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 املوجز

 

  الوثيقة معلومات عن كشووووحل اابسوووايت نامليزاايات نالنفقات ناااشووو ة املقة ة للييية ا قليمية تعرض هذه
 لإلاتاج اابيواين نالصحة اابيوااية يف آسيا ناحمليط اهلادئ )اهليية(.

  انقشوووول اللانة التنفيذلة للييية نناعقل على موجز امليزااية نا ة العمل االت اجتماعيا النيمااذ الذي قد ن
 .2020دلسمرب/كااون اانت  3يف  Zoomااعقد بشكل اعةاضي عرب منصة ن ستضاعته أسةاليا ا

 

 
 

 
 التوجييات امل لوبة من جلنة املالية

 
  2020العمةةو وامليزانيةةة لعةةام  ولطةةةإّن اللجنةةة مةةدعوة إذ الةةم العل  بكشةةةةةةةةةةةف  سةةةةةةةةةةةةةاابت اهليئةةة 

  املتفق عليهما.
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 التنفيمية للهيئة اإلقليمية لإلنتاج احليواين والصحة احليوانيةنون للجنة ااالجتماع الثم
 يف آسيا واحمليط اهلادئ )اهليئة(

اون للانة التنفيذلة للييية ا قليمية لإلاتاج اابيواين نالصووووووووووووووحة اابيوااية يف آسوووووووووووووويا ناحمليط اااعقد االجتماع النيم -1
نشاركل يف تيسريه السيدة  ،)أسةاليا( Mark Schippيد ، برائسة الس2020دلسمرب/كااون اانت  3اهلادئ )اهليية( يف 

Katinka de Balogh .)أمينة اهليية( 
 :2020نيف أكتوبر/تشرلن اانت  -2
 

  اشةاكات يف عام من اهليية يف البلدان ااعضاء ما سددته دنالرًا أمرلكًيا بفضل  75 742مت حتصيل ما جمموعه
لعام  2019دنالر أمرلكي يف عام  14 000 مبلغ ااسووووووووووووووةالية. ني ضوووووووووووووواعة إىل مل ، دععل اابكومة 2020
دنالرًا  89 742مبلغ  2020أكتوبر/تشووووووورلن اانت  31لصووووووول جمموع املسوووووووا ات احملصووووووولة     هبذا،. ن 2020
نستعمل أمينة اهليية على ضمان متابعة استباقية مع البلدان اليت علييا رصيد غري مسدد، نااصة تل   أمرلكًيا.
 دعع ألة مبالغ على مدى السنوات النيالث املاضية.اليت مل ت

 ا قوودرهمبووا يف ملوو  االلتزامووات ،نبلغوول النفقووات ا من امليزاايووة املعتموودة ن  33 111 ، مبلغووً  اليت تبلغدنالرًا أمرلكيووً
إىل  د كبري إىل القيود املفرنضووة على السووفر  2020دنالر أمرلكي. نلعزى اخنفاض النفقات يف عام  110 000

ناليت أدت إىل إرجاء عقد اجتماعات اللانة التنفيذلة للييية ناجتماعات ااعمات لعام  19-جراء جائحة كوعيد
 عقدها يف أسةاليا. اليت كان من املقرر 2020

 
. ناقة وا أاشوووووووووووو ة مببلغ 2020نناعق أعضوووووووووووواء اللانة التنفيذلة على ما هو مقة  من ا ة عمل نميزااية لعام  -3

 ا طاردنالر أمرلكي. كما أنصووووا بوضوووع ا ة اسوووةاتياية مداا لل سووونوات للييية تتماشوووى مع  90 000إمجايل قدره 
 .2021اجلدلد ملنظمة ااغذلة نالزراعة نتبدأ يف عام  االسةاتياي
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 الوضع املايل للهيئة اإلقليمية لإلنتاج احليواين والصحة احليوانية يف آسيا واحمليط اهلادئ
 MTF/INT/005/MUL – 9167.00 ساب األمانة رق  

 
 

يلدنالر  2020إىل عام  1977املبالغ احملصلة من عام 
 اامرلكي

  :2020-10-31   اترلخ  1977املبالغ احملصلة من عام 

 487 273 3 االشةاكات احملصلة 3051

 831 113 الفائدة الةاكمية احملصلة *** 3052

 318 387 3 اجملموع

 2020أاّه لتم ا تساب الفائدة يف شير دلسمرب/كااون اانت من كل سنة، عإن ما لرد أعاله ال لربز الفائدة لعام اظرًا إىل  ***

 
 

 املبالغ احملصلة لالل السنتني املاضيتني

 

 435 114 2019االشةاكات احملصلة يف عام 

  

 *742 75 (2020)   أكتوبر/تشرلن اانت  2020االشةاكات احملصلة يف عام 
  2020لعام  2019دنالر أمرلكي يف عام  14 000 مبلغ * ي ضاعة إىل مل ، دععل اابكومة ااسةالية
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 النفقات

