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 ؛ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة
 وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

 www.fao.org وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة
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 على الويب: 5الملحق  - CL 158/3الوثيقة 
 2019-2018مادات للفرتة صايف االعتتعديالت 

 كتباملو  اإلدارةحسب 
  



CL 158/3-WA5 2 

 مكتبالدارة و اإلحسب  2019-2018صافي االعتمادات للفترة تعديالت  :على شبكة الويب 5الملحق 
 )آالف الدوالرات األمريكية(

 
 برنامج العمل والميزانية  

 2019-2018 للفترة
برنامج العمل والميزانية  التغييرات

 2019-2018المعدل للفترة 
 صافي االعتمادات صافي االعتمادات صافي االعتمادات الوحدة / اإلدارة في المنظمة

 8,344 0 8,344 مكتب املدير العام

 11,000 383 10,618 مكتب الشؤون القانونية واألخالقية

 29,774 (765) 30,539 مكتب االتصاالت يف املنظمة

 8,025 0 8,025 مكتب التقييم

 11,230 (765) 11,996 مكتب املوارد البشرية

 8,741 0 8,741 مكتب املفتش العام

 11,222 0 11,222 مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد

 88,336 (1,148) 89,483 اإلدارة العليا

 1,892 0 1,892 نائب املدير العام )العمليات(

 40,680 0 40,680 شعبة تكنولوجيا املعلومات

 20,571 (383) 20,954 شعبة املؤمتر واجمللس وشؤون املراسم

 7,232 0 7,232 مكتب دعم الالمركزية

 70,375 (383) 70,758 العمليات

 1,941 0 1,941 نائب املدير العام )الربامج(

: فريق إدارة برنامج القضرترترترترترترترترترترتا  على 1الربنامج االسرترترترترترترترترترترترتاتيجي 
 اجلوع وحتقيق األمن الغذائي والتغذية

964 383 1,346 

 1,313 383 931 : فريق إدارة برنامج الزراعة املستدامة2الربنامج االسرتاتيجي 

برنامج احلد من الفقر  : فريق إدارة3الربنامج االسرترترترترترترترترترترترترتاتيجي 
 يف الريف

901 383 1,284 

 1,284 383 901 : فريق إدارة برنامج النظم الغذائية4الربنامج االسرتاتيجي 

: فريق إدارة برنرترتامج القرترتدرة على 5الربنرترتامج االسرترترترترترترترترترترترترترترترتاتيجي 
 الصمود

719 383 1,102 

 931 0 931 مكتب كبري االحصائيني

 0 (26,847) 26,847 القدراتشعبة الشراكات والدعوة وتنمية 

 28,205 28,205 0 شعبة الشراكات والتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب 

 37,406 3,271 34,135 البرامج

 5,746 0 5,746 نائب املدير العام )املناخ واملوارد الطبيعية(

 5,746 0 5,746 المناخ والموارد الطبيعية

 9,576 0 9,576 مكتب املدير العام املساعد

 11,901 0 11,901 شعبة اقتصاديات التنمية الزراعية

 18,008 0 18,008 شعبة التغذية والنظم الزراعية

 19,906 0 19,906 شعبة السياسات االجتماعية واملؤسسات الريفية

 17,059 0 17,059 شعبة اإلحصا 



3 CL 158/3-WA5 

 برنامج العمل والميزانية  
 2019-2018 للفترة

برنامج العمل والميزانية  التغييرات
 2019-2018المعدل للفترة 

 صافي االعتمادات صافي االعتمادات صافي االعتمادات الوحدة / اإلدارة في المنظمة
 20,770 0 20,770 شعبة التجارة واألسواق

 97,220 0 97,220 واالجتماعيةمصلحة التنمية االقتصادية 

مكتب املدير العام املسرترترترترترترترترترتاعد )إدارة املناخ والتنوع البيولوجي 
 واألراضي واملياه(

5,921 0 5,921 

 10,270 0 10,270 شعبة املناخ والبيئة

 9,237 0 9,237 شعبة األراضي واملياه

 25,428 0 25,428 إدارة المناخ والتنوع البيولوجي واألراضي والمياه

 15,446 0 15,446 مكتب املدير العام املساعد )إدارة الزراعة ومحاية املستهلك(

 12,694 0 12,694 مكتب سالمة األغذية

 15,510 0 15,510 شعبة اإلنتاج احليواين وصحة احليوان

الشرترترترترترترترتعبة املشرترترترترترترترترتكة بني املنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية 
 األغذية والزراعةالستخدام التقنيات النووية يف 

5,908 0 5,908 

 19,001 0 19,001 شعبة اإلنتاج النبايت ووقاية النباتات

 68,559 0 68,559 إدارة الزراعة وحماية المستهلك

مكتب املدير العام املسرترترترترترترترترتاعد )إدارة مصرترترترترترترترترتايد األ ا  وتربية 
 األحيا  املائية(

