
October 2017 FC 169/7 

 
 

 ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة؛

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

 www.fao.orgموقع املنظمة: وميكن االطالع على وثائق أخرى على 

 

 

A 

 المالية لجنة
 بعد المائة التاسعة والستونالدورة 

 2017نوفمبر/تشرين األول  10 – 6روما، 
 2017-2016عمليات النقل بين البرامج وبين أبواب الميزانية في فترة السنتين 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:ميكن توجيه 
 

 ، Beth Crawfordالسّيدة 
 نائب مدير مكتب االستراتيجية والتخطيط وإدارة الموارد

 2298 5705 3906 +الهاتف: 
 

  



2 FC 169/7 

 

 موجز
 
  وافق املؤمتر، مبوجب قرارهCR 6/2015 مليون  1 005.6البالغة  2017-2016، على اعتمادات امليزانية للفرتة

دوالر أمريكي، وعلى برنامج العمل، رهناً بالتعديالت املستتتتندة إىل التوجي ات الصتتتادرة عن املؤمتر. ووافق ا ل  
 على التوزيع املراجع لالعتمادات الصتتتتتتتتتتتتتتافية استتتتتتتتتتتتتتب أبوا  امليزانية  2015يف شتتتتتتتتتتتتتت ر ديستتتتتتتتتتتتتتم  كانون األو  

 (.CL 153/3 )الوثيقة 2017-2016يف التعديالت على برنامج العمل وامليزانية للفرتة 
  ويعرض هذا التقرير معلومات حمدثة عن األداء املتوقع مليزانية الستتتنتق مقارنة باالعتمادات الصتتتافية. ويذكقر التقرير

 2) ( من الئحت ا املالية إىل األبوا  5-4التحويل اليت سبق أن وافقت علي ا جلنة املالية طبًقا للمادة  بعمليات
 ويشتتتتتتتتتتتتي إىل أنق عملية التحويل  2017-2016والناشتتتتتتتتتتتتئة عن تنفيذ برنامج العمل للفرتة  9و 8و 6و 5و 4و 3و

ويعرض التقرير أيضتتتتتتاً عخر املعلومات عن اانفال الفعلي يف كل با  من أبوا   مل تعد ضتتتتتترورية. 2إىل الفصتتتتتتل 
 .2015-2014، واستخدام الرصيد غي املنفق للفرتة املالية 2017امليزانية يف هناية أغسط  ع  

  يف هنتتايتتة  12إىل  8ومن  6إىل  1ماليق دوالر أمريكي متوقع حتتاليتتًا يف األبوا  من  5وهنتتار رصتتتتتتتتتتتتتتيتتد بقيمتتة 
ناء على ما أجاز به املؤمتر، ستتوي يستتتخدم املدير العام أي رصتتيد غي منفق من اعتمادات الفرتة ب. و 2017عام 

ملرة واحدة لدعم برامج املنظمة، مبا يف ذلك الصتتتتتتتتتتتندول الام ألنشتتتتتتتتتتتطة التمويل  الستتتتتتتتتتتتخدامه 2016-2017
 اامنتتتتائي، بتتتتاالتفتتتتال مع االجتمتتتتاع املشتتتتتتتتتتتتتترتر بق جلنيت ال نتتتتامج واملتتتتاليتتتتة، وا ل  يف اجتمتتتتاعي متتتتا املعقودين 

 .2017ديسم   كانون األو   -يف نوفم  تشرين الثاين 
  ( واانفال األمين 13( واانفال الرأمسايل )البا  7غي منفقة يف برنامج التعاون التقين )البا  وإن أي أرصتتتتتتتتتتتتتتدة

 الالئحة املالية. أحكام ( سوي حتا  إىل فرتة السنتق املقبلة اسب14)البا  
   بق أبوا  امليزانية والرصتتتتتتتتتتتتتتيد  مبا يف ذلك عمليات النقل يف ما، 2017-2016أما األداء الن ائي مليزانية الفرتة 

  .2018 أيقارغي املنفق فسوي تبلقغ إىل اللجنة يف دورهتا اليت ستعقد يف مايو 

 

 التوجي ات املطلوبة من جلنة املالية
 
 ا بتتتالرصتتتتتتتتتتتتتتيتتتد املتوقع البتتتالغ  يرجى  ماليق دوالر أمريكي، وبعمليتتتات النقتتتل  5من جلنتتتة املتتتاليتتتة أن تتتتأختتتذ علمتتتً

متاشًيا  1، كما هو مبق يف اجلدو  2017-2016بق أبوا  امليزانية الناشئة عن تنفيذ برنامج العمل للفرتة  يف ما
 مع عمليات النقل املوافق علي ا سابًقا.

