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 موجز 

   ما بني  عمليات النقل بني ال امج ول  2021استتتتتتتتت املتتتتتتتتل ننة املالية /اللرنة  ل او م   تشتتتتتتتتا ن ال ا
الناشتتتن عن   2021-2020وأخذت علًما أبداء امليزااية للفرتة  .2021-2020أبواب امليزااية لفرتة الستتتنتني  

؛ وأخذت علًما 2019-2018تنفيذ باانمج ال مل واستتتتتتتتتتدةاغ اارنتتتتتتتتتةة دا املنفقة من اعتمادات الفرتة 
؛ وتطّل ل إىل 10و 8و  5و 4و  3و 2و  1ب مليات النقل اليت ستتتتتتتتتتتق أن وا قل عليإا اللرنة إىل اابواب 
 2022.1اير تلقي التقا ا النإائي خالل دورهتا املقتلة املزمع عقةها ل ما و  أ

 استتتتتتتتتتناًدا إىل ظستتتتتتتتتا ت املنظمة   2021-2020لميزااية ل الفرتة املالية  النإائي لداء  ااهذا التقا ا   و  اض
ل   ت  2021-2020للفرتة  النفقتتات النإتتائيتتة  أمتتا   دا املااج تتة. ل املتتائتتة من اعتمتتادات  رتة   99.6شتتتتتتتتتتتتتتكتتّ
 دوالر أما كي.ن و ملي 4.2منفق بقيمة  رنية دا ؤدي إىل السنتني، ما 

 

 

 التوجيإات املطلوبة من ننة املالية

 مسودة املشورة 

 إّن اللجنة: 
 إىل حسذذذذذذذذذذذاات املن مذة      اسذذذذذذذذذذذتنذاد ا 2021-2020لفرتة يف اميزانيذة  للالنهذائ   داءألأخذتت علمذ ا ا

 ن دوالر أمريك ؛و ملي 4.2املراجعة، والرصيد    املنفق بقيمة 
   2018وأحاطت علم ا املعلومات املقدمة بشذذذان اسذذذتلداي الرصذذذيد    املنفق من اعتمادات الفرتة-

 ؛2019
   ( 13( واإلنفاق الرأمسايل )الباب  7وذّكرت أبّن أي أرصدة    منفقة يف برانمج التعاون التقين )الباب

عمًل  أبحكذاي الًلئةذة   2023-2022( سذذذذذذذذذذذوة اذان إىل  رتة السذذذذذذذذذذذنتني  14واإلنفذاق األمين )البذاب  
 املالية؛

   لع النةو املبنّي يف ع  10و  8و  5و  4و  3و  2و  1ووا قذذت علع عمليذذات النقذذل النهذذائيذذة إىل األبواب
 .2اجلدون 

 

  

 
 CL 168/9 الوثيقة ل  16الفقاة  1

https://www.fao.org/3/ng639ar/ng639ar.pdf#page=5
https://www.fao.org/3/ng639ar/ng639ar.pdf#page=5
https://www.fao.org/3/ng639ar/ng639ar.pdf#page=5
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 املقّدمة 

املنظمتتتتتتةوا ق   -1 قااره  مؤمتا  مبوجتتتتتته   ،CR13/2019  للفرتة  ، على امليزاايتتتتتتة   التتتتتتتال تتتتتتة   2021-2020اعتمتتتتتتادات 
من الالئحتة املتاليتة، استتتتتتتتتتتتتتت متال أي   2-4مال ني دوالر أما كي، وأجتا  للمتة ا ال تاغ، ب ل النظا عن املتادة    1  005.6

على اقرتاح  بناءً   2021-2020، الستتتتتتدةامات ملاة واظةة ل الفرتة 2019-2018رنتتتتتية دا منفق من اعتمادات الفرتة 
سيتم ر  ه إىل االجتماع املشرتك بني ننيت ال انمج واملالية ليوا ق عليه االجتماع املشرتك واجمللس ل اجتماعيإما امل قود ن 

الت ة الت اإلملتتتتتتتتتتتتا ية ل باانمج ال مل  2020املنظمة ل  وليو  متو   وأقّا جملس   2020.2ما و أاير    –ل أبا ل ايستتتتتتتتتتتتان  
  2019-2018ملاة واظةة للانتتتية دا املنفق من اعتمادات الفرتة ووا ق على االستتتتدةاغ   2021،3-2020ة وامليزااية للفرت 

 4والر أما كي.مال ني د 6.3بقيمة 
ا  اداء املتوقع  2021آذار  ول متتتار     -2 وال وامتتتل اليت   2021-2020الفرتة  ل  لميزاايتتتة  ل، أختتتذت اللرنتتتة علمتتتً

