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 موجز
 

  عمليات النقل بني الربامج وأبووا  امليزانيوة يف الفو ة     2015استعرضت جلنة املالية يف نوفمرب/ تشرين الثاني

دوالر أمريكووي مقابوول  ماليووني 5. وأخووذت علمووال بالرغوويد غووا املنفووق املتوقووع والبووال  2015-2014املاليووة 

مليوون دوالر أمريكوي. وأجواجلت جلنوة      1 005.6االعتمادات الصافية اليت وافق عليها املؤمتر والبالغة قيمتها 

، وتطّلعت إىل تلقوي التقريور   10و 8و 5و 3و 2املالية عمليات النقل املرتقبة بني أبوا  امليزانية لفائدة األبوا  

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

  على أساس حسابات املنظمة غوا املراجعوة.    2015-2014يقّدم هذا التقرير آخر حصيلة مليزانية الف ة املالية

 1 005.6يف املائة من اعتمادات الف ة املالية البالغوة   99.4نسبة  2015-2014وُيمثل اإلنفاق النهائي للف ة 

 2017-2016يف الفو ة  أمريكوي  ماليني دوالر  5.6املنفق البال   م الرغيد غامليون دوالر أمريكي. وسُيستخد

 ؛6/2015لتمويل أّي نفقات إضافية ملرة واحدة مرتبطة بتعزيز التغاات التحولية كما أجاجله قرار املؤمتر 

  مع العمليات اليت متت املوافقة عليها سابقال امليزانية عمليات النقل بني أبوا مجيع تتماشى. 
 

 

 توجيهات املطلوبة من جلنة املاليةال
 

      مبوا يف للو    2015-2014ُيرجى من جلنة املالية اإلحاطة علمال باحلصيلة اإلمجاليوة مليزانيوة الفو ة املاليوة ،

لتغطية أّي نفقات إضافية  2017-2016ماليني دوالر الذي سيستخدم يف الف ة  5.6الرغيد غا املنفق البال  

. وُيطلب من اللجنة املوافقة علوى  6/2015يز التغاات التحولية كما أجاجله قرار املؤمتر ملرة واحدة مرتبطة بتعز

( 7عمليات النقل بني أبوا  امليزانية، والتذكا بأّن أي أرغدة غا منفقوة يف برنوامج التعواون الوتقل )البوا       

 2017-2016ة السونتني املقبلوة   ( سوُتحّو  إىل فو   14( واإلنفاق األمل )البا  13واإلنفاق الرأمسالي )البا  

 .عمالل بأحكام الالئحة املالية
 

 مسودة املشورة

 اللجنة: إن  

   علة  أسةاح اسةابات املن مةة  ة        2015-2014أخذت علمًا باحلصيلة النهائية مليزانية الفرتة املاليةة

 2017-2016ماليني دوالر أمريكي الذي سيسةتخد  يف الفةرتة    5.6املراجعة وبالرصيد    املنفق البالغ 

قةات إاةافية ملةرة وااةدة مرتبطةة بتعزيةز الةتت ات التموليةة همةا أجةاؤمت  ةرار املة  ر             لتمويل أّي نف

 ؛6/2015

  ( 13( واإلنفةا  الرأاةالي )البةاب    7وذّهرت بأن أّي أرصدة    منفقة يف برنامج التعاون التقين )الباب

 الئمة املالية؛عماًل بأاكا  ال 2017-2016( سُتمّول إىل فرتة السنتني املقبلة 14واإلنفا  األمين )الباب 

         مليةةون دوالر أمريكةةي(   3.2) 2ووافقةةع علةة  عمليةةات النقةةل النهائيةةة لفائةةدة أبةةواب امليزانيةةة 

مليةةون دوالر أمريكةةي(    9.1) 8مليةةون دوالر أمريكةةي( و   8.9) 5مليةةون دوالر أمريكةةي( و  1.2) 3و

 أدنامت. 2دول هما هو مبّين يف اجل 11و 9و 6و 4و 1مليون دوالر أمريكي( من األبواب  6.6) 10و
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 مقدمة

 

مليووون دوالر  1 005.6البالغووة  2015-2014اعتمووادات امليزانيووة للفوو ة املاليووة  7/2013أّيوود قوورار املووؤمتر  -1

 أمريكي وبرنامج العمل، رهنال بتعديالت قد تطرأ عليها يف ضوء توجيهات املؤمتر. وأجاجل املؤمتر أيضال للمدير العوام، موع  

، لتمويل أّي 2013-2012الالئحة املالية، استخدام أّي رغيد مل يتم إنفاقه من اعتمادات الف ة من  2-4مراعاة املادة 

