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 وجزامل
 
 مبوجب قراره ،وافق املؤمتر CR 13/2019مليون  1 005.6 البالغة 2021-2020 ، على اعتمادات امليزانية للفرتة

. ووافق اجمللس، عن املؤمتر ابلتعديالت املستندة إىل التوجيهات الصادرة ادوالر أمريكي، وعلى برانمج العمل، رهن  
التعديالت  "مزيد من حساااب أبوامل امليزانية يفالصاااافية  العتماداتح لقعلى التوزيع املن ،2020 يونيو/حزيران يف

 1."2021-2020على برانمج العمل وامليزانية للفرتة 
  ثة الحتسااااااااامل تنفيذ     احملد  الصااااااااافية مقابل االعتمادات الساااااااانت  فرتة  يفويعرض هذا التقرير األداء املتوقع

إلنفاق لالتوقعات احلالية  1رد يف اجلدول تاملنظمة. و  يفوعملية الرصااااااااااااااد  2020يف عام الساااااااااااااانت  العمل لفرتة 
  11إىل  8ومااان  6إىل  1يف األباااوامل مااان  2021-2020لااالااافااارتة  لاااالعاااتاااماااااااادات الصااااااااااااااااااااافاااياااااااةالاااكاااااااامااااااال 

 مع املمارسااااااااة احلالية، ساااااااايتري نقل أي أرصاااااااادة    منفقة  ا)األهداف االساااااااارتاتينية والفنية والوويفية . ومتا ااااااااي  
الساانت    إىل فرتة 14  واإلنفاق األمين )البامل 13  واإلنفاق الرأمسايل )البامل 7 يف برانمج التعاون التقين )البامل

 املالية. لالئحة ااملقبلة وفق  
   مل  5-4مع املادة  اومتا اااااااي   2021-2020 السااااااانت  لفرتةالصاااااااافية مقابل االعتمادات  املتوقع األداء على وبناء( 

 8و 5و 4و 3و 2و 1 األبوامل إىلمن الالئحااة املاااليااة، يىل لااب إىل اللننااة املوافقااة على عمليااات النقاال املتوقعااة 
 .11و 9و 6األبوامل  من 10و
  دوالر مالي   3.6البالغ و  2019-2018الساااااانت   لفرتةالصااااااافية  االعتمادات منالرصاااااايد    املنفق   ىلصاااااا   و

 اسااااااتناد ا، 2019 املؤمتر يف يوليو/متوز أجازهحنو ما  على ،2021-2020للفرتة  الساااااات دامات ملر ة واحدة أمريكي
 اجمللس  وأكااده  االجتماااع املشاااااااااااااارت  ووافق عليااه ،واملاااليااة الربانمج للننيت املشاااااااااااااارت  االجتماااع إىل رفع اقرتاح إىل
 2020.2 متوز/يوليو يف

  ثاااة ملعلومااااتاب اللنناااة إبالغوساااااااااااااايتري  للفرتة الصااااااااااااااااافياااةالعتماااادات اداء املتوقع مقاااابااال األ عن ةالقاااادمااا احملاااد 
سيتري اإلبالغ عن األداء النهائي  بينما .2021واملوافقة عليها يف نوفمرب/تشرين الثاين  هاالستعراض 2020-2021
 .2022أاير /يوما  هر يف 2021و 2020 يعام ساابتحل

 
 املاليةالتوجيهات امل لوبة من جلنة 

 
  النا اااااااااااااام عن تنفيذ برانمج العمل  2021-2020 للفرتةامليزانية املتوقع  داءأب اعلم   األ ذجلنة املالية  إىلي لب 

 .امليزانية أبوامل ب املتوقعة  النقلعمليات  إجازةو  1يف اجلدول  ما هو مب   ك
 

 مسودة املشورة
 :اللجنة إن
 
 ؛الناشئة عن تنفيذ برانمج العمل 2021-2020يزانية املتوقعة للفرتة امل تنفيذبنتائج  اعلم   أخذت 

  األبواب من 10و 8و 5و 4و 3و 2و 1األبواب  لصااااح امليزانية أبواب بنياملتوقعة  النقلعمليات  أجازتو 
 .11و 9و 6

  

                                                 
 . REP/164CLمل من الوثيقة -14والفقرة  ، 3/164CLمن الوثيقة  3 اجلدول  1
 . REP/164CLلوثيقة من ا)أ  و)مل  17الفقرة   2

http://www.fao.org/3/na421en/na421en.pdf#page=24
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 مقدمة
 