 
 مسودة المشورة

 
 إّن اللجنة: 

 
 ماليين دوالر أمريكي مقارنة باعتمادات فترة السييييينتين  5علًما بالرصييييييد لير المنمت المتودر وددر   أخذت

ورفر تقرير عنها  2017-2016وبأّن المسيييتول النهائي سييييععرإ بعد إدمال  سيييابات المترة  2016-2017
 ؛ 2018 أيّارفي مايو/
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 13( واإلنماق الرأسييييييمالي  الباب 7بأن أي أرصييييييدة لير منمقة في برنامج التعاون التقني  الباب  وذّكرت )
 ( سوإ تحال إلى فترة السنتين المقبلة عماًل بأ كام الالئحة المالية؛14واإلنماق األمني  الباب 

 الناشيييعة عن تنميذ  9و 8و 6و 5و 4و 3و 2إلى عمليات النقل الموافت عليها سيييابًقا إلى األبواب  وأشيييارت
 لم تعد ضرورية؛  2برنامج العمل وإلى أّن عملية النقل إلى الباب 

 خالل دورتهييا التي سيييييييييييتعقييد  2017-2016إلى تلقي التقرير النهييائي عن أداا الميزانييية للمترة  ّلعيي وتط 
 .2018 أيّارفي مايو/
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 مقدمة
 
  دوالر مليون 1 005.6 وقدرها 2017-2016 للفرتة امليزانية اعتمادات على 2015 6 قراره مبوجب املؤمتر وافق -1

 ةالفرت  اعتمادات من منفق غي رصيد أي استخدام املالية، الالئحة من 2-4 املادة مراعاة مع العام، للمدير وأجاز أمريكي
  كانون ديستتتتم  شتتتت ر يف ا ل  وأقرق  .1التحولية التغيات بتعزيز متصتتتتلة واحدة ملرة إضتتتتافية نفقات ألي 2014-2015
 .20172-2016 للفرتة وامليزانية العمل برنامج على التعديالت 2015 األو 

 
 صوقت اليت زانيةاملي يف املعتمدة املبالغ حدود يف االلتزامات حتمل العام للمدير املالية الالئحة من 1-4 املادة جتيز -2

  الكافية ا األمو  توفي يضتتمن مبا االعتمادات إدارة العام املدير يتوىل املالية، الالئحة من 6-4 املادة ومبوجب. املؤمتر علي ا
  نةمعي نقل بعمليات املالية جلنة إبالغ إىل املالية الالئحة من( أ)5-4 املادة وتدعو. املالية الفرتة خال  النفقات لتغطية

 بق ما يف النقل عمليات على اللجنة توافق أن املالية الالئحة من(  )5-4 املادة تستتتتتتوجب بينما األقستتتتتام بق ما يف
  .األبوا 

 
  عذار ارسم شتتتت ر يف قامت املالية جلنة أنق  إىل املائة بعد والمستتتتق الستتتتادستتتتة دورته يف أشتتتتار قد ا ل  وكان -3

  وأجاز 3 2017-2016 للفرتة امليزانية وأبوا  ال امج بق النقل وعمليات امليزانية أداء عن الستتنوي التقرير مبراجعة 2017
 4و 3و 2 األبوا  لصاحل 2017-2016 للفرتة العمل برنامج تنفيذ عن والناشئة امليزانية أبوا  بق املتوقعة النقل عمليات

 .114و 10و 1 األبوا  من 9و 8و 6و 5و
 
  2017-2016 رتةللف الصافية باالعتمادات مقارنة للميزانية املتوقع األداء عن املعلومات عخر التقرير هذا ويعرض -4

 . 2017-2016 للفرتة العمل برنامج تنفيذ عن والناشئة امليزانية أبوا  بق املتوقعة النقل وعمليات
 

