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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة املندوبني  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة

نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت على العنوان واملراقبني التكّرم بإحضار 
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 من جدول األعمال املؤقت 12 البند

 للجهاز الرئاسيالدورة اخلامسة 

  1122 سبتمرب/ أيلول 12-12مان، مسقط، ُع

 1122-1122 السنتني لفرتة املوازنةو العمل برنامج مشروع

 

 مذكرة من األمني
 

يطلب من األمني إعداد مشروع الذي ، 9/1111لقرار من ا 11وفقًا للفقرة  الرئاسي اجلهاز الوثيقة على هذه ُتعرض -1

ينظر فيه اجلهاز ل ف يف األمانة ومشروع قرارائللوظ جدول يف ذلك، مبا 1115-1114لفرتة السنتني  املوازنةبرنامج العمل و

 اخلامسة هذه.الرئاسي يف دورته 

 

مع قارنة باملصفري  منو حقيقيمن على أساس  متقشفةأساسية إدارية  موازنةو برنامج عمل أساسي تقرتح الوثيقة -1

 .1111-1111عام لاملعتمدة  املوازنة

 

إىل  عة إىل حد كبري بعد انضمام عدد من األطراف املتعاقدة اجلديدةقاعدة املساهمة احملتملة املوّس أيضًاالوثيقة عّين ت -1

تبعًا  ي. وهفردةمعلى أطراف متعاقدة الي دون زيادة الضغط امل املوازنةتوفر بعض املرونة يف بناء أن معه ينبغي ما ، املعاهدة

يف الوقت الذي حتافظ فيه على مساهمات رئيسية، الولوية األنشطة ذات ة تتطلع إىل زيادة األُمزاد موازنةدد ييار حتلذلك 

 .املساهمات اإلشاري دولجل وفقًا صفري حقيقيمستوى منو من األطراف املتعاقدة على طوعية فردية 
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 1و 1و 1و 1 الحقلملياص إيالء اعتبار املقرتحات الواردة يف الوثيقة )مع مراجعة مدعو إىل اجمللس الرئاسي  -4

 .اإلدارية األساسية املوازنةألف(، واملوافقة على  1ألف و 1وألف 

 

رهنًا بالتعديالت ،واعتماده يف الوثيقةتضمن النظر يف مشروع القرار املاجلهاز الرئاسي يرجى من عالوة على ذلك،  -5

اإلدارية  املوازنةو، 1115-1114لفرتة السنتني  برنامج العمل األساسيوبالتالي إقرار واعتماد  مناسبة،اليت قد يراها 

 1 اإلضايفامللحق  يفعروض امل املساهمات اإلشاري جدولأن يعتمد اجلهاز الرئاسي يرجى من باإلضافة إىل ذلك، و. األساسية

 .املالية)ب( من الالئحة 1-5للمادة  هذه الوثيقة، وفقًامن 
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 بيان احملتويات

 ـــرةـــــالفق

 11-1 املقدمة -أوال 

 15-14 1115-1114منهجية لوضع مشروع برنامج العمل واملوازنة للفرتة  -ثانيا 

 41-12 1115-1114وظائف صيانة املعاهدة اليت ستمّول من املوازنة اإلدارية األساسية للفرتة  -ثالثا 

 87-41 1115-1114وظائف التنفيذ األساسية املموَّلة من املوازنة اإلدارّية األساسّية يف فرتة السنتني   -رابعا 

 89 1115-1114مستويات املوارد يف مشروع برنامج العمل األساسي للفرتة  -يامسا 

 71 املشاريع املدعومة من اجلهات املاحنة باإلضافة إىل برنامج العمل األساسي -سادسا 

 74-71 احتياطي رأس املال العامل -سابعا 

 

 1115-1114برنامج العمل واملوازنة ، 1111لقرار* * */ عناصر ممكنة

 

 متطلبات املوارد - 1115-1114النمو احلقيقي الصفري املقرتح لربنامج العمل األساسي: فرتة السنتني  :1امللحق 

 ـ متطلبات املوارد 1115-1114فرتة السنتني : الصيانة النمو احلقيقي الصفري املقرتح لوظائف :1امللحق 

 االحتياجات من املوارد – 1115-1114 لفرتة السنتنيالنمو احلقيقي الصفري املقرتح لوظائف التنفيذ  :1امللحق 

 1115-1114لفرتة السنتني : النمو احلقيقي الصفري املقرتح للميزانية اإلدارية األساسية وبرنامج العمل :  4امللحق 

 تباين التكلفة حسب فئة املوازنة -

 املقرتحة لوظائف التنفيذ األساسيةالنمو احلقيقي الصفري  :5امللحق 

  

 االحتياجات من املوارد – 1115-1114لفرتة السنتني  زادامُل برنامج العمل األساسيييار  ألف: 1امللحق 

 االحتياجات من املوارد – 1115-1114ة لفرتة السنتني زادييار وظائف الصيانة امُل ألف: 1امللحق 

 االحتياجات من املوارد – 1115-1114ة لفرتة السنتني زادييار وظائف التنفيذ امُل ألف: 1امللحق 

تباين التكلفـة حسـب    – 1115-1114 لفرتة السنتنية زادواملوازنة اإلدارية امُل زادييار برنامج العمل امُل ألف: 4امللحق 

 فئة املوازنة

 ةزادييار وظائف التنفيذ امُل ألف: 5امللحق 

 االفرتاضات املستخدمة يف تقدير تكاليف املوازنة اإلدارية األساسية :2امللحق 
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 املقدمة  –أواًل 

 

ضعا ن ُوذيلالاألساسية النهج األساسي واملنهجية ب 1115-1114لفرتة السنتني  املوازنةمشروع برنامج العمل وعّد ُأ -1

 1111-1111إىل اخلربات املكتسبة يف فرتتي السنتني  ًاداستنا، ومن اجلهاز الرئاسيلثالثة والرابعة للدورتني اخدما واسُت

واهلدف على الناجح يف فرتة السنتني احلالية.  هاومنوللمعاهدة بعيدة املدى الالتنمية يتضمن ّدث لُحقد و، 1111-1111و

 :هوكمة ْواحَلمستوى املنهجي و ىستوامل

 تعزيز أداء وتطور نظم املعاهدة على أساس مالي مستدام؛ 

 النمو مع إدراك لحصول على أقصى قدر من النتائج، ل االستفادة من املوارد احملدودة املتاحة بالطريقة األكثر فعالية

 احلرجة؛ ه املرحلة يف هذالالزمني توسع الوالتطور املتواصل للمعاهدة و

 قدرة اجلهاز الرئاسي على البت بفعالّية يف برنامج عمل املعاهدة ضمان ْوكمة املعاهدة وفاظ على شفافّية ح احل

 زنتها لفرتة السنتني؛اووم

 للفرتة املقرتح العمل برنامج مع 1111/1111 السنتني لفرتة الشامل العمل لربنامج واضحة مقارنة إجراء إتاحة 

 ؛اذاته ةالبنية األساسياالحتفاظ بمع  1114/1115

  ربنامج األساسي العمليات األساسية للمعاهدة، من يالل الإلدامة  ةقرتحامل املختلفةصادر التمويل ملضح اوالالتحديد

 .1115-1114للفرتة لعملها 

 

 :هييف برنامج العمل لفرتة السنتني يت تنعكس األهداف االسرتاتيجية الرئيسية ال -1

  ،من يالل هامنافعصول على املوارد وتقاسم حلاإمكانية كل من فيما يتعلق بحتسني النظام املتعدد األطراف ،

 ًا، من يالل ُنهج مبتكرة،فوروالدفع املعاهدة.  ةكموحنافع يف إطار املحلصول على املوارد وتقاسم امواصلة تطوير 

النظام تغطية توسيع نطاق ويف الوقت ذاته ، االستخدام بأسرع قدر ممكنعلى أساس زيادة تقاسم املنافع باجتاه 

يتم ستدفقات اإليرادات إىل صندوق تقاسم املنافع. وزيادة إىل  ايؤديوميكن هلذين األمرين معًا أن  ،املتعدد األطراف

ما على وجه التعيني للمعاهدة، وه نياألساسي نيمالنظمع احلفاظ على عمليات من نوعية جيدة وموثوقة لذلك 

 النظام املتعدد األطراف وصندوق تقاسم املنافع؛ 

  على حساب االستخدام املادي  لموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةل االستخدام غري املادي تزايدمسألة معاجلة

حبد فعلية  وادصول على مبداًل من احلإليرادات امصدر  -على حنو متزايد و -دارة املعرفة إ أصبحتإذ ، هلا

تبادل واستخدام املعلومات أسفل سلسلة ملراحل على املعاهدة ا ةكموحمن يالل تنفيذ تكون تلك املعاجلة و، ذاتها

 ، مبا يف ذلك تقاسم املنافع غري النقدية؛ذات الصلة والتكنولوجيا



IT/GB-5/13/25 5 

 

 

  حدهما اآلير من أل كّمُي نيأساسيين أنسق للمعاهدة وبروتوكول ناغويا، كجزاملو املتناغممواصلة التنفيذ املشرتك

املعاهدة حتتفظ بغية التأكد من أن ويف ناغويا. نشئ ُأي لذاوتقامسها املنافع على  لحصولللنظام الدولي أجزاء ا

اجلهاز الرئاسي تعاونًا مباشرًا إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، طلب يف حوكمة عرتف به دورها املب

 ؛ وجودة حاليًاالتنوع البيولوجي ضمن األطر املبيا واالتفاقية املتعلقة مع بروتوكول ناغو ًاعّسموو

  النظم واآلليات األساسية واستخدامها ينها من احلصول على كمللبلدان، لتحمّسن دعم نة وّسحمتقديم مساعدة

(، ةعماداملكونات الوفظ ، االستخدام املستدام واحلعلى سبيل املثاللألنشطة غري األساسية )وبالنسبة . وتنفيذها

السياسات يف جمال  نقل توجيهاتهمن يالل وذلك ، لوظيفة اجلهاز الرئاسي يف احلوكمةمحّفز بدور اُلاألمانة قوم ت

امتداد تأثري وهذا يضاعف ، هاز الرئاسياجلإىل  متقاريرهرفع وتنسيق التنفيذ من جانب أصحاب املصلحة وتيسري 

 .عاهدةسياسة امل

 املوازنةمشروع برنامج العمل و اليت تناوهلاوالفرص عوقات امل

من احلرجة احلالية اجتياز املرحلة املعاهدة أن يكون بوسع لضمان  املوازنةربنامج العمل ولاملشروع املقرتح  ينُب -1

 .ناوهلات األطراف املتعاقدةيتعني على متعددة متضاربة فيها قيود وفرص تقاطع تاليت  تارخيها

 

االقتصادي العاملي يف السنوات األيرية ال يزال يفرض قيودا مالية  بأن االنكماشالتسليم إىل  املوازنةهذه تستند  -4

 مبا يف ذلك ،الدوليةاملالية بالتزاماتها املتعلقة  هاسياساتيف نعكس ت على الصعيد الوطين، األطراف املتعاقدةالعديد من على 

للفرتة  اإلدارية الرئيسية اتهازنواماألطراف املتعاقدة يف ها تجلهود اليت بذلاو. الدوليةواالتفاقات املعاهدات التزاماتها إزاء 

 اعرتاف حمط التقييديةاملالية البيئة هذه يف ها ومنو للمعاهدة الناجحة االستهاللّية املرحلةاليت دعمت  1111-1111

تلك اليت ال تزال يف مرحلة مبكرة من ويصوصًا فردة، لصكوك الدولية املاخلاصة لظروف اعتبار الينبغي ومع ذلك، . وتقدير

يؤدي يف مثل هذه احلاالت إىل أن  برامج العملات ونزواللم الشامل والعشوائيمن شأن التخفيض ف. مثل املعاهدة ،تنفيذال

 .نتيجة عكسية

 

قاعدة إىل حد كبري وّسع ا ممبانضمام عدد من األعضاء اجلدد، قد ُعززت املالية للمعاهدة غري أن السالمة  -5

 الي، دون زيادة الضغط املاملوازنةبعض املرونة يف بناء ذلك ر وّفوينبغي أن ي. اإلدارية األساسية موازنةللاملساهمات احملتملة 

اإلدارية  املوازنةعلى موارد املاحنني، يارج  االعتماد املفرطضبط لفرصة الوفر ي ، فهوفردةعلى األطراف املتعاقدة امل

النظام  منالستجابة للتحديات اجلديدة اهلامة الناشئة على وجه اخلصوص لحد كبري ونضبت اآلن إىل ، اليت األساسية

 .هاوتقامسعلى املنافع لحصول لالدولي 

 

الدولية فيما يتعلق باملوارد الوراثية تتطلب  اتيةأن التغيريات األيرية يف البيئة القانونية والسياسجبالء من الواضح  -2

احلامسة األهمية يف أدائها  األساسيةأنظمتها وانب من جلتلك ال يةنمتو ًاريتطواملعاهدة ومن  سقةاستجابة سريعة ومت

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة دايل  حوكمة تها علىوسلط هاووضعتها على أهمي على املدى الطويللحفاظ للرسالتها 



2 IT/GB-5/13/25 

 

ر للمعاهدة، يزيد من التطوبالقيام مبألطراف املتعاقدة ااشرت باإلطار الدولي للموارد الوراثية النباتية. ويالل فرتة السنتني، 

من التدابري رزمة عملية لوضع  تقد اقرتحفاسرتاتيجية التمويل. املعنية ب املخصصة املؤقتةمن يالل عمل اللجنة االستشارية 

ونطاق النظام املتعدد املنافع توسيع تقاسم ل ةخمصصمؤقتة جمموعة عمل ال للمعاهدة، من يالل إنشاء للتنفيذ الكامل والفّع

طويل زيادة االستثمار يف هذه العملية للحفاظ على تطور النظم األساسية ويتطلب بقاء املعاهدة على املدى الاألطراف. 

 للمعاهدة.

 

تقاسم  بقاءلتفادي ع صندوق تقاسم املنافع يرادورة مشمن  إضافيتنيحاجة ماسة إىل متويل جولتني  حاليًاهناك  -8

دورة جلعل  ستخدام كاٍفاالديل قائم على من توليد بتكرة املنهج التتمكن على حاله إىل أن املنافع مبوجب املعاهدة 

 1119بني يوليو/متوز رتاكم عجز كبري يف التمويل ف، ًاالنقدية بطيئاملنافع ورود لقد كان و مكتفية ذاتيا.املشاريع 

اخلطة يف دد الذي ُحذلك اهلدف مليون دوالر أمريكي،  112احملدد وهو  دفاهلفيما يتعلق ب 1114وديسمرب/كانون األول 

يف القرار  اجلهاز الرئاسيبه ، الذي رحب سرتاتيجية التمويلااملنبثق عن االسرتاتيجية لتنفيذ صندوق تقاسم املنافع 

شد حلتكثيف اجلهود لقصوى حاجة ملحة إىل إيالء أولوية هناك  اكأساس لتنفيذ صندوق تقاسم املنافع. ولذ 1/1119

ديل قائم على ساهمات الطوعية بامل املبتكرةالنهج تستبدل إىل أن صندوق تقاسم املنافع يف  ةفوريدامة إيرادات إلاملساهمات 

 ستخدام.اال

 

 ةكموعلى احلبالتأثري لعجز املالي مح لُسو 1115-1114الفرتة  موازنةهذه القضايا يف برنامج عمل وتعاجل إذا مل  -7

 أزمة حادة.تودي بها إىل دوامة قد تديل املعاهدة ف، وتأطريها والعمليات السياسية والتنفيذية للمعاهدة

 

تحقيق األهداف لنضباط مالي صارم با املوازنةبرنامج العمل ومشروع ين ُب ،شديدة واملتضاربةنظرًا هلذه الضغوط ال -9

 التالية:

 موازنةصفري باملقارنة مع منو حقيقي  تقوم على موازنة أساسيةاقرتاح  بناًء على طلب بعض األطراف املتعاقدة، (1)

 ؛املوّسعة احملتملةقاعدة املساهمات ال تأيذ يف االعتبار  1111-1111فرتة سنيت 

تسمح بأن  "موازنة مزادةييار "فيها ضمن يف النظر اجلهاز الرئاسي حتديد أنشطة ذات أولوية رئيسية قد يرغب  (1)

دون الفردية مع احلفاظ على مساهمات األطراف املتعاقدة تأيذ يف االعتبار قاعدة املساهمات احملتملة املوّسعة؛ 

 ؛منو

ذلك  كما اقرتحت ،اهااستمرار أهميتها وجدولضمان تطور االسرتاتيجي وتوسيع نطاق املعاهدة، المتكني بالتالي  (1)

 اسرتاتيجية التمويل؛املعنية ب املخصصة املؤقتةاللجنة االستشارية 

الطوعية صناديق جتديد كافة التكون قادرة على ل اجلهات املاحنةمع كافية  ارتباط اتقدرهدة اتوفر للمعتأن ضمان  (4)

 يف فرتة السنتني املقبلة؛الصناديق األساسية بسبب نضوب املعاهدة وجتنب انهيار وظائف 
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ديد بشأن اجل دوليالنظام ال، يف سياق رئيسينيالسرتاتيجيني االشركاء الربامج مع الالة وتنسيق شراكة فّعضمان  (5)

نظم معلومات املوارد الوراثية لاقتصاد املعرفة الناشئ سياق و هاوتقاسم منافععلى املوارد الوراثية احلصول إمكان 

 .النباتية

 

مجيع التكاليف التخلص من من يالل و ،ةيالل ميزنة تقييدية جذريمن النمو احلقيقي الصفري  موازنة حتققت -11

وعب، على استذي ال اجلديدالوحيد اإلنفاق و. حّدأقصى صة إىل مقّل موازنةأنها ، أي ميكن االستغناء عنهااليت املتبقية 

اسرتاتيجية التمويل املعنية ب املخصصة املؤقتةللجنة االستشارية احساب عدد من التخفيضات، مستمد مباشرة من توصيات 

دون إزالة العمليات التأسيسية واملوارد  املوازنةزيادة يفض لحقيقي ال جمأي ومل يعد هناك . يف املستقبل ملعاهدةار يتطول

، ضمن ييار هافيرغب ينشطة اليت شمل األيخبيار اجلهاز الرئاسي املعاهدة. واهلدف الثاني هو تزويد ليها إتستند اليت 

، يف الركون إليهاضمان إمكانية و ألموال اإلضافية اليت ستكون مطلوبةا. واهلدف الثالث هو ضمان استمرارية ةزادامُل املوازنة

 إطار أي من اخليارين. 

