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 الدورة الستون بعد املائة

 2015نوفمرب/تشرين الثاني  6-2روما، 

 2015-2014بني أبواب امليزانية يف الفرتة املالية عمليات النقل بني الربامج و
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 موجز

  التقرير السنوي بشأن أداء امليزانية وعمليات النقل بني الربامج وفيما  2015استعرضت جلنة املالية )"اللجنة"( يف مارس/آذار

وأخذت علمًا باألداء املتوقع لفرتة السنتني مقابل االعتمادات الصافية اليت . 2015-2014بني أبواب امليزانية لفرتة السنتني 

مليون دوالر أمريكي، ومسحت بعمليات النقل املرتقبة فيما بني أبواب امليزانية  1 005.6وافق عليها املؤمتر والبالغة قيمتها 

دورتها اليت ستعقد يف شهر نوفمرب/تشرين الثاني  ، وأعربت عن تطلعها إىل تلقي تقرير حمدث يف10و 8و 5و 2لصاحل األبواب 

2015. 

  من  5-4. ووفقا للفقرة )ب( من املادة 2015-2014يقّدم هذا التقرير آخر أداء متوقع للميزانية مقابل االعتمادات الصافية للفرتة

أبواب امليزانية حلساب الباب ة فيما بني الالئحة املالية، يعرض التقرير للموافقة عليها من قبل جلنة املالية عملية النقل املتوقع

. 2015-2014والناشئة عن تنفيذ برنامج العمل للفرتة  10و 8و 5و 2باإلضافة إىل عمليات النقل املوافق عليها إىل األبواب  3

، 2015 لكل باب من أبواب امليزانية يف نهاية أغسطس/آب الفعليةويعرض التقرير أيضًا آخر املعلومات عن املصروفات 

 .2013-2012واستخدام الرصيد غري املنفق للفرتة املالية 

  بـ"استخدام  2017-2016مسح املؤمتر للمدير العام، من خالل القرار اخلاص باعتمادات امليزانية للفرتة  2015يف يونيو/حزيران

طة بتعزيز التغيريات ة مرتبمن أجل أي مصروفات إضافية ملرة واحد 2015-2014أي رصيد غري منفق من اعتمادات الفرتة 

. 2015يف نهاية عام  12إىل  8ومن  6إىل  1ماليني دوالر أمريكي متوقع حاليًا يف األبواب من  5هناك رصيد بقيمة و ."يةالتحول

فات ( ومصرو13( واإلنفاق الرأمسالي )الباب 7باإلضافة إىل ذلك، فإن أي أرصدة غري منفقة يف برنامج التعاون التقين )الباب و

 2015-2014أما األداء النهائي مليزانية الفرتة  ( سوف حتال إىل فرتة السنتني املقبلة حبسب الالئحة املالية.14األمن )الباب 

 مبا يف ذلك عمليات النقل فيما بني أبواب امليزانية والرصيد غري املنفق فسوف تبّلغ إىل اللجنة يف دورتها اليت ستعقد 

 . 2016يف مايو/أيار 

 
 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

  دوالر أمريكي، واملوافقة على عمليات النقل فيما بني نييمال 5يرجى من جلنة املالية اإلحاطة علمًا بالرصيد املتوقع البالغ 

  .1، كما هو مبني يف العمود )ز( من اجلدول 2015-2014أبواب امليزانية الناشئة عن تنفيذ برنامج العمل للفرتة 

 مشروع املشورة

 إن اللجنة: 

  وبأن 2015-2014ماليني دوالر أمريكي مقابل اعتمادات فرتة السنتني  5أخذت علمًا بالرصيد غري املنفق املتوقع والبالغ ،

لتغطية مصروفات إضافية ملرة واحدة مرتبطة بتعزيز  2017-2016املستوى النهائي، الذي سوف يستخدم يف الفرتة 

 2015-2014، سوف يصبح معلومًا بعد إغالق احلسابات للفرتة 6/2015التغيريات التحولية كما أجازه قرار املؤمتر 

