانات اخلاصجججججججة مبقياس اتجلانام ان انجلدام اذان الغذائي، لهو احد اؤشجججججججعات ا د  

 )ا وةم الفنية لاإلح اءات لاتواةيم ات رتكة(.  6الذي كان ا ورجل ا ش السابق ش الباب 
 

اكع لك جا ذ   -13 ( ةلا  ااع كي باإلةججججججججججججججججا ة إىل اتوا ة 1ابل  اليون ) 4، مشلجي ع ليجة النقجل إىل البجاب 13سججججججججججججججججابقج 
اتخ ججججج جججججة للنااج ات جججججو م الجلل ية ات جججججرتك بني انة ة اذيذ ة لالا اعة لانة ة ال ججججج ة الجلاتية لااعفارية الدللية لورا ة 

 لية النقل ام الطلب الذي عقداي به  نة اتالية علب حنو لكل ان، ا(. لع وا ق عااع كي اليون ةلا   0.5النباعات )
 .14اا ارعّه ا لي

 
، جتد  اإلشججججججا م إىل اّن النفقات ش هذا الباب 10لعلب العيم ان انّه مل   طلب إجعاء اي ع لية نقل إىل الباب  -14

اليون ةلا  ااع كي( لضجججججججج ان ال  و ل الكاش خلطة ع له،  0.4ع جججججججج ل اوا ة إةججججججججا ية ا جججججججج ججججججججة تك ب اتف   الجلام )
 سي ا إلجعاء ال  قيقات. لا
، طعات بجلض الفعلق ش اةاء اتياانية لسجججججججججججب اذبواب، لهي ع جلاى إىل الفعلق ش ا وسجججججججججج  15لك ا كان ا ورجل ا -15

)حوك ة اتنة ة(  10ام اا رتاةات الوا ةم ش ال ورجلات، ا سي ا ش الباب  النسبة اتتو ة الن،ائية للنفقات باليو ل اقا نة  
 )اإلةا م(. 11لالباب 

                                                             
 . 8/2021Cلالوثيقة   5/178FCان الوثيقة  5الفقعم   12
  5/178FCان الوثيقة  6الفقعم   13
  REP/161CL)ة( ان الوثيقة 19الفقعم   14
  5/178FCان الوثيقة  12فقعم ال  15

http://www.fao.org/3/na646ar/na646ar.pdf#page=5
http://www.fao.org/3/na646ar/na646ar.pdf#page=5
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 بحسب األبواب  بآالف الدوالرات األمريكية( 2019 - 2018األداء المتوىع للميزانية في الفترة : 2الجدول 

التتهتتتتتدف االستتتتتتتتتتتتتتتتراتتتيتتجتتي  الباب
 الوظيفي أو

برنامج العمل 
المعدل والميزانية 
 للفترة

2018-2019 
 (CL 158/3الوثيقة  

صافي النفقات المتوىع 
اعتباراً من نوفمبر/تشرين 

  2019الثاني 
 (FC 178/5الوثيقة  

صافي النفقات النهائية 
الممولة من صافي 
 اعتمادات الفترة

2018-2019 
بناء علا  ا محتسبً 

 معدل الميزانية(*

الرصيد مقابل 
 االعتمادات

 عمليات النقل
بين أبواب 
 الميزانية

  ز( هت( - و=ج   هت(  د(  ج(  ب(  أ(
اتسجججا ة ش القضجججاء علب  1

ا ججججو  لانجججججلججججججدام اذاججججن 
 الغذائي لسوء ال غذ ة

82,451 88,056 91,213 (8,762) 8,800 

ججلجججل الا اعجججة لالغجججابجججات  2
لا جججججججججججججا د اذمساك اكثع 

 إن اجية لاس دااة

197,117 197,598 198,101 (984) 1,000 

 3,750 (3,710) 70,237 70,025 66,527 احلّد ان الفقع ش الع ف 3
متجججججكجججججني نجججججةجججججم ز اعجججججيججججججة  4