 

لصندوق لألغراض املتفق عليها ولاهلدف الرابع حشد مساهمات اجلهات املاحنة للصندوق االستئماني تناول ي -11

مكن القيام بها ُياالستئماني لدعم مشاركة البلدان النامية، بغية متكني استمرار أنشطة املعاهدة املركزية احلامسة اليت 

الستمرار حشد  ًاضرورياالرتباط باملاحنني سيكون هذا إىل ذلك،  وباإلضافة. اإلدارية األساسية املوازنةيارج من األموال ب

مع اتفاقية رابط . أوهلا بالغة األهميةاهلدف اخلامس روابط اتصال ويؤسس صندوق تقاسم املنافع. يف املساهمات الطوعية 

فيها ضع تاليت يالل هذه الفرتة احلامسة  حاليًا املوجودتني يف سياق مذكرة التفاهم واملبادرة املشرتكة ،التنوع البيولوجي

يت الواليت أرساها بروتوكول ناغويا،  وتقامسهااملنافع على شأن احلصول ب لنظام الدوليلمتكينية  ًاأطراف االتفاقية أطر

على الذي يلعب  لصندوق العاملي لتنوع احملاصيلامع هو الرابط الثاني و. متام االعرتاف املعاهدةبن تعرتف أأيضًا حتتاج 

ويف إدارة املعلومات بشأن املوارد الوراثية النباتية  الدولية الزراعية للبحوث االستشاري الفريق ًا يفمركزي ًاورحنو متزايد د

 هذه. بتمويل نصف تكاليف وظائف االتصالكلتيهما تعهدتا  نيهذه الروابط أن املنظمتأهمية ومما يؤكد لألغذية والزراعة. 

 

 1115-1114لفرتة  األساسيةاإلدارية  موازنةللالصفري لنمو احلقيقي باظ اتفمن يالل امليزنة الصارمة، جرى االح -11

تكاليف لألف دوالر أمريكي  111، حتى بعد ختصيص مبلغ يف املائة  1789بـ  1111-1111 موازنةمن أدنى  حّدعند 

التشديد على أن هذه ينبغي واسرتاتيجية التمويل. املعنية ب املخصصة املؤقتةبشأن اللجنة تنفيذ توصيات اللجنة االستشارية 

ملعاهدة، من يالل احرتام أحكام اتنفيذ جناح لحفاظ على ل عمليًا وماليًاملا ال غنى عنه املطلق  متثل احلد األدنى املوازنة

ضرورة م بسّلتالوقت الذي يف ني الدورات، فيما باملعقودة ومشورة اللجان  للجهاز الرئاسيالقرارات السابقة واملعاهدة نفسها 

 .فائضمن يس هناك . لمتغرية قانونية ومؤسسيةاتية وسياسبيئة يف  املعاهدة تطور

 

الة اليت لصعوبات املالية الفّعإدراكًا للموارد البشرية، صفري لالنمو ال، مبا يف ذلك ههذالنمو الصفري  موازنة تقرتح -11

احلفاظ على املستوى احلالي لتنفيذ الربامج ضمن سيشّكل نظرًا لنمو عمليات نظام املعاهدة، وتواجه األطراف املتعاقدة. 
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 املاليةاألمني ممارسة اإلدارة املالية احلكيمة للموارد سيواصل ولألمانة.  قاسيًا حتديًا املوازنةالقيود اليت تفرضها هذه 

 واالنضباط املالي.

 

 1122-1122للفرتة  املوازنةالعمل ومنهجية لوضع مشروع برنامج   - ثانيًا

 ملعاهدةا ربنامج عمللمصدر األموال 

 

منظمة األغذية والزراعة، و)ب( املساهمات املقدمة من األطراف ة )أ( مساهم :ملعاهدةمصدران لتمويل موازنة اهناك  -14

 .املتعاقدة

 

هي و. بها نياخلاص املوازنةاعتماد برنامج العمل ومن ضمن ، بشكل مستقل مساهمتهامنظمة األغذية والزراعة  رقّرُت -15

 1117من اإلشارة إىل أن مؤمتر املنظمة لعام  بّدالغري أنه لمعاهدة. لاألساسية  املوازنةمن يف املائة  17حوالي  وفر حاليًات

األجهزة واالتفاقيات اإللزامية " أنببصفتها دواًل أعضاء يف املنظمة املشاركة تعاقدة املاألطراف  مجيعاختذته  ًاراقرأصدر 

 ".أعضائهاوبدرجة أكرب من التمويل الذاتي من  سيجري تعزيزها، حبيث تتمتع بسلطة مالّية وإدارّية أكرب يف إطار املنظمة

االفرتاض أنها وال ميكن  ،مستوى مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف فرتات السنتني املاضيةاخنفض على ذلك،  وبناًء

 حاليًاوهو  ،املوازنةمن ما تبقى وعلى األطراف املتعاقدة أن تدفع  يف فرتات السنتني املقبلة.نفسه املستوى على ستكون 

نًا ورهماألموال من األطراف املتعاقدة توفر ، بينما يكون املاليةتها نظمة يف بداية سناملموال من األتتوفر و .يف املائة 81حوالي 

 ايتناقات صعبة.إىل احلواالت املتأيرة ميكن أن تؤدي ويلها، والذي جيري فيه حتتاريخ الب

 

عدة صكوك انضمام أو أودعت فقد . يف االتساعآيذة  أن العضويةواقع أهمية املعاهدة الدولية من رؤية تتضح  -12

بذل اجلهود األمني سيواصل و. 1115-1114حبلول فرتة السنتني  أن تصبح دول إضافية أطرافًا متعاقدةتوقع يو ةدقاصم

 .برنامج العمل املقرتحموارد يف هلذا الغرض  تجمّرلزيادة العضوية يف فرتة السنتني املقبلة، وقد ُب

 

]...[ إشاري  اشرتاكات جدولمع وجود " لكنوطوعية، املوازنة اإلدارية األساسية األطراف املتعاقدة يف مساهمات  -18

يف  12حوالي مساهمة األطراف املتعاقدة اجلديدة بلغ ست، 1"الطرف املتعاقدهمة يستخدم كدليل بشأن املستوى املمكن ملسا

على  - ذلكسيؤدي الصفري احلقيقي نمو المع مقرتح ودوالر أمريكي،  711,111 الي، أي ما يعادل حومن املساهمات املائة

األساس املنطقي و.يف املائة 12والي حبيرى األتعاقدة املطراف ألل ةاخنفاض املستويات اإلشارية الفرديإىل  - املوازنةمستوى 

ميكن أن األساسي  املوازنةبرنامج العمل وهو أن ألف  5ألف إىل  1من  حقاليف املاملتضمن  ةزادامُل املوازنةيار املالي خل

                                                           
، "األمـم املتحـدة بـني احلـني واآليـر     تستند إىل جدول االشرتاكات الذي تعتمده منظمة " )ب( من الالئحة املالية اليت تنص على املنهجية اليت-5املادة  1

 وحيتسب من يالله اجلدول اإلشاري 
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تعاقد على املطرف للفردية  طوعية ساهماتمب االحتفاظ يف الوقت نفسهمع  إضافية، أمريكيدوالر  711,111ستوعب ي

 .اإلشاري املساهمات دولجل وفقًاصفري  حقيقيمنو مستوى 

 

بل يف املساهمات احملتملة، مرتقبة  "زيادة"امتصاص  جمرد ليس ةزادامُل املوازنةالتأكيد على أن غرض ييار ينبغي  -17

 حقيقيمنو  موازنةإىل وضع  من هذه الوثيقة سعيًا 5إىل  1الحق املدفع بها إىل عكس االحتياجات الفعلية للمعاهدة اليت 

متعلق مبهام كان قد موّلها يف السابق  ركزيةاملنشطة األجلب عدد من لمعاهدة: أواًل، تشمل االحتياجات احلقيقية لو. صفري

تمويل طبيعية ل تلك طريقة أكثر، ألن أموال املاحنني أيذت تنضب وألن اإلدارية األساسية املوازنةماحنون فرديون إىل 

اجلهاز دورات تكاليف  ياصةو، دقةقدر أكرب من ال؛ وثانيا، عكس التكاليف احلقيقية بأنشطة متفق عليها مجاعيًا

 املوارد الوراثيةوكمة التطورات األيرية يف اإلطار الدولي حل مع التجاوبقادرة على  ملعاهدةجعل ا؛ وثالثًا، الرئاسي

 . أقصى حّدإىل واالستفادة منها 

 برنامج العمل األساسي بنية

مشروع  يدجماعندما  النشّكُي منفصلنيكونني ُمف يلاتكتقدير و إنشاءب املوازنةو برنامج العمل األساسيمنهجية صياغة  تبدأ

 :ن هماكوناامُل انهذو (د)و (ب)1-19لمادتني لاعتماده وفقا ليجري  لفرتة السنتني املقبلة،الكامل  برنامج العمل األساسي

هي األنشطة واملوارد الالزمة الوظائف . هذه إجنازها ضمانلواحلد األدنى من املوارد الالزمة  املعاهدة صيانة وظائف (1)

مباشرة  الوظائفوتنبثق هذه  .أجهزته الدستوريةواجلهاز الرئاسي على وجود املعاهدة كصك دولي ويدمة ظ اللحف

 هذه الوثيقة. من  1لحق املكون يف امُليرد هذا و .للجهاز الرئاسي من املعاهدة والقرارات السابقة 11و 19املادتني  من

لتنفيذ وتطوير األنظمة  اليت ينبغي القيام بها أي األنشطة املوضوعّية ،للمعاهدة وظائف التنفيذ األساسية (1)

 ةنظمأطلوبة لتنفيذ وتعزيز املاملوارد هي هذه و .املعاهدة صيانة جرداألساسية للمعاهدة، عدا تلك املتعلقة مب

شطة مطلوبة إلدامة وتطوير الوظائف األساسية للمعاهدة على أن وظائف التنفيذ األساسيةوتنص وعمليات املعاهدة. 

يرد ويالل فرتة السنتني. اجلهاز الرئاسي يعقدها  املخصصة اليت املؤقتةلهيئات لاجتماعات على عقد ظمها، ووُن

 .هذه الوثيقةمن  1امللحق كون يف هذا امُل

 

برنامج العمل  يشكالنفهما  اآلير، عن أحدهما وظيفّيًا املكّونني هذين فصل املعاهدة تنفيذواقع  يف ال ميكن -19

 .(ب)1- 19 وفقا للمادة اجلهاز الرئاسي اعتمدها اليت"املعاهدة هذه تنفيذ وبرامج يطط" طبيقلت املتماسك األساسي

 

 :ا يليمم 1122-1122 لـفرتةل برنامج العمل األساسياليت تغطي  املقرتحة األساسيةاملوازنة اإلدارية تتشكل  -11
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باملقارنة مع يف املائة من النمو احلقيقي الصفري  472 على مستوى أدنى بـ (1)امللحق  وظائف الصيانة أبقيت (1)

تضخم  باحلسبان عاملاأليذ ناشئة فقط عن التكلفة الزيادات مع ، 1111-1111 موازنةيف وظائف الصيانة 

 2.لعملية احملسنة السرتداد التكاليفاكونوميست ويأحباث اإلوحدة االستهالك ل ر أسعاروفقا ملؤشيف املائة  4يبلغ

، الصفري احلقيقيالنمو فوق يف املائة  1971بنسبة تكاليف الزيادة يف  (1لحق )امل وظائف التنفيذ األساسيةتظهر  (1)

ما يعوض أن  غري. نة السرتداد التكاليفلعملية احملّساالتضخم و نامجة عنالتكاليف الزيادة األيذ باحلسبان مع 

مزيج األنشطة يف غري أن . يف املائة 472بنسبة  ذلك هو أن النمو يف وظائف الصيانة أدنى من املستوى الصفري

. ويف هذا السياق، احلالية ث يف ضوء االحتياجات واخلربة املكتسبة يف فرتة السنتنيّدُح وظائف التنفيذ األساسية

-1111 لفرتةاملعتمدة  املوازنةيف  لوظائف التنفيذ األساسيةاألساسية  اتجتدر اإلشارة إىل أن تكاليف االجتماع

 لألغراض اخلاص الصندوق إطار يف املتعاقدة األطراف متوهلا ممكنة داعمة كأنشطة" أدنىأنزلت إىل مرتبة  1111

 ا: ولذتتوفرمل األموال أن  ذلك ممكن، إذأن ثبت يمل ولكن (. 9/1111للقرار ألف  1)اإلضافة  "عليها املتفق

 .1لحق امللفرتة السنتني املقبلة يف التقديرات الواردة يف  اتتكاليف االجتماعأدرجت 

 

من  املائة يف 75وظائف الصيانة تشّكل و. 1املرفق عنصرين يف الهذين من املشّكلة املوازنة اإلدارية األساسية  ترد -11

بعد تعديلها اإلمجالية املوازنة اإلدارية األساسية أبقيت قد و. يف املائة 15 وظائف التنفيذ األساسيةبينما تشكل  املوازنةهذه 

عنصر املوارد بقي وُأ، 1111-1111 موازنةمستوى من يف املائة  1789نسبة بزيادات التكاليف الطبيعية على مستوى أقل ب

 .اإلمجالي ضمن النمو الصفري يالصفرالنمو من حد أدنى عند البشرية 

 1122-1122 للفرتة املوازنةو العمل برنامج وضع من لالنتهاء املقرتحة العملّية

 نهائيةمستويات النمو اللتوصل إىل اتبع هو املإىل مقرتحات منو حقيقي، كان  تاستند انيلتال تنيالسابق وازنتنييف امل -11

 املوازنةيارج  إىل مرتبة أدنى وظائف التنفيذ األساسيةبعض  "إنزال" اجلهاز الرئاسي مناسبة من يالل هاعتربياليت 

نصح ال ُيوختلفة. املعاهدة املمناسبة ألجزاء تعترب لنمو احلقيقي للمعاهدة إىل مستويات تعديل ا ومن ثم ،اإلدارية األساسية

. ويف وقت تشهد فيه املوازنة، ألنه ال يوجد أي منو حقيقي على اإلطالق يف مقرتح املوازنةهذه وضع يف اتباع هذه العملية ب

جدًا  ضرًاُم أي اخنفاض فعلي يف تنفيذ املهام األساسية سيكونيف مهامها يف أدائها لرسالتها، حاسم األهمية املعاهدة تطورًا 

تتعلق أساسية وظائف أن تزال منها من ن ّكمي فائضيف موازنة النمو الصفري احلالية من هناك ليس . وبعبارة أيرى، بها

هذه الوظائف يالل مرحلة مثل مجيع  فعاًلقد أزالت األمانة فاملعاهدة. على فعالية يف الوقت نفسه احلفاظ تنفيذ مع بال

، على سبيل هذه وتشملكان مطلوبا. منو صفري كما  موازنةحتقيق منها إىل  واملوازنة سعيابرنامج العمل التحضري ملشروع 

