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ويرجى من السادة . تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ من أجل احلّد من ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
 .املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها

MI308/A 

 

 من جدول األعمال املؤقت 9البند 

 الرئاسي للجهاز اخلامسة الدورة

 4102 أيلول/سبتمرب 42-42مسقط، ُعمان، 

 تنفيذ اسرتاتيجية متويل املعاهدة بشأن تقرير

املفتوحة العضوية املعنية بتوسيع إطار  صخصصةاملالرتتيبات اخلاصة مبجموعة العمل 

 طرا تقاسم املنافع ونطاق النظام املتعدد األ

 

 املوجز

 

جمموعة العمل املخصصة املفتوحة العضووية  إنشاء عند  فيها للنظرمبعلومات جلهاز الرئاسي اهذه الوثيقة زود ت

شوكيل  لت عودد مون النمواامل املمكون اعتمادهوا     وتنظر يف . املعنية بتوسيع إطار تقاسم املنافع ونطاق النظام املتعدد األطراف

 انفسوه  اتاالجتماعو مبا يف الك تكاليف  منوامل،كل التكاليف اليت ينطوي عليها  تقديراتكما تعرض  .جمموعة العمل

 .خمتلفةتنعقد على مدى فرتات جتماعات ابالنسبة إىل وتكاليف دعم مشاركة البلدان النامية، 

 

A
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 مقدمة -أواًل

 

از الرئاسوي علموا   ، اجلهو "تنفيذ اسورتاتييية التمويول  بشأن تقرير " املعنونة ،IT/GB-5/13/7أحاطت الوثيقة  -1

1111-1111املعنية باسرتاتييية التمويل خالل فرتة السنتني  املخصصةبعمل اللينة 
، مبا يف الك بوضع نهج مبتكرة 1

، أوصت اللينوة  وإجنازه مواصلة هذا العملوسعيا إىل . لصندوق تقاسم املنافع اكن التنبؤ بهتأمني إيرادات مستدامة وميل

 املخصصوة باعتبارهوا جمموعوة العمول    كوبري،   إىل حود النطواق  واسعة والية ب، ادمةلسنتني القنعقد جمددا يف فرتة اتبأن 

 حيتوي اجلزء الرابوع مون الوثيقوة    و. 2املفتوحة العضوية املعنية بتوسيع إطار تقاسم املنافع ونطاق النظام املتعدد األطراف

IT/GB-5/13/7/Add.3  الك اجلهاز الرئاسيقرر  يف حالالقرار،  هذا تنفيذالذي ميكن مبوجبه مشروع القرار على. 

 

 املخصصوة املتعلقة باهليكل واجلدول الزمين اخلاصني مبيموعة العمول  املتاحة تنظر هذه الوثيقة يف اخليارات و -1

ا اتو ا قبلونظرا إىل أنه من املستحيل تقدير تكلفة هذا اجلزء من برنامج العمل . املفتوحة العضوية وال سيما اآلثار املالية

دوالر أمريكوي   111.111مبلغ  1112-1112شروع برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني مقد خصص هذه القرارات، ف

دوالر أمريكوي،   011.111، ارتفعت إىل امليزانية اإلدارية األساسيةهلذه العملية، ويف النمو احلقيقي الصفري، فإن فقط 

 :تشري إىل ما يليو. 3  م زيادة خمصصاتهااليت النمو احلقيقي الصفري ميزانيةيف خيار 
 

يف حال اتذ اجلهاز الرئاسي قرارا بشأن مبلغ أعلى لبودء هوذه العمليوة، سويكون مون الضوروري إموا إضوافة         "

األموال اإلضافية الالزمة إىل امليزانية اإلدارية األساسية، أو اتاا قرار بشأن كيفية تعبئة األمووال الالزموة موع    

 ".كانية التنبؤ باجتماع جمموعة العملاحلفاظ على إم

 

 :املعنية باسرتاتييية التمويل املخصصةويف هذا السياق، فإن اللينة - 0
 

، أو ةاملخصصو  جمموعوة العمول  اجتماعوات  دعم  أي أموال أو رياجلهات املاحنة واألطراف املتعاقدة توف تناشد"

