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ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ هذه الوثيقة ُطبع عدد حمدود من
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 العاملي الغذائي األمن جلنة

 التاسعة والثالثونالدورة 

 0250 تشرين األول/أكتوبر 02-51 روما، إيطاليا،

  0255-0252تقرير عن نفقات جلنة األمن الغذائي العاملي يف الفرتة 

 

 معلومات أساسية –أواًل 

 

تقوم، على أساس  أنمن األمانة :"والثالثنييف دورتها السابعة ( اللجنة)طلبت جلنة األمن الغذائي العاملي  -1

منذ إصالح جلنة األمن الغذائي العاملي، بإعداد تقرير موجز عن النفقات مقابل التكاليف املتوقعة  اااللتزامات املتعهد به

 .1"من املوارد املتاحة

 

السادسة والثالثني للجنة  قد ُعرضت بالتفصيل يف وثيقة الدورة 2211-2212وكانت النفقات املتوقعة يف الفرتة  -2

CFS:2010/5 Rev.1  حيث أّن اللجنة"برنامج العمل وامليزانية اخلاص بلجنة األمن الغذائي العاملي"بعنوان ،: 
 

 ؛2211-2212 صادقت على برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 ملزيد من الدرس من قبل املكتب؛ 2212-2212للفرتة  أوصت بأن خيضع برنامج العمل وامليزانية املقرتح 

  الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي قررت إحالتهما إىل منظمة األغذية والزراعة والصندوق

 لدراستهما، وذلك وفقًا لالئحة املالية واألنظمة املرعية يف كّل منها؛

  الغذائي العاملي على غرار برنامج العملصادقت على اقرتاح وضع إطار مستند إىل النتائج خاص بلجنة األمن 

 .2211املتعدد السنوات ويستحسن أن ُيعرض هذا اإلطار خالل الدورة السابعة والثالثني للجنة يف عام 

 

                                                           
1
 (.2) 32، الفقرة 2211التقرير النهائي لدورة جلنة األمن الغذائي العاملي يف سنة   
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رصد التقدم احملرز يف تنفيذ القرارات والتوصيات "بعنوان  CFS 2012/39/8وتكّمل مذكرة املعلومات هذه الوثيقة  -2

والوثيقة (" 2211تشرين األول /أكتوبر)يف دورتها السابعة والثالثني العاملي الصادرة عن جلنة األمن الغذائي 

CFS 2012/39/11  مليبرنامج العمل املتعدد السنوات وحتديد أولويات األنشطة للجنة األمن الغذائي العا"بعنوان." 

 

  0255-0252مالحظات على جدول النفقات يف الفرتة 

 

 تبعًا لفئات امليزانية املبّينة يف الوثيقة 2211-2212شار يف اجلدول التالي إىل نفقات الفرتة ُي -4

CFS:2010/5 Rev 1 .اليت تشمل مساهمات الربنامج  األساسيةامليزانية ( 1: )وُيفّصل اجلدول حبسب الفئات التالية

املساهمات الطوعية اليت تشمل ( 2)العادي من جانب الفاو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي؛ و

 .املساهمات من عدد متنوع من الشركاء مقدمي املوارد ومن الصناديق االستئمانية لدعم أنشطة جلنة األمن الغذائي العاملي

 

املوظفني ) 2تكاليف املوارد البشرية لألمانة من موظفني وغري موظفني ساسيةوتشمل النفقات من امليزانية األ -5

، دعم االجتماعات، مبا يف ذلك االجتماعات (الرئيسيني يف الربنامج العادي واالستشاريني بعقود قصري ومتوسطة األجل

، سفر (ا، الرتمجة الفورية، تكاليف أخرى متصلة باالجتماعاتإعداد الوثائق وترمجته)العامة وبني الدورة واألخرى 

 . الرئيس واألمانة وعدد خمتار من املشاركني يف اجللسة العامة

 

 (بالدوالر األمريكي يف كل فرتة سنتني( )0255-0252)ملخص عن نفقات اللجنة وفريق اخلرباء وآلية اجملتمع املدني 

