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 (؛RQميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )

  وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

 ooo.oaw.wwwوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 

 

 

A 

 اجمللس

 الدورة الرابعة واخلمسون بعد املائة

 2016يونيو/حزيران  3 -مايو/أيار  30روما، 

 تقرير الدورة احلادية والستني بعد املائة للجنة املالية

 (2016مايو/أيار  20-16)روما، 

 

 موجز
 

أخرى واقعة ضمن صالحياتها. وإّن يف الوضع املالي للمنظمة ويف مسائل  2016نظرت اللجنة يف دورتها العادية األوىل يف سنة 

 اللجنة، يف تقريرها هذا لدورتها احلادية والستني بعد املائة:
  

بالكامل يف موعدها  ة( حتث فيها األعضاء على دفع اشرتاكاتهم املقرر1) إىل اجمللس:ترفع توصيات حمددة  ( أ)

 (؛ 30يف جلنة املراجعة )الفقرة  ( بشأن إقرارها توصيات املدير العام لتمديد والية األعضاء2(؛ )8)الفقرة 

 (.38( بشأن مستقبل جلنة املبادئ األخالقية )الفقرة 3و)

 2015-2014اجمللس بقرارها املوافقة على عمليات التحويل النهائية بني أبواب امليزانية للفرتة املالية  تبلغ ( ب)

 (.14)الفقرة 

نة بشأن األوضاع املالية للمنظمة واملسائل اخلاصة اجمللس إىل التوجيهات اليت أعطتها إىل األما تلفت عناية )ج(

 بامليزانية واملوارد البشرية واإلشراف ومسائل أخرى.

 على مبادرات اجمللس الرامية إىل حتسني أساليب عملها. تسّلط الضوء )د(
 

 اإلجراءات اليت يقرتح على اجمللس اختاذها
 

 :إّن اجمللس مدعو إىل

 ن متديد والية األعضاء يف جلنة املراجعة ومستقبل جلنة املبادئ األخالقية؛توصيات اللجنة بشأ إقرار )أ(

 ؛2015-2014بقرار اللجنة بشأن عمليات النقل النهائية بني أبواب امليزانية للفرتة املالية  وأخذ العلم )ب(

 تصاصاتها، التوجيهات اليت أعطتها اللجنة إىل األمانة بشأن مجيع املسائل الواقعة ضمن اخ وإقرار )ج(

 فضاًل عن املبادرات الرامية إىل حتسني أساليب عملها.
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 ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 David McSherryالسيد 

 املاليةأمني جلنة 

 +39 06 570 53719اهلاتف: 
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 املائة بعد احلادية والستنيالدورة  تقرير

 املاليةللجنة 
 

 2016مايو/أيار  20-16روما، 
 

 مقدمة

 

 عرضت اللجنة على اجمللس التقرير التالي لدورتها احلادية والستني بعد املائة. -1

 

 ، ممثلو األعضاء التالية أمساؤهم:Khalid Mehboobضافة إىل الرئيس، السيد وقد حضر الدورة، باإل -2
 

  السيدCarlos Alberto Amaral )أنغوال( 

  السيدMatthew Worrell )أسرتاليا( 

  السيدAntonio Otávio Sá Ricarte )الربازيل( 

  السيدXie Jianmin  )الصني( 

 )السيد خالد الطويل )مجهورية مصر العربية 

 السيد Crisantos Obama Ondo )غينيا االستوائية( 

  السيدHeiner Thofern )أملانيا( 

  السيدLupino jr. Lazaro )الفلبني( 

  السيدVladimir V. Kuznetsov )االحتاد الروسي( 

 )السيدة عبلة مالك عثمان مالك )السودان 

  السيدةNatalie E. Brown )الواليات املتحدة األمريكية( 

 

 يس اللجنة مبا يلي:وأبلغ الرئ -3
 

  مت تعيني السيدةCathrine Stephenson  أسرتاليا( لتحل حمل السيد(Matthew Worrell  جلزء من هذه

 الدورة؛

  مت تعيني السيدXie Jianmin  الصني( ليحل حمل السيد(Niu Dun هلذه الدورة؛ 

 املقعد الشاغر من قبل ترينيداد  انسحبت ترينيداد وتوباغو من عضوية جلنة املالية. وسيجري انتخاب عضو عن

 وتوباغو خالل الدورة الرابعة واخلمسني بعد املائة املقبلة للمجلس.
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وميكن االطالع على نبذة عن مؤهالت املمثلني البديلني من املوقع اإللكرتوني لألجهزة الرئاسية والدستورية  -4

 على العنوان التالي:
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/en/ 

 

وإضافة إىل ما تقّدم، حضر الدورة احلادية والستني بعد املائة للجنة املالية األعضاء التالية أمساؤهم بصفتهم  -5

 مراقبني صامتني:
 

 قربص 

 بلجيكا 

 كامريونال 

  اجلمهورية الدومينيكية 

 االحتاد األوروبي 

 فنلندا 

 فرنسا 

 اناغ 

 إيطاليا 

 هولندا 

  سان مارينو 

 تايلند 

 اململكة املتحدة 

 مجهورية تنزانيا املتحدة 

 

 رصد الوضع املالي
 

 الوضع املالي للمنظمة

 

، 2015ديسمرب/كانون األول  31حتى  الوضع املالي للمنظمةبعنوان  FC 161/2استعرضت اللجنة الوثيقة  -6

ذلك السيولة يف املنظمة وحالة االشرتاكات املقررة اليت مل تسدد بعد  ، مبا يف2016وتوقعات التدفقات النقدية لسنة 

واالستثمارات القصرية والطويلة األجل وااللتزامات املتعلقة باملوظفني ونفقات برنامج التعاون التقين واألرصدة غري املنفقة 

 والعجز يف احلساب العام واملساهمات الطوعية.