 ؛2016وسيبلغ عنه يف مايو/أيار 

  ( ومصروفات األمن 13اق الرأمسالي )الباب ( واإلنف7وذّكرت بأن أي أرصدة غري منفقة يف برنامج التعاون التقين )الباب

 ( سوف حتال إىل فرتة السنتني املقبلة عماًل بأحكام الالئحة املالية؛14)الباب 

  باإلضافة إىل عمليات النقل املوافق عليها سابقًا  3ووافقت على عمليات النقل املتوقعة فيما بني أبواب امليزانية لصاحل الباب

 الناشئة عن تنفيذ برنامج العمل؛  10و 8و 5و 2إىل األبواب 

  ؛2015-2014سوف يستخدم يف الفرتة  2013-2012وأخذت علمًا بأن الرصيد غري املنفق للفرتة 

  خالل دورتها اليت ستعقد يف مايو/أيار  2015-2014وأعربت عن تطلعها إىل تلقي التقرير النهائي عن أداء امليزانية للفرتة

2016 . 
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 مقدمة

 

مليون دوالر أمريكي  1005.6البالغة  2015-2014اعتمادات امليزانية للفرتة  7/2013أّيد قرار املؤمتر رقم  -1

وبرنامج العمل، وذلك رهن التعديالت القائمة على توجيهات املؤمتر.  وأجاز املؤمتر أيضًا للمدير العام، مع مراعاة املادة 

، يف إطار أي مصروفات 2014-2013يتم إنفاقه من اعتمادات الفرتة  من الالئحة املالية، استخدام أي رصيد مل 2-4

 1إضافية ملرة واحدة مرتبطة بالتغيريات التحولية؛

 

، أيد اجمللس التعديالت 2013خالل دورته الثامنة واألربعني بعد املائة اليت عقدت يف ديسمرب/كانون األول  -2

وأشار إىل إمكانية حدوث املزيد من عمليات النقل فيما بني أبواب  20152-2014على برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

امليزانية نتيجة ختطيط العمل، وكذلك نتيجة استخدام طرق تنفيذ أكثر كفاءة وفعالية خالل فرتة السنتني، واليت سيتم 

 . من الالئحة املالية 5-4تناوهلا طبقًا للمادة 

 

ير العام حتمل االلتزامات يف حدود املبالغ املعتمدة يف امليزانية اليت من الالئحة املالية للمد 1-4جتيز املادة  -3

من الالئحة املالية، يتوىل املدير العام إدارة االعتمادات مبا يضمن توفري  6-4صّوت عليها املؤمتر. ومبوجب املادة 

لالئحة املالية إىل إبالغ جلنة املالية )أ( من ا5-4 األموال الكافية لتغطية املصروفات خالل الفرتة املالية.  وتدعو املادة

)ب( من الالئحة املالية أن توافق اللجنة على عمليات 5-4بعمليات نقل معينة فيما بني األقسام فيما تستوجب املادة 

 النقل فيما بني األبواب. 

 

 2014ايو/أيار وأحاط اجمللس علمًا، يف دورته التاسعة واألربعني بعد املائة، بأن جلنة املالية أقّرت يف م -4

 1.005.6وقدرها  2015 - 2014عمليات التوزيع املتوقعة فيما بني أبواب امليزانية العتمادات ميزانية الفرتة املالية 

 10.3و 8و 6و 5لصاحل األبواب ل نقت ياملع معمليون دوالر أمريكي ناشئة عن إعداد خطط العمل لفرتة السنتني 

قد مسحت  2015 بعد املائة إىل أن جلنة املالية يف مارس/آذار وبالتالي أشار اجمللس يف دورته احلادية واخلمسني

بعمليات النقل املرتقبة فيما بني أبواب امليزانية النامجة عن تنفيذ برنامج العمل مع عمليات نقل معدلة يف امليزانية 

  10.4و 8و 5و 2لصاحل األبواب 

 

                                        
 7/2013من قرار املؤمتر رقم  2الفقرة  1

 CL 148/REPمن الوثيقة رقم  8و 7والفقرتان  CL 148/3الوثيقة  2

 CL 149/REPد( من الوثيقة )18والفقرة  CL 149/4ج( من الوثيقة )21والفقرة  FC 154/9الوثيقة رقم  3