التوقعات للفرتة  مصدر التمويل التفصيل

0252-0255 

النفقات الفعلية يف الفرتة 

0252-0255 

 الفارق

    الربنامج/ الصندوق / الفاو  امليزانية األساسية

 0 2,100,000 2,100,000  املوظفون

 105,000 495,000 600,000  االستشاريون

 185,000- 310,000 130,000  السفر

 20,000- 550,000 530,000  املطبوعات

 175,000- 705,000 530,000  الرتمجة الفورية

 95,000- 155,000 60,000  الدعم اإلداري واللوجسيت

 370,000- 4,320,000 3,950,000  جمموع امليزانية األساسية

     

    الصناديق االستئمانية املساهمات الطوعية

الدعم للمائدة املستديرة عن تقدير 

 عدد اجلاه

 78,000- 253,000 175,000 إسبانيا

3الدعم ألنشطة أخرى للجنة  78,000 47,000 125,000 إسبانيا 

                                                           
اخلاص بهذا الفريق وليس من امليزانية األساسية للجنة األمن  تغطى نفقات موظفي أمانة فريق اخلرباء الرفيع املستوى من الصندوق االستئماني 2

 .الغذائي العاملي
كانت هناك مساهمات إضافية خاصة بالعملية التفاوضية بشأن اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد  3

ومل ُتذكر يف اجلدول أعاله وكانت مقّدمة من االحتاد األوروبي وأملانيا وسويسرا  2211األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين يف سنة 

 .والصندوق الدولي للتنمية الزراعية
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جمموع الصناديق االستئمانية 

 ألنشطة اللجنة

 300,000 300,000 0 

     

الدعم إلنشاء فريق اخلرباء ومباشرته 

العمل واضطالعه مبهامه وإصدار 

 مطبوعاته

أسرتاليا، االحتاد األوروبي، فرنسا، 

آيرلندا، روسيا، إسبانيا، سويسرا، 

 اململكة املتحدة

1,080,000 990,000 90,000 
رصيد فرتة السنتني )

2212-2212)  

 394,000 356,000 750,000 إيطاليا، النرويج، إسبانيا دعم أنشطة اآللية الدولية

الدعم لرئيس اللجنة من أجل 

 مشاركة القطاع اخلاص يف اللجنة

 0 113,000 113,000 اململكة املتحدة

 

من األنشطة الرئيسية اللذين  نشاطني( ليف املوظفني األساسينياباستثناء تك)وتشمل امليزانية األساسية نفقات  -3

 : أقّرتهما اللجنة وهما
 

وتقّدر النفقات . تقديم الدعم واملشورة للبلدان لرسم خرائط إجراءات األمن الغذائي على املستوى القطري (أ)

( دوالر أمريكي 222 222مقارنة بالتوقعات البالغة )دوالر أمريكي  222 222الالزمة هلذا النشاط حبدود 

ملشاركني وتقديم الدعم الفين ُتخصص لتغطية تكاليف االستشاريني ولعقد حلقات العمل ولتكاليف سفر ا

 .للبلدان املشاركة يف األنشطة الرائدة األولية

 

وقد بلغت النفقات املقّدرة هلذا النشاط . تقديم الدعم لوضع إطار اسرتاتيجي عاملي لألمن الغذائي والتغذية (ب)

ص لتغطية تكاليف ُتخص( دوالر أمريكي 152 222مقارنة بالتوقعات البالغة )دوالر أمريكي  182 222 زهاء

 .االستشاريني ولعقد مشاورات ودورات إعالمية ولتغطية تكاليف السفر

 

 مالحظات على بنود التكاليف يف امليزانية األساسية

 

 ال تزال قيد  وفرق املهام وأنشطة اللجنة األخرى اليت لالعم تيدعم االستشاريون األعمال التحضريية جملموعا

