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 وجزامل
 
 ماليني 1 005.6 الببببال بببة 2021-2020 على اعتمبببا ات امليزا يبببة للف   ،13/2019 مبوجبببر قراره ،وافق املؤمتر 

. ووافق اجمللس، عن املؤمتر ابلتعديالت املستند  إىل التوجيهات الصا ر  ا والر أمريكي، وعلى برانمج العمل، رهن  
التعديالت  "مزيد من حسببببر أبواي امليزا ية يفالصببببافية  العتما اتح لقعلى التوزيع املن ،2020 يو يو/حزيران يف

 1."2021-2020على برانمج العمل وامليزا ية للف   
  ويذّكر  .معلومات حمّدثة عن األ اء املتوقع مليزا ية ف   السببنتني مقابل االعتما ات الصببافيةويعرض هذا التقرير

)ي( من الالئحة املالية، 5-4، عمال  أبحكام املا   2بعمليات النقل اليت سبببببببببببببببق أن وافقا عليها  نة املالية
برانمج العمبل للف   نفيبذ نبائبببببببببببببب بة عن تال، 11و 9و 6من األبواي  10و 8و 5و 4و 3و 2و 1إىل األبواي 

التقرير آخر املعلومات عن كما يعرض .   فس عمليات النقل ال تزال ضبببببببببببرورية، ويوضبببببببببببح أن 2020-2021
الرصبببيد غ  ، واسبببتمدام 2021أبواي امليزا ية حىت هناية أغسبببآس/آي كل ابي من اإل فاق الفعلي حبسبببر  

 ابلكامل. 2021-2020للف   يزا ية اعتما ات املإ فاق  من املتوقع حالي او  .2019-2018املنفق للف   
  ( 13( واإل فباق الرأابا) )البباي 7سببببببببببببببيت   قبل أي أرصببببببببببببببد  غ  منفقبة يف برانمج التعباون التق  )البباي و

 . لالئحة املالية ا( إىل ف   السنتني املقبلة وفق  14واإل فاق األم  )الباي 
  مبا يشبببببمل عمليات النقل بني أبواي امليزا ية 2021-2020للف   التقرير النهائي عن أ اء امليزا ية سبببببيعرض و ،

 ؛2022وأي أرصد  غ  منفقة، على اللجنة خالل  ورهتا اليت ستعقد يف مايو/أاير 
 

 
 التوجيهات املآلوبة من  نة املالية

 
  ا األخذ يآلر إىل  نة املالية النقل املتوقعة بني أبواي امليزا ية والنائبببببببببببببب ة عن تنفيذ برانمج العمل  بعملياتعلم 

 .متائي ا مع عمليات النقل بني أبواي امليزا ية اليت متا املوافقة عليها سابق ا ،1ا دول  يف على النحو املبنّي 
 

 مسودة املشورة
 :اللجنة إن  
 
   األداء وأبّن  2021-2020ابألداء املتوقع للميزانية مقابل االعتمادات الصااافية لةرتة الساانتني  اأخذت علم

 ؛ 2022يف مايو/أاير  سريفع تقرير عنهو  2021-2020سُيعرف بعد إقةال حساابت الةرتة النهائي 
  واإلنةاق الرأمسايل( 7ذّكرت أبنه سااااااااااايتص نقل أم أرةااااااااااادة وري منةقة يف برانمج التعاون التق   ال اب و 

 ملق لة عمال  أبحكام الالئحة املالية؛ا( إىل فرتة السنتني 14( واإلنةاق األم   ال اب 13 ال اب 
  10و 8و 5و 4و 3و 2و 1وأحاطت علم ا بعمليات النقل اليت ساااا   أن وافقت عليها اللجنة، إىل األبواب 

 والناشئة عن تنةيذ برانمج العمل، وأشارت إىل أّن نةس عمليات النقل ال تزال ضرورية؛
  خالل دورهتااا اليت ساااااااااااتعقااد يف  2021-2020وتطّلعاات إىل تلقي التقرير النهااائي عن أداء امليزانيااة للةرتة