 8و 5و  4و 3و  2و 1تكمن وراء عمليتات النقتل املتوق تة بني أبواب امليزاايتة، وأجتا ت عمليتات النقتل املتوق تة إىل اابواب  
علًما أبّن عمليات النقل اليت ستتتتتق أن   ةاللرن، أظاطل  2021او م   تشتتتتا ن ال ا   ول  11.5و 9و  6من اابواب    10و

، وشتتّر ل اإلدارة على اذاذ التةابا الال مة لضتتمان التنفيذ الكامل ل انمج ال مل وامليزااية مطلوبةوا قل عليإا ما  الل  
 2021.6-2020للفرتة 

وذلك ملناقشتتتتتتتتتتإا   2021-2020اعتمادات الفرتة للميزااية مقابل نتتتتتتتتتال    النإائيةو  اض هذا التقا ا احلصتتتتتتتتتيلة  -3
 واملوا قة عليإا.

 احلصيلة اإلمجالية ألداء امليزانية خًلن  رتة السنتني 
و ستتتتتتنة هذا ااداء   .2021-2020إبجيا  أداء امليزااية اإلمجايل مقابل نتتتتتال اعتمادات الفرتة   1انةول    اض   -4

اج ة، مع ت ة له و ًقا لستتتتتتتتتتتت ا نتتتتتتتتتتتتال الةوالر ااما كي مقابل اليورو ل ظستتتتتتتتتتتتا ت املنظمة دا املا  الف ليإىل اإلافاق  
 .2021-2020 ل باانمج ال مل وامليزااية للفرتة 1.22امل مول به وقةره 

 آبالة الدوالرات األمريكية() 2021-2020عرض عاي ألداء الربانمج العادي يف الفرتة  -1اجلدون 
  CR 13/2019   1 005 635/الوثيقة  2021-2020نال االعتمادات للفرتة 

  418 001 1 2021-2020نال اإلافاق  مل ةل امل مول به ل امليزااية للفرتة 
  217 4 2021-2020الانية مقابل نال االعتمادات للفرتة 

اّظل من رنية االعتمادات الصا ية دا املنفقة للفرتة 
ُ
  C 2019/REP  3 579/الوثيقة  2019-2018املتلغ امل

اّظل من الفرتة  2021-2020نال اإلافاق للفرتة 
ُ
  579 3  2019-2018 مل ةل امل مول به ل امليزااية واملموَّل من املتلغ امل

اّظل من الفرتة 
ُ
 0  2019-2018الانية مقابل املتلغ امل

 
  2019 13قاار املؤمتا و  C 2019/REP/ب  من التقا ا  73الفقاة  2
 CL 164/REP الوثيقة ل  14الفقاة  3
 CL 164/REPالوثيقة /أ  ل  17الفقاة  4
 CL 166/10الوثيقة ل  24الفقاة  5
 CL 168/9الوثيقة ل  16الفقاة  6

https://www.fao.org/3/na421ar/na421ar.pdf#page=23
https://www.fao.org/3/nd238ar/nd238ar.pdf#page=9
https://www.fao.org/3/nd238ar/nd238ar.pdf#page=9
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/nd238ar/nd238ar.pdf#page=10
https://www.fao.org/3/nd238ar/nd238ar.pdf#page=10
https://www.fao.org/3/ne891ar/ne891ar.pdf#page=6
https://www.fao.org/3/ne891ar/ne891ar.pdf#page=6
https://www.fao.org/3/ne891ar/ne891ar.pdf#page=6
https://www.fao.org/3/ng639ar/ng639ar.pdf#page=5
https://www.fao.org/3/ng639ar/ng639ar.pdf#page=5
https://www.fao.org/3/ng639ar/ng639ar.pdf#page=5
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مليون دوالر أما كي مقتتابتتل نتتتتتتتتتتتتتتتتال   1  001.4، أافقتتل املنظمتتة متتا جمموعتته  1وعلى النحو املتنّي ل انتتةول   -5
مليون   1 005.6مليون دوالر أما كي مقابل متلغ   4.2منفق بقيمة   داوستتتتّرل رنتتتتية  .2021-2020االعتمادات للفرتة 

 ل املائة . 99.6أافقل بنستة  أهنا /أي  2001-2020دوالر أما كي من نال االعتمادات للفرتة 
والوارد ل تقا ا تنفيذ ال امج للفرتة  2021إىل ذلك، وعلى النحو املتوقع ل او م   تشتتتتتتتتتتا ن ال ا  و إلملتتتتتتتتتتا ة   -6

