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 موجز
 
 مليون دوالر  1 005.6 البالغة 2019-2018 ، على اعتمادات امليزانية للفرتة122017/ مبوجب قراره ،وافق املؤمتر

 . ووافق اجمللس، يفعن املؤمتر أمريكي، وعلى برنامج العمل، رهناً بالتعديالت املستتتتتتتتندة إىل التوجياات الصتتتتتتتادرة
 علىالتعديالت  حستتب أبواا امليزانية يفالصتتافية  العتماداتح لقلتوزيع املنعلى ا ،2017ديستتمكاكانون األو  

 (.CL 153/3)الوثيقة  2019-2018برنامج العمل وامليزانية للفرتة 
 خطط حتستتتتتتتتاا تنفيذ ثة الاحملد  الصتتتتتتتتافية مقابل االعتمادات الستتتتتتتتنت  فرتة  يفاألداء املتوقع  التقرير اعرض هذوي

 إلنفاقلالتوقعات احلالية  1رد يف اجلدو  تو  املنظمة. يفوعملية الرصتتتتتتتتتتتتتتد  2018يف عام الستتتتتتتتتتتتتتنت  العمل لفرتة 
)األهداف االستتتتتتتتترتاتيجية  11إىل  8 منو  6إىل  1 من يف األبوااالستتتتتتتتتنت  لفرتة الصتتتتتتتتتافية  العتماداتلالكامل 
يف برنامج التعاون التقين  ةغري منفق أرصتتتتتتتتتدةشتتتتتتتتتياً مع املمارستتتتتتتتتة احلالية، ستتتتتتتتتيت  نقل أي اومت .والوظيفية(والفنية 
بلتتتتة وفقتتتتاً املقالستتتتتتتتتتتتتتنت  ( إىل فرتة 14األمين )البتتتتاا  واإلنفتتتتاق( 13)البتتتتاا  الرأمستتتتاي واإلنفتتتتاق( 7 )البتتتتاا
 املالية. لالئحة

  ًا( من 5-4ومتاشياً مع املادة  2019-2018 السنت  لفرتةالصافية مقابل االعتمادات   على األداء املتوقعوبناء(
 .5و 4و 3و 2و 1 الالئحة املالية، يُطلب إىل اللجنة املوافقة على عمليات النقل املتوقعة إىل األبواا

  مالي  دوالر  3.9البالغ و  2017-2016لفرتة الستتتتتتنت  الصتتتتتتافية االعتمادات من الرصتتتتتتيد غري املنفق ُخصتتتتتت   و
املؤمتر يف يوليوامتوز  أجازهعلى حنو ما ، تنميةأمريكي من خال  جتديد موارد الصتتتتتندوق اناط ألنشتتتتتطة متويل ال

ا دعمً لتمويل اإلنفاق وقد ُخصتتتتتتتتتتتتتت   املبلغ بالكامل . 2017ديستتتتتتتتتتتتتتمكاكانون األو   يفوأكده اجمللس  2017
 .لمناخلمشاريع الصندوق األخضر وضع للمفاوضات املتعلقة بتغري املناخ و 

   ثتتتةبتتت إبالغ اللجنتتتةوستتتتتتتتتتتتتتيت  للفرتةالصتتتتتتتتتتتتتتتتافيتتتة العتمتتتادات اداء املتوقع مقتتتابتتتل عن األ ةالقتتتادمتتت املعلومتتتات احملتتتد 
عن األداء  ستتتتتتتتيت  اإلبالغبينما  .2019واملوافقة علياا يف نوفمكاتشتتتتتتتترين الثا   ااالستتتتتتتتتعراضتتتتتتتت 2018-2019
 .2020يواأيار مايف  9201و 2018 يعام ساباتحلالناائي 

 

 التوجياات املطلوبة من جلنة املالية
 

  الناشتئة عن تنفيذ برنامج  2019-2018 للفرتةبنتائج تنفيذ امليزانية املتوقعة األخذ علماً جلنة املالية  إىليطلب
 .امليزانية ب  أبواااملتوقعة  النقلعمليات إجازة و  1يف اجلدو   ما هو مب   ك  العمل