 

 ر املعلومات عن حالة االشرتاكات اجلارية واملتأخرات، وعن وضع السيولة وُقدمت إىل اللجنة أيضًا آخ -7

 .2016مايو/أيار  10املنظمة حتى يف 
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 وإن اللجنة: -8
 

بناء على أحدث املعلومات املتعلقة بتوقعات التدفق النقدي املشار إليها واملستندة إىل أمناط  ،أحاطت علمَا أ()

يات النقد يف الربنامج العادي، بأنه من املتوقع أن تكون السيولة يف السداد املاضية لألعضاء، وعلى مستو

 ؛2016املنظمة كافية لتغطية االحتياجات التشغيلية حتى نهاية عام 

 حّثتوإقرارًا منها بأن صحة التدفق النقدي اجلاري يتوقف على تسديد االشرتاكات املقررة يف مواعيدها،  )ب(

 شرتاكاتها املقررة بالكامل ويف موعدها؛مجيع الدول األعضاء على سداد ا

 مليون دوالر أمريكي  922.2بأن الزيادة يف عجز احلساب العام الذي بلغ  وأحاطت علمًا )ج(

ديسمرب/كانون  31مليون دوالر أمريكي يف  862.2بعد أن كان يوازي  2015ديسمرب/كانون األول  31يف 

  املمولة اللتزامات التغطية الطبية للموففني؛، قد جنمت بشكل رئيسي عن األعباء غري2014األول 

إىل أن النقص يف متويل االلتزامات املتعلقة باملوففني ال يزال مدعاة للقلق بالنسبة إىل املنظمة وإىل  وأشارت )د(

 أن تلك املسألة املشرتكة ختضع لالستعراض من جانب املنظمات التابعة إىل منظومة األمم املتحدة؛

مانة على مواصلة اإلبقاء على معدل مرروفات برنامج التعاون التق ي عند مستو  يكفل األ وشجعت )هـ(

 التنفيذ الكامل العتمادات برنامج التعاون التق ي كما وافق عليها املؤمتر؛

مبا يف ذلك تأثري اخنفاض سعر صرف اليورو  باملعلومات املقدمة بشأن أداء االستثمارات، وأحاطت علمًا )و(

لدوالر األمريكي، وبأّن اللجنة ستتعمق أكثر يف حبث هذه املسألة لد  مناقشة البند من جدول مقابل ا

 .2015االستثمارات يف سنة األعمال حول التقرير عن 

 

 2015تقرير عن االستثمارات يف عام 

 

 .2015تقرير عن االستثمارات يف سنة  FC 161/3استعرضت اللجنة الوثيقة بعنوان  -9

 

 لجنة:وإن ال -10
 

باألداء املتني حلافظة االستثمارات القررية األجل وشّجعت األمانة على مواصلة نهجها  أحاطت علمًا )أ(

 االستثماري املتأني هلذه احلافظة؛

للنتائج اإلجيابية باإلمجال اليت حققتها حافظة االستثمارات الطويلة األجل مقارنة  وأعربت عن تقديرها )ب(

 ؛2015، وال سيما نظرًا إىل فروف السوق غري املواتية واملتقلبة خالل عام مع املعايري املوضوعة
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على ترتيبات احلوكمة املتينة املعمول بها مبا يف ذلك املشورة الرفيعة املستو  من قبل اللجنة  وأثنت )ج(

 االستشارية اخلارجية املعنية باالستثمارات.

 

 2015فني يف سنة التقييم اإلكتواري لاللتزامات املتعلقة باملوف

 

 2015التقييم االكتواري لاللتزامات املتعلقة باملوظفني يف سنة بعنوان  FC 161/4استعرضت اللجنة الوثيقة  -11

اليت تتناول نتائج التقييم السنوي الذي جيريه مقيمون إكتواريون خارجيون والوضع املالي الراهن، فضاًل عن الشؤون 

 .2015ديسمرب/كانون األول  31ت املنظمة جتاه اخلطط املتعلقة باملوظفني حتى احملاسبية والتمويلية اللتزاما

 

 اللجنة:  إّن -12
 

 1.124.7 قد بلغ 2015ديسمرب/كانون األول  31إىل أن إمجالي االلتزامات املتعلقة باملوففني حتى  أشارت )أ(

 31ي عن مستو  التقييم يف مليون دوالر أمريك 265.7مليون دوالر أمريكي ما ميثل اخنفاضًا بقيمة 

، والسبب الرئيسي لذلك هي الزيادة يف معدل اخلرم والرتاجع يف املعدالت 2014ديسمرب/كانون األول 

 املفرتضة لالجتاهات الطبية، وحركة معدالت الررف بني اليورو والدوالر يف نهاية العام؛

عدم متويل التزامات التغطية الطبية بعد باملناقشات السابقة للجنة حني شددت على أن مسألة  وذّكرت )ب(

 انتهاء اخلدمة هي مسألة معقدة وبالغة األهمية تع ي منظومة األمم املتحدة بأسرها؛  

 األمانة على مواصلة مشاركتها يف سعي النظام املوحد لألمم املتحدة إىل إجياد حل هلذه املسألة؛ وشّجعت )ج(

بشأن القرارات  2016ورتها العادية التالية اليت ستعقد يف خريف تزويدها بآخر املعلومات يف د وطلبت )د(

املتخذة من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة عقب دراستها التقرير حول التأمني الرحي بعد انتهاء 

اخلدمة الرادر عن جمموعة العمل التابعة لشبكة الشؤون املالية وامليزانية، وبشأن اجلهود اليت تبذهلا 

 الحتواء تكاليف اخلطة. األمانة

 

 املسائل املتعلقة بامليزانية
 

 التقرير السنوي عن أداء امليزانية وعمليات النقل بني الربامج 

 2015-2014وبني أبواب امليزانية يف الفرتة املالية 

 

وأبواب  التقرير السنوي عن أداء امليزانية وعمليات النقل بني الربامجاستعرضت اللجنة الوثيقة بعنوان " -13

 ".2015-2014امليزانية يف فرتة السنتني 
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 اللجنة:  إّن -14
 

على أساس حسابات املنظمة غري املراجعة،  2015-2014باحلريلة النهائية مليزانية الفرتة  أخذت علمًا )أ( 

لتمويل  2017-2016ماليني دوالر أمريكي الذي سيستخدم يف الفرتة  5.6والرصيد غري املنفق وقيمته 

فقات اإلضافية ملرة واحدة املرتبطة بتعزيز التغريات التحولية، على حنو ما أجازه قرار املؤمتر الن

 ؛6/2015

( 13( واإلنفاق الرأمسالي )الباب 7بأن أّي أرصدة غري منفقة يف برنامج التعاون التق ي )الباب  وذّكرت )ب(

 عماًل بأحكام الالئحة املالية؛  2017-2016( سُتنقل إىل فرتة السنتني 14واإلنفاق األم ي )الباب 

 مليون دوالر أمريكي(  3.2) 2على عمليات النقل النهائية بني أبواب امليزانية إىل األبواب  ووافقت )ج( 

 مليون دوالر أمريكي(  9.1) 8ماليني دوالر أمريكي( و 8.9) 5مليون دوالر أمريكي( و 1.2) 3و

من الوثيقة  2كما هو مبّين يف اجلدول  11و 9و 6و 4و 1 ماليني دوالر أمريكي( من األبواب 6.6) 10و

 (.األول )امللحق

 

 تقرير عن تنفيذ سياسة منظمة األغذية والزراعة السرتداد التكاليف

 

تقرير عن تنفيذ سياسة منظمة األغذية والزراعة السرتداد بعنوان " FC 161/6استعرضت اللجنة الوثيقة  -15

 التكاليف".

