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             برنـــــامج العمـــــل                            الوحدة / اإلدارة في المنظمة
                  والميزانية للفترة 

2020    - 2021     

ـــــامــــج الــــعــــمـــــل         التغيير              بــــرن
ـــــة المعـــــدل                    والميزاني

     2021 -    2020       للفترة 

االعتمادات   
 الصافية

ادات االعتم
 الصافية

االعتمادات 
 الصافية

 8,465 144 8,320                  مكتب المدير العام

 7,986 )41( 8,026             مكتب التقييم

 9,084 377 8,707                 مكتب املفتش العام

 9,498 )2,015( 11,513                      مكتب الشؤون القانونية

 912 912 0                    مكتب الشؤون األخالقية

 28,418 )1,406( 29,824                      مكتب االتصاالت يف املنظمة

 11,704 478 11,226                                       مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد

 0 )11,946( 11,946                    مكتب املوارد البشرية

  ا                                                  ً مكتب الدول اجلزرية الصــــــغرية النامية والبلدان األقل منوً 
 1,734 1,734 0                              والبلدان النامية غري الساحلية 

 77,800 )11,761( 89,561              اإلدارة العليا

 2,953 35 2,918                   ر العام (العمليات)          نائب المدي

 20,574 )185( 20,759                              شعبة املؤمتر واجمللس وشؤون املراسم

 40,405 )997( 41,402                        شعبة تكنولوجيا املعلومات

 6,859 )421( 7,280                         مكتب دعم املكاتب امليدانية

                     إدارة اخلدمات املؤســــــــســــــــية                          مكتب املدير العام املســــــــاعد (
           ون املالية)                      واملوارد البشرية والشؤ 

32,577 )262( 32,315 

 14,065 325 13,739                   مركز اخلدمات املشرتكة

 12,888 12,888 0                    مكتب املوارد البشرية

 13,799 )110( 13,908                   شعبة الشؤون املالية

 73,066 12,841 60,225                     إدارة اخلدمات املؤسسية
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             برنـــــامج العمـــــل                            الوحدة / اإلدارة في المنظمة
                  والميزانية للفترة 

2020    - 2021     

ـــــامــــج الــــعــــمـــــل         التغيير              بــــرن
ـــــة المعـــــدل                    والميزاني

     2021 -    2020       للفترة 

االعتمادات   
 الصافية

ادات االعتم
 الصافية

االعتمادات 
 الصافية

 1,675 )41( 1,715                            نائب المدير العام (البرامج)

                                        العام املســــــــــــــاعد (إدارة دعم الربامج والتعاون             مكتب املدير
 4,316 158 4,158       التقين)

 9,254 )53( 9,308                                شعبة تطوير األعمال وتعبئة املوارد

 528 )73( 601                                شعبة الطوارئ والقدرة على الصمود

 23,025 )644( 23,669              شعبة الشراكات

 4,004 373 3,632                                                 مكتب التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي

 41,127 )240( 41,368                                إدارة دعم الربامج والتعاون التقين

 2,685 2,685 0             مكتب االبتكار

                               : فريق إدارة برنامج القضاء على  1                  الربنامج االسرتاتيجي 
 1,286 )73( 1,359                                 اجلوع وحتقيق األمن الغذائي والتغذية

                            : فريق إدارة برنـــامج الزراعـــة  2                  الربنـــامج االســــــــــــــرتاتيجي 
 1,315 )9( 1,325        ملستدامة ا

                           : فريق إدارة برنــامج احلــد من  3                  الربنــامج االســــــــــــــرتاتيجي 
 1,286 )9( 1,295              الفقر يف الريف

ـــــامج االســــــــــــــرتاتيجي  ـــــامج النظم  4                  الربن                           : فريق إدارة برن
 1,286 )9( 1,296         الغذائية

                               : فريق إدارة برنامج القدرة على  5                  الربنامج االســـــــرتاتيجي 
 1,099 )8( 1,107       الصمود

 938 )7( 945                  مكتب كبري اإلحصائيني

 28,516 )435( 28,951                   شعبة مركز االستثمار
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             برنـــــامج العمـــــل                            الوحدة / اإلدارة في المنظمة
                  والميزانية للفترة 

2020    - 2021     

ـــــامــــج الــــعــــمـــــل         التغيير              بــــرن
ـــــة المعـــــدل                    والميزاني