اجلهواز  هوا  الويت أناطهوا ب  رة علوى أداء املهوام   لتكوون قواد   ة مبوارد أخرى الزمةاملخصصزويد جمموعة العمل ت

 .4"امليزانية لفرتة السنتني القادمة مع األخذ بعني االعتبارالرئاسي، 

 

 

 

 

                                                      
 .IT/GB-5/13/Inf.4 Add.2و IT/GB-5/13/Inf.4 Add.1و IT/GB-5/13/Inf.4 :ق بتقارير اللينة، أنظر الوثائقفيما يتعل  1
 .IT/GB-5/13/7من الوثيقة  22-21الفقرات   2
 .IT/GB-5/13/25من الوثيقة  (CIF-6) 61-76الفقرات   3
 .IT/GB-5/13/Inf. 4 Add.2من الوثيقة  27الفقرة   4
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 املتعلقة باهليكل واجلدول الزمين املتاحة اخليارات  -ثانيًا

 املفتوحة العضوية املصخصصةاخلاصني مبجموعة العمل 

 

 وثوائق الودورة  و ةلودور التحضوريية ل وثوائق  الإعوداد  ( 1)االجتماع نفسه يف تتمثل أهم العوامل اليت حتدد تكلفة - 2

ويف حني أن تكلفة إعداد الوثائق ثابتة إىل حد كوبري وال تتلوف موع    . خدمات الرتمجة الفوريةتأمني ( 1)ووترمجتها، 

عودد اللاوات   ب، اختالف مدة االجتماعوات، فوإن تكواليف الرتمجوة الفوريوة رهينوة مبودة االجتمواع، وبطبيعوة احلوال          

 .املستخدمة

 

وتوجد تكلفة أخرى منفصلة، يتم تاطيتها متاما من املوارد من خارمل امليزانية يف صندوق دعم مشواركة البلودان   - 2

عودد البلودان الناميوة الويت دوري دعوم مشواركتها،         تتمثول يف ، (من الالئحوة املاليوة  ( جيم) 1 -املادة خامسا)النامية 

ويتمثل . بدل اإلقامة اليومي( 1)واألسفار ( 1: )وتتألف تكاليف املشاركة من نوعني. عة العملتشكيل جممويف وبالتالي 

 .الدعم تتحسن مع انعقاد االجتماعات ملدة أطول" كفاءة" لكنالعنصر األكرب يف األسفار، اليت تعترب تكلفة ثابتة، 

 

لنظور يف  ، وميكون ا "العضوية مفتوحة" بعبارةالتحديد على املقصود بموعة العمل املعتمدة جمل صياةالوستتوقف - 7

 :منواجني

 

 0النموذج 
 

واملشاركة يف  جمموعة العملألي طرف متعاقد حضور اجتماعات يف أنه دوز أحد التفسريات ميكن أن يكمن 

اجتماع ملدة مخسوة أيوام،   انعقاد ف. تكاليف مرتفعةتكون الهذا التفسري، ظل يف و. إن رغب يف الك املناقشات

 كوامال  ااجتماعو ارب ، علوى سوبيل املثوال، يقو    قبول انعقواد االجتمواع    5لتنسيق اإلقليميليومني تصيص مع 

شواورات  املهلذه  ةكافي ايف حد ااتهلليهاز الرئاسي قد تكون لذلك يبدو أن الدورة السادسة . لليهاز الرئاسي

 .واسعةال

 

 4النموذج 

 
ويف هوذه احلالوة، ييعوّين وثلوون     . علوى أسواإ إقليموي   يف تنظويم املناقشوات   عريوق  املعاهودة تقليود   لدى لكن 

إقليميون، وحيق هلؤالء املشاركني فحسب تناول الكلمة، رغم أنه دوز ألعضاء آخرين مون اإلقلويم اجللووإ    