 .2022مايو/أاير 
  

                                                 
 .CL 164/REPمن الوثيقة  (ي) 14والفقر   ،CL 164/3من الوثيقة  3 ا دول  1
 .CL 166/10)ج( من الوثيقة  24 الفقر   2

https://www.fao.org/3/na421ar/na421ar.pdf#page=24
https://www.fao.org/3/nc436ar/nc436ar.pdf#page=15
https://www.fao.org/3/nd238ar/nd238ar.pdf#page=9
https://www.fao.org/3/ne891ar/ne891ar.pdf#page=6
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 مقدمة
 
 والر أمريكي اليني م 1 005.6البال ة  2021-2020اعتما ات امليزا ية للف    ،2019يف عام  املنظمة مؤمترقر أ -1

اعتما ات غ  منفق من أي رصبببببيد عمال من الالئحة املالية، اسبببببت 2-4املا   ب ض النظر عن للمدير العام،  اوأجاز أيضببببب  
االجتماع املشببب    على اق اح سبببيت  رفعه إىل بناء   2021-2020يف الف    ر  واحد مل اتالسبببتمدام، 2021-2020 الف  

 مايو/أاير – سببببببببباني /أبريلواجمللس يف اجتماعيهما املعقو ين يف  االجتماع املشببببببببب   ليوافق عليه بني  نيت الربانمج واملالية
20203.  

 التوزيع املنقح لالعتما ات الصببببببببببببببافية حسببببببببببببببر أبواي امليزا ية يف "مزيد  2020 متوز /يوليو يف  كما أقر اجمللس -2
وأئار إىل أّن عمليات النقل اإلضافية احملتملة بني أبواي  "2021-2020على برانمج العمل وامليزا ية للف    من التعديالت

املؤمترات اإلقليمية واملزيد من  وعن التوجيهات اليت سبببتصبببدر عن 19-امليزا ية  تيجة للمتآلبات النائببب ة عن جائحةكوفيد
من  5-4بق ا للما     السببببنتني، سببببيت  التعامل معها طخآط العمل، وعن أسببببالير التنفيذ األكفر كفاء  وفعالية خالل ف  

 4.الالئحة املالية
من آرائق اليت أوصببببببببى اا االجتماع املشبببببببب   السببببببببتمدام الرصببببببببيد غ  املنفق اللس اجمل أقرّ إىل ذلك،  إضببببببببافة  و  -3

  ،اإل بببببببفببببببباقعبببببببن  فصببببببببببببببببببببلبببببببةع إىل تبببببببلبببببببقبببببببي مبببببببعبببببببلبببببببومبببببببات مبببببببوتبببببببآبببببببلبببببببّ  ،2019-2018 اعبببببببتبببببببمبببببببا ات البببببببفببببببب  
  ،2019-2018 والر أمريكي من الرصببببببببببببيد غ  املنفق من اعتما ات الف    (2) تصببببببببببببل ابسببببببببببببتمدام مبل  مليوييف ما ي

 19.5-استجابة املنظمة آلاثر جائحة كوفيد من أجل
 5و 4و 3و 2و 1عمليات النقل املتوقعة بني أبواي امليزا ية لفائد  األبواي  2021وأجازت  نة املالية يف مارس/آذار  -4
، وأئبببببببارت إىل أن العوامل اليت تكمن وراء عمليات النقل املتوقعة بني أبواي امليزا ية تشبببببببمل: 11و 9و 6من األبواي  10و 8و

تعد  التمصببصببات؛ واملصببروفات اإلضببافية  عم ا  ع  اجملاالت الشبباملة املسببتجد  ذات األولوية الربامية من خالل الصببندوق امل
؛ والفروق بني 19-لتعد  الل ات؛ والتنفيذ التدرجيي لنموذج اسبببب  ا  التكاليد ا ديد؛ واملصببببروفات ذات الصببببلة  ائحة كوفيد