2,931 0 2,931 

 38,127 0 38,127 ائيةوتربية األحيا  املشعبة سياسات وموارد مصايد األ ا  

 41,058 0 41,058 إدارة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية

 5,471 0 5,471 مكتب املدير العام املساعد )إدارة الغابات(

 21,268 0 21,268 شعبة سياسات وموارد الغابات

 26,739 0 26,739 إدارة الغابات

 3,568 0 3,568 املساعد )إدارة التعاون التقين(مكتب املدير العام 

 419 0 419 شعبة الطوارئ وإعادة التأهيل

 28,813 0 28,813 شعبة مركز االستثمار

 9,785 (1,358) 11,143 شعبة تعبئة املوارد

 42,585 (1,358) 43,943 برنامج التعاون التقني

 5,562 (1,030) 6,592 املؤسسية(مكتب املدير العام املساعد )إدارة اخلدمات 

 27,111 (256) 27,367 وحدة اخلدمات اإلدارية

 13,966 1,104 12,862 شعبة الشؤون املالية

 12,470 (200) 12,670 مركز اخلدمات املشرتكة

 59,109 (382) 59,492 إدارة الخدمات المؤسسية

 2,227 0 2,227 املسامهات يف آليات التنسيق يف ما بني الوكاالت

 10,000 0 10,000 الصندوق املتعدد التخصصات

 4,623 0 4,623 برنامج املوظفني املهنيني الشبان

 16,850 0 16,850 البرامج الخاصة

 913 0 913 بلجيكا -مكتب االتصال مع االحتاد األورويب 
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 برنامج العمل والميزانية  
 2019-2018 للفترة

برنامج العمل والميزانية  التغييرات
 2019-2018المعدل للفترة 

 صافي االعتمادات صافي االعتمادات صافي االعتمادات الوحدة / اإلدارة في المنظمة
 2,978 0 2,978 جنيف -مكتب االتصال مع األمم املتحدة 

 1,550 0 1,550 يوكوهاما - مكتب االتصال مع اليابان

 4,171 0 4,171 نيويور  -مكتب االتصال مع األمم املتحدة 

 1,612 0 1,612 موسكو -مكتب االتصال مع االحتاد الروسي 

 4,075 0 4,075 واشنطن العاصمة -مكتب االتصال مع أمريكا الشمالية 

 15,300 0 15,300 مكاتب االتصال

ني الربنامج املشرترترترترترترترترترترترترترترترت  ب –التقين مشرترترترترترترترترترترترترترترترتاريع برنامج التعاون 
 األقاليم وملكافحة حاالت الطوارئ

24,609 0 24,609 

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

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

البحر و أمريكرتا الالتينيرتة  –مشرترترترترترترترترترترترترترترترتاريع برنرتامج التعرتاون التقين 
 الكارييب

19,905 0 19,905 

 8,941 0 8,941 فريقياالشرق األدىن ومشال أ –مشاريع برنامج التعاون التقين 

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

 136,344 0 136,344 مشاريع برنامج التعاون التقني

 24,021 (3,019) 27,040 املكتب اإلقليمي ألفريقيا )أكرا(

 3,594 3,594 0 املكتب اإلقليمي الفرعي لغرب أفريقيا

 5,746 0 5,746 املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الوسطى )ليربفيل(

 7,560 0 7,560 بابا(أالفرعي ألفريقيا الشرقية )أديس  املكتب اإلقليمي

 7,452 0 7,452 اري(ر يمي الفرعي ألفريقيا اجلنوبية )هاملكتب اإلقل

 54,466 (576) 55,042 ممثليات املنظمة يف أفريقيا

 102,839 0 102,839 أفريقيا

 30,364 0 30,364 املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ )بانكو (

 5,290 0 5,290 املكتب اإلقليمي الفرعي جلزر احمليط اهلادئ )أبيا(

 24,514 0 24,514 ممثليات املنظمة يف آسيا واحمليط اهلادئ

 60,168 0 60,168 آسيا والمحيط الهادئ

 15,397 0 15,397 املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى )بودابست(

 4,496 0 4,496 املكتب اإلقليمي الفرعي آسيا الوسطى )أنقرة(

 4,095 0 4,095 ممثليات املنظمة يف أوروبا وآسيا الوسطى

 23,989 0 23,989 أوروبا وآسيا الوسطى

كرترترترترترترترتا الالتينيرترترترترترترترتة والبحر الكرترترترترترترترتارييب املكترترترترترترترترتب اإلقليمي ألمري
 نتياغو()س

22,833 0 22,833 

 6,906 0 6,906 املكتب اإلقليمي الفرعي للبحر الكارييب

 6,208 0 6,208 املكتب اإلقليمي الفرعي ألمريكا الوسطى )بنما سييت(

 27,491 0 27,491 رييبالكاممثليات املنظمة يف أمريكا الالتينية والبحر 

 63,437 0 63,437 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
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 برنامج العمل والميزانية  
 2019-2018 للفترة

برنامج العمل والميزانية  التغييرات
 2019-2018المعدل للفترة 

 صافي االعتمادات صافي االعتمادات صافي االعتمادات الوحدة / اإلدارة في المنظمة
 20,080 0 20,080 املكتب اإلقليمي للشرق األدىن ومشال أفريقيا )القاهرة(

 6,273 0 6,273 لشمال أفريقيا )تونس( يالفرع اإلقليمياملكتب 

املكترترترترترترتب اإلقليمي الفرعي لرترترترترترتدول الس التعرترترترترترتاون اخلليجي 
 واليمن )أبو ظيب(

0 0 0 

 576 576 0 املكتب اإلقليمي الفرعي لبلدان املشرق العريب )بريوت(

 11,306 (576) 11,882 ممثليات املنظمة يف الشرق األدىن

 38,235 0 38,235 الشرق األدنى

 (54,000) 0 (54,000) صافي إيرادات المنظمة واسترداد التكاليف

 600 0 600 المصروفات غير المنظورة

 16,892 0 16,892 االنفاق الرأسمالي

 22,421 0 22,421 المصروفات األمنية

 1,005,635 0 1,005,635 المجموع

 