رمتها بسرتاتيجية التمويل مراجعة ااملستدام وآلية تنسيق بناء القدرات و الستخدامة املعنية بااملخصص املؤقتةاملثال، اللجنة 

 املركزية.وظائف دنى من الاألاحلد سوى فقط بق  تومل ياسرتاتيجية التمويل. ب 4دستوريًا امللحق  اطلبهيكما 

                                                           
% 7علـى مجيـع املـوارد البشـرية يف رومـا بنسـبة        1111أبريـل/ نيسـان    1 التكاليف منذ السرتداد احملّسنة نفّذت منظمة األغذية والزراعة رسوم العملية 2

 .مدفوعة مبوجب الصناديق االستئمانية
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اجلهات  امتوهلكي  وظائف التنفيذ األساسيةإحالة عالوة على ذلك، أظهرت التجربة يف فرتة السنتني احلالية أن  -11

برنامج العمل حسن سري عمل أيضًا يعرقل بل حاالت عدم يقني، حسب فالركون إليه، فذلك ال يوّلد ال ميكن أمر  ةاحنامل

على سبيل املثال، فالبشرية. وارد املاملوارد املالية وباملتعلقة ضافية اإلنفقات رفع الإىل حاالت تأيري وما يؤدي إىل والنظم، 

القسري ء لغااإلإىل تؤدي للجهاز الرئاسي يالل الدورة الرابعة جهات ماحنة من تمويل الإىل جلنة االمتثال إحالة  كادت

 .اجلهاتهذه تمويل من البسبب االفتقار إىل ، وذلك هلا

 

قها اجلهاز اليت طّبالعملية  إىل 1115-1114للفرتة املوازنةبرنامج العمل والنتهاء من وضع املقرتحة لالعملية تستند  -14

توجيه وتدبري املوارد لتنفيذ وتطوير اجلهاز الرئاسي من العملية متّكن و. ومقتبسة منها يف دورتيه الثالثة والرابعةالرئاسي 

تتيح إىل ذلك، افة إلضوبا. 1يف الشكل الواردة ملصفوفة اختاذ القرار وفقًا بطريقة شفافة وواقعّيةلفرتة السنتني املقبلة ملعاهدة ا

الضرورية والتنفيذ الصيانة وظائف إضافة عدد من ل باملتمّث املوازنة املزادةنظر يف ييار أن يللجهاز الرئاسي العملية املقرتحة 

من األطراف  الفرديةساهمات على املظ افاحلنفسه الوقت ويف ، اليت اقرتحت النمو احلقيقي الصفري موازنةإىل واألساسية 

 .املساهمات اإلشاري دولوفقا جل منو حقيقي صفريمستوى على املتعاقدة 
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 العملية باخلطوات التالية: متر هذه -15

 وتنعكس هذه النظم وتطورها. وتنفيذ ونظمها وثائق العمل املوضوعية للجهاز الرئاسي وتصف حالة املعاهدة حتلل (1)

( يف مشاريع قرارات التمكني 1 امللحق) 1115-1114للفرتة  وظائف التنفيذ األساسيةاألنشطة املوصى بها يف إطار 

مشاريع القرارات أو  مع باالقرتان 1 امللحق يف املقرتحة وظائف التنفيذ األساسية قراءة تتعني امللحقة بها. ولذا

ومستوى النمو  وظيفة تنفيذ أساسيةذات الصلة لكل  إىل أعداد القرارات والوثائق 1امللحق  ويشار يف .العمل وثائق

 .1111-1111للفرتة  وظائف التنفيذ األساسيةاحلقيقي باملقارنة مع مستوى 

 قادرة لتكون للمعاهدة الالزم املطلق األدنى احلد هو 1امللحق  يف لوظائف التنفيذ األساسيةالنمو الصفري املقرتح  (1)

 اليت الفرصة قد يرغب اجلهاز الرئاسي يف اغتنام ،1 القسممن  17و 18الفقرتني  يف أشري وظيفتها،وكما أداء على

 يف األولوية الوظائف ذات من عدد يف للنظر العضوية زيادة عن النامجة عةاملساهمات احملتملة املوّس وفرتها قاعدة

 دولجل ،وفقًاصفري منو حقيقيعلى مستوى  املتعاقدة لألطراف الفرديةتبقي املساهمات  ة اليتزادامُل وازنةامل ييار

وهي ، 4القسم  وظيفة تنفيذ أساسية يف لكل منفصل بشكل اإلضافية الوظائف هذه وصف ويرد. املساهمات اإلشاري

 حتذفها الرابعة،واليت كان البد أن دورته اليت وافق عليها اجلهاز الرئاسي يف وظائف التنفيذ األساسية تشمل

 تنيالدور بني املنعقدة ما رفعت اللجان ؛والوظائف اليت1 امللحق يف الصفري مقرتح النمو إىل األمانة للتوصل

إىل اجلهاز الرئاسي بصدد جماالت تنفيذ حمددة؛  - مشورة تقّدماليت وتوصيات بها إىل اجلهاز الرئاسي، 

 على أنها درجُت أن ينبغي كان اليت األنشطةو وبرامج اجلهاز الرئاسي املعتمدة؛ ويطط تستند إىل قرارات وظائفو

 املعوقات يف بسبب عليها املتفق لألغراض االستئماني املاضي،لكنها أحيلت إىل الصندوق يف وظائف تنفيذ أساسية

 تقاسم جملموعة العمل املؤقتة املخصصة لتوسيعتوفري املزيد من املخصصات  قرتحوُي. األساسية اإلدارية وازنةامل

 . ةزادامُل املوحدة وازنةييار امل ألف 1امللحق  ويقدم. املتعدد األطراف النظام ونطاق املنافع

الصلة،مشاريع القرارات ووثائق العمل  ذات األعمال جدول بنود ستناقش اجللسة العامة للجهاز الرئاسي، مبوجب (1)

يف النص اخلتامي للقرارات ذات  1115-1114لفرتة لوتتخذ قرارات تتعلق بربنامج العمل سة العامة ليف اجل

 إىل جانب تقرير الدورة.  ،وستعتمد القرارات مجيعها رمسيًا يف اجللسة اخلتامية للجلسة العامة. الصلة

. صفري ( قد اقرتحت على مستوى منو حقيقي1امللحق خصصة لصيانة الوظائف )امُل وازنةإىل أن امل جتدر اإلشارة (4)

النمو الصفري احلقيقي، حتى بعد أن من اإلمجالية أدنى املوازنة اإلدارية األساسية وعالوة على ذلك، أبقيت 

املنافع ونطاق النظام املتعدد األطراف، لتوسيع تقاسم  ص مبلغ كبري جملموعة العمل املؤقتة املخصصة املقرتحةّصُي

جتماع يف فرتة السنتني املقبلة، وفقًا لتوصيات اللجنة االستشارية املؤقتة املخصصة املعنية باسرتاتيجية التمويل، لال

ال يوجد أي وللمعاهدة.  يوي األهميةالتطور احلالعمل على كي يكون بوسعها ، وظائف التنفيذ األساسيةكجزء من 

نصح بأن تكون احلد األدنى املوافق عليه. وقد ترغب ذات النمو الصفري، وُياملوازنة اإلدارية األساسية  فائض يف

إلدماجها ، ةزادامُل وازنةدرجة يف إطار ييار املللقرارات الفردية النظر يف إضافة بنود ُم مناقشتهالدى اجللسة العامة 

 .1115-1114 برنامج العمل األساسي يف
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على برنامج  العاالّط إىل املدعّوة وازنةامل جلنة إىل برنامج العمل األساسي حالسُي الرئاسي، اجلهاز ملقررات وفقًا (5)

 على هذا األساس. وازنةالعمل املتفق عليه يف اجللسة العامة، وتوحيد امل

املوازنة اإلدارية األساسية و برنامج العمل األساسيوحتليل واعتماد  مراجعةطلب إىل اجللسة العامة بعد ذلك سُي (2)

 .وازنةرت تكاليفها جلنة املّدقكما 

طلب إىل اجللسة العامة أيضًا املوافقة على قوائم املشاريع املوصى بها للدعم املباشر من يالل الصندوق سُي (8)

 IT/GB-5/13/25/Add.27تضمنة يف الوثيقة املاالستئماني ألغراض متفق عليها و

Zero Growth Budget

Maintenance Function:

Statutory and overhead 
costs for the Maintenance 
of the Treaty

Core Implementing 
Function:

Resources for the 
implementation and 
evolution of the Treaty

Supporting Projects funded 
outside the Core Work 
Programme

Core Work Programme
2014 - 2015
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approved by

GB 5

Subject to
availability

of funds

Governing Body Individual Donors

Overall Work Programme  2014-2015

Endorsed by GB

Augmented 
Zero Growth 

Option
Additional or 

enhanced activities 
for incorporation 

into the Core Work 
Programme

 

 

 1122-1122لفرتة لاملوازنة اإلدارية األساسية وظائف صيانة املعاهدة اليت ستمّول من   - ثالثًا

 اعتبارات عامة

ترد االفرتاضات العامة وعند مستوى أقل من النمو الصفري.  وظائف الصيانة موازنة، أبقيت كما سبق وأشرنا -12

ون املوارد البشرية على مستوى وعالوة على ذلك، أبقيت تكلفة مّك. 4امللحق يف تكاليف وظائف الصيانةاملستخدمة يف تقدير 

عملية منظمة األغذية والزراعة العن فرض فقط املوارد البشرية املقرتحة نامجة  موازنةيف  االمسيةوالزيادة . منو حقيقي صفري

 على املوارد البشرية يف روما يف إطار الصناديق االستئمانية وعن التضخم.  نة السرتداد التكاليفاحملّس

 

 ةبرنامج العمل األساسي واملوازنة اإلدارية األساسي: توحيد 1الشكل 
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دوالر  85,111 املخصصة لدورة اجلهاز الرئاسي، اليت زادت بــتلك هي  وظائف الصيانة موازنةيف الزيادة األكرب  -18

. وميكن ٍفأن هذا املبلغ ال يزال غري كاالتكاليف الفعلية، على الرغم من من  دوالر، ولتقرتب أكثر 585,111أمريكي لتبلغ 

التكاليف  ال متكن تلبيةلكن وواالستضافة على التكلفة احلقيقية للدورة إىل حد كبري،  ة االنعقادمكنأأن تؤثر ترتيبات 

 ون هذه الزيادة. ، دست الرتمجة الفورية والرتمجة إىل لغات مثلالثابتة، 

 

، باستثناء العقود، 1111-1111الصيانة املقرتحة عند مستوياتها للفرتة وظائف أبقيت مجيع البنود األيرى يف  -17

 يف جنيف. ركز الدولي للحساب اإللكرتونيامللدى  املواد املوحد لنقل يادم االتفاقوضع حيث أدرجت تكاليف 

 

فقط: ُرفع املبلغ املخصص لدورات اجلهاز الرئاسي إىل  اثنانة، تغيريان زادامُل وازنةمبوجب ييار امل أجري، -19

، وُرفع املبلغ املخصص للمطبوعات حبوالي قدر أكرب من الدقةا يعكس التكاليف احلقيقية بممدوالر أمريكي،  851,111

اد والتوعية واملعلومات املتعلقة دوالر، تسليمًا باحلاجة املتزايدة إىل منتجات اإلرش 95,111ليصل إىل  دوالر 11,511

 البلدان معلومات إضافية. وتطلب بروتوكول ناغويا حيز النفاذ إذ يديل  ،باملعاهدة

 املوجود حاليًايكل اهل –املوارد البشرية 

الوظائف الفنّية ووظائف  هناك ويف الوقت الراهن، 3متّكن املوارد البشرية من تنفيذ الوظائف األساسية لألمانة. -11

، كما يعكس 9/1111القرار  أقّره ، الذيجدول التوظيف املعتمد اخلاص باألمانةتشّكل اليت واخلدمات العامة التالية 

 احتياجات املعاهدة يف ذلك الوقت.

 :الوظائف الفنية - أ 

 )األمني( 1-مد

 )النظام املتعدد األطراف( 5-ف

 4)تعبئة املوارد( 5-ف

 املوحد لنقل املواد()االتفاق  4-ف

 ()الربنامج واإلدارة 4-ف

 )إدارة املعلومات واالتصاالت( 4-ف

 )بناء القدرات( 1-ف

 )النظام املتعدد األطراف( 1-ف

                                                           
 وأجهزتـه  الرئاسـي  اجلهـاز  مقـررات  تنفيـذ  يف األمانـة،  تضـطلع  أن علـى  الرئاسي للجهاز األوىل الدورة تقرير من ياء واملرفق املعاهدة من 19 املادة تنص 3

 وأجهـزة  األيـرى  املنظمـات  مـع  والتعاون للمنظمة؛ العام وباملدير املتعاقدة باألطراف واالتصال ويدمتها؛ لالجتماعات التحضري: عديدة بوظائف الفرعّية،

 الدولّيـة  للمراكـز  الفـين  الـدعم  وتقـديم  األيـرى؛  توالزراعة واملنظما األغذية منظمة وحدات مع الدولّية باملعاهدة املتصل العمل تنسيق األيرى؛ املعاهدات

 ألمانـة  واملالّيـة  البشـرّية  املـوارد  وإدارة األطـراف؛  املتعـدد  النظـام  يف مشـاركتها  يف الدولّية الزراعّية للبحوث االستشارّية للجماعة التابعة الزراعّية للبحوث

 .الرئاسي اجلهاز
 .لسنة واحدة فقط 1111-1111لفرتة السنتني  1111يف اعتمدت  4
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 5)تعبئة املوارد( 1-ف

 :اخلدمات العامة  -ب 

 )كاتب إداري( 5-ع.خ

 )سكرتري( 4-ع.خ

 )طابع( 1-ع.خ

 )موظف كتابي( 1-ع.خ

 

التدفقات النقدية الناجتة عن بطء تلقي املساهمات من األطراف املتعاقدة إىل تأير التعيني يف على قيود الأدت  -11

 اآلن بفضل حتّسن مستويات املساهمة.  ةلوشغمبعض الوظائف، لكن مجيع الوظائف الفنية يف القائمة املعتمدة 

 النمو الصفري موازنةإعادة تنظيم املوارد البشرية يف إطار 

وعلى هذا . "الرتتيبات الدقيقة للتوظيف مسألة ختضع للسلطة التنفيذّية العادّية لألمني"أن  9/1111يقّر القرار  -11

، تقرتح تعديالت طفيفة على جدول التوظيف املقرتح احلقيقي الصفريتكاليف املوارد البشرية عند النمو  إبقاء مع األساس،

 لتغري يف البيئة السياساتية واالسرتاتيجية للمعاهدة.مع امة وظيفة األمانة ءلفرتة السنتني املقبلة، ملوا

 االتصال باجلهات املاحنة

تؤدي ثالث مهام لالسنتني احلالية أهمية إنشاء وظيفة خمصصة لالتصال باجلهات املاحنة، فرتة أظهرت يربة  -11

تعبئة أموال ألنشطة داعمة  (1)اإلدارية األساسية؛ و نةموازللتعبئة مساهمات كافية من األطراف املتعاقدة  (1) رئيسية:

تبدأ إىل أن مجع األموال املتواصل لصندوق تقاسم املنافع،  (1)اصة؛ واخلألغراض لللمعاهدة، يف إطار الصناديق االستئمانية 

 لألموال.مقبول النهج املبتكرة بتوفري تدفق 

 

 6اليت اعتمدتها هذه األطرافاملوازنة اإلدارية األساسية جتاه وعدم كفايتها كان تأير مساهمات األطراف املتعاقدة  -14

وعلى الرغم من التحسينات اليت جرت على مدى فرتات  ،قد أدى مثل هذه املشاكل يف فرتة السنتني هذهومعيقًا رئيسيًا. 

، ومن احملتمل أن تبلغ املساهمات يف نهاية فحسب تأير تنفيذ أنشطة متفق عليها أو تنفيذها جزئيًاإىل  ،السنتني املاضية

دوالر  911,111حوالي  يأ ،يف املائة 11بنسبة  ًااملعتمدة، وهذا يعين عجز وازنةمن امل فقطيف املائة  71فرتة السنتني 

الركون إليها عقبة يطرية أمام ختطيط إمكان م اعدانواملوازنة اإلدارية األساسية يف أمريكي. ويشكل عدم استقرار املساهمات 

ملعاجلة العجز يف املساهمات باملقارنة مع  حيوية األهمية إن وظيفة االتصالومن هنا فعمليات املعاهدة وتنفيذها املستدام. 