 
 مسودة المشورة

 إن اللجنة
 
 ؛الناشئة عن تنفيذ برنامج العمل 2019-2018 للفترةالمتوقعة  ميزانيةتنفيذ البنتائج علماً  تأخذ 

  5و 4و 3و 2و 1إلى األبواب  الميزانية بين أبوابالمتوقعة  النقلعمليات جازت أو 

 .11وحتى الباب  8و 6من البابين 
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 مقدمة
 
الي  م 1 005.6البتتالغتتة  2019-2018اعتمتتادات امليزانيتتة للفرتة  ،2017ا12 املنظمتتة، مبوجتتب قراره مؤمترقر أ -1

غري منفق أي رصتتتتتيد عما  من الالئحة املالية، استتتتتت 2-4املادة بغض النظر عن دوالر أمريكي وأجاز أيضتتتتتاً للمدير العام، 
واحدة من أجل دع  برامج املنظمة، مبا يف ذلك الصتتتتندوق اناط  ةالستتتتتخدامه مر ، 2017-2016 اعتمادات الفرتةمن 

، باالتفاق مع االجتماع املشتتتتتتتتتتتترتن ب  جلنمل الكنامج واملالية واجمللس يف اجتماعياما املعقودين يف تنميةألنشتتتتتتتتتتتتطة متويل ال
  .20171ديسمكا كانون األو   -نوفمكاتشرين الثا  

 
 2019-2018التعديالت على برنامج العمل وامليزانية للفرتة  2017ديستتتتتتتتتتمكا كانون األو  يف  كما أقر اجمللس -2

 اعتمتتادات الفرتةمن الستتتتتتتتتتتتتتتختتدام الرصتتتتتتتتتتتتتتيتتد غري املنفق وصتتتتتتتتتتتتتتتادق على الطرائق المل أوصتتتتتتتتتتتتتتى  تا االجتمتتاع املشتتتتتتتتتتتتتترتن 
مالي  دوالر  9.3 أن املبلغ غري املنفق وقدرهالتاستتتتتتتتتعة وانمستتتتتتتتت  بعد املائة، يف دورته  ،اجمللسوالحظ  2016-2017.2

ستتتيحو   بالكامل إىل الصتتتندوق اناط ألنشتتتطة  2017-2016 ةأمريكي من اإلنفاق الصتتتايف من اعتمادات امليزانية للفرت 
 3احلصو  على تقرير مرحلي سنوي بشأن متويل الصندوق اناط وأنشطته. وطلب متويل التنمية

 
المل صتتتتتتتتتتتتتو ت  من الالئحة املالية للمدير العام حتمل االلتزامات يف حدود املبالغ املعتمدة يف امليزانية 1-4وجُتيز املادة  -3

األموا  يكفي من  مامن الالئحة املالية، إدارة االعتمادات مبا يضمن توفري  6-4مبوجب املادة  ،يتوىل املدير العامعلياا املؤمتر. و 
)أ( من الالئحة املالية على إبالغ جلنة املالية بعمليات نقل معينة ب  5-4. وتن  املادة الستتتتتتتتتتتتتنت لتغطية النفقات خال  فرتة 

 على عمليات النقل ب  أبواا امليزانية. املالية جلنة( من الالئحة املالية أن توافق )ا5-4توجب املادة الُشعب، فيما تس
 
ة اللجنة على ويلتمس موافق، 2019-2018لفرتة ااعتمادات صتتتتتتتتتتتتتايف هذا التقرير أداء امليزانية املتوقع مقابل عرض وي -4

عن استتتتتتتخدام قدم تقريرًا مرحلًيا كما ي  ،2019-2018عن تنفيذ برنامج العمل للفرتة شتتتتتتئة النا امليزانية أبوااعمليات النقل ب  
 .الصندوق اناط ألنشطة متويل التنمية من خال  2019-2018خال  الفرتة  2017-2016الرصيد غري املنفق يف الفرتة 