ليججججججذائجججيججججججة اكجججثجججع مشجججوا  
 لكفاءم

105,879 109,379 110,308 (4,429) 4,450 

ز اةم رد م سجججججبل كسجججججب  5
الجلي  علب ال  وة ااام 

 ال ،د دات لاذزاات

54,350 58,242 56,776 (2,426) 2,450 

ا ججججججججججوةم الججججججججججفججججججججججنججججججججججيججججججججججة  6
لاإلح ججججاءات لاتواةججججيم 

 ات رتكة 

68,651 60,830 59,620 9,031 (9,000) 

  0 140,788 140,788 140,788 بعنااج ال جلالن ال قين 7
 (1,450) 1,458 77,172 77,386 78,630 ال واصل 8
 (4,500) 4,513 31,731 32,767 36,244 عكنولوجيا اتجللواات 9

لاإلشعا  حوك ة اتنة ة  10
 لال وجيه

70,548 67,106 66,822 3,726 (3,700) 

 (1,800) 4,562 59,973 63,544 64,535 اإلةا م الكفؤم لالفجلالة 11
  600 0 0 600 ات عل ات الطا ئة 12
  0 16,892 16,892 16,892 اانفاق العامسايل 13

  0 22,421 22,421 22,421 اإلنفاق اذاين 14

 0 3,579 1,002,056 1,005,035 1,005,635 المجمون
، عاللم علب صججججاش 2017-2016ان الفرتم  اتعّحلةلا  ااع كي مموَّف ان اتبل   اال ني 3.9 سجججج ثين جم و  صججججاش اإلنفاق ش الجل وة )هجججججججججججججججججج( ابل   *

 .2019-2018ااع  اةات للفرتم 
 

( لبعنااج 13( لبعنااج اإلنفاق العامسايل )الباب 7لع نقل اّي ا صجججججدم يا انفقة ش بعنااج ال جلالن ال قين )الباب  -16
( إىل الفرتم اتجاليجة الالحقجة، مبجا    جاشججججججججججججججججب ام اللوائح اتجاليجة، لع جلعض بجال جايل علب ا جا انفقي 14اإلنفجاق اذاين )البجاب 

 اا  لي اجللواات إةا ية عن هذه اذبواب اخلاصة.. لععة ش 2ل 1ا دللني بالكاال ش 
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ةلا   اال ني 9.54علب اجلدف اتياانية  )بعنااج ال جلالن ال قين( حم سججججججججججججججججب ا بناء   7بل  إمجايل النفقات ش الباب ل  -17
ةلا  ااع كي. ل   اح العصججججججججججججججيد يا اتنفق  اليون 8.140لالبالغة  2019-2018ااع كي اقابل اع  اةات  رتم السججججججججججججججن ني 

، ل غطية ال اااات بعنااج ال جلالن ال قين 2019-2018ةلا  ااع كي ان اع  اةات  رتم السججججججججججججججججن ني  اال ني 9.85لري  ه 
 ان الالئ ة اتالية. لباإلةا ة إىل ذلك، مت خالف الفرتم 3-4ع ال  بأحكام اتاةم  2021ة س لث كانون اذلف  31لغا ة 

اليون ةلا  ااع كي كإنفاق علب ات ججججججججججججججججا  م اقابل العصججججججججججججججججيد يا اتنفق اتعّحل ان  74عسججججججججججججججججميل ابل   2018-2019
 .2017-2016اع  اةات الفرتم 

 
ّحل إىل  رتم السججججججججن ني اتقبلة اال ني  10.3ا رد ه )اإلنفاق العامسايل(  ائضجججججججج   13لان ج الباب  -18 ةلا  ااع كي سججججججججا 

علب عدم إن جججججاء  2019-2018اسججججج خدااه احق ا ش إطا  اع ق اإلنفاق العامسايل. ل دّف اسججججج وى اإلنفاق خالف الفرتم 
 اّي ا ا  م  ئيسية ةل  ة ل كنولوجيا اتجللواات علب اتدى الطو ل، خالف  رتم السن ني.