 عاقدة.تاملناسب من األطراف امل املعتمدة وتعزيز مساهمات كافية ويف الوقت وازنةامل

                                                           
  1111-1111لفرتة ل؛ اعتمد التمديد 1111-1111 السنتني لفرتة أوَّلّية بصفة اعتمدت5 
 .1111-1111واملوازنة لفرتة السنتني  العمل برنامج يف احملرز التقدم عن التقرير، IT/GB-5/13/24الوثيقة  6
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لألغراض املتفق عليها،  يف الصناديق اخلاصة وازنةاعتمدت املعاهدة منذ نشأتها اعتمادًا كبريًا على املوارد يارج امل -15

تنفيذًا فعااًل، ولكن أيضا لتغطية أنشطة برنامج العمل املعتمد اليت ويصوصًا ملساعدة البلدان على وضع تدابري لتنفيذ املعاهدة 

7أحيلت إىل بند التمويل من اجلهات املاحنة.
اليت  وازنةيارج املوال من مجيع األم يف املائة 71 فإن ،1الشكل وكما يبني  

                                                           
 اإلدارّيـة  املوازنـة  يف متعاقـدة  كـأطراف  املاحنـة هـذه نفسـها    اجلهـات  مسـاهمات  عن منفصلة عليها املتفق لألغراض اخلاّصة للصناديق املقدَّمة املساهمات 7

 .املتفق عليها هو مساعدة تنفيذ أنشطة داعمة حمددة يطلبها ماحنونمعها. اهلدف األساسي للصندوق اخلاص لألغراض  تتدايل وال األساسّية

 ألغراض املتفق عليها: الصندوق اخلاص ل2الشكل 

 : الصندوق اخلاص لدعم مشاركة البلدان النامية2الشكل
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قد استنفدت هذه املوارد و. ثالثة منها من أطراف يف املائة 91منحت منذ تاريخ إنشاء املعاهدة تربعت بها األطراف املتعاقدة و

يف الواقع، مّول طرفان متعاقدان جزءًا هامًا من إمجالي و. 1115-1114سريعًا، وميكن أن تنضب متامًا يف فرتة السنتني 

برنامج عمل املعاهدة، وهناك حاجة ملّحة إىل تنويع قاعدة اجلهات املاحنة، كما أنه ليس من املعقول أن نتوقع أن يواصل 

فرتة السنتني القادمة. ومع احتمال حتمل حصة غري متناسبة من أداء املعاهدة يف  عدد قليل من األطراف املتعاقدة الفرديني

ديول بروتوكول ناغويا حيز التنفيذ، هناك حاجة ماسة إىل مساهمات الصندوق االستئماني ملساعدة البلدان النامية من 

كفل الدعم طريقة تباألطراف املتعاقدة يف املعاهدة على وضع إجراءات لتنفيذ الربوتوكول واملعاهدة على الصعيد الوطين 

 .دل فيما بينهااملتبا

 

عتمد اعتمادًا كليًا على ي، 4الشكل ، كما يوضح النامية البلدان مشاركة االستئماني اخلاص لدعم الصندوقكان  -12

 ًادوالر 151,111نضب. ويتوقع أن حيتوي الصندوق االستئماني يعلى وشك أن  واجلهتني املاحنتني الرئيسيتني أيضًا، وه

أو أقل يف ايتتام هذه الدورة. وبهذا املستوى من املوارد، هناك احتمال أن يكون من املستحيل عقد الدورة السادسة  ًاأمريكي

لصناديق هلذه ااالتصال مع اجلهات املاحنة  ةزيادفإن ، اللجهاز الرئاسي مع دعم نفقات سفر وفود البلدان النامية. ولذ

 .األهمية يف أدائها لرسالتهاة احلامسة االستئمانية ضروري إلدامة عمليات املعاهد

 

حتى لو كانت النهج املبتكرة لتقاسم املنافع قادمة بسرعة فإنه من غري احملتمل أن يكون يف فرتة السنتني املقبلة  -18

ال تدفق لإليرادات يعّول عليه لصندوق تقاسم املنافع من تدابري قائمة على املستخدم. ولذلك، جيب أن تستمر جهود االتص

مع اجلهات املاحنة على وجه السرعة للحفاظ على دورة تقاسم املنافع حتى تتولد إيرادات قائمة على االستخدام من النهج 

 املبتكرة.

 

ستكون مهمتها القيام ، لألنشطة املذكورة أعاله 5-قرتح استمرار وظيفة االتصال باجلهات املاحنة على مستوى فُي -17

الصناديق االستئمانية للمعاهدة وجتنب إغالق عمليات املعاهدة مجيع جبهود مركزة ومتواصلة على املستوى املؤسسي لتجديد 

 .األهمية يف أدائها لرسالتهااحلامسة 

 عمليات صندوق تقاسم املنافع وإدارة املعارف 

وال تزال  يف السنوات األيريةهذه الوظيفة منت قد ة للمعاهدة، وتشغيل صندوق تقاسم املنافع وظيفة نظام أساسي -19

اجلهاز الرئاسي من يالل  أقّراملوجه لتقديم مقرتحات. وقد املخطط له وستنمو أكثر مع النداء الثالث  ،حجما وتعقيداتنمو 

 اجلوالت وتنفيذ املوارد بتعبئة يتعلق فيما املعاهدة أمانة دايل عليها واحملافظة القدرات تنمية بأهمية" ،1/1111القرار 

لصندوق تقاسم املنافع،ويصوصًا دورة  العامة اإلدارة يف سيستخدم األمانة قدرة ًمن جزءا أن أقّر" و "املشاريع لدورة التالية

الربجمة واإلشراف ووضع السياسات وتنفيذ اإلجراءات التشغيلية، مبا يف ذلك يف . وتساعد األمانة اجلهاز الرئاسي "املشاريع

تقديم الدعم للهيئات احلكومية الدولية واخلرباء املعنيني وإدارة ورصد وتقييم املشاريع والتعاون مع الشركاء ونشر النتائج. 

اخلربات املؤسسية يف صون املوارد الوراثية وترتاكم من يالل مشاريع صندوق تقاسم املنافع كميات متزايدة من املعارف و
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والتعلم  قد رّكزت األطراف املتعاقدة واملؤسسات الشريكة بقوة على إدارة هذه املعارفو. النباتية واستخدامها املستدام

على بناء  اجلهاز الرئاسي هذه املشاريع. وتساعد األمانة أيضًاتقدمها املؤسسي، بغية االستفادة من املساهمة اهلامة اليت 

 أوجه تآزر مع نظم املعاهدة األيرى، مثل النظام املتعدد األطراف.

 

مسنودًا من موارد  كان توسيع األنشطة املتصلة بصندوق تقاسم املنافع ودورات املشاريع اخلاصة بهحتى اآلن،  -41

اعتبارات ومتشيًا مع . وازنةج امليار( ومن غري املوظفني موّلت بالكامل من املوارد 4-بشرية من املوظفني )موظف واحد ف

اليت تتصل بعمليات صندوق تقاسم املنافع  4-إدراج الوظيفة الفنية ف لفرتة السنتني املقبلةاجلهاز الرئاسي، يقرتح األمني 

 . اإلدارية األساسية وازنةملاالتوظيف ضمن يف  وظائف الصيانةضمن 

 اهليكل القائم –املوارد البشرية 

هذه التعديالت على مسؤوليات ويف الوقت نفسه إجراء تكلفة صفري، يف ظل منو للحفاظ على املوارد البشرية  -41

املوظفني، ستدمج وظيفتان من جدول املوظفني الراهن بوظائف أيرى، من يالل إعادة تصنيف الوظائف وتعديلها، وذلك 

 8يقة ممكنة لتحقيق النتائج املتوقعة بفعالية.لالستفادة من املوارد البشرية املتوفرة احملدودة بأفضل طر

 

 على النحو التالي: 1115-1114املنقح لفرتة السنتني  األمانةهيكل موظفي  تبعًا لذلك، يكون -41

 :الوظائف الفنية -أ 

 )األمني( 1-مد

 )النظام املتعدد األطراف( 5-ف

 (االتصال مع اجلهات املاحنة) 5-ف

 ()الربنامج واإلدارة 4-ف

 )إدارة املعلومات للنظام املتعدد األطراف( 4-ف

 وعمليات صندوق املنافع( إدارة املعارف) 4-ف

 )النظام املتعدد األطراف وصندوق املنافع( 1-ف

 التوعية واالتصاالت() 1-ف

 :اخلدمات العامة -ب 

 )كاتب إداري( 5-ع.خ

 )سكرتري( 4-ع.خ

 )طابع( 4-ع.خ

                                                           
 املعلومـات  إدارة) 4–واالتصاالت( يف وظـائف ف  املعلومات )إدارة 4-املواد( احلالية مع جزء من وظائف ف لنقل املوحد )االتفاق 4 –ستدمج وظائف ف 8

)إدارة املعلومـات   4–)تعبئة املوارد( احلالية وجزء من وظائف ف 1–درات( بوظائف ف)بناء الق 1–اجلديدة. وستدمج وظائف ف (فاملتعدد األطرا للنظام

 اجلديدة. (واالتصاالت التوعية) 1–واالتصاالت( يف وظائف ف
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 )موظف كتابي( 1-ع.خ

 

 األساسّية اإلدارّية وازنةامل من املموَّلة وظائف التنفيذ األساسية   - رابعًا

 1122-1122 السنتني فرتة يف  

 

النجاح املتواصل للمعاهدة والتطور  برنامج العمل األساسيمن ضمن  وظائف التنفيذ األساسيةتعكس عناصر  -41

والبناء عليه، ويصوصًا يف  يف فرتات السنتني السابقة يسعى هذا املكّون إىل إدامة التقدم احملرزوالتدرجيي ألنظمتها. 

 واالتفاق املوحد لنقل املواد، وكذلك صندوق تقاسم املنافع. وتقامسهااملنافع على عمليات النظام املتعدد األطراف للحصول 

 

على مستوى النمو  برنامج العمل األساسيترد األهداف االسرتاتيجية الرئيسية اليت اسُترشد بها يف إعداد مشروع  -44

هو تعزيز املعاهدة،  وازنةلعمل وامللربنامج االصفري القصد من النمو احلقيقي ومن هذه الوثيقة.  1يف الفقرة الصفري احلقيقي 

حد أقصى من الربامج حبد أدنى من  غي إلجنازبوفقًا لتوجيهات اجلهاز الرئاسي وأجهزته الفرعية، بأقل تكلفة ممكنة. وين

الشراكات، حبيث تكون األمانة العامة العامل احملرك لتيسري وتنسيق ستفادة من مجيع املوارد املمكنة ومن التكلفة، اال

 باملديالت الواردة من جمموعة من أصحاب املصلحة، وفقًا لتوجيهات اجلهاز الرئاسي. برنامج العمل األساسيتنفيذ 

 

يف فرتة السنتني  لوظائف التنفيذ األساسيةمن هذه الوثيقة، يف شكل موجز، العناصر املقرتحة  1يدرج امللحق  -45

وصفها رد ي، كما هو موضح يف وثائق العمل احلالية املختلفة للدورة. والصفري، على مستوى النمو احلقيقي 1114-1115

 .1امللحق هنا حسب جمال النشاط، كما يف 

 

يف إدياهلا يف  األنشطة اليت قد يرغب اجلهاز الرئاسيعن حسب جمال النشاط  د معلوماتيتزووجيري أيضًا  -42

يف ّمعة ة. وهذه األنشطة جمزادامُل وازنة، يف إطار ييار املاإلدارية األساسية وازنةامل يف، وتبعًا لذلك برنامج العمل األساسي

 . ألف 1امللحق 

 الشراكات واالتصال

دولية حمددة مسؤولة عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ضمن بنية  أداةكأهمية املعاهدة  تتنامىال تزال  -48

احلوكمة والبنية العملياتية العاملية املتعلقة باملوارد الوراثية عموما. وقد أدى ذلك إىل زيادة التدايالت السياساتية والعملياتية 

ضمان انسجام املعاهدة يف لتدايالت ذات أهمية ياصة مع االتفاقيات واملؤسسات واملنظمات ذات الصلة. وأصبحت هذه ا

من الفرص إلقامة شراكات والتعاون مع  ًااأليرى ويف وضع أنشطة مشرتكة أو منسقة. كما وّفرت املعاهدة مزيددوات مع األ

ياصة مع  ،ثيقةقد أقام األمني شراكات ووواالستفادة منه.  العمل الذي تضطلع به وحدات منظمة األغذية والزراعة املختلفة

ووحدة  الالمركزية ومكتب دعم واأليالقية القانونية الشؤون ومكتب ومصلحة الزراعة النباتات ووقاية النباتي شعبة اإلنتاج
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 الغذائي األمن جلنة وأمانة هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعةو العاملية األهمية ذات الزراعي الرتاث احلق يف الغذاء ونظم

 جنيف. يف االتصاالت الزراعية ومكتب للبحوث العاملي وأمانة املنتدى العاملي

 

وفيما يتعلق بالشركاء اخلارجيني للمعاهدة، حافظ األمني، على مدى فرتات السنتني السابقة، وفقا لتعليمات  -47

لصلة، ويصوصًا اتفاقية اجلهاز الرئاسي، على عالقات عمل وثيقة وجيدة مع الرؤساء التنفيذيني لعدد من املنظمات ذات ا

للبحوث الزراعية واملنتدى العاملي  االستشارية اجلماعةو احملصولي للتنوع العاملي والصندوق االستئمانيالتنوع البيولوجي 

 .اوثيق ًاهام عاماًل ًامجيعها املعاهدة شريكهذه عترب تللبحوث الزراعية. ونتيجة لذلك، 

 

هما اتفاقية التنوع البيولوجي والصندوق االستئماني العاملي  ،بالنسبة للمعاهدةهناك منظمتان هامتان بشكل ياص  -49

سيعزز إىل حد كبري ما االتصال مع املعاهدة،  يبتمويل مشرتك ملوظف كلتاهماتعهدت املنظمتان  اللتنوع احملصولي، ولذ

، حتت بند ألف 1و  1منو صفري. وتدرج هذه املناصب يف امللحقني  موازنةي، ولكن ضمن وقدرات املعاهدة ونشاطها التوع

CIF-1 لالتفاقية وCIF-7  االستئمانيللصندوق. 

 

 هذا االستثمار يف أمانة املعاهدة من مؤسسات شريكة رئيسية هو مقياس أيضًا: -51

 والعملي الوثيق مع األمانة؛ لتعاون السياساتيعلى اقها هذه املؤسسات على املعاهدة ولألهمية اليت تعّل 

  شكل تقديم موارد مالية وبشرية؛ ىتنفيذ التزامها بشراكتها مع املعاهدة عللالستعدادها 

 األمني على مدى السنوات القليلة املاضية، بتوجيه من اجلهاز الرئاسي.دفع به ي ذلنجاح نهج الشراكات ال 

 التعاون مع االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي 

طلب اجلهاز قد تنص املعاهدة صراحة على التعاون الوثيق وتنفيذه مبا ينسجم مع اتفاقية التنوع البيولوجي. و -51

 إىل األمني: 7/1119الرئاسي من يالل القرار 

 البيولوجي التنوع بصون يتعلق فيما البيولوجي، التنوع اتفاقية األيص وعلى مع، التعاون زيادة يواصل أن"

 ."املنافع وتقاسم النباتية، الوراثية املوارد على واحلصول مستدامة، بصورٍة واستخدامه الزراعي

 إىل األمني: 7/1111القرار  ياللوطلب من 

التنّوع البيولوجي  بشأن االتفاقيةالتنوع البيولوجي جلهة تنفيذ برنامج عمل  اتفاقيةتعزيز التعاون مع أمانة "

 التعاون تشجيع مواصلة" و "اخالزراعي واالستخدام املستدام للتنّوع البيولوجي، والتنوع البيولوجي وتغّير املن

 واحلصول املستدام، واستخدامه الزراعي البيولوجي التنوع بصون يتعلق ويصوصًا مع اتفاقية التنوع البيولوجي فيما

 املوارد على احلصول بشأن ناغويا بروتوكول إطار يف املنافع وتقاسم والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد على

 وهياكل منها، كل اليتصاصات وفقا استخدامها عن الناشئة للمنافع واملنصف العادل والتقاسم الوراثية

 ."عليها املتفق حوكمتها،وبراجمها
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 التعاون بني أمانيت االتفاقية واملعاهدة:تتوقع املبادرة املشرتكة يف إطار مذكرة  -51

املتعدد  النظام يف قائم هو كما منافعها وتقاسم املوارد على للحصول املعلومات إدارة حول اخلربات وتبادل التنسيق"

 ."ونقلها اخلربة تقاسم ذلك يف مبا ناغويا، لربوتوكول التابع املقاصة دار لتنفيذ مفيد هو ما وقدر األطراف
 

ظام متوقع يف فرتة السنتني املقبلة، سيكون التنسيق يف إنشاء نذلك أمر بروتوكول ناغويا حيز التنفيذ، و لدى ديول -51

كون توس،بشكل ياص ، الذي ستشّكل فيه املعاهدة عنصرًا رئيسيًا، هامًا وحّساسًااملوارد وتقاسم املنافعحصول على دولي لل

التدايالت وحتقق قرارات اجلهاز  ، ستنّظم وظيفة االتصاالتاا الدولي. ولذله آثار طويلة األجل على املعاهدة ودوره

 الرئاسي وأحكام مذكرة التعاون القائمة ومبادرتها املشرتكة.