 

 اللجنة:إّن  -16
 

 بالتقدم احملرز بالنسبة إىل التنفيذ األولي لسياسة املنظمة اخلاصة باسرتداد التكاليف،  أخذت علمًا )أ(

مبا يف ذلك التغريات املعقدة الالزمة على مستو  عمليات إعداد امليزانية والشؤون احملاسبية والتقارير 

 املالية ملؤازرة عملية التنفيذ بالكامل؛

هود املبذولة إلبال  الشركاء اخلارجيني يف املوارد والتواصل معهم بشأن التدابري وشّجعت اجل وأثنت )ب(

 املرحلية والتنفيذية، مبا يف ذلك تطبيق السياسة اجلديدة على مشاريع خمتارة؛

الرتتيبات اخلاصة بالرصد ورفع التقارير السنوية بشأن تنفيذ هذه السياسة إىل جلنة  وأّيدت وأشارت )ج(

 املالية.
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 اقرتاح إنشاء صندوق خاص ألنشطة التمويل اإلمنائي

 

 .اقرتاح إنشاء صندوق خاص ألنشطة التمويل اإلمنائيبعنوان  FC 161/7استعرضت اللجنة الوثيقة  -17

 

 إّن اللجنة: -18
 

مببادرة املدير العام الستشارة جلنة املالية بشأن إنشاء صندوق خاص ألنشطة التمويل اإلمنائي  رحبت )أ(

 أعربت عن دعمها هلذا االقرتاح؛و

 إىل أنه من صالحيات املدير العام أن جييز إنشاء الرندوق املقرتح؛ وأشارت )ب(

من الالئحة  7-6طبيعة الرندوق اخلاص اخلارجة عن امليزانية وهو صندوق منشأ مبوجب املادة  والحظت )ج(

ساهمة برورة استباقية يف الرناديق العاملية بأّن الرندوق اخلاص سوف ميّكن املنظمة من امل وأقّرتاملالية 

مرارف التنمية اإلقليمية من أجل تلبية احتياجات األعضاء ا يف ذلك مبواملؤسسات املالية الدولية 

 املتنامية 

 إىل املساعدة الفنية؛

 ماليني 10بأّن املستو  األولي املنشود لد  إنشاء الرندوق اخلاص ألنشطة التمويل اإلمنائي يبلغ  وُأبلغت )د(

 دوالر أمريكي، مع اإلشارة إىل إمكانية إعادة النظر يف هذا املستو  املنشود يف املستقبل؛

 إىل تلقي معلومات عن حالة واستخدام األموال من ضمن التقارير الدورية اليت ترفعها األمانة  وتطّلعت )هـ(

 إىل جلنة املالية.

 

 املوارد البشرية
 

 إدارة املوارد البشرية

 

" جنبًا إىل جنب مع املعلومات التكميلية إدارة املوارد البشريةبعنوان " FC 161/8اللجنة الوثيقة  استعرضت -19

 املقدمة.

 

اللجنة إىل احلصول، يف املستقبل ويف التوقيت املناسب، على الوثائق املتصلة باملوارد البشرية اليت  وتطلعت -20

 شأن املسائل املتعلقة باملوارد البشرية.تتضمن معلومات كافية لالسرتشاد بها يف مناقشاتها ب
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لإلجنازات واالبتكارات املهمة اليت حتققت يف إدارة املوارد البشرية يف املنظمة  تقديرهااللجنة عن  وأعربت -21

 خالل السنوات األخرية، مشرية إىل أنها أرست األساس لنجاح عملية التغريات التحولية.

 

لجنة األمانة على أن تقوم، يف سياق جهودها اجلارية، بتحسني إدارة املوارد ال شجعتوباإلضافة إىل ذلك،  -22

 البشرية، مبا يف ذلك يف اجملاالت التالية:
 

 اختيار املوظفني وتعيينهم، مبا يف ذلك يف املكاتب امليدانية؛ (1)

 وبرامج الفنيني املبتدئني واملوظفني الفنيني املزاملني؛ (2)

 علم والتطور الوظيفي والتنقل؛وإدارة األداء والت (3)

 وختطيط القوى العاملة؛ (4)

 وتبسيط اإلجراءات وزيادة الكفاءة. (5)

 

اللجنة من األمانة إيالء اهتمام خاص إىل املهل الزمنية اخلاصة بالتعيينات وقضايا التمثيل اجلغرايف  وطلبت -23

 بشأن استمرار ارتفاع معدالت الوظائف الشاغرة.العادل والتوازن بني اجلنسني وإىل الشواغل اليت ُأعرب عنها 

 

 توصيات وقرارات جلنة اخلدمة املدنية الدولية إىل اجلمعية العامة

 )مبا يف ذلك التغيريات يف جداول املرتبات والبدالت(

 

توصيات وقرارات جلنة اخلدمة املدنية الدولية إىل اجلمعية بعنوان  FC 161/9استعرضت اللجنة الوثيقة  -24

واليت تتضمن معلومات عن آخر التطورات يف أنشطة جلنة  العامة )مبا يف ذلك التغيريات يف جداول املرتبات والبدالت(

اخلدمة املدنية الدولية والتغريات اليت طرأت على شروط خدمة املوظفني يف الفئة الفنية والفئات العليا، فضاًل عن 

 موظفي فئة اخلدمات العامة.