 
اال ني ةلا  ااع كي   عّحل إىل الفرتات اتالية الالحقة ش  3.5ا بقي ة نفاق اذاين(  ائضجججججججججج  )اإل 14لان ج الباب  -19

الرتشججججججججججيد ا ا ي للخداات اتؤسججججججججججسججججججججججية، ام  2019-2018إطا  اع ق اإلنفاق اذاين. لابعز اسجججججججججج وى اإلنفاق ش الفرتم 
  لاذعضاء ش اتوارم كا ة.عبسي  ال سلسل اإلةا ي لعو ا ةعم  جّلاف ان حيث ال كلفة إىل اتوظفني

 
)ب( ان الالئ ة اتالية،  طلب إىل اللمنة ان عوا ق علب ع ليات النقل الضجججججججعل  ة لل ياانية  5-4ع ال  باتاةم ل  -20

اليون ةلا  ااع كي(  1) 2اليون ةلا  ااع كي( ل 8.8) 1إىل ابواب اتياانيجججججة  11ل10، ل9، ل8، ل6ان اذبواب 
بنّي ش ات علب الن وةلا  ااع كي( اال ني  2.5) 5( لاال ني ةلا  ااع كي 4.5) 4اليون ةلا  ااع كي( ل 3.8) 3ل

 .2ا دلف الجل وة )ز( ان 
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 2017-2016استخدال الرصيد  ير المنفق للفترة المالية  -رابًعا 
 

، مت اسججججججججججججججج خدام 17 2019 نو  لث ع جججججججججججججججع ن الثا ، لاا عورجّل ه  نة اتالية ش 16علب حنو اا اجازه جملي اتنة ة -21
ل مد د اوا ة ال جججندلق  2019-2018خالف الفرتم  2017-2016العصجججيد يا اتنفق ان صجججاش اع  اةات  رتم السجججن ني 

لدعم البلدان ش صججججججججججياية لإعداة ا ججججججججججا  م ال ججججججججججندلق اذخضججججججججججع لل نا  السججججججججججلي ة ان ذن ججججججججججطة متو ل ال ن ية، ل اخلاص 
 الفنية. الناحية

 
 لانح لل نا  اذخضجججع ال جججندلق متو ل اقرتحات صجججياية ش الدعم اتنة ة رّداي ،2019-2018 الفرتم لش -22

 ش لالبلدان النااية ال ججججججغام ا ا  ة الدلف لالدلف منو ا البلدان ارلّ  علب الرتكيا ام اذراليم، ا لف ش ااسجججججج جلداة بعااج
 ا ع قيا. إرليم

 
 لرد ال جججندلق. ااانة ام بالجل ل لل نا ، اذخضجججع ال جججندلق ربل ان اجل  دم هيتة باع با ها اتنة ة، للاصجججلي -23

 انة ة اعّد ا متو ل اقرتحات سججججججججججججج ة جم وعه اا علب 2019-2018 الفرتم ش لل نا  اذخضجججججججججججججع ال جججججججججججججندلق جملي لا ق
 مببل  (2019 عام ش لشجججججيلي القاييا لمج،و  ة لنيباف لباكسججججج ان ،2018 عام ش لالسجججججلفاةل  )با ايواي لالا اعة اذيذ ة
 اتوا ق ةالسججججججججج  ال  و ل تقرتحات لل نا  اذخضجججججججججع ال جججججججججندلق انح ري ة عبل ل  ااع كي. ةلا  اليون 6.426 رد ه إمجايل
 عنفيذ ة، هيتة ال ل نفيذا ش شع ك ا بوصف،ا ا ض ا اتنة ة ع ا ك ذلك، إىل لباإلةا ة ااع كي. ةلا  اليون 8.228 علي،ا