     2021 -    2020       للفترة 

االعتمادات   
 الصافية

ادات االعتم
 الصافية

االعتمادات 
 الصافية

 3,770 )521( 4,291                                             نائب المدير العام (المناخ والموارد الطبيعية)

 15,843 833 15,010         املستهلك)                                             مكتب املدير العام املساعد (إدارة الزراعة ومحاية

 13,722 941 12,781                 مكتب سالمة األغذية

 15,415 )94( 15,509                               شعبة اإلنتاج احليواين وصحة احليوان

                                                الشــــــــــــــعبة املشــــــــــــــرتكة بني املنظمة والوكالة الدولية للطاقة 
 5,841 )21( 5,862                                                  الذرية الستخدام التقنيات النووية يف األغذية والزراعة

 18,892 )614( 19,506                                   شعبة اإلنتاج النبايت ووقاية النباتات

 69,714 1,046 68,668          ة املستهلك                  إدارة الزراعة ومحاي

                                                  مكتب املدير العام املســــــاعد (إدارة مصــــــايد األمساك وتربية 
 2,966 )15( 2,981               األحياء املائية)

                                             شــــعبة ســــياســــات وموارد مصــــايد األمساك وتربية األحياء 
 37,852 )735( 38,587       املائية

 40,818 )750( 41,568                                       إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية

 5,117 )27( 5,144                                        مكتب املدير العام املساعد (إدارة الغابات)

 21,598 )121( 21,720                            شعبة سياسات وموارد الغابات 

 26,715 )148( 26,863              إدارة الغابات

                                                       مكتب املدير العام املســــاعد (إدارة املناخ والتنوع البيولوجي 
 9,768 1,758 8,009                واألراضي واملياه)

 10,453 146 10,307        والبيئة            شعبة املناخ

 9,187 )558( 9,745                   شعبة األراضي واملياه

 29,407 1,346 28,061                                             إدارة املناخ والتنوع البيولوجي واألراضي واملياه
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             برنـــــامج العمـــــل                            الوحدة / اإلدارة في المنظمة
                  والميزانية للفترة 

2020    - 2021     

ـــــامــــج الــــعــــمـــــل         التغيير              بــــرن
ـــــة المعـــــدل                    والميزاني

     2021 -    2020       للفترة 

االعتمادات   
 الصافية

ادات االعتم
 الصافية

االعتمادات 
 الصافية

                                                مكتب المدير العام المســـــــــــاعد (إدارة الزراعة وحماية 
          المستهلك)

5,085 351 5,436 

 16,480 )469( 16,949                                شعبة اقتصاديات التنمية الزراعية

 18,465 )87( 18,552                             شعبة التغذية والنظم الزراعية

 19,921 )139( 20,060                                         شعبة السياسات االجتماعية واملؤسسات الريفية

 16,988 )94( 17,082            شعبة اإلحصاء

 20,695 )124( 20,818                     شعبة التجارة واألسواق

 97,985 )561( 98,546                                   إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية

 2,250 )10( 2,261                              املسامهات يف التعاون بني الوكاالت 

 10,000 0 10,000                        الصندوق املتعدد التخصصات

 4,453 )7( 4,460                            برنامج املوظفني املهنيني الشبان

 16,703 )18( 16,721             الربامج اخلاصة

 1,322 421 901   ل) ي                                          مكتب االتصال مع االحتاد األورويب وبلجيكا (بروكس

 3,025 )36( 3,061                         ال مع األمم املتحدة (جنيف)         مكتب االتص

 1,544 )21( 1,565  )        يوكوهاما (                       مكتب االتصال مع اليابان 

 4,131 )85( 4,215                                     مكتب االتصال مع األمم املتحدة (نيويورك)

 1,607 )24( 1,631                                    مكتب االتصال مع االحتاد الروسي (موسكو)

 3,861 )82( 3,942      اصمة)                                          مكتب االتصال مع أمريكا الشمالية (واشنطن الع

 15,489 174 15,316             مكاتب االتصال

                     صندوق الطوارئ واملشرتك    –                            مشاريع برنامج التعاون التقين 
 24,609 0 24,609           بني األقاليم
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             برنـــــامج العمـــــل                            الوحدة / اإلدارة في المنظمة
                  والميزانية للفترة 