 6تكاليد املوظفني املقرر  يف امليزا ية وتكاليفه  الفعلية يف ف   السنتني؛
 2021-2020ّدثة عن األ اء املتوقع للميزا يبة مقبابل االعتمبا ات الصببببببببببببببافيبة للف   معلومات حمب هذا التقريرعرض وي -5

 .2021-2020وعمليات النقل املتوقعة بني أبواي امليزا ية والنائ ة عن تنفيذ برانمج العمل للف   

  

                                                 
 .13/2019املؤمتر  قرارو  C 2019/Rep )ي( من الوثيقة 73الفقر    3
 . REP/164CLمن الوثيقة و)ج( )ي(  14  والفقر  ، 3/164CLمن الوثيقة  3 ا دول  4

 . REP/164CLلوثيقة من ا)أ( و)ي( 17  الفقر   5
 .CL 166/10 لوثيقةمن ا 24  الفقر   6

https://www.fao.org/3/na421ar/na421ar.pdf#page=23
https://www.fao.org/3/na421ar/na421ar.pdf#page=24
https://www.fao.org/3/nc436ar/nc436ar.pdf#page=15
https://www.fao.org/3/nd238ar/nd238ar.pdf#page=9
https://www.fao.org/3/nd238ar/nd238ar.pdf#page=10
https://www.fao.org/3/ne891ar/ne891ar.pdf#page=6
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 2021-2020أداء امليزانية املتوقع للةرتة 
 

التوزيع بني أبواي  1ا دول الوار   يف العمو  )ج( من  2021-2020تبنّي أرقام االعتما ات الصببببببببببببببافية للف    -6
على النحو الوار  يف التعديالت اإلضببببافية على برانمج العمل وامليزا ية للف    2020امليزا ية الذي أقرّه اجمللس يف يوليو/متوز 

السبببنة حسببببما اسبببتعرضبببته  نة املالية ني العمو ان ) ( و)ه( النفقات املتوقعة والرصبببيد املتوقع يف هناية ويبّ  .2020-2021
 للميزا ية. ويبنّي العمو ان )و( و)ز( األ اء املتوقع احملّدث .2021يف مارس/آذار 

 
 

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

  

 اهلدف االسرتاتيجي/الوظيةي

 من املزيد
 على التعديالت

برانمج العمل 
 وامليزانية للةرتة 

2020-2021 

 CL 164/3 الوثيقة

 2021 آذارمارس/

FC 185/9 

 2021 الثاين نوفمرب/تشرين

FC 188/5 

 ال اب

ةايف اإلنةاق 
 املتوقع

 املتوقعالرةيد 
 مقابل االعتمادات

 اإلنةاق ةايف
 املتوقع

 املتوقعالرةيد 
 مقابل االعتمادات

 (و-ز = ج) (و)  ب( - )هب=ج ( ) (ج) (ي) (أ)

1 
املسامهة يف القضاء على ا وع وا عدام 

 األمن ال ذائي وسوء الت ذية
85 795 89 597 (3 802) 90 360 (4 565) 

2 
جعببببل الزراعببببة وال بببباابت ومصبببببببببببببببببببايببببد 

 األاا  أكفر إ تاجية واستدامة
202 407 205 419 (3 012) 204 855 (2 448) 

 (513 3) 442 70 (193 3) 122 70 929 66 احلد من الفقر يف الريد 3

4 
متكني  ظ  زراعيبة وغبذائيبة أكفر اوال  

 وكفاء 
113 766 115 924 (2 158) 113 902 (136) 

5 
بل العي  على الصبببببمو   زاي   قدر  سبببببل

 أمام التهديدات واألزمات
55 823 55 963 (140) 56 013 (190) 