الذي قة    2019-2018لانتتتتتتتية نتتتتتتتال االعتمادات دا املنفقة للفرتة  املاّظلاملنظمة كامل املتلغ  أافقل   2020-2021،7
 ملاة واظةة. الستدةامه 2021-2020أتيح ل الفرتة 

بفتتارق إجيتتات ل تكتتاليف املوهفني، وهو الفتتارق بني تكتتاليف   2021-2020ل الفرتة  لنفقتتات الف ليتتة  وأتثات ا -7
مليون دوالر    12وبلغ الفتارق اإلجيتات النإتائي التذي قتّةر ل الستتتتتتتتتتتتتتابق مبتلغ   املوهفني املقارة ل امليزاايتة وتكتاليفإم الف ليتة.

مل الائيستتية اليت ستتا ل ل  قيق هذا الفارق اإلجيات الزايدات اليت  مال ني دوالر أما كي، وتشتتمل ال وا 14.4 8أما كي،
تقل عن املتالغ املانتتودة ل امليزااية للماتتات الصتتا ية ملوهفي الفلة الفنية ل ب ل املواقع امليةااية، و مية جةول املاتتات  

-ائحتة كو يتةرتفتاع قيمتة التةوالر ااما كي وجت ملوهفي  لتة ادتةمتات ال تامتة ل رومتا ول ال تة تة من مااكز ال متل ااخا  وا
 تتل بتأجيل الةراسات االستقصائية لتكاليف امل يشة ملواقع ال مل.اليت تس 19

 عمليات النقل بني أبواب امليزانية 
وااتتةرجتتل .  2ل انتتةول    2021-2020تاد عمليتتات النقتتل النإتتائيتتة بني أبواب امليزاايتتة مقتتابتتل اعتمتتادات الفرتة   -8

 .2021هبا ننة املالية ل او م  تشا ن ال ا   أجا تعمليات النقل ملمن اابواب اليت  مجيع
تشتتتتتمل: دعم اجملاالت    9أبواب امليزااية و ةر اإلشتتتتتارة إىل أّن ال وامل اليت تكمن وراء عمليات النقل املتوق ة بني -9

 ؛ واملصتتتتتتاو ات  6إىل    1املت ةد التدصتتتتتتصتتتتتتات /اابواب الشتتتتتتاملة املستتتتتتترةة ذات ااولو ة ال اجمية من خالل الصتتتتتتنةوق 
 ؛ والتنفيذ التةرجيي 10و  8اإلملتا ية دعًما لت ةد الل ات وإاتا  الواثئق والزايدة احلادة ل االجتماعات اال رتاملتية /التا ن 

 ؛ والفاوق بني 11/التاب  19- ؛ واملصاو ات ذات الصلة جبائحة كو ية11و  9لنموذ  اسرتداد التكاليف انة ة /التا ن  
 اابواب .مجيع املقارة ل امليزااية وتكاليفإم الف لية ل  رتة السنتني / تكاليف املوهفني

ني  مال  0.4تشتتتتتمل موارد إملتتتتتا ية اصتتتتتصتتتتتة ملكته املفت  ال اغ /  10و ةر اإلشتتتتتارة إىل أّن النفقات ل التاب  -10
 .ا إلجااء التحقيقاتدوالر أما كي  لضمان التمو ل الكال دطة عمله، وال سيم

تُ ز  إىل الفاوق ل متوستتتتتتتتتتت  امليزااية حبستتتتتتتتتتته اابواب، وهي   ، طاأت ب ل الفاوق ل أداء10اوكما كان متوق ً  -11
/ظوكمتة املنظمتة   10، ال ستتتتتتتتتتتتتتيمتا ل التتاب الواردة ل التوق تاتتلتك امللو ة النإتائيتة للنفقتات  ليورو مقتاراًة مع   النستتتتتتتتتتتتتته
 /اإلدارة . 11والتاب 

 
 C 2023/8الوثيقة  7
 FC 188/5الوثيقة ل  14الفقاة  8
 . C 2023/8والوثيقة  FC 188/5ل الوثيقة  13إىل  7، والفقاات CL 166/10ل الوثيقة  24الفقاة  9

 FC 188/5ل الوثيقة  15الفقاة  10

https://www.fao.org/3/ng715ar/ng715ar.pdf#page=5
https://www.fao.org/3/ng715ar/ng715ar.pdf#page=5
https://www.fao.org/3/ng715ar/ng715ar.pdf#page=5
https://www.fao.org/3/ne891ar/ne891ar.pdf#page=6
https://www.fao.org/3/ng715ar/ng715ar.pdf#page=5
https://www.fao.org/3/ng715ar/ng715ar.pdf#page=5
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 حبسب األبواب )آبالة الدوالرات األمريكية(  2021-2020أداء امليزانية للفرتة  -2اجلدون 

