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 التاسعة والثالثونالدورة 

 2015حزيران  يونيو/ 13-6روما، 

)املراجعة( وبرنامج العمل وامليزانية  2017-2014اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

 ()مشروع قرار 2017-2016للفرتة 

 

 (2015مارس/آذار  27 - 23للمجلس )احلادية واخلمسني بعد املائة مقتبس من التقرير الصادر عن الدورة 

 

 )املراجعة( 2017-2014اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

 20171-2016وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 

 )املراجعة( وبرنامج العمل وامليزانية  2017-2014نظر اجمللس يف اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  -5

 توصيات جلنيت الربنامج واملالية واالجتماع املشرتك بينهما. وأقّر 2017-2016للفرتة 

 

 ويف ما يتعلق باقرتاحات حتسني الوضع املالي للمنظمة والسيولة واالحتياطيات فيها، فإّن اجمللس: -6

 

يف سعي النظام املشرتك لألمم املتحدة إىل إجياد أجنع وأفضل حّل  األمانة على زيادة مشاركتها النشطة شّجع )أ(

 املتمثلة يف التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة؛ املعقدةمن الناحية العملية للمسألة 

                                                      
  C 2015/3 Information Note 3و C 2015/3 Information Note 2و C 2015/3 Information Note 1و C 2015/3 الوثاااائق  1

 CL 151/4مان الوثيقاة    5والفقرة  CL 151/3 الوثيقة من 21-19 الفقراتو C 2015/3 Information Note 5و C 2015/3 Information Note 4و

 CL 151/PV/7والوثيقة  CL 151/PV/2والوثيقة  ؛CL 151/5من الوثيقة  4والفقرة 
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األمانة مواصلة جهودها الرامية إىل احتواء تكاليف التأمني الصحي، مبا يف ذلك من خالل تغيري  إىل طلب )ب(

 بات الفاو لتقاسم تكاليف أقساط التأمني الصحي بني املنظمة واملشاركني يف اخلطة؛ترتي

سابقًا واملتمثل يف  أن يواصل املؤمتر اتباع النهج املتفق عليه ،2017-2016، فيما يتعلق بالفرتة املالية أوصى )ج(

 مليون دوالر أمريكي اللتزامات التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة. 14.1تأمني متويل جزئي مبقدار 

 

ويف ما يتعلق مبضمون االقرتاحات الواردة يف اخلطة املتوسطة األجل/برنامج العمل وامليزانية وبالنظر إىل  -7

 املعلومات اإلضافية اليت أعطتها األمانة، فإّن اجمللس:
 
 توجه االسرتاتيجي للمنظمة يف اخلطة املتوسطة األجل؛يف ال االستمرارية أهميةعلى  شدد )أ(

برنامج العمل املقرتح وأشار إىل أن األمانة ستوّفر املزيد من التوضيحات ليبحث فيها األعضاء، مبا يف  دعم )ب(

 ذلك املزيد من املعلومات عن كيفية إبراز مسألة املساواة بني اجلنسني يف برنامج العمل وامليزانية باعتبارها

 موضوعًا شاماًل؛

مليون  14.2باقرتاح إعادة ختصيص  ورّحبعلى حتديد جماالت الرتكيز وسحب الرتكيز والوفورات  أثنى )ج(

 دوالر أمريكي جملاالت أسندت إليها أولويات أكرب؛

عن طريق موارد من  2017–2016مليون دوالر أمريكي يف الفرتة  6.1باقرتاح مجع مبلغ إضايف قدره  رّحب )د(

خارج امليزانية الستخدامه حصريًا بهدف تعزيز برنامج التعاون التقين دعمًا للدول النامية اجلزرية الصغرية  

 وبشكل خاص للتكّيف مع اآلثار النامجة عن تغّير املناخ؛

أجل النهوض بالعمل على أهمية تعزيز جهود الالمركزية من  وشدداقرتاحات إعادة اهليكلة التنظيمية  أّيد )ها(

 الشامل للمنظمة؛

 نهج استباقي أكثر ومكّيف يف ما يتعلق بالبلدان املتوسطة الدخل؛ اتباععلى اقرتاح  أثنى )و(

 على االستعانة بشكل مستمر بالشراكات مبا ميّكن املنظمة من زيادة مزاياها النسبية؛ شّجع )ز(

على مواصلة استعراض قدرات املوارد البشرية وجمموعة املهارات ومكان وجودها من أجل تنفيذ برنامج  شّجع )ح(

 العمل على النحو األمثل.