 احملصولي للتنوع العاملي االستئماني الصندوق مع التعاون

االستئماني العاملي للتنوع احملصولي شددت هيئة اإلدارة مرارًا على احلاجة إىل تعاون وثيق بني الصندوق  -54

 واملعاهدة. ونص اجلهاز الرئاسي يف دورته الرابعة على أن:

 لتحقيق فائقة بأهمية يّتسمان تربطهما اليت املوجودة والدائمة الوثيقة والعالقة والصندوق املعاهدة بني التعاون"

 .9"املعاهدة الدولية أهداف

 ويف دورته الثالثة:

 احملصولي للتنوع العاملي االستئماني والصندوق الدولية املعاهدة بني العالقة استمرارية على العمل إىل احلاجة أبرز"

 10حنو متكامل" على وتنميتها
 

عاملي مصدر وهي  Genesys،11 البيولوجي معًا البوابة للتنوع الدولية واملنظمة االستئماني املعاهدة والصندوقطّورت  -55

للمعلومات حول املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وأداة البحث الدولية الرائدة ملربي النباتات. ويدير الصندوق واحد 

ّرك ويضمن املشاركة العملية واجملدية احملوسيلعب موظف االتصاالت دور  ،Genesys من تطوير املرحلة الثانية االستئماني

 .-8CIFتدرج الوظيفة حتت البند ا. ولذGenesysللمعاهدة يف مواصلة تطوير وإدارة البوابة 

 

تنفيذ هذه التوجيهات من اجلهاز فيما يتعلق ب التمويل املشرتك لوظيفة االتصاالت تأثريًا ملموسًا وعمليًا حدثسُي -52

التعاون الوثيق والتنفيذ السياساتي املنسجم واستمرار املبادرات املشرتكة، على الرغم من نقل أمانة  ذلك الرئاسي. وسيضمن

سينفذ اتفاق العالقة بني املعاهدة ، كما الصندوق االستئماني من مقر منظمة األغذية والزراعة يف روما إىل بون يف أملانيا

 ني األمانتني. والصندوق االستئماني الذي يتوقع تعاونًا وثيقًا ب

                                                           
 7("المحصولي للتنوع العالمي االستئماني والصندوق الرئاسي الجهاز بين لعالقاتا") 14تقرير الدورة الرابعة للجهاز الرئاسي، الفقرة  9

 "(7المحصولي للتنوع العالمي االستئماني والصندوق الرئاسي الجهاز بين لعالقات)"ا 12الدورة الثالثة للجهاز الرئاسي، الفقرة  تقرير 10
pgr.org-http://www.genesys 11  

http://www.genesys-pgr.org/
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 التشغيلية اجلارية وظائف التنفيذ األساسية

CIF-1، البيولوجي التنّوع اتفاقية مع التعاون 

تكاليف السفر، ويشمل لو وظيفة االتصاالت املؤقتةلسوى فرد خمصصات ُت، ال احلقيقي الصفريمبوجب النمو  -58

واالتفاقية  لتنفيذ املتسق للمعاهدةاستمرار حلقة العمل الناجحة بشأن امن تكاليف  يف املائة 15توفري  املوازنة املزادةييار 

 بالتعاون بني املعاهدة واتفاقية التنوع البيولوجي واملنظمة الدولية للتنوع البيولوجي والوكالة منظ ذيوبروتوكول ناغويا، ال

، مع توفري املوارد لبناء القدرات املزادة كذلك وازنةيف إطار ييار امل ،CIF-1ق البند ينسجري تالدولي. وسي للتعاون األملانية

نسجم مع اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول وتنفيذه امُل للتنفيذ الوطين للنظام املتعدد األطراف CIF-9 الوطنية يف البند

 ناغويا.

CIF-2 ،صيانة النظام املتعدد األطراف 

هو النظام األكثر تفصياًل ومركزية من بني نظم املعاهدة،  وتقامسهااملنافع على النظام املتعدد األطراف للحصول  -57

أعطت التطورات الدولية األيرية بشأن اإلطار الدولي للحصول على املوارد وقد اإلدارة.  جانب من متواصاًل ويتطلب اهتمامًا

ًا جديدًا جلمع عناصر النظام املتعدد األطراف الوراثية وتقاسم منافعها، الذي تؤدي املعاهدة من يالله مهامها، طابعًا ملح

املقرتحة لفرتة السنتني القادمة  وازنةتتوقع املواملتطورة.  مجيعها يف عملية كاملة وفّعالة ومستقرة تنسجم مع البيئة الدولية

ات بشأن املواد األساسية، ويصوصًا حتسني املعلوم استمرار وتعزيز اجلهود لتوحيد وتثبيت استقرار اآلليات والعمليات

 لدعم قراراته ووظائف احلوكمة.باملعلومات املتوفرة من يالل النظام املتعدد األطراف وتزويد اجلهاز الرئاسي 

 

تعدد املاملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف النظام تضمني لدعم لاتشمل األولويات يف فرتة السنتني املقبلة:  -59

املوحد لنقل  لالتفاق يّسرامُل معلومات املربني، وأنظمة إصدار األوامر ورفع التقارير، مبا يف ذلك النظام األطراف، والتكامل مع

؛ وتشغيل البنية األساسية للمعلومات ذات الصلة لتوثيق املواد املتوفرة؛ ودعم زيادة احلصول على املوارد Easy SMTA املواد

، مبا يف ذلك من هاوتقامسعلى املنافع بشكل أكثر اكتمااًل يف النظام املتعدد األطراف من يالل التشريعات الوطنية للحصول 

 ة ذات الصلة والتنسيق لبناء القدرات.يالل املشاركة يف االجتماعات الدولية والوطني

 

 ملوظفني واملنشورات والكتيبات وتراييص الربجميات.اأيضًا توفري نفقات سفر  املوازنة املزادةيشمل ييار  -21



IT/GB-5/13/25 11 

 

 

CIF-3 ،املواد لنقل املوحَّد واالتفاق األطراف املتعدد بالنظام املعنّية صةخّصامُل املؤقتة االستشارّية الفنّية اللجنة 

ويصوصًا فيما يتعلق بالربط  السنتني، فرتة يالل وقانوني فين دعم إىل حاجة يف األطراف املتعدد النظام سيظل -21

املعنية  صةخّصامُلاملؤقتة  اللجنة الفنيةُيقرتح أن تستمر  ابني تنفيذ النظام املتعدد األطراف واالتفاقية وبروتوكول ناغويا. ولذ

همة ياصة إضافية هي إسداء تكليفها مببالنظام املتعدد األطراف واالتفاق املوحد لنقل املواد يف فرتة السنتني املقبلة، مع 

على بني املعاهدة واالتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي وتطويره يف سياق النظام الدولي املعين باحلصول  التعاون املشورة بشأن

دور اللجنة مركزي يف احلفاظ على استمرار عمل النظام املتعدد األطراف،بإسداء املشورة بشأن ما يطرحه و. هاامسوتقاملنافع 

 عمليات النظام فيما بني الدورات. على سياساتية وقانونية  تبعاتاملستخدمون من أسئلة عملية هلا 

 

من اجتماع واحد، علمًا بأن اجلهاز الرئاسي، يف فرتات ة على عقد اجتماعني للجنة بداًل زادامُل وازنةينص ييار امل -21

وحتى يف فرتة السنتني احلالية كانت هناك حاجة لثالثة اجتماعات  .السنتني املاضية، وافق دائمًا على عقد اجتماعني

 مع بدء ديول بروتوكول ناغويا حيز التنفيذ. هاعمليزداد واللجنة أهمية تزداد  و األرجح أنإلكمال العمل. 

CIF-4وارد والتوعية والرتويج للمعاهدة، تعبئة امل 

كافيًا ومضمونًا من املوارد، إاّل أنه ليس من  هج املبتكرة اليت ميكن أن توفر تدفقًايف حني جيري النظر يف الُن -21

هج مثارها يف األجل القصري. ولذا، إذا كان لصندوق تقاسم املنافع أن يستطيع توفري املزيد من احملتمل أن تؤتي هذه الُن

دورات املشاريع، حتسني وتسريع زيم االتصاالت مع اجلهات املاحنة وتعبئة املوارد. وال تزال التوعية باملعاهدة واملشاريع 

همات الطوعية. واستنادًا إىل التجربة السابقة، كانت األداة األكثر اليت يدعمها الصندوق تشّكل عاماًل حامسًا يف تعبئة املسا

فعالية لتعبئة املوارد هي عقد أنشطة رعاية للعالقات ترّكز على املاحنني ويتوجب أن تكون مدعومة بالتعرف بصورة منهجية 

مقرتحات رفيعة اجلودة.  على توقعات اجلهات املاحنة ورصد هذه التوقعات، واالتصال املستمر بهذه اجلهات وإعداد

دعم أنشطة مجع أموال موجهة ومركزة. وميكن أن تشمل هذه يف  وستجري مراجعة اسرتاتيجية خلطة تعبئة املوارد بغرض

 فرتة السنتني احلالية وضع يطط لتعبئة املوارد للصندوق االستئماني لألغراض املتفق عليها وصندوق دعم السفر.

 

رعاية  ضمن أنشطة ثالثلتنظيم حدث ماليًا إضافيًا للخدمات االستشارية، و أيضا اعتمادًا املوازنة املزادةتقدم  -24

 .عالقات

CIF-5عمليات صندوق تقاسم املنافع ، 

ملعاهدة، يف التحّسن منذ إنشائه عام من أنظمة انظام أساسي آير  واستمرت عمليات صندوق تقاسم املنافع، وه -25

املقبلة مزيدًا من التقدم. واملشاريع يف اجلولة الثانية من دورة املشاريع، اليت جيري تنفيذها ، وستشهد فرتة السنتني 1119

حاليًا، هي مساعدة املزارعني واجملتمعات احمللية على مواجهة انعدام األمن الغذائي الناجم عن تأثري تغري املناخ على صون 

هج مبتكرة الستخدام هذه األموال يالل فرتة السنتني م استكشاف ُناملوارد الوراثية النباتية واستخدامها املستدام. وسيت

املقبلة، مبا يف ذلك من يالل وضع يطة متوسطة األجل؛ وسُيعّد تقرير نهائي عن مشاريع اجلولة الثانية؛ وسيجري إدراج 
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لتقديم  الدعوة الثالثةنشر على نطاق واسع. وستصدر يسيجري تقييم مستقل وكما الناجتة عن املشاريع؛  1امللحق مواد 

مقرتحات الصندوق قريبًا، وستستند إىل النجاحات والدروس املستفادة يف اجلوالت السابقة. وسيتطلب التقييم واملوافقة على 

ورصد املشاريع والتخطيط لبعثات  ؛وصرف األموال إىل امليدان ،مقرتحات املشاريع للجولة الثالثة إعداد اتفاقيات للمشاريع

 ومراجعة تقارير املشاريع واملوافقة عليها. ؛اإلشراف

 

أيضًا على تقديم الدعم إلدارة الدعوة الثالثة لتقديم املقرتحات، يف ضوء االحتياجات  املوازنة املزادةينص ييار  -22

التمويل(؛ ولعقد اجتماع مع الشركاء  السرتاتيجية 4احلقيقية يف الدعوة السابقة؛ وملراجعة اسرتاتيجية التمويل ككل )امللحق 

 هج مبتكرة الستخدام املوارد يف إطار صندوق تقاسم املنافع.وأصحاب املصلحة لتطوير ُن

CIF-6 ،األطراف املتعدد النظام نطاق وتوسيع املنافع تقاسم لتعزيز خصصةامُل املؤقتة العمل جمموعة 

عقد يف فرتة السنتني املقبلة جمموعة أن تاملخصصة املعنية باسرتاتيجية التمويل ب املؤقتةأوصت اللجنة االستشارية  -28

اجلهاز  عمل خمصصة لتوسيع تقاسم املنافع ونطاق النظام املتعدد األطراف وتكلف بإعداد مشاريع قرارات لينظر فيها

العمل على )أ( حجم عضويتها، و)ب( وتعتمد التكاليف املرتتبة على عقد جمموعة . الرئاسي ويعتمدها يف دورته السادسة

لرتمجة الفورية، ويفرتض أنه ستكون إىل اهناك حاجة  عدد االجتماعات ومدتها يالل فرتة السنتني، و)ج( ما إذا كانت

 أثناء مناقشة بند جدول األعمال يف اجللسة العامة. أن يتناوهلا هذه أسئلة يتعني على اجلهاز الرئاسي وهناك حاجة هلا. 

 

النمو الصفري. إن إنشاء جمموعة  موازنةضمن من ألف دوالر  111مبلغ  هلذه العملية املوازنةمشروع  يصص لذا -27

القرارات الرئيسية للجهاز الرئاسي يالل كون من بني رجح أن تي ،العمل وبرجمة ومتويل عملها مهام مالية وتقنية معقدة

من الناحية املالية، يف  العمل، اليت قد ينظر فيها اجلهاز الرئاسي أيضًادورته. ترد اخليارات املالية والعملية جملموعة 

. وإذا ما قرر اجلهاز املوازنةحال إىل جلنة ومن ثم ُت ،وسيناقشها اجلهاز الرئاسي يف اجللسة العامة IT/GB-5/13/7الوثيقة 

املوازنة اإلدارية موال اإلضافية املطلوبة إىل أعلى للشروع يف هذه العملية، سيكون من الضروري إما إضافة األ ًاالرئاسي مبلغ

 جمموعة العمل. اتاجتماعب التنبؤإمكان كن تعبئة األموال الالزمة مع احلفاظ على متأو اختاذ قرار بشأن كيف ، األساسية

 

 أمريكي.دوالر  111,111 إىل ةزادامُل املوازنةزيد املبلغ الذي وضع جانبًا هلذه العملية يف إطار ييار  -29

 

صندوق دعم من سرعة السحب على  ها العملية آثار أيضًابكون للطريقة اليت تتطور تجتدر اإلشارة إىل أنه س -81

قد يرغب اجلهاز الرئاسي  ا. ولذ4الشكل أنظر ، ، كما ذكر سابقًاستنفد إىل حد كبري اآلنوهو املمشاركة البلدان النامية، 

 توجيه نداء إىل اجلهات املاحنة لتزويد هذا الصندوق من جديد ووضع اسرتاتيجية لتعبئة املوارد له.يف ضًايأ

CIF-7والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد عن للمعلومات العاملي ، النظام 

 للمعلومات العاملي مع توجيهات اجلهاز الرئاسي يف دورته األيرية، يوىل اهتمام ياص إلنشاء وتنفيذ النظام متشيًا -81

 .من املعاهدة 18والزراعة املنصوص عليه يف املادة  لألغذية النباتية الوراثية املوارد عن
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العاملي للتنوع احملصولي واملنظمة الدولية  ، بشراكة مع الصندوق االستئماني1117طًورت أمانة املعاهدة منذ عام  -81

. وهذا عنصر أساسي يف تطوير النظام العاملي للمعلومات، وهو ينتقل اآلن Genesysللتنوع البيولوجي مشروع قاعدة بيانات 

نظم ع ممع توجيهات اجلهاز الرئاسي وساوقته على املشروع، مل جلنة اإلشراف إىل مرحلة ثانية هامة. وتشارك األمانة يف

 من املعاهدة. 18وأنشطة أيرى يف إطار النظام العاملي للمعلومات الذي تنص عليه املادة 

 

 دورًا رئيسيًا يف هذا العمل. ًامشرتكمتوياًل املقرتحة املمولة  كما لوحظ أعاله، ستلعب وظيفة موظف االتصاالت -81

 

السنتني.  فرتة يف للمعلومات العاملي النظام تطوير عملية يف سيتحقق تقدمبفضل الدعم املالي األيري املقدم من أملانيا، -84

مع  قة لإلنشاء الفعلي والعملي للنظام العاملي للمعلوماتمعّمات مشاوراستنادًا إىل سلسلة من الدراسات التقنية وستعقد 

سخاء اجلهات املاحنة، فضل ، مبا يف ذلك من يديرون نظم معلومات املوارد الوراثية النباتية احلالية. وبأصحاب املصلحة

طائفة . وهذا يدل على بداية عملية توحيد CIF-7مل يدرج يف البند فإنه  ا، ولذاملوازنةهذا العمل بأموال يارج جري سي

 للبيانات(. نين ومستخدميرن ومطّويدتعلقة باملوارد الوراثية وشركاء فعليني وحمتملني )مزّواملعلومات املمن نظم  كبرية

أن تقوم األمانة بوظيفة التنسيق والتيسري للحفاظ على الدور املركزي للجهاز الرئاسي فيما يتعلق بالسياسات  ذلكويتطلب 

 والتوجيه التقين. 