دوالر أمريكي الي  م 1 005.6البالغة  2021-2020اعتمادات امليزانية للفرتة  ،2019يف عام  املنظمة مؤمترقر أ -1

اعتمادات    منفق من أي رصااااايد عمال من الالئحة املالية، اسااااات 2-4املادة بغض النظر عن للمدير العام،  اوأجاز أيضااااا  
االجتماع املشاارت   بناء على اقرتاح ساايتري رفعه إىل 2021-2020يف الفرتة  رة واحدةمل اتالساات دام، 2019-2018 الفرتة

 مايو/أاير – ساااااااااانين/أبريلواجمللس يف اجتماعيهما املعقودين يف  االجتماع املشااااااااارت  ليوافق عليه ب  جلنيت الربانمج واملالية
20203.  

 
  زيد"م يف امليزانية أبوامل حساااااااااااب الصاااااااااااافية لالعتمادات املنقح التوزيع 2020ن حزيرا /يونيويف  اجمللس أقر كما -2
ال رائق اليت أوصااااااااااااااى رتااا االجتماااع املشاااااااااااااارت   وأقر   4 "2021-2020على برانمج العماال وامليزانيااة للفرتة  التعااديالت من

  ،اإلنفاقعن  فصااااااااااااالةمعلومات م تلقي إىل وت لع 2019-2018 من اعتمادات الفرتةالسااااااااااااات دام الرصااااااااااااايد    املنفق 
  ،2019-2018 الفرتةدوالر أمريكي من الرصااااااااااايد    املنفق من اعتمادات   2) ابسااااااااااات دام مبلغ مليوين تصااااااااااالي ما يف
 19.5-استنابة املنظمة آلاثر جائحة كوفيد أجل من
 
يز املادة  -3 اليت صاااااااااااااو ت  من الالئحة املالية للمدير العام حتمل االلتزامات يف حدود املبالغ املعتمدة يف امليزانية 1-4وُتىل

األموال من  يكفي مامن الالئحة املالية، إدارة االعتمادات مبا يضمن توف   6-4مبوجب املادة  ،املدير العاميتوىل عليها املؤمتر. و 
 )أ  من الالئحااة املاااليااة على إبالغ جلنااة املاااليااة بعمليااات نقاال معينااة 5-4. وتن  املااادة السااااااااااااانت لتغ يااة النفقااات  الل فرتة 

 على عمليات النقل ب  أبوامل امليزانية. املالية جلنةالالئحة املالية أن توافق    من)مل5-4ب  الشىلعب، فيما تستوجب املادة 
 
 ة اللنناة ويلتمس موافق ،2021-2020لفرتة ل الصااااااااااااااافية عتماداتاال هذا التقرير أداء امليزانية املتوقع مقابل عرضوي -4

  عااامااة حملااة   قاادميو  ،2021-2020عن تنفيااذ برانمج العماال للفرتة   ااااااااااااا ااةالنااا امليزانيااة أبواملب   املتوقعااةعلى عمليااات النقاال 

  .2019-2018 للفرتة مالي  دوالر أمريكي 3.6قيمته  البالغةاست دام الرصيد    املنفق  عن
 

 2021-2020لفرتة املالية لأداء امليزانية املتوقع 
 
 قدموي. ملنظمةاب اخلاصالرصااااد القائري على النتائج  إطارإىل  ابالسااااتناد ،2021-2020العمل للفرتة  برانمج نفذيىل  -5

 تحقيقل الصااااااااحيح االُتاه يف املنظمة ساااااااا  دىم عن علوماتم 20206التوليفي السااااااااتعراض منتصاااااااا  املدة لعام  التقرير
املتوقعة  اإلمجاليةترد عمليات النقل  بينمااملستوايت العاملية واإلقليمية والوطنية.  على والغاايت املؤ رات مقابل امل رجات

 1  من اجلدول مود )هواعتبارات التنفيذ األ رى يف العالنا اااااااااااااا ة عن   ي  العمل و  ذلك عن الناُتةب  أبوامل امليزانية 
 للموافقة عليها من قبل جلنة املالية.

