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 موجز
 
   عمليات النقل بني ال امج وأبواب امليزاثية خالل الفرتة  ،2017استتتتتتتتعراتتتتتتت  ونة املالية ا ثوينم  تشتتتتتتترين الثا

ماليني دوالر أمريكي مقتتابتتل  5ع التتذي بل  وأختتذت علمتتال بتتالر تتتتتتتتتتتتتتيتتد غ  املنفق املتوق 2017.1-2016املتتاليتتة 
مليون دوالر أمريكي. وأخذت علمال  1 005.6قيمت ا  ا بلغ االعتمادات الصتتتتتتتتتتتتتاينية الا واينق علي ا امل  ر وال

 2 وبأن النقل إىل الباب ،9و 8و 6و 5و 4و 3و 2بعمليات النقل املواينق علي ا ستتتتتتتتتتتتتتابقال إىل كل من األبواب 
 .2018ب  عن تطلع ا إىل تلقي التقرير الن ائي خالل دورهتا الا ستعقد ا مايو أيار يعد اروريال. وأعر  مل

   ات املنظمة غ  املراجعة. على أساس حساب ،2017-2016ويعرض هذا التقرير آخر حصيلة مليزاثية الفرتة املالية
، ما جيعل الر تتيد غ  نيتلستتنا ا املائة من اعتمادات ينرتة 99 ينيشتتك ل 2017-2016اإلثفاق الن ائي للفرتة  أما

 ماليني دوالر أمريكي. 3.9املنفق بقيمة 
  لي ا ا الستتتتتابق، كما عمع العمليات الا جرت املواينقة  8و 6و 5و 4و 3وتتماشتتتتتى عمليات النقل إىل األبواب

 مل تعد ارورية. 9أن عملية النقل إىل الباب 

 لس ا دورته الثامنة واخلمستتتتني وعلى تأكيد اجمل 2017وليو  وز وبناء على مواينقة امل  ر لدى دورته األربعني ا ي
ماليني دوالر  3.9يمته ، ستتتتتيتص اصتتتتتيري الر تتتتتيد غ  املنفق البالغة ق2017بعد املائة ا ديستتتتتم  كاثون األول 

 إلمنائي.من خالل جتديد موارد الصندوق اخلاص ألثشطة التمويل ا 2019-2018أمريكي ا الفرتة 

 

 املطلوبة من ونة املاليةالتوجي ات 
 
  مبا ا ذلك الر تتتتتيد غ  2017-2016يطلب إىل اللجنة املالية األخذ علمال باحلصتتتتتيلة العامة للميزاثية ا الفرتة ،

 املستتتتتتاعدة التقنية لتوين  2019-2018ماليني دوالر أمريكي الذي ستتتتتتود يستتتتتتتخدم ا الفرتة  3.9املنفق البال  
ثشتتتتطة التمويل اإلمنائي.  ويل التنمية، من خالل جتديد موارد الصتتتتندوق اخلاص أل وبرجمة االستتتتتثمارات ألغراض

ي أر تتدة غ  منفقة ا برثامج أويطلب إىل اللجنة املصتتادقة على عمليات النقل بني أبواب امليزاثية والتذك  بأن 
إىل الفرتة املالية  ح ل( ستتتترت 14اب ( واإلثفاق األمين )الب13(، واإلثفاق الرأمسايل )الباب 7التعاون التقين )الفصتتتتل 

 عمالل بأحكام الالئحة املالية. 2018-2019

 
 مسودة المشورة

 إن اللجنة: 
  غير المراجعة للمنظمة  على أساس الحسابات 2017-2016تأخذ علماً بالحصيلة النهائية لميزانية الفترة

 ماليين دوالر أمريكي؛ 3.9والرصيد غير المنفق البالغة قيمته 

   من أجل تو ير المسيييييياعدة الت نية  2019-2018ر بأن الرصيييييييد غير المنفق سيييييييةصيييييي   ي الفترة وتذك
وبرمجة االستثمارات ألغراض تمويل التنمية، من خالل تجديد موارد الصندوق الةاص ألنشطة التمويل 
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ة المجلس وبموا   2017اإلنمائي، عماًل باإلذن الصييييييادر عن المؤتمر  ي دورته األربعين  ي يوليو/تمو  
 ؛2017 ي دورته الثامنة والةمسين بعد المائة  ي ديسمبر/كانون األول 