 اهلةل االسرتاتيري  التاب
 أو الوهيفي 

الت ة الت اإلملا ية  
على باانمج ال مل 
وامليزااية للفرتة  

2020-2021 
   CL 164/3/الوثيقة 

نال النفقات 
املتوق ة ل او م    

 2021تشا ن ال ا  
   FC 188/5/الوثيقة 

نال النفقات النإائية  
املمولة من نال 

-2020اعتمادات الفرتة 
/حمتسًتا بناء على   2021

  * م ةل امليزااية 

الانية مقابل 
 االعتمادات 

عمليات النقل 
بني أبواب 
 امليزااية 

 /   هت   -/و=   /هت  /د   /   /ب  /أ  
املسا ة ل القضاء على انوع  1

واا ةاغ اامن ال ذائي وسوء 
 الت ذ ة 

85 795  90 360  90 001  (4 206) 4 250  

ج ل الزراعة وال ا ت ومصا ة  2
 اامساك أك ا إاتاجية واستةامة 

202 407  204 855  205 529  (3 122) 3 150  

  700 2 (696 2)  625 69  442 70  929 66 احلّة من الفقا ل الا ف  3

متكني اظم  راعية ودذائية أك ا  4
  وكفاءة مشواًل 

113 766  113 902  114 708  (942) 950  

 ايدة قةرة ستل كسه ال ي   5
على الصمود أماغ التإة ةات 

 واا مات

55 823  56 013  55 967  (144) 150  

واإلظصاءات انودة الفنية  6
واملوامليع املشرتكة /ت ّا املناخ  
واملساواة بني اننسني واحلوكمة  

 والت ذ ة  

67 225  57 382  56 898  10 327  (10 300) 

    0  788 140  788 140  788 140 باانمج الت اون التقن  7

  200 2 (159 2)  036 75  841 75  877 72 التوانل  8

 (900 1)  927 1  451 34  747 34  378 36 امل لوماتتكنولوجيا  9

ظوكمة املنظمة واإلشاال  10
 والتوجيه 

58 836  61 400  59 643  (807) 850  

 (050 2)  439 5  459 59  592 60  898 64 اإلدارة الكفؤة والف الة  11

    600  0  0  600 املصاو ات الطارئة  12

    0  892 16  892 16  892 16 الاأمسايل اإلافاق  13

   0  421 22  421 22  421 22 اإلافاق اامن  14

   217 4  417 001 1  635 005 1  635 005 1 اجملموع 

 . 2019- 2018موَّل من املتلغ املاّظل من الفرتة املمال ني دوالر أما كي   3.6*  ست ن جمموع نال اإلافاق ل ال مود /هت  متلغ 
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  وباانمج 13  وباانمج اإلافاق الاأمسايل /التاب  7وتُنقل اارنتتتتتتتتتتتتتةة دا املنفقة ل باانمج الت اون التقن /التاب  -12
، مبتا  تمتاشتتتتتتتتتتتتتتى مع اللوائح املتاليتة، وتُ اض  لتتايل على أهنتا أافقتل الالظقتة  إىل الفرتة املتاليتة  14اإلافتاق اامن /التتاب  
 وتاد ل ما  لي م لومات إملا ية عن هذه اابواب ادانة. .2و 1 لكامل ل انةولني 

ني دوالر   مال  51.5/باانمج الت تاون التقن  حمتستتتتتتتتتتتتتتتًتا بنتاًء على م تةل امليزاايتة    7وبلغ إمجتايل النفقتات ل التتاب   -13
  89.3و ُتتاح الانتتتتتتتتتتتتتتيتة دا املنفق وقيمتته   ني دوالر أما كي. مال  140.8تتال تة  أما كي مقتابتل اعتمتادات  رتة الستتتتتتتتتتتتتتنتني وال
د سم   كااون   31الت اون التقن ل ا ة  لت طية التزامات باانمج  ،2021-2020مال ني دوالر أما كي من اعتمادات الفرتة  

تستتتتتتتتريل  2021-2020و إلملتتتتتتتتا ة إىل ذلك، ف خالل الفرتة  من الالئحة املالية. 3-4عماًل أبظكاغ املادة    2023ااول 
-2018مال ني دوالر أما كي كإافاق على املشتتتتتتتتتتتار ع مقابل الانتتتتتتتتتتتية دا املنفق املاّظل من اعتمادات الفرتة    85.9متلغ 
 يت ف إافاقإا اليوغ  لكامل.ال  2019