 
 2019-2018لفترة المالية لالمتوقع أداء الميزانية 

 
قدم ملنظمة. وياناط باإطار الرصتتتتد القائ  على النتائج باالستتتتتناد إىل  2019-2018برنامج العمل للفرتة نفذ يُ  -5

تحقيق ستتتتتتتتري املنظمة يف االجتاه الصتتتتتتتتحيح لدى علومات عن مم 20184التقرير التوليفي الستتتتتتتتتعراض منتصتتتتتتتت  املدة لعام 
املتوقعة  اإلمجاليةترد عمليات النقل بينما قليمية والوطنية. على املستويات العاملية واإل املخرجات مقابل املؤشرات والغايات

 1( من اجلدو  مود )هواعتبارات التنفيذ األخرى يف العالناشتتتتتتتتتتتتتتئة عن  طيط العمل الناجتة عن ذلك و ب  أبواا امليزانية 
  للموافقة علياا من قبل جلنة املالية.

                                                 
 .2017ا12من قرار املؤمتر  1والفقرة  C 2017/REP الوثيقةمن  76 الفقرة  1

 . REPCL/158 وثيقةمن ال )أ(10و 7و 6 والفقرات CL 158/3 الوثيقة  2
 .CL 159/REP حاء من الوثيقة 6 الفقرة  3
 .FC 175/7 الوثيقة  4
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 6إىل  1مود )و( لألبواا من يف الع 2018ويرد صتتتتتتتتتتتتتتتتايف اإلنفتتاق الفعلي لصتتتتتتتتتتتتتتتتايف اعتمتتادات املوارد لعتتام  -6
يستتتتتتتتتتتتند إىل النفقات واإليرادات كما  وهو)األهداف الوظيفية(.  11إىل  8( ومن 6)األهداف االستتتتتتتتتتترتاتيجية وا دف 

 2019آذار ايف مارس 2018قبل إقفا  احلسابات السنوية لعام  2018لعام احلسابات غري املراجعة للمنظمة يف  وردت
 ايً يتوقع حالو  (.، الكش  انامس2018منظمة األغذية والزراعة  –سيت  إدراج األرقام الناائية يف احلسابات املراجعة )

)األهداف االستتترتاتيجية  11إىل  8 منو  6إىل  1 من يف األبوااالكامل ب 2019-2018لفرتة ات ااعتمادصتتتايف إنفاق 
 .والوظيفية(والفنية 

 
 (بآالف الدوالرات األمريكية)حسب األبواب  2019-2018 للفترةأداء الميزانية المتوقع  :1 الجدول

 

 الوظيفياا دف االسرتاتيجي الباا

برنامج العمل 
وامليزانية املعد  

  للفرتة
2018-2019 

 )الوثيقة
CL 158/3) 

صايف اإلنفاق 
 املتوقع

مقابل املتوقع الرصيد 
 االعتمادات

صايف اإلنفاق 
 الفعلي لعام

2018 

 (و) (ـد -=ج هـ) (د) (ج) (ب) (أ)

1 
املسامهة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن 

 الغذائي وسوء التغذية
82,451 86,391 -3,940 35,802 

2 
أكثر الزراعة والغابات ومصايد األمسان جعل 

 إنتاجية واستدامة
197,117 198,208 -1,091 85,103 

 29,738 4,873- 71,400 66,527 احلد من الفقر يف الري  3

 45,622 4,365- 110,244 105,879 متك  نظ  زراعية وغذائية أكثر مشوالً وكفاءة 4

5 
زيادة قدرة ُسبل العيش على الصمود أمام 

 التاديدات واألزمات
54,350 56,670 -2,320 22,297 

6 

اجلودة الفنية واإلحصاءات واملواضيع املشرتكة 
)تغري  املناخ واملساواة ب  اجلنس  واحلوكمة 