 

 التقنية الصغرية. اتاستشاريني وللمشاورللسعي إىل النصح من ماليًا أيضًا اعتمادًا  املوازنة املزادةيشمل ييار  -85

CIF-8املستدام واالستخدام بالصون املعنّية املخصصة املؤقتة ، اللجنة 

يف  ن حذف اللجنة بأكملهاتعّيفقد ة فقط، زادامُل املوازنةإلنشاء اللجنة يف فرتة السنتني يف ييار االعتماد املالي يرد و -82

جمال العمل هذا  عقد اجتماع واحد للجنة. ويساعدغطي االعتماد بغية احتواء التكاليف. وي النمو احلقيقي الصفري موازنة

 من املعاهدة، وقد أعطيت أولوية عالية يف برامج العمل السابقة. 2على تنفيذ املادة  ةف املتعاقداطراأل

CIF-9  النظام الدولي  تناسق للنظام املتعدد األطراف ضمنامللتنفيذ لالقدرات وبناء القدرات الوطنية  بناء تنسيق آلية

 هاوتقامسعلى املنافع  للحصول

تمويل من جهات العلى هذا النشاط، لكنه أحيل إىل إمكانية  1111-1111 املوازنةنّص مشروع برنامج العمل و -88

كانت عملية التنفيذ يف العديد من البلدان النامية  إذ. وهو يستجيب للحالة على أرض الواقع، ذلك مل يتحققوماحنة، 

القدرات أهمية قصوى يف مجيع عمليات النظام املتعدد األطراف وهي: لبناء وبطيئة، وأحيانا غري مكتملة أو غري دقيقة. 

؛ واألطر ونظم الطلب؛ واملشاركة فيها إدراج املواد؛ وتوفري معلومات عن املواد املتوفرة؛ والتنسيق مع نظم املعلومات الدولية

 التمكينية القانونية واإلدارية الوطنية.
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يعّد بروتوكول ناغويا أطرًا  إذ حد كبري من حيث أهميته وكونه موضوع الساعة، هذا إىل مبجال النشاطزاد االهتمام  -87

هذا سُينّسق جمال النشاط وعليه بشكل كاف وفّعال.  ًادور املعاهدة منصوصيكون متكينية وطنية للنظام الدولي بغية ضمان أن 

لتطوير النظام  CIF-7ومع أنشطة مشرتكة مع اتفاقية التنوع البيولوجي وكذلك مع البند  CIF-1تنسيقًا وثيقًا مع عمل البند 

 من املعاهدة. 18العاملي للمعلومات طبقًا للمادة 

 

 1122-1122للفرتة  برنامج العمل األساسيمستويات املوارد يف مشروع   - خامسًا

 

، على النحو املبني 1115- 1114 للفرتة اإلدارية األساسية موازنةللالصفري أدناه، النمو احلقيقي  5حيلل الشكل  -89

 :ألف 1ة، على النحو املبني يف امللحقزادامُل املوازنةمع ييار  ه، ويقارن1يف امللحق 

اليت اعتمدتها ،1111-1111للفرتة املوازنة اإلدارية األساسية مع  املقارنةب 1115-1114للفرتة إسقاطًا  العمود أيقدم 

أليذ  فقط يف املائة 4قدرها زيادة ب، أي صفري منو حقيقيمع ، 1111مارس/آذار الدورة الرابعة للجهاز الرئاسي يف بالي يف 

بقاء على إل، وبالتالي اباحلسبان التكاليف السرتداد العملية احملسنةأليذ يف املائة  7زيادة قدرها و ،باحلسبان التضخم

 يف فرتة السنتني املقبلة كما هي يف فرتة السنتني احلالية: نفسهاالقوة الشرائية األساسية 

املوازنة اإلدارية بإبقاء  1115-1114للفرتة  املوازنةملشروع برنامج العمل و الصفرييعرض النمو احلقيقي  العمود ب

 .احلقيقي الصفري، أي أقل من النمو 1111-1111الفرتة  وازنةاملستوى احلقيقي ملعلى األساسية 

 .احلقيقي الصفريالنمو  ويقارنه مبوازنةة، زادامُل املوازنةيعرض ييار مستوى  العمود ج
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 ج ب أ 

 

 الفرتة وازنةاملستوى احلقيقي مل

1121-1122 

يف  2لة مبؤشرأسعاراالستهالك بنسبة معّد

 احملّسنة للعملية يف املائة 2وبنسبة املائة 

 التكاليف السرتداد

لفرتة ا وازنةملالصفري مقرتح النمو احلقيقي 

1122- 1122  
 ة للفرتة زادامُل املوازنةخيار 1122 -1122

 برنامج العمل األساسي

 املبلغ

بالدوالرات 

 األمريكية

النسبة املئوية 

برنامج من 

العمل 

  األساسي

 الزيادة على

2013-

2012 

املبلغ 

بالدوالرات 

 األمريكية

النسبة املئوية 

برنامج من 

العمل 

 األساسي

 االختالف من ب إىل أ 
بالدوالرات  املبلغ

 األمريكية

النسبة املئوية 

برنامج من 

العمل 

 األساسي

االختالف من 

 ج إىل أ
 االختالف من ج إىل ب

  % 3.68  % 1.11-  % 79.10 6,142,348  % 4.61-  % 85.26 5,924,484  % 4.08  % 88.68 6,211,068 وظيفة الصيانة

  % 58.46  % 104.73  % 20.90 1,622,915  % 29.20  % 14.74 1,024,169  % 3.98  % 11.32 792,717 وظائف التنفيذ األساسية

اإلدارية جمموع املوازنة 

 األساسية
7,003,785  100.00 %  4.07 %  6,948,653 100.00 %  -0.79 %  7,765,263 100.00 %  10.87 %  11.75 %  

         متويل املوازنة اإلدارية األساسية

مساهمة منظمة األغذية 

 والزراعة
2,000,000 28.56 %  0.64 %  2,000,000 28.78 %  0.00 %  2,000,000 25.76 %  -100.00 %  0.00 %  

مساهمات طوعية من أطراف 

 متعاقدة
5,003,785 71.44 %  11.67 %  4,948,653 71.22 %  -1.10 %  5,765,263 74.24 %  -109.44 %  16.50 %  

جمموع املوازنة اإلدارّية 

 األساسّية
7,003,785 100.00 %  12.32 %  6,948,653 100.00 %  -0.79 %  7,765,263 100.00 %  -106.39 %  11.75 %  

 مالحظات:

، كما أقرها مؤمتر منظمة 1115-1114لفرتة السنتني  املوازنةمساهمة منظمة األغذية والزراعة هو املساهمة املدرجة يف برنامج العمل ومبلغ  -1

 .1111األغذية والزراعة يف يونيو/حزيران عام 

 . والبد من اإلشارة إىل أن مؤمتر املنظمة لعامبرنامج العمل األساسييف املائة من  17787يف حال تأكيد ذلك، ستغطي منظمة األغذية والزراعة  -1

حبيث  األجهزة واالتفاقيات اإللزامية سيجري تعزيزها،"أصدر قرارًا اختذته مجيع األطراف املتعاقدة بصفتها دواًل أعضاء يف املنظمة أن  1117

وبالتالي، ال ميكن افرتاض مستوى مساهمة  ."وبدرجة أكرب من التمويل الذاتي من ِقبل أعضائهاتتمتع بسلطة مالّية وإدارّية أكرب يف إطار املنظمة 

 .املنظمة يالل فرتات السنتني املقبلة

 افرتاض هو أن األنشطة مجيعها موافق عليها كما اقرتح.يف موازنة النمو احلقيقي الصفري إىل لوظائف التنفيذ األساسية يستند املبلغ  -1

 : مقارنة موازنة النمو الصفري وخيار املوازنة املزادة 2الشكل 

 

 

 برنامج العمل األساسياملشاريع املدعومة من اجلهات املاحنة باإلضافة إىل   - سادسًا

 

 تضطلع األمانة أيضًا ،برنامج العمل األساسي باإلضافة إىل األنشطة اليت يقرر اجلهاز الرئاسي أنها تشّكل -71

. يف سياق الصناديق اخلاصة لألغراض املتفق عليها ويف إطار برنامج العمل الشامل مبشاريع مدعومة من اجلهات املاحنة

 بشكل وإدراجها املشاريع تلك لتنفيذ الالزمة للموارد كاملة اجلهات املاحنة اعتمادات من املدعومة املشاريع ختصصو

السياسات إىل  يف جمال وضعاملشاريع يف العادة اعتمادات للمساعدة الفنّية واملساعدات تقدم تلك و. املوازنة يف منفصل

للوثيقة  1 اإلضايفويقدم امللحق توعية.األطراف املتعاقدة من البلدان النامية، وحلقات عمل واجتماعات فردّية، وبرامج 
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IT/GB-5/13/25 Add.2،  أنشطة مدعومة من جهات ماحنة  - 1115-1114لفرتة السنتني  املوازنةالعمل ومشروع برنامج

ومشاريع مقرتحة للحصول ، 1111-1111تقارير عن األنشطة يف الفرتة  :يف إطار الصندوق اخلاص ألغراض متفق عليها

تقارير عن أنشطة نّفذت بدعم مباشر من اجلهات املاحنة يالل فرتة السنتني و، على مزيد من الدعم من اجلهات املاحنة

 املوافقة إىل اجلهاز الرئاسي مدعوو.فيها املساهمة إىل اآلن املاحنون ُيدعى قد اليت املشاريع من دد عددًاحي، و1111-1111

 فيها. لمساهمةلاجلهات املاحنة  دعوةإىل و املقرتحة املشاريع على

 

 احتياطي رأس املال العامل  - سابعًا
 

بالنظر إىل أنه  ،السنتني املعتمدة لفرتة املوازنةاحتياطي رأس املال العامل، كما يدل عليه امسه، جزءًا من ال يشّكل  -71

احتياطي يستفاد منه يف ظروف حمددة ال ميكن ختطيطها أو التنبؤ بها. ، بل هو برنامج العمل األساسيتعلق بعناصر يال 

 ."من الالئحة املالية( 4-2ال عامل )املادة احتياطي رأمسالالئحة املالية على االحتفاظ بوتنص 

. لغرض من احتياطي رأس املال العامل هو ضمان استمرارية العمليات يف حالة حدوث نقص مؤقت يف النقديةا"

 ."نوُتسرتد املسحوبات من احتياطي رأس املال العامل من املساهمات يف أقرب وقت ممك
 

مالئمًا إذا كان كافيًا لتغطية ثالثة أشهر من تكاليف املوظفني أو  "استمرارّية العملّيات" ـلوز اعتبار احتياطي جي -71

هذا االحتياطي أيضًا من تقلبات أسعار العملة حيمي و من املعاهدة. 11-19 للمادة عقد دورة ياصة للمعاهدة وفقًامتكني 

 .معظم النفقات باليورويكون بينما  مريكيةدوالرات األالبمعّينة املوازنة اإلدارية األساسية حينما تكون 

 

( 5) 9/1111مبوجب القرار  دوالر أمريكي 411,111أنشىء املستوى احلالي الحتياطي رأس املال العامل مببلغ  -71

الصفري للمقرتح احلالي، ال يقرتح أي تغيري على املستوى الصادر عن الدورة الرابعة للجهاز الرئاسي. ونظرًا لطبيعة النمو 

ويف هذا  .احلالي الحتياطي رأس املال العامل. ومع ذلك تظل هناك حاجة إىل متويل صندوق االحتياطي إىل مستواه الكامل

 .احتياطي رأس املال العامليف السياق، ُتشّجع األطراف املتعاقدة اليت مل تقم بذلك بعد على املساهمة 

 

اليت  من الالئحة املالّية 1-4املادة  أحكامنامجة عن األهمّية احلامسة الحتياطي رأس املال العامل ينبغي تذكر أن  -74

واليت ال تسمح لألمني بتحّمل التزامات مالّية  ُتست لم بالفعل اليت تغطية أي التزام أو نفقات باملساهماتنبغي يتنص على أنه 

 منظمة حالة ويف: دولّية منظمة يف ذلك حيدث أن املألوف غري ة وحدها. ومناملعتمداملوازنة اإلدارية األساسية على أساس 

 السنتني. لفرتة املعتمدة املوازنة على والنفقات االلتزامات حتميل جيوز املثال، سبيل على نفسها، والزراعة األغذية
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 لقرارممكنة عناصر 

 1122-1122 املوازنةالعمل وبرنامج  - 1122القرار.../

 اجلهاز الرئاسي،

 ر:ذ يستذكإ

 من والزراعة لألغذية النباتّية الوراثّية املوارد بشأن الدولّية املعاهدة تكون أن قررت قد للمنظمة الرئاسّية األجهزة أن أ(

 باألولوّية؛  حتظى اليت املنظمة أنشطة

 السلطات من أكرب بقدر تتمتع حبيث اإللزامية واالتفاقيات األجهزة تعزيز"بـ  أوصى قد للمنظمة العام املؤمتر وأن ب(

 ؛"فيها األعضاء من الذاتي التمويل يف أكرب بقدر نفسها على تعتمد وحبيث املنظمة إطار دايل واإلدارّية املالّية

 :بأن دركوإذ ي

 النابعة الرئيسّية النشاط ميادين من عدد اآلن يتخذ حيث تنفيذها مراحل من حرجة مرحلة يف اآلن هي املعاهدة أ(

 موضوعّيًا؛ شكاًل املعاهدة أحكام من مباشرة

 لعمل ضرورّيًا سيكون هذا وأن األساسّية، اإلدارّية املوازنة إطار يف كافية موارد بتوافر مرهون العمل برنامج إجناز ب(

 املستقبل؛ يف وفعالّيتها ومصداقّيتها املعاهدة

 املوارد واستخدام ص ْون حيكم الذي الدولي البنيان عليها يقوم وفّعالة ملموسة ركيزة باعتبارها املعاهدة أهمّية جمددًا يؤكد وإذ

 لوراثّية؛ا

 هلذا القرار؛ 1 امللحقيف ن االوارد 1114/1115للمعاهدة لفرتة السنتني املوازنة اإلدارية األساسية برنامج العمل و عتمدي

 ؛هلذا القرار 1امللحق من الالئحة املالية، بصيغته الواردة يف  (ب)1-5لالشرتاكات وفقا للمادة  جلدول اإلشاريويعتمد ا

 املعتمدة؛ بصيغتهااملوازنة اإلدارية األساسية مجيع األطراف املتعاقدة على أن تقدم املوارد املطلوبة يف  حيث -1

-1111و 1117/1119و 1112/1118 السنتني فرتة يفت مساهما تقدم مل اليت املتعاقدة األطراف حيث -1

 األساسية؛ اإلدارية موازنةلل طوعية مساهمات تقديم على فقط، حمدودة مساهمات قدمت أو ،1111

 املاحنة، واملؤسسات للحكومات القرار بهذا 1 اإلضافة بامللحق يف الواردة املشاريع اقرتاحات على يثين -1

  املشاريع؛ تلك لتنفيذ الالزم التمويل توفري إىل ويدعوها

واملنظمات غري احلكومية  الدولّية، احلكومّية واملنظمات متعاقدة، أطرافًا ليست اليت احلكومات يدعو  -4

 األساسّية؛ اإلدارّية املوازنة يف أيضًا تساهم أن إىل األيرى، والكيانات

 أمريكي؛  دوالر 1,111,111 مببلغ املقرتحة املؤقتة املنظمة مبساهمة علمًا يأخذ -5

 أمريكي؛ دوالر 411,111 مببلغ امالع ملال رأس احتياطي مستوى حيدد -2
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عند  سيطلب من األطراف املتعاقدة أن تساهم بالرصيد الالزم لرفع االحتياطي إىل مستواه املقرر، أنه شري إىلي -8

بواسطة املساهمات الطوعّية املنفصلة من األطراف  1114/1115الدعوة إىل تقديم املساهمات لفرتة السنتني 

 ؛اإلدارّية األساسّية موازنةاملتعاقدة، عالوة على مساهماتها الطوعّية لل

 بهذا القرار، بهذا املرفق 1 امللحق يف الوارد 1114/1115 السنتني لفرتة األمانة يف التوظيف هيكل على يوافق -7

 لألمني؛  العادّية التنفيذّية للسلطة ختضع مسألة للتوظيف الدقيقة الرتتيبات بأن ويقر

 قّدمت أسرتاليا وأملانيا وإيطاليا وإسبانيا والسويد واململكة املتحدة، اليت حلكومات احلار شكره عن يعرب -9

 املعاهدة ساعدت اليتاملوازنة اإلدارية األساسية  يارج من اإلضافية املشاريع ألنشطة كبرية تربعات بسخاء

جتديد األموال الالزمة ألنشطة اليت انتهت مدة مساهماتها إىل ويدعو احلكومات  ،التشغيلّية نظمها إنشاء على

 ؛1115-1114املشاريع اليت ستكون حامسة الستمرار جناح تنفيذ املعاهدة يف فرتة السنتني 

 دعم ألغراض امأتاحته اليت املوظفني من املوارد والنرويج على إيطاليا حلكوميت احلار شكره عن يعرب -11

 املعاهدة؛ أنشطة نطاق وتوسيع

 اليت البلدان أو النامية البلدان من املتعاقدة األطرافاملناسب  الوقت يف خيطر أن األمنيعلى  ينبغيأنه  يؤكد -11

 ذلك يف ملشاركتها الالزم التمويل توفر مبدى اجتماع، أي انعقاد قبل حتّول، مبرحلة اقتصاداتها متر

 للمعاهدة؛ املالّية الالئحة من (ج) 1-2 املادة يف إليه املشارالصندوق  من االجتماع

 باجلهات املاحنة أن جتدد على وجه السرعة موارد صندوق دعم مشاركة البلدان النامية؛ يهيب -11

باألطراف املتعاقدة أن تساهم على وجه السرعة يف الصندوق االستئماني لألغراض املتفق عليها لتجديد  يهيب -11

 ؛1115-1114للمعاهدة باالتساق مع برنامج عملها  األيرى والتطوير التنفيذ ملراحل املوارد

 جدواًل يشمل ، مبا1118-1112لفرتة السنتني  املوازنةإىل األمني أن يقدم مشروع برنامج العمل و يطلب -14

 عن ًاتقرير يقّدم وأن لسادسة،ا دورته يف الرئاسي اجلهاز فيه ينظر كي قرار، ومشروع األمانة يف للتوظيف

 السنتني فرتة يف املوازنة على إدياهلا جيري تعديالت أية وكذلك والنفقات، اإليرادات بشأن احملرز التقدم

1114/1115. 