  (، 13(، واإلنفاق الرأسمالي )الفصل 7وتذك ر بأن أية أرصدة غير منف ة  ي برنامج التعاون الت ني )الباب
 مالية؛عماًل بأحكام الالئحة ال 2019-2018إلى  ترة السنتين  رح ل( ست14واإلنفاق األمني )الفصل 

  4 لبييياباماليين دوالر أمريكي( و  2.9) 3 لبييياباوتوا ق على عملييييات الن يييل النهيييائيييية للميزانيييية إلى 
مليون دوالر  1.9) 6 لبيييييياباماليين دوالر أمريكي( و  2.5) 5 لبييييييابامليون دوالر أمريكي(، و  1.4)

 .2مليون دوالر أمريكي(، بحسب ما يرد  ي الجدول  1.8) 8 لباباأمريكي( و 
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 م دمة
 
مليون دوالر  1 005.6الا بلغ   2017-2016اعتمادات امليزاثية للفرتة املالية  2015 6ر رقص أي د قرار امل   -1

من الالئحة املالية، استتتتتتتتتتتتخدام أي  ر تتتتتتتتتتتيد مل يتص إثفاقه من  2-4أمريكي، وأجاز أيضتتتتتتتتتتتال للمدير العام، مع مراعاة املادة 
ات التحولي ة ويل أي ة ثفقات من أجل ، 2015-2014اعتمادات الفرتة املالية  . وأقر  2إااينية ملرة واحدة ترتبط بتعزيز التغ  

2017-2016، التعديالت على برثامج العمل وامليزاثية للفرتة 2015اجمللس، ا ديسم  كاثون األول 
 3. 

 
يزاثيتتة الا ملبتتال  املعتمتتدة ا املال االلتزامتتات ا حتتدود تحمتت  أن يمن الالئحتتة املتتاليتتة للمتتدير العتتام  1-4املتتادة  جتيزو  -2

العتمادات مبا يضمن توين  األموال الكاينية امن الالئحة املالية، يتوىل املدير العام إدارة  6-4 و ت علي ا امل  ر. ومبوجب املادة 
ا بني غ ونة املالية بعمليات ثقل معينة ينيم)أ( من الالئحة املالية إىل إبال5-4خالل الفرتة املالية. وتدعو املادة  نفقاتلتغطية ال
 نقل ينيما بني األبواب.)ب( من الالئحة املالية أن تواينق اللجنة على عمليات ال5-4ينيما تستوجب املادة  ،األقسام

 
مليات النقل املواينق علي ا بع ،2017ا دورهتا املنعقدة ا ثوينم  تشتتتتتتتتتتتتتترين الثا  ، وأحاط  ونة املالية علمال  -3

مل يعد الزمال.  2قل إىل الباب الا أستتفر عن ا تنفيذ برثامج العمل، وبأن الن 9و 8و 6و 5و 4و 3و 2مستتبقال إىل األبواب 
 .2017-2016ات ينرتة السنتني ماليني دوالر أمريكي مقابل اعتماد 5وأخذت علمال بالر يد غ  املنفق املتوقع والبال  

 
املالية، استخدام أي ر يد غ  منفق من من القواعد والالئحة  2-4وأجاز امل  ر للمدير العام، مع مراعاة املادة  -4

دعص برامج املنظمة، مبا ا ذلك الصتتتتتتتتتتتتتتندوق اخلاص من أجل واحدة  مرةل  هالستتتتتتتتتتتتتتتخدام 2017-2016اعتمادات الفرتة 
ألثشتتتتتتتتتتتتطة التمويل اإلمنائي، باالتفاق مع االجتماع املشتتتتتتتتتتتترت  بني ونا ال ثامج واملالية واجمللس ا اجتماعي ما املعقودين 

 2017.4  تشرين الثا  وا ديسم   كاثون األول ثوينم ا
 
وواينق اجمللس ا دورته الثامنة واخلمستتتتتتني بعد املائة على التو تتتتتتية الصتتتتتتادرة عن االجتماع املشتتتتتترت  بتخصتتتتتتيري  -5