 .1 نفقات إضافية ملرة واحدة مرتبطة بالتغاات التحولية

 

، 2013اجمللو  خوال  دورتوه الثامنوة واألربعوني بعود املائوة الويت عقودت يف ديسومرب/كانون األو             أّيدوقد  -2

2015 -2014نامج العمل وامليزانية للف ة التعديالت على بر
 وأشار إىل إمكانية حدوث املزيد من عمليات النقل بني ،2 

أبوا  امليزانية نتيجة ختطيط العمل، وكذل  نتيجة استخدام طرق تنفيذ أكثر كفاءة وفعالية خال  ف ة السنتني، واليت 

 من الالئحة املالية 5-4ستتم مبا يتماشى مع املادة 

 

من الالئحة املالية للمدير العام حتمل االلتزامات يف حدود املبال  املعتمودة يف امليزانيوة الويت     1-4ُتجيز املادة و -3

من الالئحة املاليوة، يتووىل املودير العوام إدارة االعتموادات مبوا يضومن تووفا          6-4غّوت عليها املؤمتر. ومبوجب املادة 

)أ( من الالئحوة املاليوة علوى إبوالة جلنوة املاليوة       5-4ة السنتني. وتنص املادة األموا  الكافية لتغطية النفقات خال  ف 

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

 بني أبوا  امليزانية.

 

 2014املائوة، بوأّن جلنوة املاليوة أقوّرت يف مايو/أيوار       وأحاط اجملل  علمال، يف دورته التاسعة واألربعوني بعود    -4

الناشوئة عون إعوداد خطوط      2015-2014عمليات التوجليع املتوقعة بني أبوا  امليزانية العتمادات ميزانية الف ة املاليوة  

10و 8و 6و 5العمل لف ة السنتني مع عمليات النقل لفائدة األبوا  
مسني بعود  وأشار اجملل  يف دورته احلادية واخل .3

بعمليات النقل املرتقبة بوني أبووا  امليزانيوة لفائودة األبووا        2015املائة إىل أّن جلنة املالية قد أجاجلت يف مارس/ آلار 

10و 8و 5و 2
4. 

  

                                                      
 7/2013من قرار املؤمتر رقم  2الفقرة   1
 CL 148/REPمن الوثيقة رقم  8و 7والفقرتان  CL 148/3الوثيقة رقم   2
 CL 149/REP رقم الوثيقة من)د( 18والفقرة  CL 149/4 رقم من الوثيقة)ج( 21والفقرة  FC 154/9الوثيقة رقم   3
 CL 151/REP)د( من الوثيقة رقم 11والفقرة  CL 151/3من الوثيقة رقم  18والفقرة  FC 157/8الوثيقة رقم   4
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وأحاط اجملل  علمال يف دورته الثالثة واخلمسني بعد املائوة بوأّن جلنوة املاليوة قود أجواجلت يف نووفمرب/ تشورين          -5

؛ كما أحواط علموال بتوقعوات اضفوا      3املرتقبة بني أبوا  امليزانية لفائدة البا   اإلضافية ليات النقلعم 2015الثاني 

الذي سُيستخدم لتمويول أّي نفقوات    2015-2014ماليني دوالر أمريكي مقابل اعتمادات ف ة السنتني  5اإلنفاق البال  

6/2015املؤمتر  إضافية ملرة واحدة مرتبطة بتعزيز التغاات التحولية كما أجاجله قرار
5. 

 

، وللو   2015-2014ويعر  هذا التقريور احلصويلة النهائيوة للميزانيوة مقابول غوايف االعتموادات يف الفو ة          -6

 ملناقشتها واملوافقة عليها.

 

 لفرتة السنتني تو عات احلصيلة اإلمجالية

 

. ويسوتند هوذا   2015-2014اليوة  بإجياجل أداء امليزانية اإلمجالي مقابل اعتموادات الفو ة امل   1يعر  اجلدو   -7

األداء إىل اإلنفاق الفعلي يف حسابات املنظمة غا املراجعة، مع تعديله وفقال لسعر غرف الدوالر األمريكي واليورو املعمو  

. وُتنقل أّي أرغدة غا منفقة يف برنامج التعواون الوتقل   2015-2014يف برنامج العمل وامليزانية للف ة  1.30به وقدره 

( إىل الفو ة املاليوة الالحقوة، مبوا     14( وبرنامج اإلنفاق األمل )البوا   13( وبرنامج اإلنفاق الرأمسالي )البا  7لبا  )ا

  يتماشى مع اللوائح املالية، وُتعر  بالتالي على أنها أنفقت بالكامل.

