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  ؛(QR) االستجابة السريعةميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز 
 .للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة
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A 

 المالية لجنة
 والسبعون بعد المائة الثامنةالدورة 

 2019نوفمبر/تشرين الثاني  8 - 4روما، 

 الهيئة اإلقليمية لإلنتاج الحيواني والصحة الحيوانية في آسيا والمحيط الهادئ
 2019كشف الحسابات وميزانية عام   - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 

 Katinka de Balogh ةالسيد
 أمينة الهيئة اإلقليمية لإلنتاج الحيواني والصحة الحيوانية في آسيا والمحيط الهادئ

 
Katinka.debalogh@fao.org 
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 موجز
 
  تتضمن هذه الوثيقة معلومات عن كشوف احلسابات وامليزانيات والنفقات واألنشطة املقرتحة للهيئة اإلقليمية

لإلنتاج احليواين والصححححححوة احليوانية   اسححححححيا واهليئ ا ادإ )ا يئة(   إطار مشححححححروع حسححححححا  األمانة املتعدد 
احلادية واألربعني للهيئة اليت ُعقدت ، وذلك اسححححححححححححححتناددا إىل  ريات الدورة MTF/INT/005/MULاجلهات 

 ، تايلند.ماي  تشانغ  2018شهر نوفمرب/تشرين الثاين   
 

 
 
 

 التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية
 
 املتفق عليه. 2019بكشف حسابات ا يئة وبرنامج العمل وامليزانية لعام  إّن اللجنة مدعوة إىل أخذ العلم 
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 اإلقليمية لإلنتاج الحيواني والصحة الحيوانية في آسيا والمحيط الهادئللهيئة الوضع المالي 
 MTF/INT/005/MUL – 9167.00حساب األمانة رقم 

دوالر بال 2019إلى عام  1974األموال الواردة من عام 
 مريكياأل

  :2019-09-30حىت تاريخ  1974األموال الواردة من عام 

 3,164,195 المساهمات الواردة

 103,332 الفائدة الرتاكمية اهلصلة*

 3,267,527 المجموع

 
*
 .2019الفائدة   شهر ديسمرب/كانون األول من كل سنة، مل يتم بعد تسجيل الفائدة لعام  ه يتم احتسا مبا أنّ  
 
 

 النفقات

 2,679,657 2018إىل عام  1974النفقات من عام 

 14,322 2019-09-30 تاريخ النفقات حىت

 2,693,979 المجموع

 
 

  470,216 2019-09-30( حتى **لةالرصيد النقدي الفعلي )من دون الفائدة المحص  

 
مالحظة: ال ميكن إنفاق الفائدة، مع أهنا ترد إىل احلسححححححححا ، من دون موافقة األعضححححححححاب   ا يئة. فُيوسحححححححح  بالتا    **

 )من دون الفائدة( ناقصة النفقات.الرصيد النقدي الفعلي استناداد إىل املسامهات الواردة 
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 2019سبتمبر/أيلول  30 تاريخ حالة االشتراكات حتى

 
 املستوقات حىت املتوصالت حىت املسامهات املستوقات حىت احلكومات 

 31/12/2018 األعضاب
املستوقة لعام 

2019 30/09/2019 30/09/2019 
 

    

 0.00 14,000.00 14,000.00  0.00 أسرتاليا

 38,430.00  8,400.00  30,030.00 بنغالديش

 0.00 2,750.00 2,750.00  0.00 بوتان

 42,000.00  14,000.00  28,000.00 ا ند

 0.00 8,400.00 8,400.00  0.00 إندونيسيا

 25,200.00  8,400.00  16,800.00 مجهورية إيران اإلسالمية

مجهورية كوريا الشعبية 
 18,278.00  2,750.00  15,528.00 الدميقراطية

 11,350.00  2,750.00  8,600.00 الو

 0.00 8,400.00 8,400.00  0.00 ماليزيا

 2,750.00 5,500.00 2,750.00  5,500.00 منغوليا

 0.00 16,800.00 8,400.00  8,400.00 ميامنار

 2,750.00  2,750.00  0.00 نيبال

 255.32 8,144.68 8,400.00  0.00 باكستان

 18,287.00  2,750.00  15,537.00 بابوا غينيا اجلديدة

 0.00 8,400.00 8,400.00  0.00 الفلبني

 2,750.00  2,750.00  0.00 ساموا

 25,200.00  8,400.00  16,800.00 سري النكا

 8,400.00 8,400.00 8,400.00  8,400.00 تايلند

         

 195,650.32 80,794.68 122,850.00 153,595.00 المجاميع
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 2019األنشطة والميزانية المقترحة لعام 

 

 الميزانية النشاط
 مريكياألدوالر بال

 10,000 )على أساس تقاسم التكاليف(ا يئة التعاون   ما بني البلدان األعضاب   

هنج الصوة  فريقية،محى اخلنازير األ)صوة احليوان واألمراض احليوانية املصدر وسالمة األغذية 
 الواحدة مبا يشمل إدارة مقاومة مضادات امليكروبات( 

30,000 

 )مبا يشححححححححححمل توفط الدعم لقطاع إنتاج األلبان للماشححححححححححية مناخيدا ةالذكيوالرتبية اإلنتاج احليواين 
   اسيا(

35,000 

 10,000 اإلجرابات   حاالت الطوارإ

 20,000 اإلجرابات العابرة للودود

 15,000 املعلومات وحتديد موقف ا يئة )مبا يشمل املوقع اإللكرتوين( نشر

 35,000 توفط الدعم ألمانة ا يئة )مبا يشمل الدعم    ال تكنولوجيا املعلومات( 

 15,000 بناب القدرات لدى املوظفني الفنيني الشبا 

 170,000 اجملموع

 
 14إىل  11خالل الدورة احلادية واألربعني اليت انعقدت   تشحححححححححححححححانغ ماي، تايلند منمتت املوافقة على هذه األنشحححححححححححححححطة وامليزانية 

 .2018نوفمرب/تشرين الثاين 