 (والتغذية

68,651 60,809 7,842 29,674 

   0 140,788 140,788 برنامج التعاون التقين 7

 36,540 971 77,659 78,630 التواصل 8

 15,118 3,070 33,174 36,244 تكنولوجيا املعلومات 9

 28,751 3,682 66,866 70,548 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه 10

 30,084 1,022 63,513 64,535 اإلدارة الكفؤة والفعالة 11

 0 0 600 600 الطارئة املصروفات 12

   0 16,892 16,892 اإلنفاق الرأمساي 13

   0 22,421 22,421 اإلنفاق األمين 14

  0 1,005,635 1,005,635 اجملموع

 
ُرح  امل اإلنفاق( ديستثين جمموع صايف اإلنفاق يف العمود ) *

درج يف املغري  ،دوالر أمريكي مالي  9.3بقيمة  2017-2016ل من الفرتة موَّ  من املبلغ امل
 .2019-2018 صايف االعتمادات للفرتة
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 عن بشتتتكل جزئي( 5إىل  1بواا من األهداف االستتترتاتيجية )األضتتتمن عمليات النقل ب  أبواا امليزانية تنشتتتأ  -7
تعدد التخصتتتصتتتات. املشتتتاملة لعدة قطاعات ذات أولوية براجمية من خال  الصتتتندوق مستتتتجدة إىل جماالت املقدم الدع  

عدد تاملالصتتتتتتندوق اعتمادات صتتتتتت    لتنفيذ على املستتتتتتتوى القطري، ل ااا ودعمالكامج االستتتتتترتاتيجية معً  ضتتتتتتمان عمللو 
يف ذلك )يقدر  ةقادة الكامج االستترتاتيجيل 6الي  دوالر أمريكي مدرجة يف امليزانية حتت الباا م 10بقيمة التخصتتصتتات 

مبادرات لل التمويل املقرتحات احملددة دعمً  (ستتتتتتتتتتتتتترتاتيجيهدف ايف كل أمريكي مليون دوالر  2 مبا قيمته ايالوقت احل
 وعمل الكامج االسرتاتيجية على املستوى القطري. اإلقليمية

 
ل بتخطيط العمتتل امل 5إىل  1 بواا منكمتتا تتأثر أداء امليزانيتتة املتوقع يف األ -8 بعض  تعتتديتلإىل  ىي أدذالتتفصتتتتتتتتتتتتتتت 

صتاا من مسامهة تقاس  التكالي  لتمويل املنظمة حل دفعبوكذلك ، نسبإطار األهداف االسرتاتيجية األحتت التكالي  
  اجلزء غري و  مُ قد و  5اجمللس.ذلك  أجازكما   ،مالي  دوالر أمريكي 7.4وقدرها  2019نظام املنستتتتتتتتتتتتتتق  املقيم  لعام 

يف تكالي  املوظف ،  ةاملتوقع ةابيجياإلق و لفر امليون دوالر أمريكي من  2.55  والبالغهذه املستتتتتامهة من درج يف امليزانية امل
   أدناه.كما هو مب  

 
ستتتتاس باأل)تكنولوجيا املعلومات(  9لباا من اأمريكي دوالر الي  م 3تاا قيمالبالغ ة نقل املتوقععملية الوتعزى  -9

االستتتتتتتتتفادة من فرط حنو تكنولوجيا املعلومات مع التحو  املستتتتتتتتتمر لالبنية التحتية تكالي  خدمات الدع  و إىل اخنفاض 
مليون  1بقيمة املتوقعة عمليات النقل إن و  تكنولوجيا املعلومات.يف ستتتتتتتتتوق ا ارجية املتوافرة حاليً اناالستتتتتتتتتتعانة باملصتتتتتتتتتادر 