 لاوزاابيق(. لبا ايواي يام لرطا  الغعبية لالضفة اابياز  )ش اخعى ا ا  م ا بجلة ش
 

ا اتنة ة ردايل  -24  ااانة إىل لالكونغو( ة فوا  لكوت لكوبا ليواعي اا لكولوابيا )ا اينيا متو ل اقرتحات سجج ة ا ضجج 
 ش لل نا  اذخضججججججججع ال ججججججججندلق جملي اج  ا  خالف كوبا  ش ات ججججججججعل  علب اتوا قة لمتي لل نا . اذخضججججججججع ال ججججججججندلق
 بقي ة اتقبلة لل نا  اذخضججع قال ججندل  جملي اج  اعات ش اذخعى اتقرتحات ع سجج جلعض ان ل   ورم ،2020 اا سثآذا 

 رعي ذلك، إىل باإلةجججججججججججججا ة انح. ب جججججججججججججكل لل  و ل ةلا  اليون 159 ان،ا ااع كي، ةلا  اال ني 7.318 رد ها إمجالية
ا ع ججججججججججججججججع ثالثججة إعججداة ا اقرتحجج   لعوني ات  ججدم عناانيججا مج،و  ججةل  لبوليفيججا لبوعججان لبنن لاذ ةن )اذ جن ني لل  و ججل جججد ججد 

 ش زالي اا اذراليم مجيم ش ىاخع  بلدان بدعم اتنة ة لعقوم لها يت(، لاو   انيا لالفليبني لياابيا وةان،لالسججججججججج لجااا كا
 لصياية اذساسية الد اسات إعداة خالف ان لذلك لل نا ، اذخضع ال ندلق ان متو ل علب لل  وف اذللية اتعاحل

 لكينيا لييانا، لا اائع البلدان ات جلدة الجلةيم اذخضججججع ا دا  لبعنااج ا د دم يينيا لبابوا )ا غانسجججج ان اتفاهي ية اتاتذكع 
 لايامنا (.

  

                                                             
  REP/159CL.( ان الوثيقة ح) 6لالفقعم   REP/158CL )ا( ان الوثيقة  10الفقعم   16
 FC 178/5 ان الوثيقة 17إىل  13الفقعات ان  17

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_158/CL158_Rep_AR.pdf#page=7
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_158/CL158_Rep_AR.pdf#page=7
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_159/CL159_Report/MX075_CL_159_REP_ar.pdf#page=8
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_159/CL159_Report/MX075_CL_159_REP_ar.pdf#page=8
http://www.fao.org/3/na646ar/na646ar.pdf#page=5
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ا 24 علب لل نججا  اذخضججججججججججججججججع ال ججججججججججججججججنججدلق جملي لا ق ،2019-2018 الفرتم لش -25  بعنججااج اقرتحججات ان اقرتحجج 
 اطلم ش ال سجابق ا علي،ا اتوا قة متي اليت اخل سجة ات جا  م ام لبااررتان لالا اعة. اذيذ ة انة ة عقوةه الذي ااسج جلداة

 لل نا ، اذخضجججججججججججع لال جججججججججججندلق لالا اعة اذيذ ة تنة ة ااسججججججججججج جلداة بعنااج حا ةة ش ات جججججججججججا  م جم و  بل  ،2020 عام
 ااع كي. ةلا  اليون 16 رد ها إمجالية بقي ة اا علع   29
 

 اررتاح افاهي ية لثيقة إعداة ش ا ع قيا، ش الجلةيم" اذخضججججججججججججججججع "ا دا  بلدانل الدعم اتنة ة رّداي لاخا ا، -26
 إىل الوثيقة هذه رداي لرد ا ع قيا" ش الجلةيم اذخضع ا دا  بلدان ش ال  وة علب القد م "عجلا ا ب أن إرلي ي ا عل 

 ان روي بدعم الكاال اإلرلي ي ات ججججججعل  صججججججياية حالي ا اتنة ة عقوةل  .2020 عام اطلم ش لل نا  اذخضججججججع ال ججججججندلق
 لكالة ام  نية ة اسات إلجعاء اتوا قة خطابات علب ال وريم متل  ات عل . عنفيذ ش اا ض   س  ا ك اليت الوطنية اتؤسسات