 
                                                 

 .13/2019املؤمتر  قرارو   Rep/2019Cالوثيقة  من  )مل 73الفقرة   3
 . 3/164CL الوثيقة  4
 . REP/164CLلوثيقة من ا)أ  و)مل  17الفقرة ، و  REP/164CL)مل  من الوثيقة  14والفقرة  ، 3/164CLمن الوثيقة  3 اجلدول  5
 . 8/185FCو PC 130/2 تانالوثيق  6
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 6إىل  1)و  لألبوامل من  مودالع يف 2020صااااااااااااااااايف اإلنفاااق الفعلي لصااااااااااااااااايف اعتمااادات املوارد لعااام  ويرد -6
يساااااااااااتند إىل النفقات واإليرادات كما  وهو)األهداف الوويفية .  11إىل  8  ومن 6)األهداف االسااااااااااارتاتينية وا دف 

 2021آذار /يف مارس 2020قبل إقفال احلساابت السنوية لعام  2020 لعاماحلساابت    املراجعة للمنظمة  يف وردت
 اي  يتوقع حالو  ، الكش  اخلامس .2020منظمة األ ذية والزراعة  –)سيتري إدراج األرقام النهائية يف احلساابت املراجعة 

)األهاااداف  11إىل  8 منو  6إىل  1يف األبوامل من  لكاااامااالاب 2021-2020لفرتة ل الصاااااااااااااااااافياااة االعتمااااداتإنفااااق 
 والوويفية . والفنيةاالسرتاتينية 

 
 حسب األبواب )آبالف الدوالرات األمريكية( 2021-2020 أداء امليزانية املتوقع للفرتة :1اجلدول 

 

 ا دف االسرتاتيني/الوويفي البامل

 على التعديالت من املزيد
 برانمج العمل وامليزانية للفرتة 

2020-2021 
 CL 164/3 الوثيقة

صايف اإلنفاق 
 *املتوقع

 املتوقعالرصيد 
 مقابل االعتمادات

 اإلنفاق صايف
 لعام الفعلي

2020 

  و) ا د -=ج ها) )د  )ج  )مل  )أ 

1 
املسامهة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن 

 الغذائي وسوء التغذية
85 795 

89 597 (3 802) 36 658 

2 
 أكثرالزراعة والغاابت ومصايد األمسا   جعل
 واستدامة إنتاجية

202 407 

205 419 (3 012) 83 727 

 905 28 (193 3) 122 70 66 929 من الفقر يف الري احلد  3

 821 46 (158 2) 924 115 113 766 وكفاءة متك  نظري زراعية و ذائية أكثر مشوال   4

5 
زايدة قدرة سىلبل العيش على الصمود أمام 

 التهديدات واألزمات
823 55 

55 963 (140) 22 470 

6 

املشرتكة اجلودة الفنية واإلحصاءات واملواضيع 
)تغ   املناخ واملساواة ب  اجلنس  واحلوكمة 

 والتغذية 

225 67 

58 385 8 840 23 426 

   0 788 140 140 788 برانمج التعاون التقين 7

 754 31 (941) 818 73 72 877 التواصل 8

 751 14 580 2 798 33 36 378 تكنولوجيا املعلومات 9

 660 26 (656 2) 492 61 58 836 والتوجيهحوكمة املنظمة واإل راف  10

 251 23 482 4 416 60 64 898 اإلدارة الكفؤة والفعالة 11

 0 0 600 600 ال ارئة املصروفات 12

   0 892 16 16 892 اإلنفاق الرأمسايل 13

   0 421 22 22 421 اإلنفاق األمين 14

  0 635 005 1 1 005 635 اجملموع
 

ىلرح  امل اإلنفاق  دصايف اإلنفاق يف العمود )يستثين جمموع  *
يف  درجاملدوالر أمريكي،     مالي  6.3 بقيمة 2019-2018ل من الفرتة موَّل من املبلغ امل

 .2019-2018 للفرتة الصافية االعتمادات
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 عن جزئي بشاااكل  5إىل  1من  بواملالنقل ب  أبوامل امليزانية ضااامن األهداف االسااارتاتينية )األ عمليات تنشاااأ -7
تعدد الت صاااصاااات. امل ااااملة لعدة ق اعات ذات أولوية براجمية من  الل الصاااندوق  مساااتندةإىل جماالت  املقدمالدعري 
الصاااندوق  اعتمادات صااا   لتنفيذ على املساااتوى الق ري، اا ودعري مع   للعمل الت صاااصاااات عرب التعاون تعزيز أجل ومن
أجل  من ةاالسرتاتيني ألهدافل ،6يف امليزانية حتت البامل  درجةواملدوالر أمريكي  الي م 8.5 بقيمةتعدد الت صصات امل