نظمة( حوكمة امل) 10( واصتتتتتتتتتتتتتتل)التو  8دوالر أمريكي من األبواا مليون  1دوالر أمريكي والي  م 3.7ودوالر أمريكي 
عد التنفيذ التدرجيي لنموذج ىل التغيري املتوقع يف توزيع املبالغ املستتتتتترتدة من املشتتتتتتاريع بتستتتتتتتند إ)اإلدارة(، على التواي  11و

  أدناه.اجلديد، كما هو مب   الي  اسرتداد التك
 

ب  تكالي  املوظف  املدرجة يف امليزانية والتكالي  الفعلية يف فرتة و االختالف الفرق يف تكالي  املوظف  هو  -10
الي  م 9.0 ايف تكالي  املوظف  قدره ةجيابيإق و ، من املتوقع حتقيق فر 2019-2018 الفرتةبالنستتتتتتتتتتتبة إىل ما. و ستتتتتتتتتتتنت  

 الفرتة يف ةاإلجيابيالفروق العوامل الرئيسية المل سامهت يف  وتتمثل .العمالتسعر صرف ق و فر ، بعد خص  أمريكي دوالر
لتكالي  مضتتاع  تستتوية مقر العمل ملوظفي الفئة الفنية يف روما نتيجة للدراستتة االستتتقصتتائية يف اخنفاض  2018-2019
 ةمنحعلى  إضتتتتافة إىل اخنفاض اإلنفاق، 2017 آااأغستتتتطس 1من اعتبارًا تدرجيي ستتتتاريًا بشتتتتكل  أصتتتتبحالذي  املعيشتتتتة

 مقارنة مبا كان مدرًجا يف امليزانية. التعلي  واستحقاق السفر وبد  اإلعالة وإعانة اإلجيار
 

للموظف ، مثل دة وح  وتكالي  الوحدة املمعظ  األستتتتتتتتتتتتتتباا الكامنة وراء أي فروق ب  التكالي  الفعلية إن و  -11
 الفروقفاملنظمة. عن نطاق ستتتتتيطرة  خارجة ، هيأو التقييمات االكتوارية لتكالي  املعيشتتتتتةلدراستتتتتة االستتتتتتقصتتتتتائية نتائج ا

يف احلستتتابات املالية اناصتتتة  الستتتنةيف هناية يدرج  أي فائض أو عجزو  مركزي ضتتتع للرصتتتد بشتتتكل يف تكالي  املوظف  
 .وحدةلكامج مبا يتناسب مع تكالي  املوظف  املتكبدة باملعدالت املجبميع ا
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استتترتداد ، ستتتياستتتة املنظمة اجلديدة اناصتتتة ب2018انون الثا  ينايرا كمن بشتتتكل تدرجيي، اعتبارًا قد اعتمدت و  -12
وقد . 6 2015 عام يفنظمة املجملس  ي وافق عليهذرتداد التكالي  الستتتتتناد إىل اإلطار املاي الشتتتتامل الستتتتباالالتكالي ، 
مع  ياً شتتتابشتتتكل صتتتحيح ب  مجيع مصتتتادر التمويل، متوتوزيعاا ملنظمة اتكالي  قياس كفالة الستتتياستتتة املنقحة لوضتتتعت 

تصتتني  ل ثةاحملد   ناجيةوتؤدي امل 7العامة لألم  املتحدة. اجلمعيةاا شتتجعتالمل مارستتات املاملتحدة و ستتياستتة منظومة األم  
 الشتتتتتتتتفافية  ستتتتتتتتإىل حتو اريع لمشتتتتتتتتالفعلية لكالي  النفقات تعكس بشتتتتتتتتكل وثيق التن أن اضتتتتتتتتمإىل  ااوقياستتتتتتتتالتكالي  

 .املوارديف شركاء العضاء و أمام األواإلنصاف واملساءلة 
 

بانصتتتتتتوط، امليزانية، مع، أبواا ك بالغ املستتتتتترتدة ع، تغري توزيع املالي ستتتتتترتداد التكاجلديد الموذج ومبوجب الن -13
قياًسا املبالغ املسرتدة و ضع  )حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه(. 10والباا ( اصل)التو  8باا إىل الأكك توجيه حصة 