 2017 - 2016األداا المتودر للميزانية للمترة 
 
 األبوا  بق التوزيع 1 اجلدو  من( ج) العمود يف الواردة 2017 - 2016 للفرتة الصافية االعتمادات أرقام تبق -5

 - 2016 للفرتة وامليزانية العمل برنامج على التعديالت يف ورد كما 2015 األو  كانون ديستتتتتم  يف ا ل  أقرقه الذي
  عذار مارس يف املالية نةجل مراجعة بعد السنة هناية يف املتوقع والرصيد املتوقع امليزانية أداء( هت)و( د) العمودان ويبق. 2017
   الستتتتتتتتتتتنتق فرتةل الفعلي اانفال( ح) العمود ويبقق  .للميزانية احملدقث املتوقع األداء( ز)و( و) العمودان ويبقق . 2017

  (.اانفال من ش رًا 20 أي) 2017 ع  أغسط  31 يف
 

                                                 
 .2015 6قرار املؤمتر  يف 2الفقرة   1
 . REP153CL/الوثيقة يف  8و 7الفقرتان و   3/153CLالوثيقة   2
 . 7/166FCالوثيقة   3
 . REP156CL/الوثيقة  يف )د(13الفقرة   4

http://www.fao.org/3/a-mu208a.pdf
http://www.fao.org/3/a-mu208a.pdf
http://www.fao.org/3/a-mo518a.pdf
http://www.fao.org/3/a-mp365a.pdf
http://www.fao.org/3/a-ms844a.pdf
http://www.fao.org/3/a-mt380a.pdf
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  ةاملتوقع النفقات يف الرئيستتتي التغيي كان ،2017 عذار مارس شتتت ر يف ُعرضتتتت اليت احملدثة باملعلومات ومقارنة -6
 ،2017 عام صتت منت ويف .االختصتتاصتتات املتعدد الصتتندول من املخصتتصتتة امليزانية موارد ترتيب إعادة نتيجة األبوا  يف

   للإلنفا ستتتابًقا خمصتتتصتتتا كان االختصتتتاصتتتات، املتعدد الصتتتندول موارد من أمريكي دوالر ماليق 3 مبلغ ختصتتتي  أعيد
 اتيجيةاالستترت  مع متاشتتًيا املناخ تغي جما  يف املنظمة عمل يف واالتستتال اجلودة - 6-6 الناتج ،6 البا  إىل ،2 البا  يف

 الصندول على اعرض  أجل من باملناخ خاصة برامج اعداد املقدم للدعم املشرتر الطابع يعك  مبا املناخ، بتغي الاصة
  2 لبا ا إىل النقل عملية إمتام الضتتتتتتتتتتتتتروري من يعد مل امليزانية، يف هذه الرتتيب اعادة ونتيجة .للمناخ األخضتتتتتتتتتتتتتر

 . 2017 عذار مارس ش ر يف متوقعة كانت اليت
 
 5ا ل  لقرارات التدرجيي التنفيذ إىل 6 البا  يف املتوقعة الزيادة من املتبقي النصتتيب يف الرئيستتي الستتبب ويعود -7

 وتوطيد واملياه راضيواأل البيولوجي والتنوع املناخ إدارة استحداث خال  من املناخ تغي جما  يف املنظمة عمل وتعزير بإبراز
  طلب على وبناء (.لل امج) العام للمدير جديد نائب ستتلطة حتت ااحصتتائيق كبي بوظيفة والروابط ال امج إدارة وظيفة

 . 11و 10 البابق من املوارد نقل خال  من صفرية ميزانية أساس على التغييات تنفيذ جرى ا ل ،
 
 10 البا  من أمريكي دوالر ماليق 4.3و أمريكي دوالر ماليق 7.3 وقدرها املتوقعة النقل عمليات وتنبع -8
  املالية رتةالف خال  والوفورات الكفاءة زيادة عن الناشتتتئة املكاستتتب تطبيق من التوايل على( اادارة) 11 والبا ( احلوكمة)

  مركز هيكلة وإعادة اللغوية الدمات وتبستتتيط والتوزيع الطباعة ألعما  خارجية مبصتتتادر االستتتتعانة بفعل 2016-2017
  6.املشرتكة الدمات