2020    - 2021     

ـــــامــــج الــــعــــمـــــل         التغيير              بــــرن
ـــــة المعـــــدل                    والميزاني

     2021 -    2020       للفترة 

االعتمادات   
 الصافية

ادات االعتم
 الصافية

االعتمادات 
 الصافية

 44,741 0 44,741        أفريقيا   -                            مشاريع برنامج التعاون التقين 

 26,845 0 26,845                 آسيا واحمليط اهلادئ   –                            مشاريع برنامج التعاون التقين 

                       أمريكا الالتينية والبحر    –                            مشــــــــــــــاريع برنامج التعاون التقين 
 19,905 0 19,905        الكارييب

                الشـــــــــــــرق األدىن ومشال    –                            مشـــــــــــــاريع برنامج التعاون التقين 
 8,941 0 8,941        أفريقيا

 11,303 0 11,303                 أوروبا ووسط آسيا   –                            مشاريع برنامج التعاون التقين 

 136,344 0 136,344                             مشاريع برنامج التعاون التقني

 23,641 241 23,400                             املكتب اإلقليمي ألفريقيا (أكرا)

 4,575 )118( 4,693                                  قليمي الفرعي لغرب أفريقيا (داكار)        املكتب اإل

 5,745 )61( 5,806                                             املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الوسطى (ليربفيل)

 7,543 )96( 7,639                                                  املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الشرقية (أديس آبابا)

 7,482 )100( 7,582                                              املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا اجلنوبية (هاراري)

 59,766 )224( 59,990                        ممثليات املنظمة يف أفريقيا

 108,752 )358( 109,110        أفريقيا

 32,509 679 31,830                                        املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ (بانكوك)

 5,224 )61( 5,285                  احمليط اهلادئ (أبيا)                          املكتب اإلقليمي الفرعي جلزر

 27,925 )245( 28,171                                 ممثليات املنظمة يف آسيا واحمليط اهلادئ

 65,659 373 65,286                    آسيا والمحيط الهادئ

 16,159 )29( 16,188                                            املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى (بودابست)

 4,910 125 4,785                   سيا الوسطى (أنقرة) آل                     املكتب اإلقليمي الفرعي 
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             برنـــــامج العمـــــل                            الوحدة / اإلدارة في المنظمة
                  والميزانية للفترة 

2020    - 2021     

ـــــامــــج الــــعــــمـــــل         التغيير              بــــرن
ـــــة المعـــــدل                    والميزاني

     2021 -    2020       للفترة 

االعتمادات   
 الصافية

ادات االعتم
 الصافية

االعتمادات 
 الصافية

 4,408 )2( 4,410                                    ممثليات املنظمة يف أوروبا وآسيا الوسطى

 25,478 94 25,384                    أوروبا وآسيا الوسطى

                                             املكتـــــــب اإلقليمي ألمريكـــــــا الالتينيـــــــة والبحر الكـــــــارييب 
 25,156 84 25,072           (سانتياغو)

 7,176 )152( 7,327                                               املكتب اإلقليمي الفرعي للبحر الكارييب (بريدجتاون)

 6,794 )162( 6,956  )        بنما سييت                                 تب اإلقليمي الفرعي ألمريكا الوسطى (   املك

 30,699 )69( 30,768                                               ممثليات املنظمة يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

 69,824 )300( 70,124                                أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

 20,714 228 20,486                                                املكتب اإلقليمي للشرق األدىن ومشال أفريقيا (القاهرة)

 6,302 )56( 6,358  )       العاصمة                                          املكتب اإلقليمي الفرعي لشمال أفريقيا (تونس

                                            املكتــــــب اإلقليمي الفرعي جمللس التعــــــاون لــــــدول اخلليج 
 0 0 0       أبو ظيب   -               العربية واليمن 

 566 )2( 568     بريوت   -                                        املكتب اإلقليمي الفرعي لبلدان املشرق العريب 

 12,302 )10( 12,312                           ممثليات املنظمة يف الشرق األدىن

 39,883 159 39,724            الشرق األدنى

 )83,689( )1,900( )81,789(                                       صافي إيرادات المنظمة واسترداد التكاليف

 600 0 600                  المصروفات الطارئة

 16,892 0 16,892               نفاق الرأسمالي  اإل

 22,421 0 22,421                 المصروفات األمنية

 1,005,635 )0( 1,005,635        المجموع

 