 

 362 762 2 2020إىل عام  1977جمموع النفقات من عام 

  

 592 49 عحسب 2019النفقات يف عام 

  

 111 33  لنالر/كااون اانت إىل أكتوبر/تشرلن اانت(من ) 2020النفقات يف عام 
 

 (2020تشرين األول /اكتوبر 31النفقات )االلتزامات  ىت 
 

ابلدوالر    بنود امليزانية
 األمريكي

 0   الفنينيرواتب املوظفني يف فئة املوظفني   5011

 0   رواتب املوظفني يف فئة اخلدمات العامة  5012

 176 35   املستشارون  5013

 0   العقود  5014

 0   اليد العاملة املتعاقد معها حملي  ا  5020

 0   السفر  5021

 (573 2)   التدريب  5023

 0   املشرتايت املستهلكة  5024

 0   ستهلكةاملاملشرتايت غري   5025

 0   الضيافة  5026

 0  لدمات الدع  الفين  5027

 508   مصروفات التشغيو العامة  5028

 111 33   جمموع اإلنفاق
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 2020اكتوبر/تشرين األول  31 الة االشرتاكات  ىت 
 

املسةةتحقات  ىت  احلكومات األعضاء
ديسةةةةةةةةةةةةةةمةةةرب/  31

كةةةةةةةانةةةةةةةون األول 
2019 

االشةةةةةةةةةةةةةةةرتاكةةةةةةات 
 املسةةةةةةةةةةةتحقة لعام

2020 

املبةةالغ احملصةةةةةةةةةةلةةة 
 ىت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

اكتوبر/تشرين  31
 األول

املسةةتحقات  ىت 
نوفمرب/تشةةةرين  1

 2020الثاين 

عدد السةةنوات 
الةةمل ت تةةةةةةدفةع 
 فيها اشرتاكات

 0 0 *000 14 000 14 0 أسةاليا

 6 830 46 0 400 8 430 38 بنغالدلش

 1 750 2 0 750 2 0 بواتن

 8 028 21 0 750 2 278 18 مجيورلة كوراي الشعبية الدميقراطية

 4 000 56 0 000 14 000 42 اهلند

 1 400 8 0 400 8 0 إادنايسيا

 1 363 8 237 25 400 8 200 25 مجيورلة إلران ا سالمية

 5 100 14 0 750 2 350 11 مجيورلة الن الدميقراطية الشعبية

 0 0 400 8 400 8 0 ماليزاي

 1 750 2 0 750 2 0 منغوليا

 0 0 400 8 400 8 0 ميامنار

 0 0 500 5 750 2 750 2 ايبات

 0 0 655 8 400 8 255 يكستان

 8 037 21 0 750 2 287 18 يبوا غينيا اجلدلدة

 0 0 400 8 400 8 0 الفلبذ

 0 0 750 2 750 2 0 ساموا

 2 800 16 400 8 400 8 800 16 سري الاكا

 1 400 8 0 400 8 0 اتللند

 458 206 *742 89 850 122 350 173 اجملموع
 

، بعد اصم هذا املبلغ، لبلغ 2020نهكذا، عإن إمجايل االشةاكات لعام  .2020لعام  2019دنالر أمرلكي يف عام  14 000دععل اابكومة ااسةالية * 
 .أمرلكًيا دنالرًا 75 742
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 2021-2020الفرتة  -ميزانية اهليئة وانشطتها المل سيت  التفاوض عليهما 
 

التكلفة يلدنالر  اااش ة
 اامرلكي

 000 30 يهليية( ةااعمات اخلاص اتالتعانن يف ما بذ البلدان ااعضاء يف اهليية )مبا يف مل  اجتماع

محى اخلنازلر ن  ،مرض اابمى القالعيةنسالمة ااغذلة )نشأ صحة اابيوان ناامراض اابيوااية امل
لشمل إدارة مقانمة مضادات امليكرنيت، نبناء القدرات، هنج الصحة الوا دة مبا ن ااعرلقية، 

 نا جراءات العابرة للحدند، نالتاارة(

10 000 

 ا اتاج اابيواين نالةبية الذكية منااًيا للماشية نإاتاج االبان يف آسيا
 

10 000 

 000 5 إجراءات  االت ال وارئ

 000 5 ا لكةنين( اشر املعلومات نحتدلد موقف اهليية )مبا لشمل املوقع

 000 20 توعري الدعم امااة اهليية )مبا لشمل الدعم يف جمات تكنولوجيا املعلومات( 

بناء القدرات لدى املوظفذ الفنيذ الشباب )مبا يف مل  تدرلب طالب علم اابيوان نال ب 
 البي ري(

10 000 

 000 90 اجملموع
  