املفتوو   "ويف هذه احلالة، يشكل هذا احلق الطوابع . يف املناقشاتمن خالهلم مع وثليهم اإلقليميني واملساهمة 

هوذا  تسوم  وي. مون البلودان الناميوة   امُلعّينون ن ون اإلقليميواملمثلحيظى بالدعم فقط وعة العمل، وجملم" العضوية

                                                      
لوائح الداخلية وال وائحماعة العمل املفتوحة العضوية املعنية باللاستخدمت هذه الصياة، على سبيل املثال، لتنظيم اجتماع مدته خسمة أيام جل  5

 .1112مشاورات إقليمية ملدة يومني، يف عام ، سبقته وباالمتثال وباسرتاتييية التمويل ياملالية لليهاز الرئاس
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بإجراء سمح يإقليميا جمموعة عمل منظمة وجود أن قد يرى اجلهاز الرئاسي نسبيا، و ية التكلفةفعالبالنموامل 

ة، ويف عمول اللينوة املؤقتوة    املعاهود بشوأن  نيوا  أثنواء التفواوض    وقد اسوتخدم الوك ب  . مناقشة مركزة وفعالة

 .للمعاهدة

 

أخوذها بعوني   ينباوي  تعترب خدمات الرتمجة الفورية تكلفة ثابتة رئيسية لالجتماعات، وتكمن العوامول الويت   و- 6

العربيوة  : سوت لاوات رةيوة، وهوي    تسوتخدم  ملعاهدة اف. مدة االجتماع( 1)و عدد اللاات املستخدمة، ( 1)يف  االعتبار

الرتمجة الفورية خالل دورات اجلهواز  فيها وفر هي كّلها لاات تيزية والفرنسية والروسية واإلسبانية، ووالصينية واإلجنلي

يف جمموعة عمل مفتوحة العضوية تعاجل مسائل اات أهمية كبرية بالنسوبة إىل املعاهودة،   يبدو من الضروري، و. الرئاسي

خدمات الرتمجة الفوريوة باللاوات   إتاحة  1ي يف النموامل ويف حني قد يتعرب من الضرور. توفري خدمات الرتمجة الفورية

تصواالت  تووفري خودمات الرتمجوة الفوريوة فقوط بلاوات اال       ،1نمووامل  اليف إطوار  ينباي، الرةية الست للمعاهدة، فإنه 

 .العربية واإلجنليزية والفرنسية واإلسبانيةاللاات  ي، وهةكاملالذين يتمتعون مبشاركة ركني االرةية للمش

 

 :1وميكن النظر، استنادا إىل اخلربة السابقة املكتسبة، يف ثالثة متاريات للنموامل - 8

 

 6جمموعة اتصال: ألف 4منوذج  
 

لإلقلويم الواحود، وفقوا ملوا يقورره اإلقلويم، باسوتثناء أمريكوا          اثنا عشر بلدا لإلقليم الواحد أو اثين عشور ووثال    •

 ني لكل منهما؛الشمالية وجنوب غرب احمليط اهلادئ، بستة وثل

التمتع باحلق يف قاعة االجتماع، يف أي وقت، دون التواجد دوز لثالثة مستشارين كحد أقصى لإلقليم الواحد  •

 ؛يف أخذ الكلمة

 . فيديوبالميكن ألولئك املستشارين املوجودين خارمل القاعة متابعة اجتماع جمموعة االتصال من خالل وصلة  •

 

 ة قبول انعقواد  بريكو مشواورة إقليميوة   من إجراء النطاق، فإنه ال بد مشاركة واسعة يضمن هذا النموامل ولئن كان - 9

وإن تكواليف  . قدر اإلمكان بصوت واحود التحدث ألقاليم يتسنى لحتى ، فعاليتهل وضمانا  االجتماع لكرب االجتماع، نظرا 

 .دعم مشاركة البلدان النامية مرتفعة نسبيا

 

 7إقليمياجمموعة عمل متوازنة : باء 4منوذج  
 

                                                      
، سبقته مشاورات إقليمية ملدة موعة االتصال املعنية بصياغة االتفاق املوحد لنقل املوادجمل استخدمت هذه الصياة لتنظيم اجتماع مدته خسمة أيام  6