 (1111 أيلول/سبتمرب)اعتمد يف  
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 متطلبات املوارد - 1122-1122: فرتة السنتني العمل األساسي لربنامجاملقرتح الصفري النمو احلقيقي : 2امللحق 

 
  

  

A B C

A.1 Established staff positions (with no variation) 4,097,784                             -                                       4,097,784                             

A.2 Temporary posts -                                       403,488                                403,488                                

A.3 Other consultancy costs 130,000                                152,600                                282,600                                

A.4 Improved Cost Recovery Uplift (ICRU) 215,260                                25,948                                  241,208                                

Total A. Human Resources 4,443,044                             582,036                                5,025,080                             

B.1 Governing body 575,000                                -                                       575,000                                

B.2 Bureau 32,526                                  -                                       32,526                                  

B.3 Compliance Committee 31,200                                  -                                       31,200                                  

B.4 Panel of Experts for the appraisal of project 

proposals 
41,600                                  -                                       41,600                                  

B.5 Activity related 277,000                                277,000                                

Total B. Meetings 680,326                                277,000                                957,326                              

C.1 Core staff duty travel 152,599                                70,000                                  222,599                                

C.2 Publications and communication 72,374                                  -                                       72,374                                  

C.3 Supplies and equipment 52,042                                  -                                       52,042                                  

C.4 Contracts 58,240                                  -                                       58,240                                  

C.5 Miscellaneous 24,398                                  -                                       24,398                                  

Total C. Other Costs 359,653                                70,000                                  429,653                                

Total A + B + C 5,483,023                             929,036                                6,412,058                             

D. General Operating Services 219,321                                37,161                                  256,482                                

Operating Budget 5,702,344                             966,197                                6,668,541                             

E. Project Servicing Cost 222,141                                57,972                                  280,112                                

Totals 5,924,484                         1,024,169                         6,948,653                         

6,948,653                         

[2,000,000]

4,948,653                 

Core Maintenance 

Function

Core Administrative 

Budget

Core Implementing 

Functions

All amounts in USD

Funding of the Proposed Core Administrative Budget

C. Other costs

A. Human resources

B. Meetings 

 Net amount to be funded by Contracting Parties 

F. FAO contribution

Less:

Total Core Work Programme
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 متطلبات املوارد - 1122-1122املقرتح لوظائف الصيانة: فرتة السنتني الصفري النمو احلقيقي : 1امللحق 
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 االحتياجات من املوارد – 1122-1122: النمو احلقيقي الصفري املقرتح لوظائف التنفيذ لفرتة السنتني  2امللحق 
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 تباين التكلفة حسب فئة املوازنة - 1122-1122لفرتة السنتني  :احلقيقي الصفري املقرتح للميزانية اإلدارية األساسية وبرنامج العملالنمو : 2امللحق 

A B C D E F G

Category USD %

A. Human Resources 4,734,577                             237,581                    4,972,158               198,886                  5,171,044           5,025,080                           -2.82%

B. Meetings 660,025                                660,025                26,401                    686,426              957,326                              39.47%

C. Other Costs 580,675                                580,675                  23,227                    603,902              429,653                              -28.85%

Total A + B + C 5,975,277                             237,581                    6,212,858               248,514                  6,461,372           6,412,058                           -0.76%

D. General Operating Services 239,011                                9,503                        248,514                  9,941                      258,455              256,482                              -0.76%

Operating Budget 6,214,288                             247,084                    6,461,372               258,455                  6,719,827           6,668,541                           -0.76%

E. Project Servicing Cost 253,625                                14,825                      268,450                  15,507                    283,958              280,112                              -1.35%

Totals 6,467,913                         261,909                 6,729,823           273,962               7,003,785       6,948,653                         -0.79%

1/ Figures  include the 4.25% cost increase factor that was  shown as  a  separate l ine i tem for USD 218,145 ( "Cost increase factor 4.25%" ) on the approved budget (see Annex 1 to Res  9/2011)

2/ Cost of ICRU charged on human resources  under Trust Fund projects  s ince Apri l  2012 (at the rate of 6.5% for Apri l  2012 only, thereafter at 8%) and not included in the approved 2012-13 

budget. The figure given here is  given for a  ful l  biennium in order to present the correct bas is  for the ca lculation of zero growth budget figure for 2014-15

Variation 

compared 

to ZRG

USD USD

4% EIU-CPI for 

2014-15

Zero Real 

Growth basis 

for 2014-15 

budget

Proposed 2014-15 Core 

Administrative Budget

Approved 2012-13 Core 

Administrative Budget 

1/

8% ICRU

(where applicable)

2/

Effective cost of 

2012-13 Budget
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 دوالر أمريكي 2211222,1 -املقرتح  لوظائف التنفيذ األساسيةالصفري : النمو احلقيقي 2امللحق 

 احملّسنة أضيفت يف مجيع احلاالت العمليةقد . و1ر القائمة التالية تفاصيل تكاليف تنفيذ األنشطة املقرتحة يف امللحق توّف

يف  4إىل ذلك، أدرجت نفقات التشغيل العامة )مبعدل  وباإلضافةللموارد البشرية.  يف املائة 7مبعدل  التكاليف السرتداد

 ".كنفقات عمومية وتكاليف إدارية"( يف املائة 2( وتكاليف يدمة املشاريع )حمتسبة مبعدل املائة

CIF-1 ، دوالر أمريكي 1222222 -التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي  

 دوالر أمريكي 201,744 –الوظائف املؤقتة  -1

 يف املائة 51)ومتّول نسبة  املائةيف  51بـنسبة  4-برتبة ف وظيفة االتصاالت مع اتفاقية التنوع البيولوجي -أ 

 أيرى من اتفاقية التنوع البيولوجي(

 دوالر أمريكي 11,111 -رمسّية  مهام يف الرئيسيني سفر املوظفني -1

 دوالر أمريكي 11,818 -نفقات عمومية وتكاليف إدارية  -1

CIF-2 ،دوالر أمريكي 211,212 - صيانة النظام املتعدد األطراف 

 دوالر أمريكي 71,211 –تكاليف اخلدمات االستشارية  -1

 تكاليف اخلدمات االستشارية لصيانة وبرجمة أدوات تكنولوجيا املعلومات للنظام املتعدد األطراف؛ -أ

 صيانة االتفاق املوّحد لنقل املواد ومواقع شبكة املعاهدة -ب

 أمريكيدوالر  11,111 -رمسّية  مهام يف الرئيسيني املوظفني سفر -1

 دوالر أمريكي 11,171 -نفقات عمومية وتكاليف إدارية  -1

 دوالر أمريكي 2,217 -التكاليف  السرتداد احملّسنة العملية -4

CIF-3 ، 72,,22 -التكاليف  السرتداد احملّسنة املعنية بالنظام املتعدد األطراف والعملية املخصصة املؤقتةاللجنة 

 دوالر أمريكي

 دوالر أمريكي 11,111 –تكاليف اخلدمات االستشارية  -1

 دوالر أمريكي 18,111االجتماعات ــ تكاليف -1

 1دورة واحدة ملدة يومني  .أ 

 دوالر أمريكي 1,781 -نفقات عمومية وتكاليف إدارية  -1

 دوالر أمريكي 711 -التكاليف  السرتداد احملّسنة العملية -4

  



12 IT/GB-5/13/25 

 

CIF-4 ،دوالر أمريكي 212,712 -لصندوق تقاسم املنافع  املوارد تعبئة 

   ال         11,111 –     ف          ال        )   (  -1

 مراجعة اسرتاتيجية لتنفيذ يطة مجع األموال لصندوق تقاسم املنافع -أ 

 دوالر أمريكي 51,111االجتماعات ــ تكاليف -1

 رعاية العالقاتاطان لنش - أ

 دوالر أمريكي15,111رمسّية )متعلقة برعاية العالقات مع املاحنني( ــ  مهام يف الرئيسيني سفر املوظفني -1

 دوالر أمريكي 9,817نفقات عمومية وتكاليف إدارية ـــ  -4

CIF-5 ، دوالر أمريكي 22,722عمليات صندوق تقاسم املنافع ـــ 

 دوالر أمريكي 11,111 - تكاليف اخلدمات االستشارية -1

 ومكتب املساعدة فحص مقرتحات املشاريعــ  دورة مشاريع ثالثة -أ 

 دوالر أمريكي 1,117نفقات عمومية وتكاليف إدارية ـــ  -1

 دوالر أمريكي 1,411 -ف التكالي السرتداد احملّسنة العملية -1

CIF-6 ، دوالر أمريكي 111,221 -املخصصة املؤقتة جمموعة العمل 

 دوالر أمريكي 111,111جمموعة العمل  صناديق وضعت جانبًا إلجتماعات ت،االجتماعا تكاليف -1

 دوالر أمريكي 11,471 -نفقات عمومية وتكاليف إدارية  -1

CIF-7 ،دوالر أمريكي 722,,12 - والزراعة لألغذية النباتية الوراثية للموارد معلومات نظم 

 دوالر أمريكي 201,744 -وظائف مؤقتة  -1

)ومتّول  يف املائة 51بـنسبة  4-برتبة فاحملصولي  للتنوع العاملي االستئماني وظيفة اتصال مع الصندوق -أ 

 (احملصولي للتنوع العاملي االستئماني الصندوقأيرى من  يف املائة 51نسبة 

 دوالر أمريكي 15,111 ت،االجتماعا تكاليف -1

 دوالر أمريكي 11,748 -نفقات عمومية وتكاليف إدارية  -1

 دوالر أمريكي 12,141 - التكاليف السرتداد احملّسنة العملية -4
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 االحتياجات من املوارد – 1122-1122لفرتة السنتني  زادامُل برنامج العمل األساسيألف : خيار  2امللحق 

 
 

  

A B C

A.1 Established staff positions (with no variation) 4,097,784                             -                                       4,097,784                             

A.2 Temporary posts -                                       403,488                                403,488                                

A.3 Other consultancy costs 130,000                                312,600                                442,600                                

A.4 Improved Cost Recovery Uplift (ICRU) 215,260                                38,748                                  254,008                                

Total A. Human Resources 4,443,044                             754,836                                5,197,880                             

B.1 Governing body 750,000                                -                                       750,000                                

B.2 Bureau 32,526                                  -                                       32,526                                  

B.3 Compliance Committee 31,200                                  -                                       31,200                                  

B.4 Panel of Experts for the appraisal of project 

proposals 
41,600                                  -                                       41,600                                  

B.5 Activity related 589,000                                589,000                                

Total B. Meetings 855,326                                589,000                                1,444,326                          

C.1 Core staff duty travel 152,599                                115,000                                267,599                                

C.2 Publications and communication 95,000                                  13,330                                  108,330                                

C.3 Supplies and equipment 52,042                                  -                                       52,042                                  

C.4 Contracts 58,240                                  -                                       58,240                                  

C.5 Miscellaneous 24,398                                  -                                       24,398                                  

Total C. Other Costs 382,279                                128,330                                510,609                                

Total A + B + C 5,680,649                             1,472,166                             7,152,815                             

D. General Operating Services 227,226                                58,887                                  286,113                                

Operating Budget 5,907,875                             1,531,052                             7,438,927                             

E. Project Servicing Cost 234,473                                91,863                                  326,336                                

Totals 6,142,348                         1,622,915                         7,765,263                         

7,765,263                         

[2,000,000]

5,765,263                 

Core Maintenance 

Function

Core Administrative 

Budget

Core Implementing 

Functions

All amounts in USD

Funding of the Proposed Core Administrative Budget

C. Other costs

A. Human resources

B. Meetings 

 Net amount to be funded by Contracting Parties 

F. FAO contribution

Less:

Total Core Work Programme
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 االحتياجات من املوارد – 1122-1122ة لفرتة السنتني زادألف : خيار وظائف الصيانة امُل 1امللحق 

 

Treaty Article

GB Doc reference

Cost - USD
 EIU CPI 

increase 
Total Cost - USD

A. Human resources

A.1 Established staff positions  [1] 4,097,784          -                     4,097,784                    

A.2 Temporary posts

P-3 - Resource mobilization (proposed for extention) -                     -                              

Total A.2 -                     -                     -                              

A.3 Consultancy costs

Treaty mainentance and Statutory meeting related 130,000             -                     130,000                       

A.4 Provision for "ICRU" (Improved Cost Recovery Uplift ) 215,260             -                     215,260                       

Total A. Human Resources 4,443,044          -                     4,443,044                    

B. Meetings -Statutory Bodies

B.1 Governing body [2] 750,000             -                     750,000                       

B.2 Bureau 31,275               1,251                 32,526                         

B.3 Compliance Committee [3] 30,000               1,200                 31,200                         

B.4 Panel of Experts for the appraisal of project proposals [4] 40,000               1,600                 41,600                         

Total B. Meetings 851,275             4,051                 855,326                       

C. Other costs

C.1 Core staff duty travel 146,730             5,869                 152,599                       

C.2 Publications 95,000               -                     95,000                         

C.3 Supplies and equipment 50,040               2,002                 52,042                         

C.4 Contracts 56,000               2,240                 58,240                         

C.5 Miscellaneous 23,460               938                    24,398                         

Total C. Other Costs 371,230             11,049               382,279                       

Total A + B + C 5,665,549          15,100               5,680,649                    

D. General Operating Services (4% of A + B + C) 226,622             604                    227,226                       

Operating Budget 5,892,171          15,704               5,907,875                    

E. Project Servicing Cost (6% of Operating Budget less FAO 

contribution)
233,530             942                    234,473                       

Core Administrative budget 6,125,701          16,646               6,142,348                    

F. FAO contribution 2,000,000          -                     2,000,000                    

Balance to be funded by Contracting Parties 4,125,701          16,646               4,142,348                    

[2] In accordance with Article 19 of The Treaty

[4] In accordance with Step 5 of Annex 3 of the Funding Strategy as adopted by GB 2 Meeting of 14 experts for 3 days

Notes:

[3] In accordance with Article 19.3 &21 of The Treaty

Core Maintenance Function

19-20

25, 25 Add.1

[1] In accordance with approved Secretariat staffing table – Annex 2 of Appendix A.9 (GB Resolution 9/2011) refers
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 االحتياجات من املوارد – 1122-1122ة لفرتة السنتني زادألف : خيار وظائف التنفيذ امُل 2امللحق 
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 تباين التكلفة حسب فئة املوازنة – 1122-1122لفرتة السنتني  :ةزادواملوازنة اإلدارية امُل زادألف : خيار برنامج العمل امُل 2امللحق  
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 دوالر أمريكي 22,112122 -ة زاد: خيار وظائف التنفيذ امُل ألف 2امللحق 

