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 منظمة األغذية والزراعة ، وهذه هي مبادرة من(QR)ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة 
 وميكن االطالع على وثائق  للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. 

 www.fao.orgأخرى على موقع املنظمة 

 

A 

 جلنة املالية
 املائة بعد الستون الدورة

 2015 الثاني شرين/تنوفمرب 6 – 2 روما،

 2017-2016 ميزانية - القالعية احلمى ملكافحة األوروبية اهليئة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 إىل: الوثيقة هذه مضمون عن استفسارات أي هيتوج ميكن

 Keith Sumption السيد

 القالعية احلمى ملكافحة األوروبية لهيئةل التنفيذي مناأل

 احليوان وصحة احليواني اإلنتاج شعبة

 57055528 3906+ :اهلاتف

  

http://www.fao.org/
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 موجز

 

 جلنة على للهيئة اإلدارية امليزانية ُتعرض القالعية، احلمى ملكافحة األوروبية للهيئة املالية الالئحة مبوجب 

 وعن (MTF/INT/011/MUL) للهيئة اإلدارية امليزانية عن تمعلوما الوثيقة هذه وتتضمن لإلحاطة. املالية

 .MTF/INT/004/MUL األطراف املتعدد األمانة حساب

 

 املالية جلنة من املطلوبة التوجيهات
 

 األوروبية للهيئة اإلدارية امليزانية بشأن الوثيقة هذه يف الواردة باملعلومات علما اإلحاطة إىل مدعوة املالية جلنة إّن 

 .MTF/INT/004/MUL األطراف املتعدد األمانة وحساب (MTF/INT/011/MUL) القالعية احلمى ملكافحة
 

 املشورة مسودة
 

 للهيئة اإلدارية بامليزانية علمًا اللجنة أخذت (MTF/INT/011/MUL) حساب عن املتاحة وباملعلومات 

 . MTF/INT/004/MUL األطراف املتعدد األمانة
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 أساسية تمعلوما

 

 تهاأمان لومتوّّ الدستور من 14 للمادة طبقًا أنشئ جهاز )اهليئة( القالعية احلمى ملكافحة األوروبية اهليئة إّن -1

 املقرتحة امليزانية طيه رفقتُأ وقد العادية. الدورات خالل ُتحدد اليت األعضاء دوهلال السنوية ساهماتامل من بالكامل

 احلادية العامة دورتها يف اهليئة عليها وافقت وقد  2017-2016 للفرتة MTF/INT/011/MUL األمانة حلساب

 مخسة من مؤلفة جمموعة واألربعون احلادية العامة الدورة واعتمدت .2015 /نيسانيلأبر يف روما يف ُعقدت اليت األربعنيو

 وتلحظ ،1997 سنة منذ البلدان تصنيف يف نظر إعادة عملية أول وهي األعضاء، الدول جانب من للمساهمات مستويات

 .2009 سنة منذ ءاألعضا الدول مع عليها متفق زيادة أول وهي تقريبًا املائة يف 10 بنسبة األعضاء مساهمات يف زيادة

 

 للصحة العامة املديرية مع مالي اتفاق بواسطة األوروبي االحتاد من اهليئة برنامج من كبري قسم متويل جرى وقد -2

 .2013و 2009و 2005 سنواتال يف أبرمت متعاقبة مالية اتفاقات مبوجب األوروبية، لمفوضيةل التابعة األغذية وسالمة

 أكتوبر/تشرين شهر من اعتبارًا سنتني ملدة الدعم لتقديم يورو ماليني 4 بقيمة الثالثة ملرحلةا حول األخري االتفاق حظي وقد

 سنوات أربع ملدة متويل اتفاق إبرام القريب لاملستقب يف املتوقع من لذلك، ونتيجة واسع. برتحيب 2013 األول

 إمجالية مبساهمة شهرًا 48 لفرتة ميتد وهو األوروبية، املفوضية مع املبدأ حيث من عليه االتفاق مت (،2015-2019)

  .2015 لاألو أكتوبر/تشرين 1 من اعتبارًا أنشطة لتنفيذ يورو، ماليني 8 قدرها

 

 لالدو من اإلضافية الطوعية املساهمات إلدارة خمصص MTF/INT/004/MUL أمانة حساب أيضًا اهليئة ولدى -3

 االستجابة ذلك يف مبا للهيئة االسرتاتيجية اخلطة مع املتسقة األنشطة يف أساسي بشكل الستخدامها الفاو يف األعضاء

 يف القالعية احلمى تفشي حاالت إىل ونظرًا القدرات. بناء برامج ولدعم القالعية احلمى مرض عن الناجتة الطوارئ حلاالت

 توقعات إصدار املمكن غري فمن كبري، حد إىل توقعها ميكن ال واليت األحيان أغلب يف وجائحة فّتاكةو متقطعة بصورة أوروبا

 .جدًا هامًا أمرًا االحتياطي بهذا االحتفاظ تعترب اهليئة لكّن املذكور؛ األمانة حساب من اإلنفاق بشأن

 

 دوالرات 716 904 بقيمة) أموااًل MTF/INT/004/MUL األمانة بحسا ىتلق ،2015-2013 الفرتة ويف -4

 القدرات. لبناء ختصيصها جرى األعضاء الدول من وعدد ونيوزيلندا أسرتاليا من (أسرتالية
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 MTF/INT/011/MUL 904200 رقم األمانة حساب

 

 األربعونو احلادية الدورة أقّرتهما كما األمريكي( )بالدوالر 7201 عام وميزانية 6201 عام ميزانية

 

 

                                                 
1
 الفئة من موظف مرّتب من املائة يف 50و 1 درجة 3-ف الفئة من واحد وموظف تنفيذي( )أمني 5-ف الفئة من كامل بدوام واحد موطف يشمل مبا  

 نفقات مجيع أيضًا الرقم هذا يغطي أن املتوقع ومن .MTF/INT/003/EEC مبوجب األوروبية املفوضية مساهمة بواسطة أيضًا وظيفته متّول 2-ف

  الوظائف. هذه من لكل الفاو إدارة توفرها اليت اخلدمات

 رموز املصروفات املكونات 2016 2017

    

 5011 1الفنية الفئة موظفو 337 524 067 540

 5013 االستشاريون 000 30 000 30

 5014 العقود 000 1 000 1

 5021 رمسية مبهام السفر 100 122 263 114

 5023 التدريب 000 10 000 10

 5024 لالستهالك القابلة املعدات 000 1 000 1

 5025 لالستهالك القابلة غري املعدات 000 5 000 5

 5028 العامة لالتشغي مصروفات 000 12 000 12

  اجملموع 437 705 330 713