 .1117-1112يومني، يف الفرتة 
خالل  واستخدمت لتنظيم اجتماعات مدتها ثالثة أيام ،الوراثية لألغذية والزراعةهليئة املوارد  ةالتابعالعمل الفنية  اتمجاعتستند هذه الصياة إىل   7

 .التفاوض بشأن املعاهدة، وسبقتها مشاورات إقليمية ملدة يومني
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؛ الشرق األدنى (مخسة لكل منها)آسيا وأمريكا الالتينية وأوروبا وأفريقيا : عشرونالسبعة والاألطراف املتعاقدة  •

 ؛(اثنان لكل منهما)، وجنوب غرب احمليط اهلادئ وأمريكا الشمالية (ثالثة)

 .، بصفة مراقباجلهات األخرى مفتوحة جلميع •

 

حتتوامل  ، كوون فعواال  يلكوي  و. إىل حود كوبري  النموامل التحكم يف هذا  ية واملالية،، من الناحيتني التنظيموميكن- 11

 .للتمكن من التحضري بشكل جيد ةمسبق ةشاوراألقاليم إىل إجراء م

 

 8املعنية باسرتتيجية التمويل املصخصصةاللجنة توسيع نطاق : جيم 4منوذج  

 

مبشواركة كافيوة لألقواليم الويت هلوا عودد أقول مون         يسومح   ال باء يف بعض األحيان علوى أنوه   1اعترب النموامل - 11

احلاليووة املعنيووة  املخصصووةاللينووة املشوواركة يف بديلووة ميكوون أن تتمثوول يف النظوور يف توسوويع  صووياةوهنووا  . املنوودوبني

 :باسرتاتييية التمويل، من مشاركني اثنني إىل مخسة مشاركني لإلقليم الواحد، على النحو التالي
 

 الواحد أو مخسة وثلني لإلقليم الواحد، وفقا ملا يقرره اإلقليم؛مخسة بلدان  لإلقليم  •

 .مفتوحة جلميع اجلهات األخرى، بصفة مراقب •

 

بناء على هذه االعتبارات، تقدر تكاليف هذه النماامل األربعة، على أساإ فورتات مون ثالثوة ومخسوة أيوام،      و -11

 :تيعلى النحو اآل

 
 

 اللغات

 عدد أيام 

 املشاورة اإلقليمية

اجتماع  عدد أيام

 جمموعة العمل

 تكلفة االجتماع

 بالدوالر األمريكي

 مشاركة البلدان النامية

 بالدوالر األمريكي

0 (0) 7 1 0 111 112 111 162 

0 (4) 7 1 2 111 012 111 021 

 122 111 122 111 0 1 2 (0)ألف  4

 111 111 112 111 2 1 2 (4)ألف  4

 62 211 122 111 0 1 2 (0)باء  4

 81 111 112 111 2 1 2 (4)باء  4

 66 211 122 111 0 1 2 (0)جيم  4

 112 111 112 111 2 1 2 (4)جيم  4

 

 :بيانيرسم هذه التكاليف يف شكل  1يبني الشكل - 10

 

                                                      
خالل  م اجتماعات مدتها ثالثة أيامواستخدمت لتنظي ،الوراثية لألغذية والزراعةهليئة املوارد  التابعةالعمل الفنية  اتمجاعتستند هذه الصياة إىل   8

 .التفاوض بشأن املعاهدة، وسبقتها مشاورات إقليمية ملدة يومني
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 واملدة بالصيغةتكاليف خمتلف النماذج املتعلقة  :0الشكل 

 التكاليف املقدرة جملموعة العمل

الر
دو
بال
ة 
لف
تك
ال

 
كي
ري
ألم
ا

 اإلجتماع شكل 

0(0)  0(4)  (4)جيم4 (0)جيم4 (4)باء4 (0)باء4 (4)ألف4 (0)ألف4 

تكلفة  مشاركة البلدان النامية جمموع التكاليف

 اإلجتماع
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 :1ية، النظر يف التكلفة املقدرة لليوم الواحد، كما يف الشكل من الناحية النظرميكن أيضا، 