 اذ ع قي لاتن دى ،(NGARA) ا ع قيا ش الطبيجلية لال جججججج و  اتالعاعنم لشججججججبكة ا ع قيا، وملجل  الكبا اذخضججججججع ا دا 
 ش احليوانيججة لالثعلم ةيججالا اع الب وث لانة ججة ،(FORIG) يججانججا ش الججدلليججة احلعجيججة الب وث لاجل،ججد ،(AFF) للغججابججات

  سججججججج ،د  لالذي ااع كي ةلا  اليون 180 ري  ه عبل  الذي البلدان ات جلدة ات جججججججعل  هذا ل ،د  (.KALRO) كينيا
 نفذ ا اليت الناج ة اذ اةججججي إصججججالح ان ججججطة نطاق عوسججججيم إىل لنيما ا، لالنيمع لاايل لالسججججنغاف لع ججججاة  اسججججو بو كينا
 السججججاحل انطقة ش ال جججج وة علب اتاا عني صججججغا  رد م لز اةم اانبجلاثات خفض اجل ان الجلةيم اذخضججججع ا دا  اباة م

 القي ة. سلسلة  ج خالف ان
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 استخدال الرصيد  ير المنفق من اعتمادات -JM 2020.1/2: الوثيقة 1الملحق 
 2019-2018فترة السنتين 

 
 2-4، لل د ع الجلام، علب العيم ان اتاةم 2019اجاز اتؤمتع ش ةل عه احلاة ة لاذ بجلني اتنجلقدم ش  وليوث متوز  -27

الفرتم لالسج خدااات تعم لاحدم ش  2019-2018ي  صجيد يا انفق ان اع  اةات الفرتم اان الالئ ة اتالية، اسج خدام 
لذلك بناء علب اررتاح  جلعض علب ااج  ا  ات جججججججججججرتك بني  نيت اللنااج لاتالية لا لي ل وا قان عليه ش  2020-2021

ب ذلك، جتد  اإلشججا م إىل ان اتنار ججة اذلسججم عل عاللم   2020.18اج  اعا  ا اتقع  عقدها ش اا وثا ا  ل ونيوثحا عان 
 .19نطار ا ب أن ااس خدام اتن،مي لأل صدم يا اتنفقة ا عااف جا  ة

 
ا انه لواجبه ات  ثل ش اال اام ال ام باع  اةات اتياانية لش إنفار،ا ل نفيذ بعنااج الجل ل،  -28 إن اتد ع الجلام، إة اك 

ش اتائة( اس ناة ا  0.4اال ني ةلا  ااع كي ) 3.6بعصيد صغا يا انفق بلغي ري  ه  2019-2018اخ  م  رتم السن ني 
 إىل حسابات اتنة ة يا اتعاججلة.

 
علب الن و الذي اجازه اتؤمتع،  قدم اتد ع الجلام توا قة ااج  ا  ات ججججرتك لا لي، اررتاحا  باسجججج خدام العصججججيد ل  -29

 اس خدااات تعم لاحدم.  2019-2018فرتم يا اتنفق ش اع  اةات ال
 

لعأثاا ا ال ججججج ية لااج  اعية لاار  جججججاة ة، إىل جانب عأثاات اذحداث اتناخية  19-ع جججججّكل جائ ة كو يدل  -30
ا للنةم الغذائية احلد ثة مل  سبق له اثيل ش الجل ع الق وى، لعفّ ي اآل ات ليا ذلك ان اذحداث يا ات ورجلة،  د د  

ة اتوظفني ل  اه،م النفسي  عن ص ّ علب ذلك، متّثل محا ة اتوظفني لاتبا  ش مجيم احناء الجلامل،  ضال   عاللم  ل حلد ث. ا
اةناه سججججججج ة عناصجججججججع اسججججججج خدام العصجججججججيد يا اتنفق ان  1-1-ا دلف الفشجججججججوايل  ئيسجججججججية. لش هذا السجججججججياق، ععة ش 