 

 إّن اللجنة: -25
 

إىل التغريات اليت أدخلتها جلنة اخلدمة املدنية الدولية على جمموعة عناصر أجر موففي الفئة  أشارت )أ(

 الفنية والفئات العليا، باإلضافة إىل القرارات اليت اعتمدتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة؛

اسي للموففني حسب املقتضى من أجل إىل السلطة اليت يتمتع بها املدير العام لتعديل النظام األس وأشارت )ب(

إنفاذ توصيات جلنة اخلدمة املدنية الدولية اليت وافقت عليها اجلمعية العامة لألمم املتحدة وذلك عماًل 

 من النظام األساسي للموففني؛ 2-12-301بأحكام املادة 

بيق النتائج اليت توصلت األمانة على إطالع جلنة املالية على آخر املعلومات بشأن إمكانية تط وشّجعت )ج(

 إليها جلنة اخلدمة املدنية الدولية بشأن السن اإللزامي إلنهاء اخلدمة يف املنظمة.
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 اإلشراف
 

 2015التقرير السنوي عن نشاط مكتب املفتش العام يف سنة 

 

 .التقرير السنوي للمفتش العامبعنوان  FC 161/10استعرضت اللجنة الوثيقة  -26

 

 إّن اللجنة: -27
 

على جودة التقرير وعلى حتليل القضايا املعروضة فيه والذي مشل جممل املسؤوليات اخلاضعة  أثنت )أ(

 لوالية مكتب املفتش العام؛

 ببيان الضمان الذي أعطاه املفتش العام بشأن استقاللية مكتب املفتش العام؛ ورّحبت )ب(

بشأن قضايا الرقابة الداخلية بني مكتب التعاون اجليد والتقارب يف وجهات النظر  وشّجعت ورحبت )ج(

 املفتش العام واإلدارة؛

اإلدارة على إسناد األولوية لتنفيذ التوصيات اليت مل تنفذ بعد، خاصة تلك املترلة باملكاتب  وحّثت )د(

 امليدانية والتوصيات العالية املخاطر اليت مل تنفذ منذ وقت طويل؛

لى تعيني املوففني يف مركز اخلدمات املشرتكة وحّثت اإلدارة على على قضايا القدرة ع وسّلطت الضوء )هـ(

مواصلة اجلهود اليت تبذهلا يف سبيل معاجلة هذه القضايا من خالل عملية حتولية يف مركز اخلدمات 

 املشرتكة؛

جراها إىل اإلجراءات اليت اختذتها املنظمة بشأن النتائج السلبية املنبثقة عن التحقيقات اليت أ وأشارت )و(

مكتب املفتش العام، خاصة يف ما يتعلق بعملية معاقبة املوردين اليت تسري على األطراف الثالثة 

املشاركة يف أنشطة املنظمة والذين تبّين أنهم ضالعني يف عمليات غّش، وهي عملية ُطّبقت بالكامل خالل 

 ؛2015سنة 

 قرير وبنيته تنفيذها.بإقرار املدير العام بالتوصيات الواردة يف الت ورّحبت )ز(

 

 التقرير السنوي -جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة 

 2015املقدم إىل املدير العام عن سنة 

 

التقريةر السةنوي    -جلنة املراجعة يف منظمةة األغذيةة والزراعةة    بعنوان  FC 161/11استعرضت اللجنة الوثيقة  -28

 .2015املقدم إىل املدير العام عن سنة 
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 إّن اللجنة: -29
 

 ؛2015بالتقرير السنوي للجنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة لعام  أخذت علما )أ(

 بالدور اهلام للجنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة لتقديم ضمانات ومشورة مستقلة  وأقّرت )ب(

 يف اجملاالت اخلاضعة لواليتها مبوجب اختراصاتها؛

 ير الذي تضّمن استنتاجات إجيابية بشأن عمل مكتب املفتش العام واملشورة ذات الرلة بالتقر ورّحبت )ج(

 يف ما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر واحلوكمة يف املنظمة؛

ملشورة جلنة املراجعة يف املنظمة يف اجملاالت الواقعة ضمن واليتها، خاصة يف ما يتعلق  وأبدت ارتياحها )د(

 الشواغر يف مكتب املفتش العام؛مبلء 

 باتفاق املدير العام مع التوصيات الواردة يف التقرير. وأحاطت علمًا )هـ(

 

 العضوية يف جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعة

 

 .العضوية يف جلنة املراجعة يف منظمة األغذية والزراعةبعنوان  FC 161/12استعرضت اللجنة الوثيقة  -30

 

 وإن اللجنة: -31
 

ــن الســيدة      درســت )أ( ــل م ــة ك ــد والي ــام بتمدي ــدير الع ــا امل ــيت أوصــى فيه ــة ال   Lesedi Lesetediالوثيق

يف اللجنة لثالث سنوات إضافية، حبيث تكون املدة اإلمجالية  Juan Manuel Portal Martinezوالسيد 

 اعتبـارًا مـن تـاريا موافقـة     لعضويتهما يف اللجنة سـّت سـنوات. وسـيمدد املـدير العـام هـاتني الـواليتني       

 اجمللس؛

 توصية املدير العام ووافقت على إحالتها إىل اجمللس إلقرارها؛ وأّيدت )ب(

 األمانة على اإلسراع يف اختيار املرشح الذي سيتم تعيينه كعضو جديد يف جلنة املراجعة. وشّجعت )ج(

 

 تعيني املفتش العام

 

 .تعيني املفتش العامبعنوان  FC 161/13استعرضت اللجنة الوثيقة  -32
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 وإن اللجنة: -33
 

  Thierry Rajaobelinaوأّيدت تعيني السيد  FC 161/13باملعلومات الواردة يف الوثيقة  أخذت علمًا )أ( 

 يف منرب املفتش العام؛

 .، املفتش العام املنتهية واليتهJohn Fitzsimonعلى العمل الذي قام به السيد  وأثنت )ب(

 

 حلي عن تنفيذ توصيات املراجع اخلارجيتقرير مر

 

 ".تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات املراجع اخلارجيبعنوان " FC 161/14استعرضت اللجنة الوثيقة  -34

 

 وإن اللجنة: -35
 

 حبالة تنفيذ توصيات املراجع اخلارجي؛ أحاطت علمًا )أ(

، وحّثت األمانة على مواصلة جهودها بالتقّدم احملرز يف إغالق توصيات املراجع اخلارجي ورحبت  )ب(

إلغالق التوصيات العالقة املتبقية، وال سيما تلك اليت تتعلق بتعزيز الرقابة الداخلية يف املكاتب امليدانية 

 وتلك املعلقة منذ وقت طويل؛

 من األمانة العمل مع املراجع اخلارجي للتوصل إىل اتفاق بشأن إغالق التوصيات حيث أنشئت وطلبت )ج(

 آليات للرقابة والرصد من أجل معاجلة التوصيات ولكن حيث أشري إىل وجود قضايا تتعلق بعدم التنفيذ 

 يف املكاتب امليدانية.