 ،اتهواستثمار  اخلاص الق اع إل را  التحفيزي والدعري االبتكار أي العابرة للت صصات االتاجمليف  متويل مقرتحات حمددة
عن  مجة  املت لبات    املتوقعة الناخيال سيما يف ما  ،املستدامة التنمية أهداف مع ابلتما ي البلدان احتياجات ولدعري

 19.7-جائحة كوفيد
 
لبت  ي  العماال امل 5إىل  1 من بواملكمااا رثر أداء امليزانيااة املتوقع يف األ -8 بعض  تعاادياالإىل  ىي أدذالاا فصااااااااااااااا 

 .نسبإطار األهداف االسرتاتينية األ حتتالتكالي  
 
 إىل إىل حد  كب   التواصاااااااااااااال) 8 لباملا إىل أمريكيدوالر  مليون 0.9 تهاقيم ةالبالغ ةنقل املتوقعال عملية وتعزى -9

من أجل  10 الباململيون دوالر أمريكي إىل  2.7مبلغ  وينبغي نقل النفقات اإلضاااااااافية امل صاااااااصاااااااة لدعري تعدد اللغات.
 اإلقليميةو تبسي  نظري املعلومات اخلاصة ابإلدارة للفرق اإلقليمية  هامبا في ،تعزيز عدد من املبادرات املؤسسية عالية األولوية

للتعاون يف جمال اجلديدة  عمل األمري املتحدةلدعري املكاتب الق رية يف صاااااااااااااايا ة أطر  وليةوتوف  أموال أ ،والوطنية الفرعية
اج الواثئق، وتعزيز املشااااااااورة القانونية وما ينتج عنها من أطر للربجمة الق رية، وحتساااااااا  تعدد اللغات وإنت التنمية املسااااااااتدامة

الرقمي واالساات دام املوسااع على املسااتوى مثل الت ورات  أكثر فأكثر، للمنظمة يف جماالت تتعمق املنظمة يف اسااتكشااافها
 للتكنولوجيات اجلديدة. 

)تكنولوجيا  9من البامل  دوالر أمريكي الي م 4.5و دوالر أمريكي ليونم 2.6 ملبلغ تاناملتوقع النقل تاعملي أما -10
ساااااااااااس إىل التغي  املتوقع يف توزيع املبالغ املساااااااااارتدة من املشاااااااااااريع بعد ابأل اينفتعز )اإلدارة  تباع ا،  11والبامل املعلومات  

 اجلديد. الي التنفيذ التدرجيي لنموذج اسرتداد التك
 

 إلنفاق األميناو   13)البامل  اإلنفاق الرأمسايلو   7منفقة يف برانمج التعاون التقين )البامل     أي أرصاااااااااااادة إنو  -11
تظهر على أهنا قد أنفقت  فهي ابلتايلو  ،ةاملالي الالئحة مع ابلتما ي التالية املالية الفرتة يف الست دامها تنقل  14)البامل 

 . 1ابلكامل يف اجلدول 
 

 املووف  بساااااااالمة املتصااااااالة النفقات يف زايدة ، حصااااااالت19-كوفيد  ائحة الل فرتة السااااااانت  هذه، ونتينة جلو  -12
البامل  ذا  . ويتوقع إلنفاق األمينا) 14 باملأدرجت يف امليزانية حتت ال امليدانية املكاتب ويف الرئيسااااااااااااااي املقر يف وأمنهري

 النفقات بلغت ،2020عام  هناية . ويف2021-2020به للفرتة  ةاخلاصاااا الصااااافية اتالعتمادابتوليد رصاااايد ساااال  مقارنة 
دوالر أمريكي  مالي  22.4 قيمتها ةالبالغ السااااااانت  فرتةل الصاااااااافية االعتمادات مليون دوالر أمريكي مقابل 15.1 الفعلية
 من 2-16متا ي ا مع أحكام البند )د  من الفقرة  ألمن،اب اخلاص ساملاحلسينقل إىل  متبق   عنز. وإن أي يف املائة  67)
  املالية.  الئحةال
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مليون دوالر أمريكي أنفق على املعااادات الوقاااائياااة  2.2مبلغ  14يف الباااامل  2020 عاااام يف اإلنفااااق يشاااااااااااااامااال -13
 أهنابشاااا ورصااااد السااااالمة يف مكان العمل واالتصااااال العقليت ، والسااااالمة  ة  اااااملة لدعري الصااااحة  نفيذالشاااا صااااية وت