 

 ، فإّن اجمللس:2017-2016أما يف ما يتعلق مبستوى امليزانية للفرتة  -8
 
د اجملاالت اليت ميكن حتقيق اليت أعطتها األمانة للزيادات يف الكلفة وبتحدي بتحديث التقديرات رّحب )أ(

 مزيد من الوفورات فيها ومن املكاسب نتيجة زيادة الكفاءة؛

مليون دوالر أمريكي واخلاصة بربنامج التعاون التقين عن طريق  6.1على متويل الزيادة املقرتحة البالغة  وافق )ب(

 وذلك على أساس استثنائي؛  2017–2016موارد من خارج امليزانية يف الفرتة 
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 2019-2018على أن يتماشى االعتماد اخلاص بربنامج التعاون التقين يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  وافق )ج(

بهدف بذل كل اجلهود املمكنة إلعادة املوارد املتوافرة اخلاصة بربنامج التعاون  9/89مع قرار املؤمتر رقم 

 يف املائة من امليزانية اإلمجالية للربنامج العادي؛ 14التقين إىل مستواها السابق والبالغ 

على أهمية التحلي باملرونة الكاملة من جانب املدير العام لتحديد مكاسب ووفورات غري حمددة نامجة وافق  )د(

اليت جعلت املنظمة أكثر  2012عن زيادة الكفاءة، معربًا عن تقديره للتغيريات التحّولية اجلارية يف الفاو منذ 

 كفاءًة وفعاليًة؛

 ؛]أدناه[الوارد باملوافقة على مشروع قرار املؤمتر  املؤمتر أوصى )ها(

 سوف ميّكن من تنفيذ برنامج العمل بالكامل. الوثيقةأشار إىل أّن مستوى امليزانية الوارد يف  )و(

 

 مشروع قرار املؤمتر

 2017-2016امليزانية للفرتة  اعتمادات

 

 إن املؤمتر،

 

 برنامج العمل وامليزانية املقدم من املدير العام؛  يف بعد أن نظر

 دوالر أمريكي لفرتة السنتني 1 035 749 000االعتمادات اإلمجالية الصافية املقرتحة البالغة  وبعد أن نظر يف

دوالر أمريكي واليت ُيفارتض أن تعاادل مبوجبهاا     1.30اليورو =  2015-2014بسعر الصرف يف الفرتة  2016-2017

 يورو؛ 376 423 000دوالر أمريكي وباليورو  546 399 000صروفات بالدوالر األمريكي امل

دوالر أمريكي بسعر الصارف املساتخدم يف    1 015 670 000االعتمادات الصافية الواردة أعاله تعادل  وبعد أن رأى أن

 بعد حتويل اجلزء اخلاص باليورو؛ 2017-2016دوالر أمريكي الذي حدد للفرتة  1.22يورو =  1إعداد امليزانية وقدره 

 على النحو التالي: 2017-2016على برنامج العمل الذي اقرتحه املدير العام للفرتة  يوافق -1
 

 دوالر أمريكي لألغراض التالية: 1.22يورو =  1ُيصوَّت على االعتمادات على أساس سعر  )أ(

 بالدوالر األمريكي

 83,652,000 اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذيةاملساهمة يف القضاء على  :1الباب 

 202,401,000 بطريقة مستدامة زيادة وحتسني توفري السلع واخلدمات من الزراعة والغابات ومصايد األمساك :2الباب 

 64,787,000 احلد من الفقر يف الريف :3الباب 

 105,451,000 متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشوال وكفاءة :4 الباب

 50,206,000 زيادة قدرة سبل العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات :5الباب 
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 58,619,000 اجلودة التقنية واملعرفة واخلدمات :6الباب 

 138,131,000 برنامج التعاون التقين :7الباب 

 74,685,000 اخلدمات اإلرشادية :8الباب 

 35,516,000 تكنولوجيا املعلومات :9الباب 

 81,248,000 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه :10الباب 

 73,635,000 اإلدارة اليت تتسم بالكفاءة والفعالية :11الباب 

 600,000 املصروفات الطارئة :12الباب 

 16,892,000 اإلنفاق الرأمسالي :13الباب 

 22,485,000 اإلنفاق األمين :14الباب 

 (2,673,000) ادة الكفاءة غري حمددةمكاسب ووفورات أخرى نامجة عن زي

 1,005,635,000 جمموع االعتمادات )الصافية(

 90,100,000 التحويالت إىل صندوق التسويات الضريبية :15الباب 

 1,095,735,000 جمموع االعتمادات )الكلية(

 
املتنوعة املقدرة  اإليراداتمتّول االعتمادات )الصافية( اليت جرى التصويت عليها يف الفقرة )أ( أعاله ناقصا  )ب(