 
  األبوا  إىل بالنستتتتبة( ح) العمود يف( شتتتت راً  20 ملدة أي) 2017 ع  أغستتتتط  31 يف الفعلي اانفال يظ ر -9
 املنفق غي الرصتتتيد حاليا ويقدر(. الوظيفية األهداي) 11 إىل 9 ومن(( 6 واهلدي االستتترتاتيجية األهداي) 6 إىل 1 من

 . املوظفق تكالي  يف ااجيابية الفروقات نتيجة رئيسي بشكل وهو أمريكي دوالر ماليق 5 ادود املتوقع
  

                                                 
 . REP155CL/الوثيقة  يف 18الفقرة   5
 . 3/2017Cيف الوثيقة  100إىل  95والفقرات من   6/166FCالوثيقة يف  125الفقرة و   3/2017Cالوثيقة  يف )أ(58الفقرة   6

http://www.fao.org/3/a-ms339a.pdf
http://www.fao.org/3/a-ms278a.pdf
http://www.fao.org/3/a-ms430a.pdf
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 بحسب األبواب  بآالإ الدوالرات األمريكية( 2017 - 2016األداا المتودر للميزانية في المترة : 1الجدول 

  

اهلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدي 
 االسرتاتيجي الوظيفي

برنتتتامج العمتتتل 
 وامليزانيتة املعتد 

-2016للفرتة 
)الوثيقتتتة  2017

CL 153/3) 

 2017متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس عذار 
 FC 166/7الوثيقة 

 2017نوفم  تشتتتتتتتتتتتتتتترين الثتتتتتتتتاين 
 FC 169/7الوثيقة 

اانتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتتتتتتتتال 
التتتتفتتتتعتتتتلتتتتي يف 
هنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 أغسط  
 2017ع  

 البا 
الرصتتتتتتتتتتيد املتوقع  اانفال املتوققع

متتتتتتتتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتتتتتتتتتتتتل 
 االعتمادات

التتتتترصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتد  اانفال املتوققع
 املتوقع مقابل
 االعتمادات

 )ح( و(-)ز=ج )و( د(-)هت=ج )د(  )ج( ) ( )أ(
املستتتتتتتتتتاءة يف القضتتتتتتتتتتاء على  1

اجلوع وانعدام األمن الغذائي 
 وسوء التغذية

84,391 82,022 2,369 82,097 2,294 57,781 

زيادة وحتستتتتتتق توفي الستتتتتتلع  2
والتتتتتتتتدمتتتتتتتتات متتتتن التتتتزراعتتتتتتتتة 
والغابات ومصتتتتتتتتتتايد األمسار 

 بطريقة مستدامة

200,735 201,367 (632) 198,127 2,608 146,295 

 46,147 (1,676) 67,383 (1,190) 66,897 65,707 احلد من الفقر يف الري  3
متكق نظم زراعيتتتة وغتتتذائيتتتة  4

 أكثر مشوالً وكفاءة
105,266 106,246 (980) 105,942 (676) 73,856 

زيادة قدرة ستتتتتتتتتتتتتبل كستتتتتتتتتتتتتب  5
العيش على الصتتتتتتتتتتتتتتتمود أمام 

 الت ديدات واألزمات

50,841 52,561 (1,720) 51,946 (1,105) 34,918 

اجلتتتتودة التتتتفتتتتنتتتتيتتتتتتتتة واملتتتتعتتتترفتتتتتتتتة  6
 والدمات

59,215 60,726 (1,511) 64,505 (5,290) 41,021 

 0 138,131 0 138,131 138,131 برنامج التعاون التقين 7
 

 58,574 (3,215) 80,955 (2,913) 80,653 77,740 التواصل 8
 24,927 (143) 35,580 (6) 35,443 35,437 تكنولوجيا املعلومات 9

حوكمة املنظمة وااشتتتتتتتتتتتتراي  10
 والتوجيه

76,983 73,345 3,638 69,634 7,349 59,465 

 62,285 4,253 67,022 2,945 68,330 71,275 اادارة الكفؤة والفعالة 11
 600 0 0 600 600 املصروفات الطارئة 12

0 
   0 16,892 0 16,892 16,892 االنفال الرأمسايل 13
   0 22,420 0 22,420 22,420 اانفال األمين 14

 5,000 1,000,633 0 1,005,633 1,005,633 المجموع
 

 
  االعتمادات خارج والواقعة 2015-2014 الفرتة من لةرحق امل أمريكي دوالر ماليق 5.6 مبلغ من املمولة النفقات باانفال الام العمود يشتتتتتتمل ال* 