من خالل جتديد موارد الصتتتتتندوق اخلاص ألثشتتتتتطة التمويل اإلمنائي،  2017-2016الر تتتتتيد غ  املنفق العتمادات الفرتة 
تعزيز التمويل من أجل توين  املستتاعدة الفنية وبرجمة االستتتثمارات ألغراض  ويل التنمية. وباإلاتتاينة إىل ذلك، واينق  ألجل

مليون  1 و تتتتوالل إىل مبل على اصتتتتيري يفستتتتني ا املائة من الر تتتتيد غ  املنفق ينوق حد يفستتتتة ماليني دوالر أمريكي، 
 حمد د الغرض، هبدد دعص  ويل مستتتتتتدام لعمل املنظمة املتعلق دوالر أمريكي كحد أقصتتتتتى، ملصتتتتتلحة حستتتتتاب أماثة غ 

 5باملشورة العلمية ا جمال السالمة الغذائية والدستور الغذائي.
 
، وذلتك 2017-2016 ويعرض هتذا التقرير احلصتتتتتتتتتتتتتتيلتة الن تائيتة للميزاثيتة مقتابتل  تتتتتتتتتتتتتتاا االعتمتادات ا الفرتة -6

 ملناقشت ا واملواينقة علي ا.
 

                                                 
 2015 6قرار امل  ر رقص من  2الفقرة   2
 CL 153/REPمن الوثيقة  8و 7، والفقرتان CL 153/3الوثيقة   3
 C 2017/REPالوثيقة من  67الفقرة   4
 CL 158/REPالوثيقة من  (أ)10الفقرة   5
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 لة اإلجمالية لفترة السنتينتوقعات الحصي
 
ويستتتتتتتتتتتتند هذا األداء . 2017-2016بإجياز أداء امليزاثية اإلمجايل مقابل اعتمادات الفرتة املالية  1يعرض اودول  -7

والر األمريكي واليورو املعمول به ، مع تعديله وينقال لسعر  رد الدللمنظمة غ  املراجعة احلساباتإىل اإلثفاق الفعلي ا 
  منفقة ا برثامج غوتُنقل أي  أر تتتتتتتتتتتتتتدة  .2017-2016مل وامليزاثية للفرتة حبستتتتتتتتتتتتتتب ما حدده برثامج الع 1.22وقدره 

( إىل الفرتة املتتاليتتة 14مين )البتتاب ( وبرثتتامج اإلثفتتاق األ13( وبرثتتامج اإلثفتتاق الرأمستتايل )البتتاب 7التعتتاون التقين )البتتاب 
 كامل.باللية، وتُعرض بالتايل على أهنا أثفق  الالحقة، مبا يتماشى مع القواعد والالئحة املا

 
 والرات()بآالف الد 2017-2016: عرض عام ألداء البرنامج العادي  ي الفترة المالية 1الجدول 

 ألمريكيةا اتدوالر ال بآالد  
 1,005,635 (CR 6/2015)الوثيقة  2017-2016 اا االعتمادات للفرتة 

 1,001,767 2017-2016اثية للفرتة  اا اإلثفاق باملعدل املعمول به ا امليز 

 2017-2016الر يد مقابل  اا االعتمادات للفرتة 
 .الصندوق اخلاص ألثشطة التمويل اإلمنائيإىل  2019-2018الواجب ثقله إىل ينرتة السنتني 

3,868 

ُرح ل من ر يد االعتمادات الصاينية غ  املنفقة للفرتة 
 5,567 (CR 6/2015)الوثيقة  2015-2014املبل  امل

ُرح ل من الفرتة باملعدل املعمول به ا امليزاثية واملموَّل من املبل 2017-2016 اا اإلثفاق للفرتة 
 5,567 2015-2014  امل

ُرح ل من الفرتة 
 0 2015-2014الر يد مقابل املبل  امل

 
والر أمريكي مقتتتابتتتل  تتتتتتتتتتتتتتتتاا د 1 001 767 000 أثفقتتت  املنظمتتتة متتتا جمموعتتته ينقتتتد ،1وكمتتتا يبني  اوتتتدول  -8

واملعلومات  2017. باإلاتتتتتتتتاينة إىل ذلك، وحبستتتتتتتتب التوقعات ا ثوينم  تشتتتتتتتترين الثا  2017-2016االعتمادات للفرتة 
2017-2016للفرتة  ل امجاالواردة ا تقرير تنفيذ 