 CL 151/REP د( من الوثيقة)11والفقرة  CL 151/3من الوثيقة  18والفقرة  FC 157/8الوثيقة رقم  4
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ويلتمس  2015 - 2014ات الصافية للفرتة املالية يقدم هذا التقرير أحدث أداء متوقع للميزانية مقابل االعتماد -5

موافقة اللجنة على عمليات النقل فيما بني األبواب النامجة عن تنفيذ برنامج العمل ويعرض آخر بيانات استخدام 

 2015.5 - 2014يف الفرتة  2013-2012الرصيد غري املنفق التابع للفرتة 

 

 2015 - 2014لعام األداء املتوقع للميزانية  
 

التوزيع  1الواردة يف العمود )ج( من اجلدول  2015 - 2014تبني أرقام االعتمادات الصافية للفرتة املالية  -6

كما ورد يف وثيقة التعديالت على برنامج  2013املعّدل بني األبواب الذي وافق عليه اجمللس يف ديسمرب/كانون األول 

ني العمودان )د( و)هـ( أداء امليزانية املتوقع وعمليات النقل فيما بني . ويب2015 - 2014العمل وامليزانية للفرتة املالية 

. أّما العمودان )و( و)ز( فيبّينان آخر أداء متوقع للميزانية 2015األبواب اليت وافقت عليها جلنة املالية يف مارس/آذار 

ويظهر توافق عليها جلنة املالية. وما ينتج عنه من عمليات نقل فيما بني أبوابها نامجة عن تنفيذ برنامج العمل، ل

 شهرًا من اإلنفاق(. 20)أي  2015العمود )ح( اإلنفاق الفعلي لفرتة السنتني يف نهاية أغسطس/آب 

 

 حبسب األبواب )بآالف الدوالرات األمريكية(  2015 - 2014األداء املتوقع للميزانية للعام  :  1اجلدول 

برنامج العمل    

ل وامليزانية املعد

للفرتة 

2014-2015 

 CL)الوثيقة 

148/3) 

  2015مارس/آذار 

 FC 157/8الوثيقة 

 2015نوفمرب/تشرين الثاني 

 FC 160/7الوثيقة 

اإلنفاق الفعلي يف 

/آب أغسطسنهاية 
2015 

 النقل املتوقع اإلنفاق املتوّقع النقل املتوقع اإلنفاق املتوّقع اهلدف االسرتاتيجي/الوظيفي الباب
 

 )ح( ج(-)ز=و )و( ج(-=دـ)ه )د( )ج( )ب( أ()

اإلسهام يف استئصال اجلوع وانعدام  1

 األمن الغذائي وسوء التغذية

94,617 80,160 (14,457)  80,628 (13,989)  60,449  

زيادة وحتسني توفري السلع  2

واخلدمات من الزراعة والغابات 

 ومصايد األمساك بطريقة مستدامة

198,681 199,328 647 201,029 2,348 152,047  

(406) 61,736 62,142 احلد من الفقر يف املناطق الريفية 3  63,136 994 46,787  

(6,796) 108,421 115,217 متكني نظم زراعية أكثر مشواًل وكفاءة  4  109,060 (6,157)  83,355  

زيادة صمود سبل املعيشة أمام  5

 األخطار واألزمات

37,905 47,233 9,328 47,526 9,621 34,532 

(966) 53,780 54,746 اجلودة التقنية واملعرفة واخلدمات 6  47,636 (7,110)  36,483 

  0 134,721 0 134,721 134,721 برنامج التعاون التقين 7

  56,310 10,913 75,625 10,684 75,396 64,712 التوعية 8

(1,036) 34,465 35,501 تكنولوجيا املعلومات 9  33,081 (2,420)  22,075  

  74,291 6,429 86,642 7,919 88,132 80,213 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه 10

(4,318) 77,373 81,691 اإلدارة اليت تتسم بالكفاءة والفعالية 11  76,661 (5,030)  58,909  

