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 الدورة التاسعة والستون بعد المائة
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 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 

 Keith Sumptionالسيد 
 األمين التنفيذي

 الهيئة األوروبية لمكافحة الحمى القالعية
 نتاج الحيواني وصحة الحيوانإلشعبة ا
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 موجز
 

  اإلدارية امليزانية رضتُع ،(اهليئة) القالعية احلمى ملكافحة األوروبية للهيئة املالية الالئحة عليه نصتتتتتتتتتتتتتت  مبا عمالا 
وتعطي هتتتتتتتذه الوثيقتتتتتتتة معلومتتتتتتتات عن امليزانيتتتتتتتة اإلداريتتتتتتتة للهيئتتتتتتتة . لإلحتتتتتتتاطتتتتتتتة املتتتتتتتاليتتتتتتتة جلنتتتتتتتة على للهيئتتتتتتتة
(MTF/INT/011/MUL وأيضاا عن حساب األمانة املتعدد األطراف )MTF/INT/004/MUL . 
 

 
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
 

  إّن جلنتتتة املتتتاليتتتة متتتدعوة إىل أختتتذ العلا بتتتاملعلومتتتات الواردة ة هتتتذه الوثيقتتتة واملتعلقتتتة بتتتامليزانيتتتة اإلداريتتتة للهيئتتتة
(MTF/INT/011/MUL وحبساب األمانة املتعدد األطراف )MTF/INT/004/MUL . 

 
 مسودة المشورة

 
  إّن اللجنة:

 
  أخذت علًما بالميزانية اإلدارية للهيئة(MTF/INT/011/MUL)   وبالمعلومات المتاحة عن حساااااااااااا

 .MTF/INT/004/MULاألمانة المتعدد األطراف 
 

 
  



FC 169/INF/4 3 

 

 معلومات أساسية
 
من دستور منظمة األغذية  14إّن اهليئة األوروبية ملكافحة احلمى القالعية )اهليئة( هي جهاز منشأ مبوجب املادة  -1

 متويل أمانته من مستتتتادات دوهلا األعضتتتتا  من خال  مستتتتادات ستتتتنوية للعضتتتتوية .ددها الدورات العامة. والزراعة وجيري
وقد جرت املوافقة عليها وعلى حستتتاب  2019-2018للفرتة  MTF/INT/011/MULوقد أرفق  طّيه امليزانية املقرتحة 

، من قبتتل التتدورة العتتامتتة الثتتانيتتة واألربع  للهيئتتة ال  ُعقتتدت ة رومتا MTF/INT/004/MUL األمتتانتتة املتعتتدد األطراف
وأوصتتتتتت  اللجنة التنفيذية بجبقا  جدو  اشتتتتتترتاكات األعضتتتتتتا  على حاله للفرتة املالية . 2017خال  شتتتتتتهر أبريل نيستتتتتتان 

د اللجنة التنفيذية النظر ة هذه ، على أن تعي2019-2018خال  الفرتة  MTF/INT/011/MULاحلالية بالنستتتتتتتتتبة إىل 
خال  الفرتة  MTF/INT/011/MULوقد حظي رصتتيد املدفوعات ة املستتألة قبل انعقاد الدورة العامة الثالثة واألربع . 

ا من خال  دفع املتأخرات املستتتتتتتتتتحقة على الدو  األعضتتتتتتتتتا  مبا قيمته  2015-2016 دوالر  75 000باملستتتتتتتتتاعدة أيضتتتتتتتتتا
 .2016دوالر أمريكي ة عام  87 125و 2015م أمريكي تقريباا ة عا

 
 واتفقتتتتت  اللجنتتتتتة التنفيتتتتتذيتتتتتة على النفقتتتتتات املوافق عليهتتتتتا وعلى عتتتتتدد الو تتتتتائ  ال  ينب ي اإلبقتتتتتا  عليهتتتتتا  -2
 ( هلذه الفرتة. 1-وف 2-وف 5-)ف
 
ن خال  موقد جرى متويل قستتتتتا كبب من برنام  عمل اللجنة التنفيذية بواستتتتتطة اتفاال ما  مع اال.اد األورو   -3

 2013و 2009و 2005املفوضتتتتتتتتتتتتتية األوروبية وبدعا مستتتتتتتتتتتتتتمر من خال  اتفاقات مالية الحقة ّ  إبرامها ة الستتتتتتتتتتتتتنوات 
مالي  يورو ملدة أربع ستتتتتتتنوات  8إبرام االتفاال األخب بشتتتتتتتأن املرحلة الرابعة بقيمة  2016وجرى ة مارس آذار . 2015و

 .2015أكتوبر تشرين األو   1النفاذ الرجعي اعتباراا من  ، على أن يكون تاريخ2019-2015من الدعا ة 
 
ا حستتاب أمانة  -4 خمصتتإل إلدارة مستتادات طوعية إضتتافية  MTF/INT/004/MULولدى اللجنة التنفيذية أيضتتا

من البلدان األعضتتتا  ة منظمة األغذية والزراعة الستتتتخدامها بشتتتكل أستتتاستتتي ة أنشتتتطة متستتتقة مع ا طة االستتترتاتيجية 
كان  و مبا ة ذلك االستتتتتتتتتتتتتجابة حلاالت الطوارم النامة عن مرض احلمى القالعية أو لدعا برام  بنا  القدرات.  للهيئة،

ووافقتتت  عليهمتتتا،  MTF/INT/004/MULاهليئتتتة قتتتد حبثتتت  ة دور تتتا العتتتامتتتة الثتتتانيتتتة واألربع  ميزانيتتتة وخطتتتة عمتتتل 
، تلقى 2016إىل  2013الفرتة املمتتتتتتدة من  وخال . 2019ديستتتتتتتتتتتتتتم  كتتتتتانون األو   31تتعتتتتتديتتتتتان تتتتتتاريخ  أال على

MTF/INT/004/MUL ( من أسرتاليا ونيوزيلندا وعدد من البلدان األعضا  األخرى  1 060 060أمواالا )دوالراا أمريكياا
 2019من أجل بنا  القدرات )برام  التدريب( ومن املتوقع أن يزيد الطلب على ذلك خال  الفرتة املمتدة حىت هناية عام 

   ستناداا إىل النوايا ال  عّ ت عنها البلدان األعضا .ا
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 MTF/INT/011/MUL 904200حسا  األمانة 
 )بالدوالر األمريكي( كما أقّرتهما الدورة الثانية واألربعين  2019و 2018ميزانيتا عامي 

 
 رمز النفقات

 
 2019 2018 العنصر

5300 
 

 392,801 373,620 مو فو الفئة الفنية 

5570 
 

 282,115 268,317 االستشاريون

5900 
 

 10,000 10,000 السفر ة مهام رمسية

 
 

 684,916 651,937 المجموع

اإليرادات من 
 مسادات 

 الدو  األعضا 
 

 606,997 606,997 

 