 .2019-2018اع  اةات  رتم السن ني 
  

                                                             
  REP/2019Cان الوثيقة  73الفقعم   18
، اخذ ا لي عل  ا بالن ائج اليت عوصجججججججلي إلي،ا  نة ال جججججججؤلن الدسججججججج و  ة لالقانونية لااج  ا  ات جججججججرتك ب جججججججأن 2019لش ة سججججججج لث كانون اذلف   19

تنفقة، لبناء  عليه طلب ان اذاانة ععض لثيقة ذات صجججلة لكي   سجججّج لل ملي لاللمان ال ابجلة له إجعاء انار جججة ااسججج خدام اتن،مي لأل صجججدم يا ا
ان الالئ ة اتالية لالقواعد  2-4اتسألة بال ف يل. ل نبغي للوثيقة ذات صلة ان ععاعي احلاجة إىل ة ان ااعساق ام القاعدم اتن وص علي،ا ش اتاةم 

 )ا( ان الوثيقة 9سججائع ا يتات اتجلنية )الفقعم ل لاللوائح اتالية اتععية اذخعى لل نة ة، إةججا ة إىل ات ا سججات ذات ال ججلة اتجل وف هبا ش اذام ات  دم 

CL 163/REP  2020 ا اذلىل ش عام (؛ لرد ا عّدت لثيقة لجلعة،ا علب  نة ال ؤلن الدس و  ة لالقانونية ش ةل (CCLM 110/3.)  

http://www.fao.org/3/na421ar/na421ar.pdf#page=23
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 2019 – 2018: اىتتتتترا  الستتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتدال التترصتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتد  تتيتتر التتمتتنتتفتتق لتتلتتفتتتتترة التتمتتتتتتالتتيتتتتتتة 1-1-ألتتفالتتجتتتتتتدول 
  بآالف الدوالرات األمريكية(

 بالدوالر األمريكي البند 

ز اةم اتوا ة الب ع ة علب اتدى الق ا ل لبية ااح ياجات اخلاصة بالبلدان لاذراليم علب صجليد البيانات لال  ليالت  1
 السياساتلالدعم ش جماف 

0.7 

 0.6 ال  سني ش جماف العر نة 2
 0.3 اان اتجللواات لالبيانات ا غعا ية اتكانية 3
 0.2 اعكا ع ليات الطوا ئ 4
 0.5 اعا ق اعاربة اذان لإةا م اذزاات 5
 1.3 عبسي  اعا ق خداات اتطاعم لالطبخ 6
 3.6 المجمون 
 

بااسججج فاةم ان ال ما ب اتخ لفة لألزاات الغذائية  19-اندا  ازاة كو يداسججج مابي اتنة ة بسجججععة لبفجلالية  -31
ان خالف  اليت عن جججججأش النةام الغذائي  تااخ الاا جججججاة  ل  ،ألان الغذائياإل  لة ل  جججججاة اتالسجججججابقة، ان اجل  د د 

ا نوعة ان القنوات ع جججججججججججججججج ل اذزاات اتالية لنقي اذيذ ة لا وائح لإيالق احلدلة، لال ججججججججججججججججداات ش اإلن ا ،  جم وعة
 لا يا  الطلب، إىل جانب جم وعة ان ااخ الات اإللية.

 
لرججد لةجججججججججججججججججلججي اتنة ججة منوذ  ع ججل للنةم الغججذائيججة ان اجججل  ججد ججد رنوات ان قججاف اذزاججات، لهو ا كّيف ام  -32

ا غعاش اتكا  الذي اطلق حد ث ا هبد  ع ججججججججججججججججو ع طائفة لاسجججججججججججججججججلة ان اتجللواات ذات ال ججججججججججججججججلة ش لري آ ،  بعناجم،ا
ك بسععة إلشعاك القاةم السياسيني ش عقدمي ات و م ش لإةااج،ا، لعقييم حالة اذراليم لالبلدان إزاء ااطع حمدةم، لال  عّ 

 حد ان اآلثا  يا اتق وةم النامجة عن اإلجعاءات السياساعية العااية  قليل إىل اةىنلجماف السياسات ش الوري اتناسب ل
 إىل القضاء علب ا ائ ة ال ال  دي للعكوة اار  اةي.