(600) 0 600 املصروفات غري املنظورة 12  0 (600)  0 

  0 21,886 0 21,886 21,886 الرأمسالي اإلنفاق 13

  0 23,017 0 23,017 23,017 املصروفات األمنية 14

(5,000) 1,000,649 0 1,005,649 1,005,649 اجملموع   

                                        
 CL 151/3د( من الوثيقة )18الفقرة   5
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ماليني دوالر أمريكي من موارد الصندوق  5التغيري الرئيسي يف نتائج مصروفات األبواب املتوقعة من عملية نقل  -7

اإلقليمية من أجل تعزيز العمل على املبادرات  5إىل  1إىل األبواب  6 متعدد التخصصات املدرجة يف امليزانية من الباب

وكما ورد بالتفصيل يف التقرير التجميعي الستعراض منتصف املدة لعام اليت تساهم يف األهداف االسرتاتيجية.  15الـ

، فإن املبادرات اإلقليمية اليت وافقت عليها املؤمترات 2015جلنة املالية يف مارس/آذار  نظرت فيهالذي  6 2014

واألثر الفعالني عرب املواضيع املشرتكة وعلى امتداد األولويات مان التنفيذ هي مبثابة آليات لض 2014اإلقليمية يف 

 القطرية. 

 

 6إىل  1شهرًا( يف العمود )ح( بالنسبة إىل األبواب  20أغسطس/آب )أي ملدة  31يظهر اإلنفاق الفعلي يف  -8

ري املنفق املتوقع حالياًًً خبمسة )األهداف الوظيفية(.  يقدر الرصيد غ 11إىل  9و (6)األهداف االسرتاتيجية واهلدف 

ماليني دوالر أمريكي نتيجة ملعدالت تسديد فاقت ما كان متوقعًا يف السابق لتكاليف الدعم )التقين واإلداري والتشغيلي( 

 واستمرار الفروق املالئمة يف تكاليف املوظفني. 

 

انية وبني التكاليف الفعلية للموظفني اليت تكاليف املوظفني الفرق بني التكاليف املدرجة يف امليز يفمتثل الفروق  -9

، جرى توقع فروق مالئمة يف تكاليف املوظفني 2015-2014ترتتب خالل فرتة مالية معينة. بالنسبة إىل فرتة السنتني 

 يعزى ارتفاع 7مليون دوالر أمريكي 16.7مقارنة باملبلغ السابق املتوقع الذي يوازي ومليون دوالر أمريكي.  21.9مببلغ 

بشكل رئيسي إىل استمرار جتميد الرواتب وتعزز تأثري الدوالر األمريكي على تكاليف املوظفني يف املواقع  املواتيةالفروق 

 امليدانية. 

 

 ، فإن أّي رصيد غري منفق سوف يرحل إىل 2015وحبسب ما أذن به املؤمتر يف يونيو/حزيران  -10

باإلضافة إىل  ."واحدة مرتبطة بتعزيز التغيريات التحولية"من أجل أي مصروفات إضافية ملرة  2017-2016الفرتة 

( معروضة 14( واملصروفات األمنية )الباب 13( واإلنفاق الرأمسالي ) الباب 7ذلك، فإن برنامج التعاون التقين )الباب 

  8حة املالية.على أنها قد أنفقت بالكامل، ذلك أن أي رصيد غري منفق سيحّول إىل فرتة السنتني املقبلة وفقًا لالئ

 

بابًا وفيما أّن هذا املستوى من التفصيل يوفر فكرة واضحة وشاملة عن  14جيدر التذكري بأّن التبليغ يتناول  -11

امليزانيات واملصروفات بناء على إطار النتائج فهو يزيد من احتمال حصول فروق بني عمليات النقل النهائية فيما بني 

 .  األبواب مقابل تلك املتوقعة حاليًا

 

                                        
 FC 157/7من الوثيقة  252-153و 26-23الفقرات   6

    FC 157/8من الوثيقة  9إىل  7الفقرات   7

 من الالئحة املالية. 12-6و 11-6و 3-4النصوص األساسية، املواد   8
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باإلضافة إىل ذلك، جيدر التذكري بأن تقرير امليزانية يف نهاية الفرتة املالية يرتكز على سعر صرف الدوالر  -12

دوالر أمريكي )سعر صرف امليزانية(.  1.30يورو =  1األمريكي/اليورو املقرر يف برنامج العمل وامليزانية وهو يضاهي 

فروق يف أبواب امليزانية قد حتصل إذا كانت النسبة املئوية ملتوسط وتقوم اإلدارة برصد الوضع بعناية، لكن بعض ال

 اإلنفاق باليورو ختتلف اختالفًا كبريًا عن االفرتاضات اليت أخذت بها التوقعات. 