، أثفق  املنظمة كامل املبل  املرحل لر تتتتتتتتتتتتتتيد  تتتتتتتتتتتتتتاا االعتمادات 6
رتبط بتعزيز يإاتتتتاا ملرة واحدة  جل أي إثفاقأل 2017-2016أتيح ا الفرتة  قد والذي 2015-2014املنفقة للفرتة  غ 

 .2015 6، بناء على مواينقة امل  ر ا قراره رقص التغي  التحويل
 
 تتتتتتتتتتتتتتاا مليون دوالر أمريكي من  1 005 6 دوالر أمريكي مقابل مبل  الينيم 3.9وبل  الر تتتتتتتتتتتتتتيد غ  املنفق  -9

ا املتتائتتة(. وعمالل مبواينقتتة امل  ر لتتدى دورتتته األربعني ا  99.6)أُثفق بنستتتتتتتتتتتتتتبتتة  2017-2016ة املتتاليتتة للفرت  االعتمتتادات
، ينإن 2017ا ديستتتتتتتتتتتم  كاثون األول  املنعقدة الثامنة واخلمستتتتتتتتتتتني بعد املائة تهوتأكيد اجمللس ا دور  ،2017يوليو  وز 

من خالل جتديد موارد  2019-2018يكي ستتتتتتيخصتتتتتتري ا الفرتة ماليني دوالر أمر  3.9الر تتتتتتيد غ  املنفق البالغة قيمته 
وبرجمة االستتتتتثمارات ألغراض  تقنيةال ةالصتتتتندوق اخلاص ألثشتتتتطة التمويل اإلمنائي، تعزيزال للتمويل من أجل توين  املستتتتاعد

   ويل التنمية.
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الفتتارق بني تكتتاليف  وهوتوقع ينتتارق إجيتتات ا تكتتاليف املو فني، جرى  7وحبستتتتتتتتتتتتتتتب متتا تبلغتت  بتته ونتتة املتتاليتتة -10
لرئيستتتتتتتتتتية الا ستتتتتتتتتتا   ا الفارق . أما العوامل ا2017-2016الفرتة  خاللاملو فني املقررة ا امليزاثية وتكاليف ص الفعلية 

مليون دوالر أمريكي ينتمثلت  ا ارتفتاع قوة التدوالر األمريكي لتدى املكتاتتب امليتداثيتة،  41.1الن تائي اإلجيتات التذي بل  
وستتتلستتتلة رواتب ينئة اخلدمات العامة لدى املقر الرئيستتتي، وبالنستتتبة إىل  ،و ديد جتميد ستتتلستتتلة رواتب و ائف الفئة الفنية

والرتاجع املقدر ا  ،لتأمني الطيب بعد اثت اء اخلدمةل األستتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتية طةاخلر العمل، كان الستتتتتتتتتتتبب هو التغي  ا بعض مقا
 2.7 مبل التكتاليف احلتاليتة خلتدمتة التغطيتة الطبيتة بعتد اثت تاء اخلتدمتة. ينكتاثت  الوينورات النتامجتة عن ذلتك كفيلتة بتغطيتة 

 وسا   ا تعزيز تنفيذ ال ثامج. ،امل  ر ا كان قد طلب اال من الوينورات مليون دوالر أمريكي
 

 عمليات الن ل بين أبواب الميزانية

 
ا اودول  2017-2016ة املالية ترد عمليات النقل الن ائية بني أبواب امليزاثية مقابل االعتمادات اخلا تتتة بالفرت  -11
نقل ال؛ أما 2017/تشرين الثاين ا جلنة املالية يف نوفمربت مجيع عمليات النقل ضمن احلدود اليت مسحت هبمتقد و  .أدثاه 2

 فلم يعد ضرورياً. 2017 نوفمرب/تشرين الثاين، الذي مت توقعه يف 9 إىل الباب
 

2017رين الثا  الا وردت إىل ونة املالية ا ثوينم  تشتتتتت حبستتتتتب التوقعات -12
، حتقق  وينورات إاتتتتتاينية ا الفرتة 8