ا مبلغ متابعتهاو   لإل الء املتحدة األمريإطار  لصااااااحمليون دوالر أمريكي كمساااااامهة من قبل املنظمة  1.4. وتضااااامن أيضااااا 
-بكوفيد املتصلة للمصروفات املتوقع ومن. املستحق  املعال  أل  اصوا ةاملتحد األمري مووفي مجيع يغ ي الذي ال  

 أداء عنضاااامن التقارير الساااانوية  نهاع وساااايتري إبالغ جلنة املالية 2021املرتب ة بسااااالمة املووف  أن تسااااتمر ح  عام  19
 .املالية الالئحة مع ابلتما ي امليزانية
 

ب  تكااالي  املووف  املاادرجااة يف امليزانيااة والتكااالي  الفعليااة يف اال تالف  والفرق يف تكااالي  املووف  ه إنو  -14
 مليون 12.0 ايف تكالي  املووف  قدره ةجيابيإق و ، من املتوقع حتقيق فر 2021-2020 إىل الفرتة ابلنسبةما. و  سنت فرتة 
يف الفرتة  اإلجيابية الفروقالعوامل الرئيسية اليت سامهت يف  وتتمثل .العمالتصرف  سعرق و فر بعد  صري  ،أمريكي دوالر

 املواقع بعض يف الفنية الف ة ملووفي الصاااافية للمرتبات امليزانية يف املرصاااودة املبالغ عن تقل اليت الزايدات يف 2020-2021
العمل األ رى وارتفاع قيمة  راكزيف روما ويف العديد من م العامة اخلدمات ف ة ملووفي املرتبات جدول وُتميد امليدانية،

 العمل، ملواقعالدراسااااااااات االسااااااااتقصااااااااائية لتكالي  املعيشااااااااة  جيلاليت تسااااااااببت بتأ 19-فيدو الدوالر األمريكي وجائحة ك
 والنقل، التووي  التوالتأ  ات يف خم  ات الساااااااااااااافر. كما طرأت وفورات يف اسااااااااااااااتحقاقات وبدالت أ رى مثل: بد

 .ومنح التعليري والتقاعد اإلعالة وإعانة اإلجيار توبدال
 

للمووف ، مثل  دةوح  معظري األساااااااااااااابامل الكامنة وراء أي فروق ب  التكالي  الفعلية وتكالي  الوحدة امل إنو  -15
 مركزيللرصااااد بشااااكل   ضااااعتكالي  املووف   يف الفروقف. املنظمةعن ن اق سااااي رة   ارجة ، هياالكتوارية التقييمات

يف احلساااااااابت املالية اخلاصااااااة مبميع الربامج مبا يتناسااااااب مع تكالي  املووف   الساااااانةيف هناية  يدرجأي فائض أو عنز و 
 .وحدةاملتكبدة ابملعدالت امل

 
سااارتداد اب اخلاصاااة اجلديدة املنظمة ساااياساااة ،2018انون الثاين ك  /ينايرتدرجيي، اعتبار ا من  بشاااكل اعتمدت قدو  -16

 وقد. 8 2015 عام يفنظمة املجملس  ي وافق عليهذسااااتناد إىل اإلطار املايل الشااااامل الساااارتداد التكالي  الابالالتكالي ، 
مع  اي   اااابشاااكل صاااحيح ب  مجيع مصاااادر التمويل، مت وتوزيعهاملنظمة اقياس تكالي   كفالةوضاااعت الساااياساااة املنقحة ل

تصااني  ل ثةاحملد   نهنيةامل وتؤدي 9اجلمعية العامة لألمري املتحدة. هاشاانعت اليتمارسااات املسااياسااة منظومة األمري املتحدة و 
 الشاااااااافافية  سااااااااحت إىلو  اريعلمشاااااااال الفعليةكالي  الت وثيق بشااااااااكل تعكس النفقاتن أن اضاااااااام إىل هاوقياساااااااا التكالي 