 1 000 635 000دوالر أمريكي من االشرتاكات املقررة على الدول األعضاء والبالغة  5 000 000مببلغ 

 دوالر أمريكي لتنفيذ برنامج العمل. وحتدد هذه االشرتاكات بالدوالر األمريكي واليورو، وتتألف من

يف املائة  54يورو. ويأخذ ذلك يف االعتبار التقسيم بنسبة  376 423 000دوالر أمريكي و 541 399 000

يف املائة لإليرادات  100يف املائة باليورو لالعتمادات )الصافية( وبنسبة  46بالدوالر األمريكي وبنسبة 

 املتنوعة.

ء دوالر أمريكي من االشرتاكات املقررة من الدول األعضا 14 100 000سيمول أيضا مبلغ إضايف قدره  )ج(

لتمويل التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة. وستحدد هذه االشرتاكات بالدوالر األمريكي واليورو 

يف املائة لليورو وتبلغ بذلك  67يف املائة للدوالر األمريكي وبنسبة  33مع األخذ يف االعتبار التقسيم بنسبة 

 يورو. 7 743 000دوالر أمريكي و 4 653 000

ويبلغ جمموع االشرتاكات املستحقة من الدول األعضاء لتنفيذ برنامج العمل املعتمد ولتمويل اهتالك  )د(

يورو. وتسدد هذه  384 166 000دوالر أمريكي و 546 052 000التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة 

ي يعتمده املؤمتر وفقا جلدول االشرتاكات الذ 2017و 2016االشرتاكات املستحقة على الدول األعضاء يف 

 يف دورته التاسعة والثالثني.

لدى حتديد املبالغ الفعلية لالشرتاكات اليت يسددها كّل من الدول األعضاء، سُيحسب مبلغ إضايف من خالل  )ها(

صندوق التسويات الضريبية ألي دولة عضو تفرض ضرائب على املرتبات واملكافآت والتعويضات اليت يتلقاها 
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دوالر  8 500 000نظمة واليت تعاود املنظمة دفعها للموظفني. وقد  م توقع مبلغ يقّدر بنحو املوظفون من امل

 أمريكي هلذا الغرض.

 

مان الالئحاة املالياة، اساتخدام أي رصايد غاري منفاق مان          2-4املدير العام، بغض النظار عان املاادة    خيّول  -2

 رتبطة بتوحيد التغيريات التحولية.ألي نفقات إضافية ملرة واحدة م 2015-2014اعتمادات الفرتة 

 

إىل املدير العام اقرتاح تعديالت على برناامج العمال بشاأن مكاساب الكفااءة اإلضاافية غاري ا اددة،          يطلب -3

دوالر أمريكاي، وغاري    2 673 000   )أ( أعااله والبالغاة بصاورة إمجالياة     1والوفورات املشار إليها يف الفقارة  

املدرجة حاليًا يف هيكل األبواب، لتنظر فيها جلنتا الربنامج واملالية ويوافق عليهاا اجمللاس يف دورتاه الثالثاة     

، مع مالحظة أن عملياات النقال ضامن األباواب وكاذلك      2015واخلمسني بعد املائة يف ديسمرب/كانون األول 

 5-4فيذ املقرتحات خالل فرتة السنتني ستتم مناولتها وفقًا للمادة عمليات النقل من باب إىل آخر والالزمة لتن

 من الالئحة املالية.
 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة النظر يف احلاجة إىل مزيد من املراقبة يف ما يتعّلاق بالزياادات يف تكااليف     يناشد -4

املوظفني يف نظام األمم املتحدة املوحد، ال سيما يف سياق االستعراض الشامل الذي جتريه حاليًا جلنة اخلدماة  

 املدنية الدولية.

 

 نامج التعاون التقين يف برنامج العمل وامليزانية للفرتةبأن يتماشى االعتماد اخلاص برب يوصي -5

 .9/89مع قرار املؤمتر  2018-2019

 

األعضاء على تقديم مساهمات طوعية، والسيما املساهمات الطوعية األساساية، لتيساري تنفياذ برناامج      يشّجع -6

 العمل املتكامل ضمن إطار النتائج.

 

 (2015)اعُتمد يف ... يونيو/حزيران 


