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 وجزامل
 
 وافق املؤمتر مبوجب قراره CR 8/2021 2022 على اعتمارات امليزايية للفرتة الصاارر عن رورته الاايية وارربين-

 فحوىبشااااااااااااااااااأن  هتوجيهاااااتااااأعطى و روالر أمريكي، وعلى برانمج اليماااا ،  مالين 1 005.6 البااااال ااااة 2023
على التوزيع  ،2021 كايون ارول/ريساااااااامررورته الاامنة والسااااااااتن بييف املائة يف  ووافق اجمللس، يف 1.االقرتاحات

-2022التييفيالت على برانمج اليم  وامليزايية للفرتة " حساااااااااااب أبواف امليزايية يفالصاااااااااااافية  العتماراتح لقاملن
2023".2 

  ثة الحتساااااااااف تنفيذ  ط  احمليف  الصااااااااافية مقاب  االعتمارات الساااااااانتن فرتة  يفوييرض هذا التقرير ارراء املتوقع
إليفاق ل التوقيات احلالية 1رر يف اجليفول تاملنظمة. و  يفوعملية الرصاااااااااااااايف  2022يف عام الساااااااااااااانتن اليم  لفرتة 
  10إىل  7ومااان  5إىل  1يف ارباااواف مااان  2023-2022لااالااافااارتة  لاااالعاااتاااماااااااارات الصااااااااااااااااااااافاااياااااااةالاااكاااااااامااااااا  

مع املمارساااااة احلالية، سااااايتر يق  أي أرصااااايفة     ا. ومتاشاااااي  الوظيفية( وارهيفاف 5، واهليفف ارفضاااااليات ارربع)
( إىل فرتة 13( واإليفاق ارمين )الباف 12( واإليفاق الرأمسايل )الباف 6 منفقة يف برانمج التياون التقين )الباف

 املالية. لالئحة ااملقبلة وفق  السنتن 
   ف( 5-4مع املارة  اومتاشاااااااي   2023-2022 السااااااانتن لفرتةالصاااااااافية مقاب  االعتمارات  املتوقع ارراء على وبناء( 

 من 9و 4و 3و 2و 1 اربواف إىلمن الالئحااة املاااليااة، يىلطلااب إىل اللفنااة املوافقااة على عمليااات النقاا  املتوقيااة 
 .10و 8و 7و 5اربواف 

  ثاااة مليلومااااتاب اللفناااة إبالغوساااااااااااااايتر  للفرتة الصااااااااااااااااافياااةالعتماااارات اراء املتوقع مقاااابااا  ار عن ةالقاااارمااا احملااايف 
سيتر اإلبالغ عن ارراء النهائي  بينما .2023واملوافقة عليها يف يوفمر/تشرين الااين  هاالستيراض 2022-2023

 .2024أاير /يوما شهر يف 2023و 2022 يعام ساابتحل

 
 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

 
  الناشاااااااااااااام عن تنفيذ برانمج اليم   2023-2022 للفرتةامليزايية املتوقع  راءأب اعلم   ار ذجلنة املالية  إىليطلب 

 .امليزايية أبواف بناملتوقية  النق عمليات  إجازةو  1يف اجليفول  ما هو مبن  ك

 
 مسودة املشورة

 :اللجنة إن
 
 ؛تنفيذ برانمج العملالناشئة عن  2023-2022يزانية املتوقعة للفرتة امل تنفيذبنتائج  اعلم   أخذت 

  8و 7و 5 األبواب من 9و 4و 3و 2و 1األبواب  لصاحل امليزانية أبواب بنياملتوقعة  النقلعمليات  أجازتو 
 .10و

  

                                                 
 . 2021/8CRوالوثيقة   REP/2021Cمن الوثيقة  70إىل  65 من الفقرات  1
 . REP/168CLمن الوثيقة  12و 11الفقراتن   2

http://www.fao.org/3/na421en/na421en.pdf#page=24
https://www.fao.org/3/ng170ar/ng170ar.pdf
http://www.fao.org/3/na421en/na421en.pdf#page=24
https://www.fao.org/3/nh512ar/nh512ar.pdf
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 قدمةامل
على اعتمااارات امليزاييااة للفرتة  الصاااااااااااااااارر عن رورتااه الااااييااة وارربين CR 8/2021، مبوجااب قراره مؤمتر وافق -1