 

 

 
 

يوب  تتر يفيرغوب  قد ينباي أيضا لليهاز الرئاسي النظر يف عدد وأنواع اجتماعات جمموعوة العمول الويت    - 12

 ارطالويت تعتورب شو   هذه الفورتة، و  عضوية خاللالستمرارية يف وفيما خيص اال. فرتة السنتنياملتعلقة بوالتكاليف تنظيمها 

يتخوذ  أخورى   صوياة أو أي ) جويم  1بواء أو   1ألوف أو   1: التاليوة فحسوب  نماامل يوصى باعتماد أحد النيا ، لل امهم

 .(اجلهاز الرئاسي قرارا بشأنها

 

وسيتعني بعد الك على اجلهاز الرئاسي اتاا قرار بشوأن كيفيوة إدارمل تكواليف اجلودول الوزمين املتفوق       - 12

وقد يرغب أيضا يف دعوة األطوراف املتعاقودة إىل النظور يف عورض استضوافة اجتمواع       . امليزانية اإلدارية األساسيةيه يف عل

جملموعة العمل، مع، بطبيعة احلال، تاطية مجيع تكاليف االجتماع، أو جزء كبري منهوا، أو تلوك املتعلقوة مبشواركة     

عينيوا،   األكول والسوكن  كومة مضويفة، علوى سوبيل املثوال، يف توأمني      قد ترغب ح ،ويف احلالة األخرية. البلدان النامية

 .حبيث ال تكون هنا  حاجة إىل دفع بدل اإلقامة اليومي

 

ويلفت االنتبواه أيضوا إىل حالوة صوندوق دعوم مشواركة البلودان الناميوة، الوذي يتوقوع أن حيتووي علوى             - 17

تيديد موارد هذا الصندوق لداء املوجه إىل اجلهات املاحنة ، والن9دوالر أمريكي أو أقل عند نهاية هذه الدورة 121.111
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 لمقارنة التكلفة املقدرة جملموعة العم

  (تكاليف الدورة لليوم الواحد بالدوالر األمريكي)

كي
ري
ألم
ر ا
وال
لد
با
ة 
لف
تك
 ال

 شكل اإلجتماع

( 1)باء1
261 20  

( 1)جيم1
120 26 

 (1)باء1
 712 21 

( 1)جيم1
712 22 

( 1)ألف1
261 70 

 (1)ألف1
 111 62 

1(1) 

111 92 

1(1) 

111 111 

 (0)0 (4)0 (0)ألف4 (4)ألف4 (0)جيم4 (0)باء4 (4)جيم4 (4)باء4
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-1112برنوامج العمول وامليزانيوة للفورتة      - 1110.../ القورار من مشوروع   11على سبيل االستعيال، يف منطوق الفقرة 

1112
 :اليت تشري إىل ما يلي 11كما يسرتعى االنتباه إىل منطوق الفقرة . 10

 
اقتصاداتها مبرحلة حتّول ينباوي أن خيطرهوا األموني     البلدان النامية أو البلدان اليت متر يؤكد أن األطراف املتعاقدة من"

يف الوقت املناسب، قبل انعقاد أي اجتماع، مبدى توفر التمويل الالزم ملشاركتها يف الك االجتماع مون احلسواب املشوار    

ألقول البلودان    كان هذا التمويل حمدودا  تيمونح األولوّيوة   وإاا. من الالئحة املالّية للمعاهدة( مل)1 -إليه يف املادة السادسة 

 .11"منّوا 

                                                      
 .IT/GB-5/13/25الوثيقة   10
ميزانيات لذين اعتمدت مبوجبهما ، ال9/1111ر القرامنطوق من  11، والفقرة 1/1119من منطوق القرار  11ر الفقرة اكرتيرد مبهذه الفقرة تقوم   11

 .فرتات السنتني السابقة


