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 موجز

 

 ،(اهليئة) تُعرض امليزانية اإلدارية  عمًال مبا نصــــــــــــــت عليه الالئحة املالية للهيئة األوروبية ملكافحة احلمى القالعية
للهيئـــــــة على جلنـــــــة املـــــــاليـــــــة لإلحـــــــاطـــــــة. وتعطي هـــــــذه الوثيقـــــــة معلومـــــــات عن امليزانيـــــــة اإلداريـــــــة للهيئـــــــة 

)MTF/INT/011/MUL وأيًضا عن حساب األمانة املتعدد األطراف (MTF/INT/004/MUL. 
 

 
 

 التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية
 

  أخـــذ العلم بـــاملعلومـــات الواردة يف هـــذه الوثيقـــة واملتعلقـــة بـــامليزانيـــة اإلداريـــة للهيئـــة إّن جلنـــة املـــاليـــة مـــدعوة إىل
)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 حســـــــــــاب
 .MTF/INT/004/MULاألمانة المتعدد األطراف 
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 معلومات أساسية
 

من دستور منظمة األغذية  14إّن اهليئة األوروبية ملكافحة احلمى القالعية (اهليئة) هي جهاز منشأ مبوجب املادة  -1
والزراعة وجيري متويل أمانتها بالكامل من مسـامهات دوهلا األعضـاء من خالل مسـامهات سـنوية للعضـوية حتددها الدورات 

ه امليزانيــة املقرتحــة  وجرت املوافقــة عليهــا وعلى  2021-2020للفرتة  MTF/INT/011/MULالعــامــة. وقــد أرفقــت طيــّ
، من قبل الدورة العامة الثالثة واألربعني للهيئة اليت ُعقدت يف MTF/INT/004/MULراف حســــاب األمانة املتعدد األط

. ووافقت اللجنة التنفيذية على التغيريات املقرتحة لفرتة الســـنتني بالنســـبة إىل جدول 2019روما خالل شـــهر أبريل/نيســـان 
. وحبثت اهليئة يف دورهتا 2021-2020خالل الفرتة  MTF/INT/011/MULاشـــــرتاكات األعضـــــاء يف حســـــاب األمانة 

 ووافقت عليهما. 2021ديسمرب/كانون األول  31العامة الثالثة واألربعني امليزانية وخطة العمل ملدة أقصاها 
 
 واتفقـــــت اللجنـــــة التنفيـــــذيـــــة على النفقـــــات املوافق عليهـــــا وعلى عـــــدد الوظـــــائف اليت ينبغي اإلبقـــــاء عليهـــــا -2
 ) هلذه الفرتة.2-وف 3-وف 5-فوظيفة واحدة لكل من الفئات (
 
مع االحتاد األورويب من خالل ســـلســـلة اتفاقات مالية وقد جرى متويل قســـم كبري من برنامج عمل اهليئة بواســـطة  -3

 2005ّمت إبرامها يف الســنوات  متعاقبةاملفوضــية األوروبية (املديرية العامة للصــحة) وبدعم مســتمر من خالل اتفاقات مالية 
ماليني يورو لتقدمي الدعم ملدة أربع  8وســــــــــــــينتهي اتفاق املرحلة الرابعة األحدث عهًدا بقيمة  .2015و 2013و 2009و

. والعمل جاٍر حالًيا على إعداد االتفاق اخلاص باملرحلة اخلامســــة 2019ســــبتمرب/أيلول  30يف ) 2019-2015(ســــنوات 
 ).2023-2019اليت متتد على أربع سنوات (

 
 البلدانخمصص إلدارة مسامهات طوعية إضافية من  MTF/INT/004/MULولدى اهليئة أيًضا حساب أمانة  -4

األعضـاء يف منظمة األغذية والزراعة السـتخدامها بشـكل أسـاسـي يف أنشـطة متسـقة مع اخلطة االسـرتاتيجية للهيئة، مبا يف 
أو لدعم برامج بناء القدرات. وكانت اهليئة قد حبثت ذلك االســـــتجابة حلاالت الطوارئ النامجة عن مرض احلمى القالعية 

ووافقت عليهما، على  MTF/INT/004/MULيف دورهتا العامة الثالثة واألربعني ميزانية وخطة عمل حســــــــــــــاب األمانة 
، تلقى حســـــــاب 2019إىل  2018وخالل الفرتة املمتدة من  .2021ديســـــــمرب/كانون األول  31تتعدى مدهتما تاريخ  أال

دوالراً أمريكًيا) من أســرتاليا ونيوزيلندا وعدد من البلدان األعضــاء  1 196 562أمواًال ( MTF/INT/004/MUL األمانة
األخرى من أجل بنـاء القـدرات (برامج التـدريب) ومن املتوقع أن يزيد الطلـب على ذلك خالل الفرتة املمتـدة حىت �اية 

 بلدان األعضاء.استناًدا إىل النوايا اليت عّربت عنها ال 2021عام 
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 MTF/INT/011/MUL 904200حساب األمانة 

 2019أبريل/نيسان  18-17روما،  -ن و التي أقّرتها الدورة العامة الثالثة واألربع 2021-2020ميزانيات 

 

 2021 2020 العنصر رمز النفقات

 455 349 455 349 موظفو الفئة الفنية 5300

 186 660 186 660 االستشاريون 5570

 40 000 40 000 السفر يف مهام رمسية 5900

 682 009 682 009 المجموع 

 الدخل

 الدول األعضاء مسامهات

 725 643 725 643 


	حساب الأمانة 904200 MTF/INT/011/MUL