بشااااااااااااااااااأن فحوى  هتوجيهااااااتاااااوأعطى روالر أمريكي، وعلى برانمج اليمااااا ،  مالين 1 005.6الباااااال اااااة  2022-2023
، على التوزيع املنقح 2021 كايون ارول/ريساااااااااااااامر يف يف رورته الاامنة والسااااااااااااااتن بييف املائة ووافق اجمللس 3.االقرتاحات

 4."2023-2022لالعتمارات الصافية حسب أبواف امليزايية يف "التييفيالت على برانمج اليم  وامليزايية للفرتة 

يز املارة  -2 اليت صاااااااااااااو ت  من الالئحة املالية للميفير اليام حتم  االلتزامات يف حيفور املبالغ امليتميفة يف امليزايية 1-4وُتىل
ارموال من  يكفي مامن الالئحة املالية، إرارة االعتمارات مبا يضمن توف   6-4مبوجب املارة  ،يتوىل امليفير اليامعليها املؤمتر. و 

 )أ( من الالئحااة املاااليااة على إبالغ جلنااة املاااليااة بيمليااات يقاا  ميينااة 5-4. وتنص املااارة السااااااااااااانتنلت طيااة النفقااات  الل فرتة 
 على عمليات النق  بن أبواف امليزايية. املالية جلنة( من الالئحة املالية أن توافق )ف5-4بن الشىليب، فيما تستوجب املارة 

 ة اللفنااة ويلتمس موافقا ،2023-2022لفرتة ل الصااااااااااااااافياة عتمااراتاال هذا التقرير أراء امليزايياة املتوقع مقااب  يرضوي -3

  .2023-2022عن تنفيذ برانمج اليم  للفرتة  شئةالنا امليزايية أبوافبن  املتوقيةعلى عمليات النق  

 2023-2022لفرتة املالية لأداء امليزانية املتوقع 
الذي يقيس  ملنظمةاب اخلاصالقائر على النتائج  طاراإلإىل  ابالسااااااااتنار ،2023-2022اليم  للفرتة  برانمج نفذيىل  -4

وارهيفاف  5ميفى حتقيق ارفضليات ارربع وجماالت ارولوية الراجمية بواسطة مؤشرات أهيفاف التنمية املستيفامة واهليفف 
التوليفي الساااااتيراض  التقرير الوظيفية واربواف اخلاصاااااة من  الل مؤشااااارات ارراء الرئيساااااية اخلاصاااااة على النحو املبن  يف

 2022.5منتصف امليفة ليام 

واعتبارات الناشااااااااااااائة عن  طي  اليم  و  ذلك عن الناُتةاملتوقية بن أبواف امليزايية  اإلمجاليةترر عمليات النق  و  -5
 للموافقة عليها من قب  جلنة املالية. 1جليفول ( من امور )هالتنفيذ ار رى يف الي

 الدوالرات األمريكية(حسب األبواب )آبالف  2023-2022 أداء امليزانية املتوقع للفرتة :1اجلدول 
 

 أبواف امليزايية الباف

برانمج اليم  وامليزايية 
 للفرتة املييف ل 

2022-2023 
 CL 168/3 الوثيقة

صايف اإليفاق 
 املتوقع

 املتوقعالرصييف 
 مقاب  االعتمارات

 ا(ها) )ر( )ج( )ف( )أ(

 (100 3) 538 159 438 156 إيتاج أفض  1

 (756 4) 346 134 590 129 ت ذية أفض  2

 (635 1) 853 119 218 118 بيئة أفض  3

                                                 
 . 2021/8CRوالوثيقة   REP/2021Cمن الوثيقة  70إىل  65 من الفقرات  3
 . REP/168CLمن الوثيقة  12و 11الفقراتن   4
  FC 195/8 –PC 135/2ة الوثيق  5

http://www.fao.org/3/na421en/na421en.pdf#page=24
https://www.fao.org/3/ng170ar/ng170ar.pdf
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 (237) 989 123 752 123 حياة أفض  4