العملية احملّسنة ). وأضيفت يف مجيع احلاالت، 1توفر القائمة التالية تفاصيل تكاليف تنفيذ األنشطة املقرتحة يف امللحق 

يف  4للموارد البشرية. وباإلضافة إىل ذلك، أدرجت نفقات التشغيل العامة )مبعدل  يف املائة 7مبعدل  (السرتداد التكاليف

 ."كنفقات عمومية وتكاليف إدارية"يف املائة(  2( وتكاليف يدمة املشاريع )حمتسبة مبعدل املائة

دوالر أمريكي 1,12127 -التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي ،  CIF-1 

 دوالر أمريكي 201,744 –الوظائف املؤقتة   -1

 يف املائة 51)متّول نسبة الـ  يف املائة 51بـنسبة  4-برتبة ف وظيفة االتصاالت مع اتفاقية التنوع البيولوجي -أ 

 األيرى من اتفاقية التنوع البيولوجي(

الوكالة األملانية للتعاون  -املعاهدة  -حلقة عمل اتفاقية التنوع البيولوجي ،دوالر أمريكي 15,111: اجتماعات  -1

 اهليئة الدولية للتنوع البيولوجي بشأن التنفيذ املتسق لربوتوكول ناغويا واملعاهدة. -الدولي 

 دوالر أمريكي 11,111سفر املوظفني الرئيسيني يف مهام رمسّية ــ   -1

 دوالر أمريكي 14,141 -نفقات عمومية وتكاليف إدارية   -4

CIF-2 ، دوالر أمريكي 2222,11 -النظام املتعدد األطراف  وتطويرصيانة 

 دوالر أمريكي 71,211 –تكاليف اخلدمات االستشارية  -1

 تكاليف اخلدمات االستشارية لصيانة وبرجمة أدوات تكنولوجيا املعلومات للنظام املتعدد األطراف؛ -أ 

 املواد ومواقع شبكة املعاهدةصيانة االتفاق املوّحد لنقل  -ب 

 دوالر أمريكي 15,111 -سفر املوظفني الرئيسيني يف مهام رمسّية  -1

 دوالر أمريكي 11,111مطبوعات ونشرات وتراييص برجميات:  -1

 دوالر أمريكي 14,174 -نفقات عمومية وتكاليف إدارية  -4

 دوالر أمريكي 2,217 -العملية احملّسنة السرتداد التكاليف  -5

CIF-3 ،دوالر أمريكي ,72222 -املواد  لنقل املوحد واالتفاقاملخصصة املعنية بالنظام املتعدد األطراف املؤقتة جنة الل 

 دوالر أمريكي 11,111 -تكاليف اخلدمات االستشارية    -1

 دوالر أمريكي  54,111تكاليف االجتماعات ــ    -1

 ملدة يومانتان دور .أ 
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 دوالر أمريكي 2,212 -نفقات عمومية وتكاليف إدارية    -1

 دوالر أمريكي 711 -العملية احملّسنة السرتداد التكاليف    -4

CIF-4، دوالر أمريكي 211,,11 - تعبئة املوارد والتوعية والرتويج للمعاهدة 

 دوالر أمريكي 21,111 -تكاليف اخلدمات االستشارية )عقد(  -1

لتنفيذ يطة مجع األموال لصندوق تقاسم املنافع وتطوير اسرتاتيجيات تعبئة موارد  مراجعة اسرتاتيجية -أ 

 للصناديق االستئمانية لألغراض املتفق عليها وتقديم الدعم للسفر إىل البلدان النامية

 دوالر أمريكي 111,111 -تكاليف االجتماعات  -1

 ثالثة نشاطات رعاية عالقات -أ 

 دوالر أمريكي 15,111مسّية )متعلقة برعاية العالقات مع املاحنني( ــ سفر املوظفني الرئيسيني يف مهام ر -1

 دوالر أمريكي 19,191نفقات عمومية وتكاليف إدارية ـــ  -4

 دوالر أمريكي 1,411العملية احملّسنة السرتداد التكاليف ــ  -5

CIF-5 ، دوالر أمريكي 2212112 -عمليات صندوق تقاسم املنافع 

 دوالر أمريكي 91,111 -االستشاريةتكاليف اخلدمات   -1

 ومكتب املساعدة فحص مقرتحات املشاريع - دورة مشاريع ثالثة -أ 

 تقديم الدعم لسري الدعوة الثالثة لتقديم مقرتحات  -ب 

 جية التمويل(تيالسرتا 4مراجعة اسرتاتيجية التمويل ككل )امللحق  -ج 

 دوالر أمريكي 11,111 اجتماعات:  -1

 مبتكرة الستخدام األموالاجتماع الشركاء لتطوير نهج  -أ 

 دوالر أمريكي 11,115 -نفقات عمومية وتكاليف إدارية   -1

 دوالر أمريكي 8,111 -العملية احملّسنة السرتداد التكاليف   -4

CIF-6 ، دوالر  221,711 -جمموعة العمل املؤقتة املخصصة لتعزيز تقاسم املنافع وتوسيع نطاق النظام املتعدد األطراف

 أمريكي

 دوالر أمريكي 111,111تكاليف االجتماعات ــ صناديق وضعت جانبًا الجتماعات جمموعة العمل  -1

 دوالر أمريكي 11,811 -نفقات عمومية وتكاليف إدارية  -1
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CIF-7 ، دوالر أمريكي 1722211 -نظم معلومات للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

 دوالر أمريكي 111,844 -وظائف مؤقتة    -1

)متّول بنسبة  يف املائة 51 بـنسبة 4-برتبة فوظيفة اتصال مع الصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي  -أ 

 (الصندوق االستئمانيأيرى من  يف املائة 51

 دوالر أمريكي 15,111 -تكاليف اخلدمات االستشارية    -1

 دوالر أمريكي 15,111 -تكاليف االجتماعات    -1

 دوالر أمريكي 15,512 -نفقات عمومية وتكاليف إدارية    -4

 دوالر أمريكي 18,141العملية احملّسنة السرتداد التكاليف ــ    -5

CIF-8 ، دوالر أمريكي 22,122 -واالستخدام املستدام  -اللجنة املؤقتة املخصصة املعنّية 

 دوالر أمريكي 11,111 –تكاليف اخلدمات االستشارية     -1

 دوالر أمريكي 11,111تكاليف االجتماعات ــ    -1

 دوالر أمريكي 1,154نفقات عمومية وتكاليف إدارية ـــ    -1

 دوالر أمريكي 711العملية احملّسنة السرتداد التكاليف ــ    -4

CIF-9 ،ام ضمن النظ آلية تنسيق بناء القدرات وبناء القدرات على الصعيد القطري للتنفيذ املتسق للنظام املتعدد األطراف

 دوالر أمريكي 221,712 -الدولي إلمكانية احلصول على املنافع وتقامسها 

 دوالر أمريكي 45,111 –تكاليف اخلدمات االستشارية    -1

 دوالر أمريكي 81,111 -تكاليف االجتماعات   -1

 دوالر أمريكي 11,111 -سفر املوظفني الرئيسيني يف مهام رمسّية   -1

 دوالر أمريكي 14,191 -نفقات عمومية وتكاليف إدارية   -4

 دوالر أمريكي 1,211 -العملية احملّسنة السرتداد التكاليف   -5
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 : االفرتاضات املستخدمة يف تقدير تكاليف املوازنة اإلدارية األساسية,امللحق 
 

 التضخم والزيادات يف التكاليف
 

)أسعار االستهالك( يف إيطاليا، حيث تتكبد األمانة اجلزء األكرب من نفقاتها  ُتوقع أن يكون معدل التضخم السنوي -1

، كان سعر 1111/1111. ويف تاريخ اعتماد املوازنة لفرتة السنتني 1115-1114للفرتة  سنويًا يف املائة 1باليورو، حوالي 

. 1111لليورو يالل مايو/أيار  1.49الي مقابل اليورو، ثم هبط إىل أدنى متوسط له وهو حو 17411الدوالر األمريكي يبلغ 

وبلغ متوسط سعر صرف الدوالر/اليورو على مدى العامني املاضيني، مع األيذ باالعتبار اكتساب الدوالر األمريكي بعض القوة 

 دوالر أمريكي مقابل اليورو. 1711اليورو وقت إعداد مشروع هذه املوازنة حوالي سعر الدوالر/ ويبلغ. 171111مؤيرا، 

 

سبت تكلفة وظائف الصيانة يف هذه املوازنة املقرتحة على أساس النمو احلقيقي الصفري، ومل تدرج التكلفة ُح  -1

مع مؤشر أسعار االستهالك  يف املائة 4الزائدة إاّل للحفاظ على القوة الشرائّية. وتتماشى هذه الزيادة لفرتة السنتني اليت تبلغ 

 .1115-1114مست إليطاليا للفرتة والذي حددته وحدة أحباث اإليكون

 

هلا العملية احملّسنة السرتداد التكاليف. زادت تكلفة املوارد البشرية )كل من املوظفني وغري املوظفني( اليت ميّو  -1

للموازنة اإلدارية األساسية منذ اعتماد العملية احملّسنة السرتداد التكاليف اليت فرضتها منظمة  عنصر الصندوق االستئماني

)لشهر  يف املائة 275. يف البداية احتسبت الرسوم بنسبة 1111نيسان ذ أبريل/األغذية والزراعة على مثل هذه النفقات من

واألمن  (يف املائة 175) نّفذ ذلك السرتداد تكلفة مساحة املكاتب وقد. يف املائة 7فقط(، وبعد ذلك بنسبة  1111نيسان أبريل/

من الصناديق االستئمانية للموارد البشرية )كل من املوظفني وغري املوظفني(  (يف املائة 5)وتكنولوجيا املعلومات  (يف املائة 175)

مانة املعاهدة )مبا يف ذلك تكاليف اخلدمات األثر املالي هلذا التدبري على تكلفة املوارد البشرية أل املتمركزة يف روما

لتغطية  4-ألف- ( وأضيف بند موازنة إضايف1دوالر أمريكي )أنظر امللحق  141,117االستشارية املقرتحة( هو يف حدود 

 ذلك.

 ملوارد البشرية ا

. 1115-1114لقد استخدمت يف احتساب تكاليف املوظفني معايري منظمة األغذية والزراعة املنقحة واملنشورة حديثًا للفرتة 

 أعاله(-1الرقم أعاله يشمل العملية احملّسنة السرتداد التكاليف )كما يف الفقرة 

 االجتماعات 

عم اإلداري لدورات اجلهاز الرئاسي وأجهزته الفرعّية، وذلك من بني الوظائف األساسية امللزمة لألمني ولألمانة تقديم الد

على االجتماعات املقرتحة لألجهزة الفرعّية التالية يالل فرتة السنتني  1امللحق يشمل إعداد الوثائق. وينص 

1111/1111: 
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  دورة واحدة للجهاز الرئاسي؛ 

o  مالحظة: استنادًا إىل اخلربة املكتسبة من الدورتني الثالثة والرابعة للجهاز الرئاسي اليت ثبت فيها أن

غري كافية إىل حد كبري لتغطية تكلفة دورة كاملة املوازنة اإلدارية األساسية األموال املخصصة يف إطار 

، ورغم أن املبلغ ال يزال غري مريكيدوالر أ 5857111للجهاز الرئاسي، زاد هذا البند من املوازنة إىل 

 ؛كاٍف، إاّل أنه احلد األقصى ملا ميكن استيعابه يف إطار القيود اليت تفرضها موازنة النمو الصفري

o دوالر أمريكي لتعكس بشكل أفضل بكثري  851,111ة خمصصات زادت إىل زادحيمل اقرتاح املوازنة امُل

 ؛تكلفة الدورة

  ؛الرئاسي كل سنة من فرتة السنتنياجتماع واحد ملكتب اجلهاز 

  من  11واملادة  1-19املقرتحة اجتماعان للجنة االمتثال )وفقًا للمادة املوازنة اإلدارية األساسية تضمنت

املعاهدة( وفقًا ملشروع القرار املقرتح يف ورقة العمل النسبية، وبطبيعة احلال، رهنًا بقبول اجلهاز الرئاسي، كما 

اعات جلنة االمتثال، مبا يف ذلك تيسري مشاركة أعضاء من اللجنة واألنشطة ذات تضمنت تكاليف اجتم

 ؛الصلة

  السرتاتيجّية التمويل  1امللحق من  5اجتماع واحد لفريق اخلرباء لتقييم مقرتحات املشاريع )وفقًا للخطوة

 ؛أيام( 1ملدة  يبريًا 14بالصيغة املعتمدة من اجلهاز الرئاسي يف دورته الثانية )اجتماع واحد يضم 

   باستثناء تكلفة دورة اجلهاز الرئاسي، بقيت مجيع التكاليف ذات الصلة باالجتماعات القانونية امللزمة

 .األيرى على حاهلا

  مالحظة: ُترصد على حدة موازنات اجتماعات األجهزة املخصصة املقرتح عقدها يف فرتة السنتني

 .1امللحق كوظائف تنفيذ أساسّية يف  1114/1115

 تكاليف أخرى

التكاليف املرتبطة بسفر األمانة واملطبوعات واملعدات والنفقات املتنّوعة وميثل زيادة على املخصص  صيغطي هذا املخّص

، أساسا لتغطية تكلفة العقد مع املركز الدولي للحساب اإللكرتوني 1111-1111للفرتة املوازنة اإلدارية األساسية املعتمد يف 

 االتفاق املوحد لنقل املواد.الستضافة يادم 

 مصروفات التشغيل العامة 

متثل املصروفات التشغيلّية العامة تكاليف اجملموعة الكاملة من يدمات الدعم الالزمة لتشغيل مكتب األمانة والعملّيات 

ل اخلدمات اليت من القيمة الكلّية للتكاليف الواردة يف مالحق املوازنة. وتشم يف املائة 4ذات الصلة، وحتسب مبعدل 

تستخدمها األمانة واليت ختصص هلا تكاليف حتت هذا العنوان: تشغيل املعدات وصيانتها والكهرباء والتأمينات ويدمات 
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الربيد واحلقيبة ويدمات االتصاالت األيرى والتكاليف التشغيلّية األيرى ويدمات حامل احلقيبة وتكاليف اهلاتف 

 وتكاليف اإلرسال بالفاكس.
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 ف خدمة املشاريعتكالي

حتمَّل تكاليف يدمة املشاريع على املنظمة لتغطية تكاليف اخلدمات اإلدارّية والتشغيلّية املتغيِّرة غري املباشرة خلدمة 

حسابات األمانة. وهذه يدمات ال ميكن حبكم طبيعتها حتميلها بسهولة على حسابات األمانة مباشرة، من قبيل توظيف 

ذلك العملّيات اخلاصة بكشوف املرتبات؛ وشراء اللوازم واملعدات، وإبرام عقود رمسّية مع املوردين؛ ويدمة األفراد، مبا يف 

واستالم األموال وتعهدها وصرفها، وصيانة حسابات املشاريع، واإلبالغ املالي، واملراجعة اخلارجّية الدايلّية للحسابات. 

يف املائة ويطبَّق يف مالحق املوازنة. )مالحظة: تكاليف يدمة  2بنسبة وقد ُحدِّد املعدل الذي حيمَّل حاليًا على املعاهدة 

 املشاريع ال ميكن حتميلها، منطقيًا، على مساهمة املنظمة يف املعاهدة(.

 مساهمة منظمة األغذية والزراعة 

مليون  1، الذي يعكس مبلغ 1115-1114يستند هذا املبلغ إىل املخصصات املؤقتة يف برنامج العمل واملوازنة للمنظمة للفرتة 

وبرنامج العمل  1127-1122اخلطة املتوسطة األجل للفرتة "من  111كما يرد يف الفقرة  1/1امللحق دوالر أمريكي يف 

 على النحو التالياملقدمة من املدير العام،  1122-1122واملوازنة للفرتة 

  

االتفاقيات واملعاهدات. يتوىل إدارة التزامات التمويل من املنظمة ملختلف إدارة املوارد اخلاصة باألجهزة املنشأة مبوجب " 

األجهزة املنشأة مبوجب االتفاقيات واملعاهدات رئيس اإلدارة املعنية أو املكتب املعين باالقرتان مع األمانة املعنية. وتدرج 

 نحو التالي:املوارد اخلاصة بهذه االلتزامات حتت اهلدف االسرتاتيجي ذي الصلة على ال
 

  :(1مليون دوالر أمريكي )اهلدف االسرتاتيجي  1.1املعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 