 

 2015التقرير السنوي لعام  -جلنة املبادئ األخالقية 

 

 .2015م التقرير السنوي لعا -جلنة املبادئ األخالقية بعنوان  FC 161/15.1استعرضت اللجنة الوثيقة  -36

 

 وإن اللجنة: -37
 

للجنة املبادئ األخالقية التابعة للمنظمة وأقّرت التوصيات  2015بالتقرير السنوي لعام  أخذت علمًا )أ( 

 الواردة فيه، ال سيما يف ما خيص تعزيز برامج التثقيف والتدريب املتعّلقة بالشؤون األخالقية؛

 ظام واإلجراءات القائمة ملنع حدوث تضارب يف املراحل املنظمة على مواصلة رصد فعالية الن وشجعت )ب(

 يف الشراكات مع القطاع اخلاص واحلد من تأثرياته.
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 استعراض عمل جلنة املبادئ األخالقية

 

 .استعراض عمل جلنة املبادئ األخالقيةبعنوان  FC 161/15.2استعرضت اللجنة الوثيقة  -38

 

 وإن اللجنة: -39
 

بادئ األخالقية قد ُأنشئت على سبيل التجربة ملدة أربع سنوات اعتبارًا من بأن جلنة امل ذّكرت )أ(

، وبأنه كان يتعّين على  جلنة الشؤون الدستورية والقانونية وجلنة املالية 2012يناير/كانون الثاني 

ورة واجمللس إبقاء عمل جلنة املبادئ األخالقية قيد االستعراض بغية اختاذ قرار يف نهاية الفرتة املذك

 بشأن مستقبلها؛

تنطوي على استعراض لعمل جلنة املبادئ األخالقية منذ  FC 161/15.2بأن الوثيقة  وأحاطت علمًا )ب(

بهدف متكني جلنة املالية  2015إىل حني انعقاد دورتها األخرية يف أغسطس/آب  2011إنشائها يف عام 

 بشأن مستقبل جلنة املبادئ األخالقية؛  وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية واجمللس من اختاذ قرار

ألعضاء جلنة املبادئ األخالقية ولعملها املفيد للغاية بالنسبة إىل املنظمة وللمساعدة  وأعربت عن تقديرها )ج(

 اليت قّدمتها إىل األمانة واألعضاء.

بهذا الشأن   1انونيةمبداوالت الدورة الثانية بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والق وأحاطت علمًا )د(

 توصياتها على النحو اآلتي: وأقرت
 

اضطلعت جلنة املبادئ األخالقية باملهمة امللقاة على عاتقها على أكمل وجه ولـيس هنـام مـا يـربر      -1

استمرار عملها وال متديد واليتها، واملسائل اليت تعاجلها جلنة املبادئ األخالقية ميكن أن تندرج 

 راجعة اليت ترفع تقريرًا سنويًا إىل جلنة املالية؛ضمن اختراصات جلنة امل

يواصل املوفف املسؤول عن الشؤون األخالقية تقديم التقارير عن أنشطة مكتـب املبـادئ األخالقيـة     -2

إىل األجهزة الرئاسية، على أن يتم ذلك إذا أمكن يف سياق االستعراض الـذي جتريـه جلنـة املاليـة     

 لتقرير جلنة املراجعة.

 

 الرقابة الداخلية يف منظمة األغذية والزراعةإطار 

 

 " إطةةار الرقابةةة الداخليةةة يف منظمةةة األغذيةةة والزراعةةة   بعنةةوان " FC 161/16استعرضةةت اللجنةةة الوثيقةةة   -40

 واليت عرضت آخر املعلومات عن التقدم الذي أحرزته املنظمة بشأن سياسة املساءلة وإطار الرقابة الداخلية فيها.

                                        
 (CL 154/2من الوثيقة  7-5)الفقرات   1
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 ة:وإن اللجن -41
 

بالتدابري اليت اختذتها املنظمة لتعزيز هياكل املساءلة بشأن تنفيذ برنامج العمل وامليزانية، مبا  رحبت )أ(

يف ذلك من خالل تعزيز تنفيذ الربامج االسرتاتيجية، ووضع معايري أداء لتقييم اإلجنازات احملققة 

حة للرصد التنفيذي لتوفري معلومات ورصد التقدم احملرز من قبل الفرق املعنية بالربامج، وإنشاء لو

 كمية ونوعية لتمكني املديرين من تقييم التقدم احملرز على ضوء معايري األداء؛

يستند إىل منوذج  2016إىل أن إطار الرقابة الداخلية يف املنظمة الذي متت املوافقة عليه يف سنة  وأشارت )ب(

ية التابعة للجنة تريدواي  والذي حيظى باعرتاف الرقابة الداخلية الذي وضعته جلنة املنظمات الراع

 واسع ويستخدم على نطاق واسع؛

 مبجموعة اخلطوات امللحوفة اليت تعتزم األمانة اختاذها خالل األشهر الثمانية عشر املقبلة  وأشادت )ج(

 اخلية، من أجل إرساء العمليات الالزمة وتوفري األدلة لالستناد إليها يف إعداد بيان عن الرقابة الد

 ، وُيربز أيضًا الفرل بني املهام.2017على أن ُيرفق بالكشوف املالية يف نهاية عام 

 

 حتسني أساليب عمل جلنة املالية وكفاءتها
 

 أساليب عمل جلنة املالية

 

 أشارت اللجنة إىل أهمية إجراء استعراض منتظم ألساليب عملها بغية حتقيق األهداف والغايات الشاملة   -42

 صبو إليها.اليت ت

 

 فإّن اللجنة:ويف هذا الصدد،  -43
 

يف الدورة احلالية لعقد االجتماع املشرتم بني جلنيت الربنامج واملالية يف اليوم األول  أعربت عن تقديرها )أ(

 من الدورة، وطلبت من األمانة البحث يف إمكانية تكرار هذا األمر يف الدورات املقبلة؛

 ر يف اخليارات اليت تساهم يف احلد من حجم الوثائق املطبوعة يف كل دورة األمانة على النظ وشجعت )ب(

 من دوراتها، إقرارًا منها بالفرص اليت تتيحها يف هذا اجملال التطورات يف تكنولوجيا املعلومات؛

 بأهمية ضمان استالم األعضاء جلميع الوثائق جبميع لغات املنظمة ومبستو  اجلودة نفسه،  وذّكرت )ج(