مليون دوالر  2.2)اإلدارة( بفضتتتتتتتل إعادة هيكلة مركز اخلدمات املشتتتتتتترتكة ) 11)احلوكمة( و 10ا البابني  2016-2017
واجمللس  أمريكي(، واالستعاثة مبصادر خارجية لطباعة وتوزيع العمل وتبسيط اخلدمات اللغوية الا تضطلع هبا شعبة امل  ر

وقستتص شتت ون املراستتص كما هو مواتتح أعاله. وكان الر تتيد اإلاتتاا غ  املنفق ا هذين البابني ثاجص بصتتورة رئيستتية عن 
 تكاليف املو فني الفعلية الا كاث  أقل من املبل  املقرر ا امليزاثية.

 
اد الو يفيتتة، ينُنقلتت  إىل مليون دوالر أمريكي على مستتتتتتتتتتتتتتتوى األهتتد 6.8وحتققتت  وينورات ا الكفتتاءة بلغتت   -13

)اوودة الفنية واملعارد واخلدمات( ما أتاح تستتتتتتتريع تنفيذ ال امج وتوين  الدعص  6ال امج االستتتتتتترتاتيجية اخلمستتتتتتتة وا دد 
  اإلااا ا تنمية املشاريع املناخية.
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 (بآالف الدوالرات األمريكية)حسب األبواب  2017-2016 المالية للفترةأداء الميزانية المتوقع  :2 الجدول
 

 الباب

ا دد 
 الو يفي االسرتاتيجي

برثامج العمل 
وامليزاثية املعدل 
 للفرتة املالية

2016-2017 

 )الوثيقة
CL 153/3) 

النفقات اا  
املتوقع اعتبارال من 
ثوينم  تشرين الثا  

2017 
 )الوثيقة

FC 169/7) 

النفقات الن ائية اا  
املمولة من  اا 
اعتمادات الفرتة 

)حمتسبا  2016-2017
بناء على معدل 

 *امليزاثية(

مقابل لر يد ا
 االعتمادات

بني مليات ع
 أبواب امليزاثية

 (ز) (ـه -=ج ـو) (ه) (د) (ج) (ب) (أ)
املستتتتتتتتتا ة ا القضتتتتتتتتتاء  1

عتتلتتى اوتتوع واثتتعتتتتتتتتدام 
األمن الغذائي وستتتتتتتتتتتوء 

 التغذية

84,391 82,097 83,759 632 0 

زيادة وحتستتتتتتتتتتتتتتتني توين   2
الستتتتتتتتلع واخلدمات من 
التتتتزراعتتتتتتتتة والتتتتغتتتتتتتتابتتتتتتتتات 
ومصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايتتتتتد األمستتتتتا  

 بطريقة مستدامة

200,735 198,127 199,623 1,112 0 

احلتتتتتتتتد متتتن التتتفتتتقتتتر ا  3
 الريف

65,707 67,383 68,523 (2,816) 2,850 

 تتكتتني ثتتظتتص زراعتتيتتتتتتتتة  4
وغتتتتتتذائيتتتتتتة أكثر  والل 

 وكفاءة

105,266 105,942 106,638 (1,372) 1,400 

بتتتتتل  5 زيتتتتتادة قتتتتتدرة ستتتتتتتتتتتتتتتُ
العيش على الصتتتتتتتتتتتمود 
أمتتتتتتتتام التتتتتتتتت تتتتتتتتديتتتتتتتتدات 

 واألزمات

50,841 51,946 53,316 (2,475) 2,500 

اوودة الفنيتة واملعتارد  6
 واخلدمات

59,215 64,505 61,048 (1,833) 1,850 

 0 138,131 138,131 138,131 برثامج التعاون التقين 7
  

 1,800 (1,770) 79,510 80,955 77,740 التوا ل 8

   317 35,120 35,580 35,437 تكنولوجيا املعلومات 9

حتتتتوكتتتتمتتتتتتتتة املتتتتنتتتتظتتتتمتتتتتتتتة  10
 واإلشراد والتوجيه

76,983 69,634 68,858 8,126 (7,900) 