 
اذزاة العاهنة، كاني اتنة ة عجل ل لدعم مناذ  ات جججا كة القطع ة ا د دم، ا سجججي ا ش سجججياق  اندا  حىت ربلل  -33

سجججججججنة احل دم اإلمنائية، اا  جلاز رد م اتنة ة علب عقدمي البيانات لال  ليالت ذات ال ججججججججلة ل إعاةم عنةيم انةواة اذام ات 
ش جماف السججججججججججججياسججججججججججججات، لال ججججججججججججعاكات، لال  و ل الجلام لاخلاص. لمتنح ع لية إعاةم ال نةيم الدعم ال وريي لالدعم الفين ل 

ان اتوا ة الب ججججججججججججججججع ججججة ل  كني اتنة ججججة ان علبيجججة  اتنة ججججة نفوذ ا لروم عججججأثا كبا ن، للكن،ججججا ا عااف   ججججا  إىل حججججد اةىن
 ااح ياجات الجلاتية ش اذش،ع اتقبلة لحىت  ا ة الجلام.

 
ش اذشججججججججج،ع اتقبلة عند اعسجججججججججا  الفموم بني  اح ياجات اتنة ةلان ات ورم ان عكون الفرتم اليت سججججججججج  ججججججججج د  ي،ا  -34

با ش اتوا ة ات احة ان خا   اتياانية. لان ات ورم سجججججّد  موم الطلبات ات نااية لل  جججججوف علب الدعم الفو ي لالنقي الك
، عند عوا ع انح لرعلض جد دم كماء ان احلوا ا الجلاتية لل جلاش ش اعحلة اا بجلد العكوة. 2020 ا ة عام للوف ال  و ل 

 م إىل متكني اتنة ة ان القيام مبا  لي:ل عاي ااررتاح اتقدّ 



FC 180/6 12 

اتوا ة الب ججججججع ة بجلقوة ر ججججججام اذجل لسججججججد الفموم علب اذرل ب ججججججو م جائية بني اتوظفني عوظيف اتا د ان  (1(
ا لاحلججججد اذةىن اتطلوب ذةاء ات،ججججام اتطلوبججججة ) ، 1، البنتتتد 1-1-الجتتتدول ألفالفنيني الجلججججاالني حججججاليجججج 

 (.أمريكي مليون دوالر 0.7
 

ا ب جججججكل حازم علب ا ية اتضجججججي ردا ا بسجججججععة ش ل  -35 اتنة ة لجل ل،ا ب جججججكل  ر ي. لش هذا  إجنازمت الرتكيا ا ضججججج 
م اقرتحان ل  د ث طعق الجل ل، لعجلا ا اعلنة اتوظفني ان خالف اذةلات ال جلالنية، لعجلا ا ةعم عكنولوجيا دّ ال ججججججججججدة، ر  

  و ال ايل:اتجللواات لللااج العئيسيةث ذات اذللو ة، علب الن
 

 د ث ل سجججني العر نة مبا   ججج ل ان خالف شجججعاء اذج،ام اإل ولة لآات ال  جججفا لجلقد ااج  اعات ان  (2)
 (؛أمريكي مليون دوالر 6.0، 2، البند 1-1-الجدول ألفخالف الفيد و )

ا بيد" ل سججججججججججني اان اتجللواات لُتا ن البيانات ا غعا ية اتكانية، مبا   جججججججججج ل عو ا الدعم  (3) تباة م "الجل ل  د 
 (.مليون دوالر 3.0، 3، البند 1-1-الجدول ألف)

 
ا  -36 احلاجة إىل عو ا اةلات احدث لا طو م  علب ،19-ش السججججججياق احلايل  ائ ة كو يدلمت عسججججججلي  الضججججججوء ا ضجججججج 