 

مبا يف ذلك عمليات النقل فيما بني أبواب امليزانية والرصيد  2015-2014أما األداء النهائي مليزانية الفرتة  -13

 .2016ف تبّلغ إىل اللجنة يف دورتها اليت ستعقد يف مايو/أيار غري املنفق فسو

 

 2013 - 2012استخدام الرصيد غري املنفق للفرتة املالية  

 

وقدره  2013 - 2012، يتم استخدام الرصيد غري املنفق للفرتة املالية 20139وفقًا ملا أذن به املؤمتر يف عام  -14

 2015 - 2014يون دوالر أمريكي خلطة العمل الفورية، يف الفرتة املالية مل 0.3مليون دوالر أمريكي، مبا يف ذلك  9.4

من أجل متويل أي مصروفات إضافية ملرة واحدة مقرتنة بالتغريات التحولية. وقد استخدم املبلغ بأكمله لتمويل ثالثة 

 جماالت من هذه النفقات ملرة واحدة:
 

من  2015-2014ة وإعادة التوزيع الناشئة يف الفرتة مليون دوالر أمريكي لتمويل تكاليف إنهاء اخلدم 6.9 (1)

 وتدابري التغيريات التحولية اجلارية؛ 2013-2012الفرتة 

مليون دوالر أمريكي للتمويل ملرة واحدة جلزء من حصة املنظمة يف تكلفة نظام املنسق املقيم لألمم  2.3 (2)

ويرتبط  10لكفاءة وإعادة ختصيص املوارد.املتحدة، واليت سيتم متويلها يف املستقبل من تدابري وفورات ا

 التعاون املعزز مع املنسقني املقيمني لألمم املتحدة بشكل وثيق بطرق العمل اجلديدة يف املكاتب امليدانية؛

دوالر أمريكي لتغطية التكاليف ملرة واحدة لالستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة الناجتة عن  269 000 (3)

 الفورية . من خطة العمل 74-2 اإلجراء

 

، ارتفع املبلغ املستخدم من أجل تكاليف إنهاء اخلدمة 201511منذ صدور التقرير األخري يف مارس/آذار  -15

مليون دوالر أمريكي نتيجة لتدابري التغيريات التحولية اجلارية،  6.9مليون دوالر أمريكي إىل  3.5وإعادة التوزيع من 

بالرتاضي للموظفني من أجل توفري املرونة يف تنفيذ برنامج العمل لصاحل  ال سيما من خالل توفري تدابري إنهاء اخلدمة

 املنظمة.
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باإلضافة إىل ذلك فإن التكاليف النهائية ملرة واحدة اخلاصة باالستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة واليت  -16

إلضافية اليت دعا إليها دوالر أمريكي جراء االجتماعات ا 269 000قد ارتفعت إىل  162 000قدرت يف السابق مببلغ 

 قبل انعقاد الدورة التاسعة والثالثني ملؤمتر املنظمة. 2015الرئيس املستقل للمجلس يف هذا الشأن يف عام 

 

 ونتيجة هلذين التطورين، خفضت كلفة املرة الواحدة لبناء القدرات يف املكاتب امليدانية من أجل إعداد  -17

 مليون دوالر أمريكي يف السابق من ميزانية  1.5قد خصصت هلا الربجمة القطرية ورصدها، واليت كانت  ومشاريع أطر

وسوف يستكمل هذا العمل يف فرتة . 2015-2014، وهي متّول من االعتمادات الصافية للفرتة 2013-2012الفرتة 

 السنتني التالية. 