 (2,500) 3,347 67,928 67,022 71,275 اإلدارة الكف ة والفعالة 11

 600   0 600 لطارئةاملصروينات ا 12
  

 0 16,892 16,892 16,892 اإلثفاق الرأمسايل 13
  

 0 22,420 22,420 22,420 اإلثفاق األمين 14
  

 3,868 1,001,767 1,000,635 1,005,635 اجملموع
0 

رحل من الفرتة  بواستتتطة دوالر أمريكي مموَّل ماليني 5.6اق ا العمود )هتتتتتتتتتتتتتتتتتتت( مبل  جمموع  تتتاا اإلثف  من* يستتتتثى
ُ
، عالوة على 2013-2014املبل  امل

  2017-2016 اا االعتمادات للفرتة 
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لفنية واملعارد واخلدمات( )اوودة ا 6، كان اإلثفاق ا الباب 2017مقارثة بالتوقعات ا ثوينم  تشتتتتتتتترين الثا   -14
 ىل الصندوق األخضر للمناخ؛ وهذاإأدىن مما كان متوقعال، والسبب الرئيسي هو تد  اإلثفاق على تنمية املشاريع املرينوعة 

 اإلثفاق األدىن من املتوقع قد ساهص ا إمجايل الر يد غ  املنفق.
 

، ينقتتد طرأت اختالينتتات على بعض األبواب، تُعزى إىل اختالد النستتتتتتتتتتتتتتتب املئويتتة للنفقتتات 9وكمتتا كتتان متوقعتتال  -15
 )اإلدارة(. 11)حوكمة املنظمة( و 10الن ائية باليورو عن تلك املتوقعة وال سيما ا البابني 

 
إىل ينرتة الستتتتتتتتتنتني املقبلة  مليون دوالر أمريكي ستتتتتتتتتُ ح ل 12.0)اإلثفاق الرأمسايل( ينائضتتتتتتتتتال قدره  13ج الباب أثت -16

على عدم إثشتتتتاء  2017-2016الستتتتتخدامه الحقال ا إطار مرينق اإلثفاق الرأمسايل. ويدل  مستتتتتوى اإلثفاق خالل الفرتة 
 دى الطويل، خالل ينرتة السنتني.أي  مشاريع رئيسية دورية لتكنولوجيا املعلومات على امل

 
ىل ينرتات مالية الحقة ماليني دوالر أمريكي ستتتتتتتتتتتتتترتحل إ 2.7)اإلثفاق األمين( ينائضتتتتتتتتتتتتتتال بقيمة  14وأثتج الباب  -17
ي للخدمات امل ستتستتية، األمر الرتشتتيد اوار  2015-2016إطار مرينق اإلثفاق األمين. وأبرز مستتتوى اإلثفاق ا الفرتة  ا

 التابعة لنائب املدير العام يز اخلدمات األمنية ا املقر الرئيستتتتتتتتتتتتتتي مع استتتتتتتتتتتتتتتحدا  وحدة األمن امليدا الذي أدى إىل تعز 
باألمن املتاحة من املسا ات املقررة  )العمليات(، ينضالل عن او ود املبذولة لضمان التمويل املالئص وميع النفقات املتعلقة

 واملسا ات الطوعية.
 

ق على عمليات النقل الضتتتترورية البند )ب( من الالئحة املالية، يطلب إىل اللجنة أن تواين 5-4و اشتتتتيال مع املادة  -18
لبتتتتتتتابني  ثيتتتتتتتة من ا لبتتتتتتتاب  11و 10للميزا ر أمريكي(، مليون دوال 1.4) 4ماليني دوالر أمريكي( و 2.9) 3إىل ا

(، حبستتتتتتتتتتتتتتب ما يرد ا أمريكيمليون دوالر  1.8) 8مليون دوالر أمريكي( و 1.9) 6ماليني دوالر أمريكي( و 2.5) 5و
( وبرثامج 7ن التقين )الباب . وباإلاتتتتتتتتتتتاينة إىل ذلك، ينإن  أي  أر تتتتتتتتتتتدة غ  منفقة ا برثامج التعاو 2العمود زاي للجدول 

يتماشى  ا ينرتة السنتني املقبلة مبا ( سُتحو ل الستخدام ا14( وبرثامج اإلثفاق األمين )الباب 13اإلثفاق الرأمسايل )الباب 
 ئحة املالية، وتُعرض بالتايل على أهنا أثفق  بالكامل.مع الال
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