 .2019تشرين الثا   انوفمكمتوقعة يف فروق عن كثب وسيت  اإلبالغ عن أي للرصد املبالغ املدرجة يف امليزانية إىل 
 

يف فروق أداء امليزانية حبستتتتتتتتتتتتب األبواا، مبا يف ذلك بستتتتتتتتتتتتبب ال باينات يفعض التحدوث بوما زا  من املمكن  -14
 متوسط النسبة املئوية الناائية للنفقات باليورو مقارنة باالفرتاضات الواردة يف التوقعات.

 
 2017-2016 لفترةلاستخدام الرصيد غير المنفق 

 
دوالر الي  م 9.3البتتالغ  2017-2016لفرتة لاستتتتتتتتتتتتتتتختتدام الرصتتتتتتتتتتتتتتيتتد غري املنفق  جيري، 8اجمللسه جتتاز وفقتتًا ملتتا أ -15

توفري املستتتاعدة التقنية الالزم للتمويل للناوض با ،الصتتتندوق اناط ألنشتتتطة متويل التنمية، من خال  جتديد موارد أمريكي
الي  م 3.9 مبلغ  يصتتتتتتتتتتتتمت  ، احلاي يف الوقتو  .2019-2018 يف الفرتة وبرجمة االستتتتتتتتتتتتتثمارات ألغراض متويل التنمية

  .لمناخلمشاريع الصندوق األخضر ضع و و ا للمفاوضات املتعلقة بتغري املناخ اإلنفاق دعمً بالكامل لتمويل  أمريكي دوالر
 

املشاركة يف  لمناخ، يفاألخضر لصندوق القائ  على تنفيذ الكيان باعتبارها ال ،2018يف عام  نظمةواستمرت امل -16
عدد قدمت الدع  إىل ، و الصتتندوقاجتماعات جملس وشتتاركت يف  ،صتتندوقالوحوار مع أمانة لألفكار  ستترتاتيجياتباد  

طلبات من  82من أصل ما جمموعة و . خاصة بالصندوقأو مقرتحات مكتملة التأهب كبري من البلدان يف إعداد مشاريع 
مشتتتتتتتتاريع بشتتتتتتتتأن  ةمبكر  إجراءاتيف ما يتعلق با اذ ا بلدً  27 األولوية إىلنظمة أعطت املدع ، حصتتتتتتتتو  على اللالبلدان ل

)الستتتلفادور وباكستتتتان على الصتتتندوق ثالثة مشتتتاريع واستتتعة النطاق  2018نظمة يف عام كما عرضتتتت املواستتتعة النطاق.  
يف عام متت املوافقة و )نيبا  والسودان(.  مقرتحاتاملرحلة األوىل املطلوبة لتقدمي وهي ، مفاهيميت  وقريغيزستان( ومذكرت 

دوالر مليون  218قدره إمجاي بلغ ( مب2017يف عام ُعرضتتتتتتتتتتتا يف الستتتتتتتتتتتلفادور وباراغواي )  على مشتتتتتتتتتتتروع  كامل 2018
من ا مشروعً  12املوافقة على أيضا على نظمة وحصلت امل. شكل منح متويلدوالر أمريكي يف الي  م 60.9أمريكي، منه 

  دوالر أمريكي.الي  م 10واي تاا حقيمتبلغ  لمناخاألخضر لصندوق والتأهب لللتكي  الوطنية املشاريع املتعلقة خبطط ا

                                                 
 .FC 157/10والوثيقة  CL 151/REP( من الوثيقة ه)11الفقرة   6
 .243ا71 اجلمعية العامة لألم  املتحدةمن قرار  35الفقرة   7
 .CL 159/REPالوثيقة من  )ح( 6والفقرة  CL 158/REPالوثيقة من  )أ( 10الفقرة   8