ااملبالغ املساارتدة  و ضااع .املوارد يفشااركاء العضاااء و األ أمامواإلنصاااف واملساااءلة   للرصااداملبالغ املدرجة يف امليزانية إىل  قياساا 
 .2021تشرين الثاين نوفمرب/ متوقعة يف  فروقعن كثب وسيتري اإلبالغ عن أي 

 
  فروقال بساااااااااااااابب ذلك يف مبا األبوامل، حبسااااااااااااااب امليزانية أداء يف بايناتالت عضب حدوثزال من املمكن  وما -17
 .التوقعات يف الواردة ابالفرتاضات مقارنة ابليورو للنفقات النهائية امل وية النسبة متوس  يف
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 2019-2018 لفرتةلالرصيد غري املنفق  استخدام
 

قد  صااااااااااااا   دوالر أمريكي الي م 3.6 الصااااااااااااااافية قيمته ةالبالغ 2019-2018لفرتة للرصاااااااااااااايد    املنفق ا إن -18
مرفوع  اقرتاحابالستناد إىل  2019حبسب ما أذن به املؤمتر يف يوليو/متوز  2021-2020يف الفرتة  الست دامات ملرة واحدة

2020وأقره اجمللس يف يوليو/متوز  املشاااااااااااارت  االجتماع عليه وافقإىل االجتماع املشاااااااااااارت  للننة الربانمج واملالية 
 وت لع .10

دوالر أمريكي من الرصاااايد      2) ما يتصاااال ابساااات دام مبلغ مليوين يف ،عن اإلنفاق مفصاااالةتلقي معلومات  إىل اجمللس
 . 19-من أجل استنابة املنظمة آلاثر جائحة كوفيد ،2019-2018املنفق من اعتمادات الفرتة 

 
 ،بعنوان 1الرصاااااااااااااايااد    املنفق. وحتاات البنااد  ساااااااااااااات اادامال عليهااا املوافقااة متاات اليت البنود أدانه اجلاادول يف ترد -19

 ،وقيمتها التحفيزية ،املواضاايعية تهاأولوي على بناءمت حتديد أربعة مشاااريع  ،19-جلائحة كوفيد الشاااملة للمنظمة االسااتنابة
م معلومات حبسب ما يرد أدانه. وستقد للت صصات، العابرةون اق عناصرها  ،احملتمل ث هاور ،وجوانبها العابرة لألقاليري

 2021و 2020حساابت عامي  نعن األداء النهائي بشأ اإلبالغ. وسيتري 2021حمدثة إىل اللننة يف نوفمرب/تشرين الثاين 
 . 2022يف مايو/أاير 

 )آالف الدوالرات األمريكية( 2019-2018: استخدام الرصيد غري املنفق للفرتة 2اجلدول 
  البند

 000 2 19-كوفيد  جلائحة استنابة املنظمة الشاملة – العامل يف الغذائي واألمن الغذائية النظري -1

من أجل التحويل الزرعي  األطفال لعمالةاالقتصادي واحلماية االجتماعية للحد من الفقر: دعري احلكومات يف التصدي  اإلدماج
  19-املستدام يف سياق التعايف االقتصادي من كوفيد

500 

اط الغذائية" منمواءمة اإلحصاءات التغذوية عرب أحناء املنظمة واستحداث إحصاء بعنوان "األ ذية واألصنع القرار: من أجل البياانت 
  فاوستات) قاعدة البياانت اإلحصائية املوضوعية يف منظمة األ ذية والزراعة مالئري للغاية منه يف

500 

 500 األ ذية وحتليلها" و"نظام مؤ ر اإلجهاد يف الزراعة"رصد أسعار "التنارة اإللكرتونية ومعاي  السالمة الغذائية. أداة 

تعزيز قدرة أصحامل احليازات الصغ ة على الصمود من أجل التعايف: تعزيز قدرة احلكومات على متك  التعايف االقتصادي 
 الق اعات الزراعية الغذائيةمن  الل االستثمارات يف  19-واالجتماعي يف أعقامل كوفيد

500 

 580 الرقمنة جمال يف التحسينات -2

 350 اجلغرافية املكانية والبياانت املعلومات أمن -3

 150 ال وارئ عمليات مركز -4

 500 مرافق إدارة الشؤون األمنية واألزمات والتحكري رتا -5

 580 3 الكلي اجملموع
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