 . 2017-2016 للفرتة الصافية
 

  املالية، الالئحة من(  )5-4 املادة بأحكام عمالً  املالية، جلنة علي ا وافقت أن ستتتتتبق اليت النقل عمليات إنق  -10
 عملية تعد ومل .ضرورية تزا  ال ،2017-2016 للفرتة العمل برنامج تنفيذ عن والناشئة 9و 8و 6و 5و 4و 3 األبوا  إىل

 . ضرورية 2 البا  إىل النقل
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 النستتتتتبة متوستتتتتط يف الفروقات بستتتتتبب ذلك يف مبا األبوا ، استتتتتب امليزانية أداء يف الفروقات بعض تطرأ وقد -11
 . التوقعات يف الفرضيات مع مقارنة باليورو اانفال من الن ائية

 
 المرودات في كلمة الموظمين

 
  للموظفق الفعليتة والتكتالي  امليزانيتة يف املتدرجتة التكتالي  بق الفرل املوظفق تكتالي  يف الفروقتات متثتل -12

 وظفقامل تكالي  يف مالئمة فروقات إىل التوقعات تشي ،2017-2016 السنتق فرتة إىل وبالنسبة. معينة مالية فرتة خال 
  .العمالت صري سعر يف الفروقات دون من أمريكي، دوالر مليون 39.1 قدرها

 
 للدوالر املعززة بالقيمة 2017-2016 الفرتة يف املالئمة الفروقات يف ستتتتتتتتاءت اليت الرئيستتتتتتتتية العوامل وتتعلق -13

 املقر يف العامة دماتال فئة مرتبات وجداو  الفنية الفئة مرتبات جداو  جتميد واستتتتتمرار امليدانية املكاتب يف األمريكي
 الدمات كلفة يف راملقدق  واالخنفاض األساسي؛ الصحي التأمق نظام يف والتغيي األخرى؛ العمل مقار بعض ويف الرئيسي
  .الدمة انت اء بعد الطبية للتغطية احلالية

 
  وظفق،للم املعيتاريتة الوحتدة وتكتالي  الفعليتة التكتالي  بق فروقتات أيتة وراء الكتامنتة األستتتتتتتتتتتتتتبتا  ومعظم -14
   ريوجت. املنظمتة ستتتتتتتتتتتتتتيطرة نطتال عن خترج أستتتتتتتتتتتتتتبتا  هي ،التدوليتة املتدنيتة التدمتة جلنتة تتختذهتا اليت القرارات مثتل
 املالية الكشوي على نةالس هناية يف عجز أو فائض أي ويقيد املوظفق تكالي  يف الفروقات مراقبة املركزي املستوى على

  .املوحدة باملعدالت املوظفق لتكالي  املخصصة النسبة اسب ال امج ملختل 
 

 2015 - 2014 المالية للمترة المنمت لير الرصيد استخدام
 

 وقدره 2015 - 2014 املالية للفرتة املنفق غي الرصتتتتتتتتتتيد استتتتتتتتتتتخدام يتم ،20157 عام يف املؤمتر به أجاز ملا وفقاً  -15
 لتغياتا بتعزيز املرتبطة واحدة ملرة ااضتتتتتتتتتافية النفقات لتمويل 2017 - 2016 املالية الفرتة يف أمريكي دوالر ماليق 5.6

 بالكامل أمريكي دوالر ماليق 6.5 مبلغ ُيستخدم ،20178 عذار مارس يف املالية جلنة إليه أشارت ما حنو وعلى .التحولية
 واحدة ملرة واالستتتتتتثمار( أمريكي دوالر ماليق 0.7) التوزيع إعادة تكالي : هي واحدة ملرة لإلنفال جماالت أربعة لتمويل
 ااقليمية ال امج قادة ومتويل( أمريكي دوالر مليون 1.1) العمليات وإدارة املشتتتتتاريع دورة يف امليدانية املكاتب قدرات لبناء
 املشتتتتتتتتتتتتتترتكة الدمات مركز هيكلة اعادة واحدة ملرة وتكالي ( أمريكي دوالر ماليق 2.9) ااقليمية املكاتب من كل  يف
 (. أمريكي دوالر ماليق 0.9)
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