5 
 اجلورة الفنية واإلحصاءات واملواضيع املشرتكة

 واليوام  املسر عة
71 292 64 159 7 133  

  0 788 140 788 140 برانمج التياون التقين 6

  730 459 70 189 71 التواص  7

  917 1 630 33 547 35 واالتصاالت امليلوماتتكنولوجيا  8

 (633 3) 052 63 419 59 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه 9

  981 2 400 59 381 62 اإلرارة الكفؤة والفيالة 10

  600 0 600 الطارئة املصروفات 11

  0 000 14 000 14 اإليفاق الرأمسايل 12

  0 421 22 421 22 اإليفاق ارمين 13

 0 635 005 1 635 005 1 جمموع االعتمادات )الصافية(
 

 
 عن( 5إىل  1من  بواف)ار 5 ارفضاااليات ارربع واهليففبن أبواف امليزايية ضااامن املتوقية النق   عمليات تنشاااأ -6

 التخصااااااصااااااات عر التياون تيزيز أج  ومنتييفر التخصااااااصااااااات. املمن  الل الصاااااانيفوق  أقالير املنظمةإىل  املقيفماليفعر 
ص لتنفيذ على املسااااتوى القطري، ايفعر لا مي   ليم وا  الينم 8.5 بقيمةتييفر التخصااااصااااات املالصاااانيفوق  اعتمارات صاااا 

اليابرة والتحفيزية املبتكرة  االتاجملمتوي  أج   منلألفضااااااااااااااليات ارربع  ،5يف امليزايية حتت الباف  يفرجةواملروالر أمريكي 
 القطري للتحلي  القطري املشااارتإ وإطار ارمر املتحيفة للتياون من أج  التنميةوتيزيز اليفعر على املساااتوى للتخصاااصاااات 

  .املستيفامة

توقيات أراء امليزايية ضااااااامن ارفضاااااااليات ارربع، ومع أما ال تؤري إىل عمليات يق  كب ة بن أبواف  تتأثركما  -7
البيئة اخلارجية  على للت ي ات اليت تطرأاملفصااااااااا   الرامي إىل تيزيز اساااااااااتفابة املنظمة اليفينامية  طي  اليم   بفي امليزايية، 

وتيم  . والقضاااي الناشائة وتابيت هذه االساتفابة، مبوازاة التخفيف من املخاطر وتقليص املقايضاات إىل أقصاى حيف  كن
الياملية  ال ذائيةزمة اروالتحيفايت املتزاييفة النامجة عن  اآل ذة يف التطوراروضاااع  ملياجلةعملها  طريقة املنظمة على تييفي 

 ت    املناخ والظواهر املنا ية القصاااااوىاجلارية، و  النزاعاتواليوام  املسااااااهة فيها، مبا يشااااام  احلرف يف أوكراييا و  ها من 
وحالة التباطؤ االقتصاااري الراهنة. وعلى النحو املشااار إليه يف اسااتيراض منتصااف امليف ة، تساا  املنظمة يف االُتاه الصااحيح 

 اهتا يف موعيفها وابجلورة املطلوبة.لتنفيذ ميظر مساه

( فتيزى بشااااااااااااااك  كب  إىل النفقات حوكمة املنظمة واإلشااااااااااااااراف والتوجيه) 9ة إىل الباف املتوقي النق  عملية أما -8
الذي  يف املنظمة اإلطار االساااارتاتيفي لسااااياسااااات تييفر الل ات للمتطلبات املتنامية لتنساااايق وتنفيذ بةاإلضااااافية لالسااااتفا

 اخمصااااصاااا  مالين روالر أمريكي  0.5. وتتضاااامن النفقات يف هذا الباف من أبواف امليزايية مبل  ا بقيمة اجمللسصااااارق عليه 
 ورقيقة. تقيفمي ارعاءات سرية وتيزيز قيفرة أصحاف املصلحة يف املنظمة على عبء التحقيق  ليفعرملكتب املفتش اليام 

مالين روالر  3.0و روالر أمريكي مالين 1.9و روالر أمريكي مالين 0.7عمليااات النقاا  املتوقيااة بقيمااة أمااا  -9
ى فتيز تباع ا، )اإلرارة(  10والباف ( تكنولوجيا امليلومات واالتصاااااااااااااااالت) 8والباف ( التواصاااااااااااااا ) 7من الباف  أمريكي