 

 دوالرات()بآالف ال 2015-2014: عرض عا  ألداء الربنامج العادي يف الفرتة املالية 1اجلدول 
 

الدوالرات األمريكية الفآب    

 1,005,649 (CR 7/2013)الوثيقة  2015-2014غايف االعتمادات للف ة 

 1,000,082 2015-2014اإلنفاق باملعد  املعمو  به يف امليزانية للف ة غايف  

نفقات إضافية  لتغطية أّي 2017-2016املقرر ترحيلها إىل الف ة  2015-2014الرغيد مقابل غايف االعتمادات للف ة 

 ملرة واحدة مرتبطة بتعزيز التغاات التحولية

5,567 

 9,434 ( CR 7/2013 )الوثيقة  2013-2012املبل  امُلرّحل من رغيد االعتمادات الصافية غا املنفقة للف ة 

 9,417 2013-2012باملعد  املعمو  به يف امليزانية واملموَّ  من املبل  امُلرّحل من الف ة  2015-2014غايف اإلنفاق للف ة 

 17 2013-2012الرغيد مقابل املبل  امُلرّحل من الف ة 

 

  

                                                      
 CL 153/REP رقممن الوثيقة  (هو)11والفقرة  CL 153/7 رقم من الوثيقة 19و 18الفقرتان و FC 160/7الوثيقة رقم   5



5 FC 161/5 

دوالر أمريكوي مقابول غوايف االعتموادات      1 000 082 000، أنفقت الفواو موا وموعوه    1وكما يبّين اجلدو   -8

 9 434 000دوالر أمريكي من مبل  قدره  9 417 000. وباإلضافة إىل لل ، أنفقت املنظمة مبل  2015-2014للف ة 

 2015-2014 وُأتويح يف الفو ة   2013-2012الصافية غا املنفقوة يف الفو ة    داتالعتمااُرّحل من  مليون دوالر أمريكي

 .7/2013لتغطية النفقات املرتبطة بالتغاات التحولية، على النحو الذي أجاجله املؤمتر مبوجب القرار 

 

مليون دوالر أمريكوي مون االعتموادات     1 005.6مليون دوالر أمريكي مقابل مبل   5.6وبل  الرغيد غا املنفق  -9

-2016يف املائة(. وسُيستخدم الرغويد غوا املنفوق يف الفو ة      99.4)ُأنفقت بنسبة  2015-2014 الصافية للف ة املالية

 .6/2015لتغطية أّي نفقات إضافية ملرة واحدة مرتبطة بتعزيز التغاات التحولية كما أجاجله املؤمتر يف قراره  2017

 

 عمليات النقل بني أبواب امليزانية

 

يف  2015-2014بني أبوا  امليزانيوة مقابول االعتموادات اخلاغوة بوالف ة املاليوة        ترد عمليات النقل النهائية -10

. وتنحصر مجيع عمليات النقل ضومن احلودود الويت أجاجلتهوا جلنوة املاليوة يف نووفمرب/ تشورين الثواني           أدناه 2اجلدو  

ف النسوب املئويوة مون    ، طرأت بعض االختالفات على بعض األبوا  وهوي ُتعوزى إىل اخوتال   6. وكما كان متوقعال2015

بالتوقعوات يف   ويف ما يلي ملخص عن الوتغاات الرباويوة األساسوية مقارنوةل     النفقات النهائية باليورو عن تل  املتوقعة. 

 .2015نوفمرب/تشرين الثاني 

 

ودة )اجلو  6( أنشطة كانت مدرجة يف ميزانية البا  1)اهلدف االس اتيجي  1وميثل اإلنفاق اإلضايف يف البا   -11

)اهلدف  2وجرى متويلها من الصندوق املتعدد التخصصات. وُتعزى جليادة اإلنفاق يف البا   ،(التقنية واملعرفة واخلدمات

( باألساس إىل إعادة املواءمة التقنية لنفقوات الربنوامج العوادي اخلوام بأمانوة االتفاقيوة الدوليوة لوقايوة         2االس اتيجي 

 (.4)اهلدف االس اتيجي  4ا يف البا  النباتات، الذي كان يف األغل مقرر

 

)التواغول( أقول  وا كوان متوقعوا يف السوابق،        8( و5)اهلدف االسو اتيجي   5وكان اإلنفاق يف بابي امليزانية  -12

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

 )تكنولوجيا املعلومات( يف املواقع امليدانية األخرى. 9ان متوقعال يف السابق يف البا   ا ك

 

مليون دوالر أمريكي سُيرّحل إىل فو ة السونتني املقبلوة     15.4)اإلنفاق الرأمسالي( فائضا قدره  13وأنشأ البا   -13

