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 2وففنياملوففني وغري املألمانة من اليت تتكبدها اتكاليف املوارد البشرية  ساسيةوتشمل النفقات من امليزانية األ -6

 دعننم االجتماعننات و  (األجننلطويلننة و ةبعقننود قصننري ن ون يف الربنننام  العننادي واالستشنناري  وين الرئيسننواملوففنن)

منن  اجتماعنان  مبا يف ذلك   (الرتمجة الفورية  تكاليف أخرى متصلة باالجتماعاتوخدمات إعداد الوثائق وترمجتها  )

 اجتماعا خالل فرتة ما بنني  21وأكثر من ( الدورتان الثامنة والتاسعة والثالثون) 4114اجللسة العامة يف عام اجتماعات 

 العامنة ات املشناركني يف اجللسن  االجتماعات وعدد خمتنار منن    بعضللمشاركة يف واألمانة  اللجنة سفر رئيسالدورات  و

 . (اخلرباء وامليسرون ورؤساء الدورات)

 

املعن  بناألمن الغنذائي والتغذينة     فرينق اخلنرباء الرفينع املسنتوى      عمنل ( 1: )اسُتخدمت املساهمات الطوعية لدعمقد و

اخلطنو  التوجيهينة الطوعينة بشنأن احلوكمنة املسنيولة حليناضة األراضني         ( 6)آلية اجملتمع املندني؛  ( 4)؛ ومنشوراته

اإلطار االسنرتاتيجي العناملي لنمنن الغنذائي والتغذينة؛      ( 2)؛ ات يف سياق األمن الغذائي الوط ومصايد األمساك والغاب

  الغذائي يف فل األضمات املمتندة  وغنري ذلنك منن مسنارات عمنل      منتدى فريق اخلرباء املع  مبعاجلة انعدام األمن ( 2)

 .اللجنة املتفق عليها

  

                                                           
 .اخلاص بهذا الفريق وليس من امليزانية األساسية للجنة حساب األمانةتغطى نفقات موففي أمانة فريق اخلرباء الرفيع املستوى من   2
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 (بالدوالر األمريكي) 1011لعام  ملخص عن نفقات اللجنة وفريق اخلرباء وآلية اجملتمع املدني

  

 در التمويلامص

 (بالدوالر األمريكي)امليزانية 

  
 لعامالتوقعات 
1011 

النفقات الفعلية 

1011لعام   

 امليزانية األساسية

 ف  ال والدعم نواألساسي نواملوفف

 الربنام /الصندوق/الفاو

 امليزانيات األساسية

1,200,000 1,288,000 

 الطباعة/  رتمجةال - املنشورات
280,000 320,000 

 خدمات الرتمجة الفورية
350,000 275,000 

 العاملية/اإلقليمية املبادرات يف مشاركة اللجنة دعم

 (سفر رئيس اللجنة ذلك يف مبا)
50,000 65,000 

 املدعوة للمشاركة يف اجللسات العامة للجنة واإلقليمية اجلهات الوطنية
50,000 56,000 

 لدعم اإلداري واللوجسيتأشكال أخرى من ا
45,000 51,000 

  األساسية الفرعي للميزانية اجملموع
1,975,000 2,055,000 

  
  

  

  ملسارات عمل اللجنة الرئيسية املساهمات الطوعية
    

اخلطو  التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسيولة حلياضة األراضي  -1

 ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوط 

 262,000 262,000 األوروبي االحتاد

 اإلطار االسرتاتيجي العاملي لنمن الغذائي والتغذية -4

األوروبي   االحتاد

 الرباضيل
383,000 383,000 

منتدى اخلرباء الرفيع املستوى املع  مبعاجلة انعدام األمن الغذائي  -6

 يف فل األضمات املمتدة

 األوروبي  االحتاد

 األمانة حسابات
263,000 263,000 

 تغذيةوالرسم خرائط إجراءات األمن الغذائي  -2

 الفاو  حسابات

 األمانة

 

170,000 170,000 

 ملسارات عمل اللجنة الرئيسية لمساهمات الطوعيةل الفرعي اجملموع
645,000 645,000 

        

 فريق اخلرباء ودعم نشوراتمفريق اخلرباء الرفيع املستوى  مبا يف ذلك 

 األمانة

حساب أمانة فريق 

 اخلرباء
815,000 860,000 

        

 دعم آلية اجملتمع الدولي

األوروبي   االحتاد

 الرباضيل
1,000,000 597,000 

 