نى هلم سبوعني على األقل من موعد انعقاد كل دورة، ويفّضل استالمها يف أبكر وقت ممكن، كي يتسقبل أ

 دراستها والتحضري للدورة؛

 



17 CL 154/4 

 

 املسائل األخر 
 

 موعد ومكان انعقاد الدورة الثانية والستني بعد املائة

 

 ائةةة يف رومةةا خةةالل الفةةرتة املمتةةدة ُأبلغةةت اللجنةةة بأنةةه مةةن املقةةرر أن تةعقةةد الةةدورة الثانيةةة والسةةتون بعةةد امل -44

 .2016مايو/أيار  25إىل  23من 

 

 الوثائق املعروضة لإلحاطة

 

 (FC 161/INF/2حالة االشرتاكات واملتأخرات )الوثيقة  -

 تقارير وحدة التفتيش املشرتكة  -

 ( JIU/REP/2013/4اسةةةتعراض إدارة شةةةركاء التنفيةةةةذ يف مؤسسةةةات منظومةةةةة األمةةةم املتحةةةةدة )     -

 (FC 161/INF/3يقة )الوث

 ( JIU/REP/2014/1حتليةةةةل لوظيفةةةةة تعبئةةةةة املةةةةوارد داخةةةةل منظومةةةةة األمةةةةم املتحةةةةدة )        -

 (FC 161/INF/4)الوثيقة 

 (FC 161/INF/5تقرير عن الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل )الوثيقة  -
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 التقرير السنوي عن أداء امليزانية وعمليات النقل بني الربامج وأبواب امليزانية - 1 مللحقا

 2015-2014يف فرتة السنتني 

 

 موجز
 

  عمليات النقل بني الربامج وأبةواب امليزانيةة يف الفةرتة     2015استعرضت جلنة املالية يف نوفمرب/ تشرين الثاني

ماليةةني دوالر أمريكةةي مقابةةل  5. وأخةةذت علمةةًا بالرصةةيد غةةري املنفةةق املتوقةةع والبةةالغ 2015-2014املاليةةة 

مليةون دوالر أمريكةي. وأجةازت جلنةة      1 005.6االعتمادات الصافية اليت وافق عليها املؤمتر والبالغة قيمتها 

، وتطّلعت إىل تلقةي التقريةر   10و 8و 5و 3و 2ليات النقل املرتقبة بني أبواب امليزانية لفائدة األبواب املالية عم

 ؛2016النهائي يف الدورة اليت ستعقدها يف شهر مايو/ أيار 

  على أساس حسابات املنظمة غةري املراجعةة.    2015-2014يقّدم هذا التقرير آخر حصيلة مليزانية الفرتة املالية

 1 005.6يف املائة من اعتمادات الفرتة املالية البالغةة   99.4نسبة  2015-2014ل اإلنفاق النهائي للفرتة ويةمث

 2017-2016يف الفةرتة  أمريكي ماليني دوالر  5.6املنفق البالغ  مليون دوالر أمريكي. وسيةستخدم الرصيد غري

 ؛6/2015لتحولية كما أجازه قرار املؤمتر لتمويل أّي نفقات إضافية ملرة واحدة مرتبطة بتعزيز التغريات ا

  مع العمليات اليت متت املوافقة عليها سابقًا امليزانية عمليات النقل بني أبوابمجيع تتماشى. 
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 مقدمة

 

مليةةون دوالر  1 005.6البالغةةة  2015-2014اعتمةةادات امليزانيةةة للفةةرتة املاليةةة  7/2013أّيةةد قةةرار املةةؤمتر  -1

لعمل، رهنًا بتعديالت قد تطرأ عليها يف ضوء توجيهات املؤمتر. وأجاز املؤمتر أيضًا للمدير العةام، مةع   أمريكي وبرنامج ا

، لتمويل أّي 2013-2012من الالئحة املالية، استخدام أّي رصيد مل يتم إنفاقه من اعتمادات الفرتة  2-4مراعاة املادة 

 .2نفقات إضافية ملرة واحدة مرتبطة بالتغريات التحولية

 

، 2013اجمللةس خةالل دورتةه الثامنةة واألربعةني بعةد املائةة الةيت عقةدت يف ديسةمرب/كانون األول            أّيدوقد  -2

2015 -2014التعديالت على برنامج العمل وامليزانية للفرتة 
وأشار إىل إمكانية حدوث املزيد من عمليات النقل بني ، 3

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

 من الالئحة املالية 5-4ستتم مبا يتماشى مع املادة 

 

من الالئحة املالية للمدير العام حتمل االلتزامات يف حدود املبالغ املعتمةدة يف امليزانيةة الةيت     1-4وتةجيز املادة  -3

من الالئحة املاليةة، يتةوىل املةدير العةام إدارة االعتمةادات مبةا يضةمن تةوفري          6-4دة صّوت عليها املؤمتر. ومبوجب املا

)أ( من الالئحةة املاليةة علةى إبةالة جلنةة املاليةة       5-4األموال الكافية لتغطية النفقات خالل فرتة السنتني. وتنص املادة 

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

 بني أبواب امليزانية.

 

 2014وأحاط اجمللس علمًا، يف دورته التاسعة واألربعةني بعةد املائةة، بةأّن جلنةة املاليةة أقةّرت يف مايو/أيةار          -4

ناشةئة عةن إعةداد خطةط     ال 2015-2014عمليات التوزيع املتوقعة بني أبواب امليزانية العتمادات ميزانية الفرتة املاليةة  

10و 8و 6و 5العمل لفرتة السنتني مع عمليات النقل لفائدة األبةواب  
 وأشةار اجمللةس يف دورتةه احلاديةة واخلمسةني       .4

بعمليةات النقةل املرتقبةة بةني أبةواب امليزانيةة لفائةدة         2015بعد املائة إىل أّن جلنة املالية قةد أجةازت يف مةارس/ آذار    

210و 8و 5واألبواب 
5. 