مال ني  3.8/اإلافتاق اامن  رنتتتتتتتتتتتتتتيتًةا دا منفق بقيمتة   14/اإلافتاق الاأمستايل  والتتاب   13وأاتج كتل من التتاب   -14
ني دوالر أما كي على التوايل، وسيتم تاظيل هذ ن املتل ني إىل  رتة السنتني املقتلة الستدةامإما  مال  2.3دوالر أما كي و
 املالية. الالئحةو ًقا اظكاغ 

الضتتتتتتتتتاور ة للميزااية /ب  من الالئحة املالية،  ُطله إىل اللرنة أن توا ق على عمليات النقل   5-4وعماًل  ملادة   -15
 2.70/  3ن دوالر أما كي  وو ملي  3.15/  2ن دوالر أما كي  وو ملي  4.25/  1  امليزاايتتة  إىل أبواب  11و  9و  6من اابواب  

و أما كي   دوالر  و  0.95/  4مليون  أما كي   دوالر  و  0.15/  5مليون  أما كي   دوالر  دوالر    2.20/  8مليون  مليون 
 .2مليون دوالر أما كي  على النحو املتنّي ل ال مود /   من انةول  0.85/ 10أما كي  و

 2019-2018استلداي الرصيد    املنفق للفرتة  
مال ني دوالر أما كي قتة خصتتتتتتتتتتتتتتّ    3.6التتال تة قيمتته الصتتتتتتتتتتتتتتا يتة    2019-2018إّن الانتتتتتتتتتتتتتتيتة دا املنفق للفرتة   -16

 الستناد إىل اقرتاح ما وع   2019حبسه ما أجا  به املؤمتا ل  وليو متو     2021-2020الستدةامات ملاة واظةة ل الفرتة  
وعلى حنو   2020.11ال انمج واملالية وا ق عليه االجتماع املشتتتترتك وأقاه اجمللس ل  وليو متو    يتالجتماع املشتتتترتك للرنإىل ا

على حنو    2021-2020مال ني دوالر أما كي  لكامل ل الفرتة   3.6، استتتتتتتتتتتتتتدةغ متلغ 12من قتلما أُبل ل به ننة املالية  
 .3ما هو مّتني ل انةول 

  

 
 CL 164/REPالوثيقة /ب  ل  17و/أ   17الفقااتن  11
 FC 188/5و FC 185/9الوثيقتان  12

https://www.fao.org/3/nd238ar/nd238ar.pdf#page=10
https://www.fao.org/3/nd238ar/nd238ar.pdf#page=10
https://www.fao.org/3/nd238ar/nd238ar.pdf#page=10
https://www.fao.org/3/ne678ar/ne678ar.pdf#page=6
https://www.fao.org/3/ng715ar/ng715ar.pdf#page=5
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 حبسب األبواب )آبالة الدوالرات األمريكية(  2021-2020أداء امليزانية للفرتة  -3اجلدون 
 صايف النفقات النهائية  البند 

  923 1 19-استرابة املنظمة الشاملة نائحة كو ية -النظم ال ذائية ال املية واامن ال ذائي  -1
االقتصادي واحلما ة االجتماعية للحة من الفقا: دعم احلكومات ل  اإلدما  

التصةي ل مل ااطفال من أجل التحو ل الزراعي املستةاغ ل سياق الت ال  
  523 19-االقتصادي من جائحة كو ية

التياانت من أجل ننع القاار: مواءمة اإلظصاءات الت ذو ة ع  أحناء املنظمة 
ب نوان "اادذ ة واامناط ال ذائية"  في  ل اض املنشود ل  واستحةاث إظصاء 

  480 قاعةة التياانت اإلظصائية املوملوعية ل املنظمة
أداة رنة أس ار اادذ ة و ليلإا واظاغ   الترارة اإللكرتواية وم ا ا سالمة اادذ ة

  424 مؤشا اإلجإاد ل الزراعة
الصمود من أجل الت ال: ت ز ز قةرة   ت ز ز قةرة أنحاب احليا ات الص اة على

 19-احلكومات على متكني الت ال االقتصادي واالجتماعي ل أعقاب جائحة كو ية

  496 من خالل االست مارات ل القطاعات الزراعية ال ذائية
  618 التحسينات ل جمال الاقمنة  -2
  334 أمن امل لومات والتياانت ان اا ية املكااية -3
  223 ماكز عمليات الطوارئ  -4
  482 ماا ق إدارة الشؤون اامنية واا مات والتحكم هبا  -5

  580 3 اجملموع الكل 
 