ا حل ا ة اتوظفني لاتبا  ش مجيم احناء الجلامل،  ضجججججججججال   الطوا ئ لعجلا ا ااسججججججججج مابة علب  عن عيسجججججججججا ااسججججججججج مابة حلالة جد 
 اس وى اتنة ة حلاات الطوا ئ. لش هذا ال دة،  قدم ااررتاحان ال اليان:

 
  م اسججججججج وى اتعكا احلايل إلةا م حاات طوا ئ ال ججججججج ة احليوانية لعجلا ا ااسججججججج مابة حلاات الطوا ئ علب  (4)

 مليون دوالر 0.2، 4، البند 1-1-لفالجدول أاسججج وى اتنة ة إلن جججاء اعكا كاال لجل ليات الطوا ئ )
 (؛أمريكي

 ججد ججث لعجلا ا يع ججة اعاربججة اذان لإةا م اذزاججات، لإن جججججججججججججججججاء يع ججة إلةا م اذزاججات إلعججاحججة ال فججاعججل بني  (5)
، 5، البند 1-1-الجدول ألفاكجاعجب انة جة اذيجذ جة لالا اعجة ش مجيم احنجاء الجلجامل خالف اذزاجات )

 (.أمريكي مليون دوالر 5.0
 

 عن احلاجة ،  ضججال  19-متّثل صججّ ة اتوظفني ل  اه،م النفسججي شججوايل  ئيسججية ش اعقاب عف ججي  الس كو يدل  -37
إىل ال   م بججالقججد م علب خججداججة اعججداة كبام ان اتنججدلبني لات جججججججججججججججججا كني ش ااج  ججاعججات بكفججاءم ل جلججاليججة، مبججا ان اتنة جة 

لجلقججد هججذه  لالنججدلات ال عوّ ع اتعا ق الالزاججة  يتججات اخعىاذحيججان اتؤمتعات لحلقججات الجل ججل ايلبيججة عسجججججججججججججججج ضججججججججججججججججيف ش 
. لعلب ةجججججججوء اا عقدم، رعي عنفيذ ا جججججججعل    جججججججكل جاء ا ان خطة اكل ل  د ث اتبا  اليت بدات بإشجججججججعا  الفجلالّيات

 اإلةا م ا د دم:
 

جد دم ل و ا االةم مبجلدات ل حد ثة طابخ العئيسججججججججججججججججية إلن ججججججججججججججججاء راعات لعجلا ا خداة اتطاعم لات  د ث (6)
خداات ابسججججججججججججججطة، لز اةم القد ات، لال قيد بأحدث اتجلا ا الغذائية لال جججججججججججججج ية، ل يتة انا  اكثع ععحاب ا 

 (.مليون دوالر أمريكي 1.3، 6، البند 1-1-الجدول ألفباتوظفني لالضيو  )
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 التوجيهات المطلوبة
 

 اتالية للمنة اتائة بجلد الث انني دل ملال اللنااج للمنة اتائة بجلد لالسججججج ني الثاانة الدل م بني ات جججججرتك اج  ا  إنّ  -38
 : لي مبا القيام إىل ادعوّ 

 
اال ني ةلا  ااع كي ان اع  اةات  3.6لعصججججيد يا اتنفق لري  ه اا لي باتوا قة علب اسجججج خدام  عوصججججية )ا(

 ؛ 6/180FCبالوثيقة  1اتل ق لالس خدااات الس ة تعم لاحدم اتقرتحة ش  2019-2018 رتم السن ني 
اتقرتحة تعم لاحدم، إىل  نة  ةالجللم بأنه سججيمعي   م ال قا  ع عن عنفيذ ا ججا  م ااسجج خدااات السجج  اخذل  )ب(

اتالية كماء ان ع لية اإلبال  ااع ياة ة ب ججججججججججأن اةاء اتياانية، لإىل اذج،ام العئاسججججججججججية ش إطا  عقع ع عنفيذ 
 .2021-2020اللااج للفرتم 