 

  

                                        
 7/2013من قرار املؤمتر رقم  2الفقرة   2
 LC 148/QERمن الوثيقة رقم  8و 7والفقرتان  CL 148/3الوثيقة رقم   3
 CL 149/REP)د( من الوثيقة رقم 18والفقرة  CL 149/4)ج( من الوثيقة رقم 21والفقرة  FC 154/9الوثيقة رقم   4
 CL 151/REP)د( من الوثيقة رقم 11والفقرة  CL 151/3من الوثيقة رقم  18والفقرة  FC 157/8الوثيقة رقم   5
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وأحاط اجمللس علمًا يف دورته الثالثة واخلمسني بعد املائةة بةأّن جلنةة املاليةة قةد أجةازت يف نةوفمرب/ تشةرين          -5

؛ كما أحةاط علمةًا بتوقعةات اضفةاض     3املرتقبة بني أبواب امليزانية لفائدة الباب  اإلضافية عمليات النقل 2015الثاني 

الذي سيةستخدم لتمويةل أّي نفقةات    2015-2014اعتمادات فرتة السنتني  ماليني دوالر أمريكي مقابل 5اإلنفاق البالغ 

6/2015إضافية ملرة واحدة مرتبطة بتعزيز التغريات التحولية كما أجازه قرار املؤمتر 
6. 

 

، وذلةك  2015-2014ويعرض هذا التقريةر احلصةيلة النهائيةة للميزانيةة مقابةل صةايف االعتمةادات يف الفةرتة          -6

 وافقة عليها.ملناقشتها وامل

 

 توقعات احلريلة اإلمجالية لفرتة السنتني

 

. ويسةتند هةذا   2015-2014بإجياز أداء امليزانية اإلمجالي مقابل اعتمةادات الفةرتة املاليةة     1يعرض اجلدول  -7

اليورو املعمول األداء إىل اإلنفاق الفعلي يف حسابات املنظمة غري املراجعة، مع تعديله وفقًا لسعر صرف الدوالر األمريكي و

. وتةنقل أّي أرصدة غري منفقة يف برنامج التعةاون الةتقين   2015-2014يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  1.30به وقدره 

 ( إىل الفةرتة املاليةة الالحقةة،    14( وبرنةامج اإلنفةاق األمةين )البةاب     13( وبرنامج اإلنفاق الرأمسةالي )البةاب   7)الباب 

  املالية، وتةعرض بالتالي على أنها أنفقت بالكامل. مبا يتماشى مع اللوائح

 

 )بآالف الدوالرات( 2015-2014: عرض عام ألداء الربنامج العادي يف الفرتة املالية 1اجلدول 
 

 بآالف الدوالرات األمريكية 

 1,005,649 (RC 7/2013)الوثيقة  2015-2014صايف االعتمادات للفرتة 

 1,000,082 2015-2014عمول به يف امليزانية للفرتة صايف اإلنفاق باملعدل امل 

لتغطية أّي نفقات إضافية  2017-2016املقرر ترحيلها إىل الفرتة  2015-2014الرصيد مقابل صايف االعتمادات للفرتة 

 ملرة واحدة مرتبطة بتعزيز التغريات التحولية

5,567 

 9,434 ( RC 7/2013 )الوثيقة  2013-2012فقة للفرتة املبلغ امُلرّحل من رصيد االعتمادات الرافية غري املن

 9,417 2013-2012باملعدل املعمول به يف امليزانية واملموَّل من املبلغ امُلرّحل من الفرتة  2015-2014صايف اإلنفاق للفرتة 

 17 2013-2012الرصيد مقابل املبلغ امُلرّحل من الفرتة 

 

  

                                        
 CL 153/REP)هة( من الوثيقة رقم 13والفقرة  CL 153/7من الوثيقة رقم  19و 18والفقرتان  FC 160/7الوثيقة رقم   6



21 CL 154/4 

 

 دوالر أمريكةةةي مقابةةةل صةةةايف  1 000 082 000فةةةاو مةةةا  موعةةةه ، أنفقةةةت ال1وكمةةةا يبةةةّين اجلةةةدول  -8

دوالر أمريكي مةن مبلةغ قةدره     9 417 000. وباإلضافة إىل ذلك، أنفقت املنظمة مبلغ 2015-2014االعتمادات للفرتة 

 فةرتة وُأتةيح يف ال  2013-2012الصةافية غةري املنفقةة يف الفةرتة      العتماداتامليون دوالر أمريكي رةّحل من  9 434 000

 .7/2013لتغطية النفقات املرتبطة بالتغريات التحولية، على النحو الذي أجازه املؤمتر مبوجب القرار  2014-2015

 

مليون دوالر أمريكي مةن االعتمةادات    1 005.6مليون دوالر أمريكي مقابل مبلغ  5.6وبلغ الرصيد غري املنفق  -9

 يف املائةةة(. وسيةسةةتخدم الرصةةيد غةةري املنفةةق يف الفةةرتة   99.4ة )ُأنفقةةت بنسةةب 2015-2014الصةةافية للفةةرتة املاليةةة  

 لتغطيةةة أّي نفقةةات إضةةافية ملةةرة واحةةدة مرتبطةةة بتعزيةةز الةةتغريات التحوليةةة كمةةا أجةةازه املةةؤمتر         2016-2017

 .6/2015يف قراره 

 

 عمليات النقل بني أبواب امليزانية

 

  2015-2014ابةل االعتمةادات اخلاصةة بةالفرتة املاليةة      ترد عمليات النقل النهائيةة بةني أبةواب امليزانيةة مق     -10

. وتنحصر مجيع عمليات النقل ضمن احلدود اليت أجازتها جلنةة املاليةة يف نةوفمرب/ تشةرين الثةاني       أدناه 2يف اجلدول 

، طرأت بعض االختالفات على بعض األبواب وهةي تةعةزى إىل اخةتالف النسةب املئويةة مةن       7. وكما كان متوقعًا2015

 بالتوقعةات   ويف ما يلةي ملخةص عةن الةتغريات الربا يةة األساسةية مقارنةةً        فقات النهائية باليورو عن تلك املتوقعة. الن

 .2015يف نوفمرب/تشرين الثاني 

 

)اجلةودة   6( أنشطة كانت مدرجة يف ميزانية الباب 1)اهلدف االسرتاتيجي  1وميثل اإلنفاق اإلضايف يف الباب  -11

)اهلدف  2وجرى متويلها من الصندوق املتعدد التخصصات. وتةعزى زيادة اإلنفاق يف الباب ، اخلدمات(التقنية واملعرفة و

( باألساس إىل إعادة املواءمة التقنية لنفقةات الربنةامج العةادي اخلةاص بأمانةة االتفاقيةة الدوليةة لوقايةة         2االسرتاتيجي 

 (.4سرتاتيجي )اهلدف اال 4النباتات، الذي كان يف األصل مقررا يف الباب 

 