6 
ا و   الفنية واإلحصببببباءات واملواضبببببيع 
املشببببببببببببب كة )ت ّ  املنا  واملسببببببببببببباوا  بني 

 ا نسني واحلوكمة والت ذية(

67 225 58 385 8 840 57 382 9 843 

 0 788 140 0 788 140 788 140 برانمج التعاون التق  7

 (964 2) 841 75 (941) 818 73 877 72 التواصل 8

 631 1 747 34 580 2 798 33 378 36 تكنولوجيا املعلومات 9

 (564 2) 400 61 (656 2) 492 61 836 58 حوكمة املنظمة واإلئراف والتوجيه 10

 306 4 592 60 482 4 416 60 898 64 اإل ار  الكفؤ  والفعالة 11

 600 0 0 600 600 املصروفات الآارئة 12

 0 892 16 0 892 16 892 16 اإل فاق الرأاا) 13

 0 421 22 0 421 22 421 22 اإل فاق األم  14

 0 635 005 1 0 635 005 1 635 005 1 اجملموع
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 عن أساسي( بشكل 5إىل  1عمليات النقل بني أبواي امليزا ية ضمن األهداف االس اتيجية )األبواي من تنشأ  -7
 تعد  التمصبببصبببات،ئببباملة لعد  قآاعات ذات أولوية برامية من خالل الصبببندوق املمسبببتجد  الدع  املقدم إىل ماالت 

ويوطد الصبببببببببندوق  .االسببببببببب اتيجية ألهدافلماليني  والر أمريكي( واملمصبببببببببّ   8.5) 6درج يف امليزا ية حتا الباي وامل
شاملة املتمفلة ال االتاجمليف خمتار  ويل مق حات التعاون عرب خمتلد التمصصات عن طريق متأواصر املتعد  التمصصات 

ال سيما يف ما  ،مع أهداف التنمية املستدامة ااحتياجات البلدان متائي  ، و ع  اتستفمار لالالبتكار والدع  التحفيزي يف ا
 19.7-عن جائحة كوفيد مجة  املتآلبات غ  املتوقعة الناخي
لبتمآيط العمببل امل 5إىل  1كمببا رثر أ اء امليزا يببة املتوقع يف األبواي من  -8 الببذي أ إ إىل تعببديببل بعض  فصبببببببببببببببّ

 التكاليد حتا إطار األهداف االس اتيجية األ سر.
، إىل النفقات اإلضبببببببببافية املمصبببببببببصبببببببببة لدع  تعد  الل ات( التواصبببببببببل) 8الباي  إىلوتعزإ عملية النقل املتوقعة  -9
  تعب ة املوار .، إضافة إىل تعزيز الت آية اإلعالمية و ع  نظمةيشمل ترمجة موا  اإل   ا إىل ل ات امل مبا

من أجل تعزيز عد  من  10 الباي والر أمريكي إىل  ماليني 2.6مبل   ينب ي  قلكما أئببببب  إىل ذلك سبببببابق ا، و  -10
الآلر على االجتماعات لتزايد  االستجابةمن أجل حتسني تعد  الل ات وإ تاج الواثئق، و  هامبا في ،عالية األولوية ماالت

 لألجهز  الرائسية.االف اضية وخدمات األما ة 
من   والر أمريكي الينيم 4.4و  والر أمريكي ليونم 1.6 ملبل  نيتالنقل املتوقع يتعملياإلئببببببببببببار  إىل أن  وجتدر -11

ابألسبببببببباس إىل الت ي  املتوقع يف توزيع املبال  املسبببببببب     اينتعز )اإل ار ( تباع ا،  11والباي )تكنولوجيا املعلومات(  9الباي 
متويال  جزئي ا لتحسبببببني  11كما أاتحا موار  الباي   ا ديد.اليد التنفيذ التدرجيي لنموذج اسببببب  ا  التكمن املشببببباريع بعد 