علوى عودم غوياغة أّي     2015-2014  الفو ة  الستخدامه يف إطار مرفق اإلنفاق الرأمسالي. ويدّ  مسوتوى اإلنفواق خوال   

مشاريع رئيسية دورية لتكنولوجيا املعلومات على املدى الطويل، ولل  يف ف ة السنتني. وباإلضوافة إىل للو ، وكموا ورد    

2017-2016يف برنامج العمل وامليزانية للف ة 
 2015 -2014، خّفضت االبتكارات اليت طرأت خال  ف ة السونتني  7

ات من االستثمارات يف تكنولوجيا املعلومات، األمر الذي أدى أيضال إىل اضفا  اعتموادات اإلنفواق الرأمسوالي يف    املتطلب

  .2017-2016ف ة السنتني 

                                                      
 FC 160/7من الوثيقة رقم  12الفقرة   6
 C 2015/3من الوثيقة رقم  285الفقرة   7
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مليوون دوالر أمريكوي ُيرحَّول إىل الفو ة املاليوة الالحقوة يف        10.4)اإلنفاق األمل( فائضال بل   18وأنشأ البا   -14

ال شويد اجلواري للخودمات املؤسسوية، األمور       2015-2014األمل. وأبرجل مستوى اإلنفاق يف الفو ة  إطار مرفق اإلنفاق 

لرئيسي مع استحداث وحدة األمون امليوداني التابعوة لنائوب املودير العوام       ا املقر يف األمنية  الذي أدى إىل تعزيز اخلدمات

الئم جلميع النفقات املتعلقة باألمن املتاحة مون املسواهمات   )العمليات(، فضالل عن اجلهود املبذولة بغية ضمان التمويل امل

 املقررة واملساهمات الطوعية

 

) ( من الالئحة املالية، ُيرجى من اللجنة إقورار التحوويالت املطلوبوة بوني أبووا  امليزانيوة       5-4ووفقا للمادة  -15

مليوون   8.9) 5مليون دوالر أمريكي( و 1.2) 3مليون دوالر أمريكي( و 3.2) 2لفائدة أبوا  امليزانية  11و 9و 6و 4و 1

مليووون دوالر أمريكووي( كمووا هووو مبووّين يف العمووود )جل( موون   6.6) 10مليووون دوالر أمريكووي( و 9.1) 8دوالر أمريكووي( و

( وبرنوامج اإلنفواق   7. وباإلضوافة إىل للو ، فوإّن أّي أرغودة غوا منفقوة يف برنوامج التعواون الوتقل )البوا            2 اجلدو 

( سُتحّو  الستخدامها يف ف ة السنتني املقبلة مبا يتماشوى موع   14( وبرنامج اإلنفاق األمل )البا  13)البا  الرأمسالي 

  .اللوائح املالية، وُتعر  بالتالي على أنها أنفقت بالكامل
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 (بآالف الدوالرات األمريكية)اسب األبواب  2015-2014للفرتة أداء امليزانية املتو ع   :2 اجلدول
 

برنامج العمل   اهلدف االس اتيجي أو الوظيفي البا 

وامليزانية املعد  

 للف ة

2014-2015 

 CLالوثيقة )

148/3) 

غايف اإلنفاق 

وقع اعتبارال من املت

نوفمرب/ تشرين 

 2015الثاني 

 )الوثيقة

FC 160/7) 

غايف اإلنفاق 

النهائي املمو  من 

غايف االعتمادات 

 للف ة

2014-2015 

سعر الصرف )

املعمو  به يف 

 * (امليزانية

الرغيد مقابل  

 االعتمادات

عمليات النقل 

بني أبوا  

 امليزانية

 (جل) (هو - ج=و) (هو) (د) ( ج) ( ) (أ)
اجلووووع  اإلسوووهام يف القضووواء علوووى 1

 وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية

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

جليوووادة وحتسوووني تووووفا السووولع     2

واخلوودمات موون الزراعووة والغابووات  

 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

متكووني نظووم جلراعيووة وغذائيووة أكثوور  4

 مشوالل وكفاءة

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

جليادة قدرة سبل العيش على الصمود  5

 أمام األجلمات 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 التقل 7

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

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

حوكموووة الفووواو واإلشوووراف عليهوووا  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 األمل 14

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

  

، عوالوة علوى غوايف االعتموادات     2013-2012مليون دوالر أمريكي  وَّ  من املبل  امُلرحل من الفو ة   9.4يستثل وموع غايف اإلنفاق يف العمود )هو( مبل    *

 .2015-2014للف ة 

 