)التواصةل( أقةل ممةا كةان متوقعةا يف السةابق،        8( و5)اهلدف االسةرتاتيجي   5وكان اإلنفاق يف بابي امليزانية  -12

بسبب عدم حتقيق االلتزامات يف نهاية العام يف بعض أقسام املقر ومكاتب االتصال التابعة للفاو، الذي قابله إنفاق أعلةى  

 )تكنولوجيا املعلومات( يف املواقع امليدانية األخرى. 9 الباب مما كان متوقعًا يف السابق يف

 

مليون دوالر أمريكي سيةرّحل إىل فةرتة السةنتني املقبلةة     15.4)اإلنفاق الرأمسالي( فائضا قدره  13وأنشأ الباب  -13

عةدم صةياغة أّي    علةى  2015-2014الستخدامه يف إطار مرفق اإلنفاق الرأمسالي. ويدّل مسةتوى اإلنفةاق خةالل الفةرتة     

مشاريع رئيسية دورية لتكنولوجيا املعلومات على املدى الطويل، وذلك يف فرتة السنتني. وباإلضةافة إىل ذلةك، وكمةا ورد    

2017-2016يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة 
 2015 -2014، خّفضت االبتكارات اليت طرأت خالل فرتة السةنتني  8

                                        
 FC 160/7من الوثيقة رقم  12الفقرة   7
 C 2015/3من الوثيقة رقم  285الفقرة   8
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 نولوجيا املعلومات، األمةر الةذي أدى أيضةًا إىل اضفةاض اعتمةادات اإلنفةاق الرأمسةالي        املتطلبات من االستثمارات يف تك

  .2017-2016يف فرتة السنتني 

 

 مليةون دوالر أمريكةي يةرحَّةل إىل الفةرتة املاليةة الالحقةة        10.4)اإلنفاق األمةين( فائضةًا بلةغ     18وأنشأ الباب  -14

الرتشيد اجلاري للخدمات املؤسسةية، األمةر    2015-2014نفاق يف الفرتة يف إطار مرفق اإلنفاق األمين. وأبرز مستوى اإل

لرئيسي مع استحداث وحدة األمةن امليةداني التابعةة لنائةب املةدير العةام       ا املقر يف األمنية الذي أدى إىل تعزيز اخلدمات

تعلقة باألمن املتاحة مةن املسةاهمات   )العمليات(، فضاًل عن اجلهود املبذولة بغية ضمان التمويل املالئم جلميع النفقات امل

 املقررة واملساهمات الطوعية

 

)ب( من الالئحة املالية، يةرجى من اللجنة إقرار التحةويالت املطلوبةة بةني أبةواب امليزانيةة      5-4ووفقا للمادة  -15

1مليةون   8.9) 5كي( ومليون دوالر أمري 1.2) 3مليون دوالر أمريكي( و 3.2) 2لفائدة أبواب امليزانية  11و 9و 6و 4و

 مليةةون دوالر أمريكةةي( كمةةا هةةو مبةةّين يف العمةةود )ز(      6.6) 10مليةةون دوالر أمريكةةي( و  9.1) 8دوالر أمريكةةي( و

( وبرنةامج اإلنفةاق   7. وباإلضافة إىل ذلك، فإّن أّي أرصدة غةري منفقةة يف برنةامج التعةاون الةتقين )البةاب       2من اجلدول

 ( ستةحّول السةتخدامها يف فةرتة السةنتني املقبلةة مبةا يتماشةى       14نفاق األمين )الباب ( وبرنامج اإل13الرأمسالي )الباب 

 .مع اللوائح املالية، وتةعرض بالتالي على أنها أنفقت بالكامل
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 (بآالف الدوالرات األمريكية)حسب األبواب  2015-2014للفرتة أداء امليزانية املتوقع   :2 اجلدول
 

برنامج العمل   اهلدف االسرتاتيجي أو الوظيفي الباب

وامليزانية املعدل 

 للفرتة

2014-2015 

 LCالوثيقة )

148/3) 

صايف اإلنفاق 

املتوقع اعتبارًا من 

نوفمرب/ تشرين 

 2015الثاني 

 )الوثيقة

CL 160/7) 

صايف اإلنفاق 

النهائي املمول من 

صايف االعتمادات 

 للفرتة

2014-2015 

)سعر الصرف 

املعمول به يف 

 * امليزانية(

الرصيد مقابل  

 االعتمادات

عمليات النقل 

بني أبواب 

 امليزانية

 (ز) (هة -ج =و) (هة) (د) ( ج) (ب) (أ)
اجلةةةوع  اإلسةةةهام يف القضةةةاء علةةةى 1

 وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية

94,617 80,628 82,664 11,953 (7,250) 

زيةةةادة وحتسةةةني تةةةوفري السةةةلع     2

واخلةةدمات مةةن الزراعةةة والغابةةات  

 ومصايد األمساك بطريقة مستدامة

198,681 201,029 201,831 (3,150) 3,200 

 1,150 (1,139) 63,281 63,136 62,142 احلد من الفقر يف املناطق الريفية 3

متكةةني نظةةم زراعيةةة وغذائيةةة أكثةةر  4

 مشواًل وكفاءة

115,217 109,060 107,192 8,025 (8,000) 

زيادة قدرة سبل العيش على الصمود  5

 أمام األزمات والتهديدات

37,905 47,526 46,720 (8,815) 8,850 

 (8,850) 8,865 45,881 47,636 54,746 اجلودة التقنية واملعرفة واخلدمات 6

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

 9,050 (9,026) 73,738 75,625 64,712 التواصل 8

 (600) 625 34,876 33,081 35,501 تكنولوجيا املعلومات 9

حوكمةةةة الفةةةاو واإلشةةةراف عليهةةةا  10

 وتوجيهها

80,213 86,642 86,768 (6,555) 6,600 

 (4,150) 4,184 77,507 76,661 81,691 اإلدارة الفعالة والكفؤة 11

  600 0 0 600 النفقات الطارئة 12

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

  0 23,017 23,017 23,017 اإلنفاق األمين 14

 0 5,567 1,000,082 1,000,649 1,005,649 اجملموع

  
، عةالوة علةى صةايف االعتمةادات     2013-2012مليون دوالر أمريكي مموَّل من املبلغ امُلرحل من الفةرتة   9.4يستثين  موع صايف اإلنفاق يف العمود )هة( مبلغ   *
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