والتقّيد أبحدث معاي  األغذية والنظافة الصبببببببببحية عقر  اتمرافق خدمات الآعام والآبخ يف املقر الرئيسبببببببببي لزاي   القدر 
  19.8-تفشي جائحة كوفيد

 اإل فاق األم ( و 13)الباي  اإل فاق الرأاا)( و 7منفقة يف برانمج التعاون التق  )الباي  غ  أي أرصببببببببببببد  إنو  -12
تظهر على أهنا قد أ فقا  فهي ابلتا)و ، ةمع الالئحة املالي ا( تنقل السببببببببتمدامها يف الف   املالية التالية متائببببببببي  14)الباي 

عن أ اء امليزا ية النهائي يف هذه األبواي كجزء  2022يف مايو/أاير وسببببببببببب فع تقرير إىل  نة املالية . 1ا دول ابلكامل يف 
 .2021-2020من التقارير املنتظمة بشأن أ اء امليزا ية، وإىل األجهز  الرائسية يف إطار تقرير تنفيذ الربامج للف   

عن كفر. وجتدر  سببيتواصببل رصببد عمليات االسبب  ا  ابالسببتنا  إىل دوذج اسبب  ا  التكاليد ا ديد للمنظمة،و  -13
بني مجيع مصببببا ر  اإلئببببار  إىل أ ّه قد ع وضببببع السببببياسببببة املنّقحة لكفالة قياس تكاليد املنظمة وتوزيعها بشببببكل صببببحيح

وتضبببببمن  9مع سبببببياسبببببة منظومة األم  املتحد  واملمارسبببببات اليت تشبببببجعها ا معية العامة لألم  املتحد . االتمويل، متائبببببي  
ن الشبببببببببفافية للمشببببببببباريعاليد وقياسبببببببببها أّن النفقات تبنّي بدقّة التكاليد الفعلية املنهجية احملّدثة لتصبببببببببنيد التك ، وحتسبببببببببّ

 .واإل صاف واملساءلة أمام األعضاء والشركاء يف املوار 

                                                 
 .CL 164/3 الوثيقة من 62 الفقر   7

 .CL 164/5 الوثيقة من )ه( 12 الفقر   8

 .71/243قرار ا معية العامة لألم  املتحد  من  35 الفقر   9

https://www.fao.org/3/nc436ar/nc436ar.pdf#page=12
https://www.fao.org/3/nc438ar/NC438AR.pdf#page=5
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/243&Lang=A
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بني تكبباليد املوظفني املببدرجببة يف امليزا يببة والتكبباليد الفعليببة يف و االختالف الفرق يف تكبباليد املوظفني هإن و  -14
مليون  12.0 ايف تكاليد املوظفني قدره ةق إجيابيو ، من املتوقع حتقيق فر 2021-2020 ابلنسبة إىل الف  ما. و  سنتنيف   

يف الف    اإلجيابيةالعوامل الرئيسية اليت سامها يف الفروق  وتتمفل .العمالتسعر صرف ق و فر ، بعد خص  أمريكي  والر
يف امليزا ية للمرتبات الصبببافية ملوظفي الف ة الفنية يف بعض املواقع  الزاي ات اليت تقل عن املبال  املرصبببو   يف 2020-2021

العمل األخرإ وارتفاع قيمة  راكزامليدا ية، وجتميد جدول املرتبات ملوظفي ف ة اخلدمات العامة يف روما ويف العديد من م
 ملواقع العمل،اليت تسببببببببببا بتأجيل الدراسببببببببات االسببببببببتقصببببببببائية لتكاليد املعيشببببببببة  19-فيدو الدوالر األمريكي وجائحة ك

والتأخ ات يف خمآآات السببببببببببببببفر. كما طرأت وفورات يف اسببببببببببببببتحقاقات وبدالت أخرإ مفل: بدالت التوظيد والنقل، 
 .ومنح التعلي  والتقاعد اإلعالة وإعا ة اإلجيار توبدال

اعتما ات امليزا ية ابلكامل، قد تآرأ بعض الفروق يف أ اء امليزا ية ككل، إ فاق  امن أ ه يتوقع حالي   الرغ وعلى  -15
ويف أ اء امليزا ية حبسبببر األبواي، مبا يف ذلك بسببببر الفروق يف متوسبببط النسببببة امل وية النهائية للنفقات ابليورو مقار ة مع 

 االف اضات الوار   يف التوقعات.
 