 التخطيط؛

  حلقة العمل عن رسم اخلرائط ويف اإلطار  يفتشمل تكاليف السفر كلفة السفر وبدل اإلقامة اليومي للمشاركة

والثالثني والسابعة  سةاملشاركني املدعويني للمشاركة يف الدورتني الساد/االسرتاتيجي العاملي، واملتحدثني

وسفر ( العاملية واملوائد املستديرة عن السياسات /اإلقليمية / بالنسبة إىل اجللسات القطرية )والثالثني للجنة 

 األمانة ورئيس اللجنة؛

  واليت ازدادت بشكل طفيف مقاربة بالتوقعات؛( من ترمجة وطباعة)تكاليف املطبوعات 

  ويعود السبب يف ذلك بشكل رئيسي إىل عقد عدد  -تكاليف الرتمجة الفورية اليت فاقت التقديرات بأشواط

 غري املقررة أساسًا؛كبري من اجللسات 

  الدعم اإلداري واللوجسيت والذي شهد بدوره ارتفاعًا ملحوظًا بسبب عقد عدد إضايف من اجللسات غري املقررة

 .أساسًا
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تشكيل فريق اخلرباء الرفيع املستوى ومباشرته العمل واضطالعه مبهامه ( 1: )دمت املساهمات الطوعية لدعمواسُتخ -7

 ؛4التقديرات اخلاصة باملائدة املستديرة عن تقدير عدد اجلياع( 2)ية اجملتمع املدني؛ آل( 2)وإصدار مطبوعاته؛ 

ومصايد  ياحلوكمة املسؤولة حليازة األراض ندعم األنشطة األخرى املتصلة باخلطوط التوجيهية الطوعية بشأ( 4)

 .األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين

 

  اتاالنعكاس

 

، قامت الفاو بصورة استثنائية بتغطية النفقات اإلضافية من خالل إعادة 2211-2212فرتة السنتني  لخال -8

رب يف ضوء الِع 2212-2212فُأعيد توزيع النفقات املتوقعة للفرتة . ختصيص املوارد حبسب ما يراه املدير العام مناسبًا

ارتفاعًا، رغم بقاء املساهمات  دمن املتوقع أن تشه كان التكاليف اليت ضوملراعاة بع 2211-2212يف الفرتة  ةاملستفاد

غري أّنه سيتعّين إعادة النظر فيها فور صدور . األساسية اإلمجالية من الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما على حاهلا

ها يف روما اليت توجد مقار توسيتعّين على الوكاال. وأمني اللجنة 2212قرار بشأن األنشطة ذات األولوية يف سنة 

طبقًا للوائح  ذلكمساهمات امليزانية األساسية، و من داملوار صختصيى قد تطرأ عل تتعديالاالتفاق على أي / مناقشة 

 .للجنة كجل تقديم دعم مشرتأاملالية وألنظمة كل منها من 

 

 :ويف اخلتام، فإّن اللجنة مدعّوة إىل -9
 

  أخذ العلم بالوثيقةCFS:2012/39/Inf. 16  2211-2212يف الفرتة  العامليعن نفقات جلنة األمن الغذائي 

 ؛اللجنة يف دورتها السابعة والثالثني ببناء على طل

 عن كثب؛ 2212-2212اللجنة وأمانتها مبراقبة امليزانية املقرتحة للفرتة  بمكت ةتوصي 

 مزيدًا من املوارد يف امليزانية  ريف ضوء الرتتيبات احملتملة بالنسبة إىل أمني اللجنة، ويف حال استدعى األم

املنظمة والصندوق والربنامج كّل تبعًا  هاتنظر في يهذه الطلبات لك باألساسية، توصي اللجنة بأن يقّدم املكت

 . للجنة كللوائحه املالية وأنظمته من أجل تقديم دعم مشرت

                                                           
 (.2211أيلول /سبتمرب 12-12الفاو، " )املائدة املستديرة بشأن استعراض أساليب تقدير عدد اجلياع"نتائج  - CFS:2011/6انظر الوثيقة  4