 .اليفمنوذج اسرترار التكضمن لمبالغ املسرترة من املشاريع لاملتوقع  التوزيعساس إىل ابر
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 إليفاق ارميناو ( 12)الباف  اإليفاق الرأمسايلو ( 6منفقة يف برانمج التياون التقين )الباف     أي أرصاااااااااااايفة إن  و  -10
تظهر على أما قيف أيفقت  فهي ابلتايلو  ،ةاملالي الالئحة مع متاشااااااااي ا التالية املالية الفرتة يف السااااااااتخيفامها تنق ( 13)الباف 

عن أراء امليزايية النهائي يف هذه اربواف كفزء  2024وسااااااااااا فع تقرير إىل جلنة املالية يف مايو/أاير . 1ابلكام  يف اجليفول 
 .2023-2022ارجهزة الرائسية يف إطار تقرير تنفيذ الرامج للفرتة  و  ها منمن التقارير املنتظمة بشأن أراء امليزايية، 

وُتيفر عن كاب.  اخلاص ابملنظمةرترار التكاليف منوذج اسااااا ضااااامنعمليات اسااااارترار التكاليف ويساااااتمر رصااااايف  -11
لضااااامان قياس تكاليف املنظمة وتوزييها بشاااااك  صاااااحيح بن مجيع مصاااااارر  املنقحة الساااااياساااااة ه مت وضاااااعأي اإلشاااااارة إىل

وتضااااامن  6.التموي ، متاشاااااي ا مع ساااااياساااااة منظومة ارمر املتحيفة واملمارساااااات اليت تشااااافيها اجلميية اليامة لألمر املتحيفة
ن الشفافية واإليصاف كاليف املشروع الفيلية وحتس  تبن  النفقات بيفق ة تأن  وقياسها املنهفية امليتميفة لتصنيف التكاليف

 املوارر.يف  شركاءالواملساءلة أمام ارعضاء و 

للموظفن  وتكاليف الوحيفة املوح يفةبن تكاليف املوظفن الفيلية اال تالف  والفرق يف تكاليف املوظفن ه إنو  -12
يف تكاليف  ةجيابيإق و ، من املتوقع حتقيق فر 2023-2022 إىل الفرتة ابلنساااااااااااااابةما. و  ساااااااااااااانتنيف فرتة امليفرجة يف امليزايية 

يف  وتيزى هذه الفروق اإلجيابية .اليمالتصرف  سيرق و فر بييف  صر  ،تقريب ا أمريكي روالر مالين 7.0 ااملوظفن قيفره
والوفورات  الصااااااااااااااافية للمرتبات امليزايية يف املرصااااااااااااااورة املبالغ عن تق  اليت الزايراتإىل حيف كب  إىل  2023-2022الفرتة 

 التوظيف التالتأ  ات يف خمططات الساااااااااافر. كما طرأت وفورات يف اسااااااااااتحقاقات وبيفالت أ رى ما : بيفالنامجة عن 
 .ومنح التيلير والتقاعيف اإلعالة وإعاية اإلجيار توبيفال والنق ،

للموظفن، ما   يفةوح  ميظر ارسااااااااااااااباف الكامنة وراء أي فروق بن التكاليف الفيلية وتكاليف الوحيفة امل إنو  -13
 مركزيللرصاااايف بشااااك    ضااااعتكاليف املوظفن  يف الفروقف. املنظمةعن يطاق ساااايطرة   ارجة ، هياالكتوارية التقييمات

يف احلساااااااابت املالية اخلاصااااااة مبميع الرامج مبا يتناسااااااب مع تكاليف املوظفن  الساااااانةيف ماية  ييفرجأي فائض أو عفز و 
 .وحيفةاملتكبيفة ابملييفالت امل

تطرأ بيض الفروق يف أراء امليزايية كك ، فقيف ابلكام ، اعتمارات امليزايية اآلن أن يتر صرف ومع أيه من املتوقع  -14
لفروق يف متوسااا  النسااابة املئوية النهائية للنفقات ابليورو مقارية مع ويف أراء امليزايية حبساااب اربواف، مبا يف ذلك بسااابب ا

 االفرتاضات الواررة يف التوقيات.

                                                 
 .71/243قرار اجلميية اليامة لألمر املتحيفة من  35الفقرة   6
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