 2019-2018 لةرتةلالرةيد وري املنة   استخدام
 

  قد خصبببببببببببببّ   والر أمريكياليني م 3.6 ة قيمته الصبببببببببببببافيةالبال  2019-2018لف   للرصبببببببببببببيد غ  املنفق ا إنّ  -16
اق اح مرفوع ابالستنا  إىل  2019حبسر ما أذن به املؤمتر يف يوليو/متوز  2021-2020يف الف    الستمدامات ملر  واحد 

وعلى حنو  .202010وأقره اجمللس يف يوليو/متوز  املشببببب   املشببببب   للجنة الربانمج واملالية وافق عليه االجتماع االجتماعإىل 
 ماليني  والر أمريكي ابلكبببامبببل يف الف   6.3يلسببببببببببببببتمبببدم مبل   2021،11مبببا ألبل بببا ببببه  نبببة املببباليبببة يف مبببارس/آذار 

حسببباابت عامي ابالسبببتنا  إىل . وسببب فع تقرير عن أ اء امليزا ية النهائي 2ا دول على حنو ما هو مّبني يف  2020-2021
 .2022يف مايو/أاير  2021و 2020

  

                                                 
 . REP/164CLلوثيقة من ا)أ( و)ي( 17الفقر    10
 .FC 185/9 الوثيقة  11

https://www.fao.org/3/nd238ar/nd238ar.pdf#page=10
https://www.fao.org/3/ne678ar/ne678ar.pdf
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  آالف الدوالرات األمريكية( 2019-2018: استخدام الرةيد وري املنة  للةرتة 2اجلدول 
 دوالر أمريكي ال ند

 000 2  :19- ائحة كوفيداستجابة املنظمة الشاملة  –النظ  ال ذائية واألمن ال ذائي يف العامل  -1

 لعمالةاإل ماج االقتصببببببببببببا ي واحلماية االجتماعية للحد من الفقر:  ع  احلكومات يف التصببببببببببببدي 
 19-عي املستدام يف سياق التعايف االقتصا ي من كوفيدامن أجل التحويل الزر  األطفال

500 

اإلحصاءات الت ذوية عرب أحناء املنظمة واستحداث إحصاء صنع القرار: مواءمة من أجل البياانت 
قاعد  البياانت اإلحصبببببببببائية املوضبببببببببوعية يف  اط ال ذائية" مالئ  لل اية منه يفدبعنوان "األغذية واأل

 (FAOSTAT) منظمة األغذية والزراعة

500 

وحتليلها" و" ظام مؤئببببر رصببببد أسببببعار األغذية "التجار  اإللك و ية ومعاي  السببببالمة ال ذائية. أ ا  
 اإلجها  يف الزراعة"

500 

تعزيز قدر  أصبببحاي احليازات الصببب    على الصبببمو  من أجل التعايف: تعزيز قدر  احلكومات على 
من خالل االسببببببببببببببتفمبببارات يف  19-متكني التعبببايف االقتصببببببببببببببببا ي واالجتمببباعي يف أعقببباي كوفيبببد

 القآاعات الزراعية ال ذائية

500 

 580 الرقمنة مال التحسينات يف -2

 350 ا  رافية املكا يةأمن املعلومات والبياانت  -3

 150 مركز عمليات الآوارئ -4

 500 مرافق إ ار  الشؤون األمنية واألزمات والتحك  اا -5

 580 3 اجملموع الكلي

 


