
 

 1-المرفق ألف
 1/2009 القرار

 2011-2010برنامج العمل والميزانية للفترة 
 

 إن الجهاز الرئاسي،
 

أن األجهزة الرئاسية للمنظمة قد حددت المعاهدة الدولية بشأنن المأرا د الر اةيأة النيا يأة  إذ يستذكر
 لألغذية والز اعة باعتيا ها من نشاطات األولرية للمنظمة؛

 
 مرحلة حرجة من  نفيذها؛بنن المعاهدة الدولية  مر ب وإذ يعترف

 
بنن إنجاز برنامج العمل يترقف على  رافر المرا د الرافية في نطاق الميزانية اإلدا يأة  وإذ يعترف

 األساسية، وأن ذلك أساسي ألداء المعاهدة الدولية في المستقيل ومرةرقيتها وفعاليتها؛
 

 سي؛جهاز الرئالقرا ات التي ا خذها الاألولريات حسيما ضمنت في ا وإذ يستذكر
 
انشأألالح حيأأام المسأأترد المنأأدود مأأن المسأأاهمات الطرعيأأة المقدمأأة مأأن  يؤكددم مددي  ميددم -1

 وحتى اآلن؛ المستهلاألطراف المتعاقدة للميزانية اإلدا ية األساسية منذ 
 
بناء عليأح جميأا األطأراف المتعاقأدة علأى  قأديد مأرا د للميزانيأة اإلدا يأة األساسأية، يحث  -2

 اعتمادها، في الترقيت المطلرب؛ حسيما جرد
 
جميا الدوم وكذلك المنظمات النكرمية الدولية والمنظمات غير النكرمية والكيانأات  يمعو -3

 األخرد، على المساهمة في الميزانية اإلدا ية األساسية وفي الصناديق الخاصة بالمعاهدة الدولية؛
 
ان إ يأا  نهأج حأديش وفأفاف فأي وضأا للجهرد التي ييذلها األمأين لمأم يعرب عي التقمير -4

برنامج عمل المعاهدة الدولية وميزانيتها لفتأرة السأنتين، وإلدا ة العمليأات الماليأة للمعاهأدة الدوليأة 
بنن هذه الجهأرد  أرفر الرضأرل المأالي و يسأر برمجأة العمأل و عأزز مأن  ويعترفواإلبالغ عنها، 

 الثقة في أوساط األطراف المتعاقدة؛
 
، حسأيما يأردان 2011-2010نامج العمل وميزانيتح اإلدا ية األساسية للفتأرة الماليأة بر يعتمم -5

 في الملنق األولى بهذا القرا  وضميمتح؛
 
 دوال  أمريكي؛ 1 859 000بالمساهمة المؤقتة المقترحة من المنظمة بميلغ  علما يأخذ -6
 
دوال   350 000بمسأترد  2011-2010على احتياطي  أس المام العامل للفترة المالية  يوافق -7

 أمريكي؛
 
في المائة مأن مسأاهمات صأندوق اقتسأام المنأافا لتمريأل  كأاليف حشأد  20أن  ستخدم  يقرر -8

المأأأرا د، اإلفأأأراف اإلدا ا علأأأى الصأأأندوق، إدا ة دو ة المشأأأروعات فأأأي إطأأأا  الصأأأندوق، 
 ن مالئما؛والعمليات اإلضافية؛ ولهيئة المكتب أن  ستعرض هذه النسية حسيما يكر

 
، فأنن نسأية المسأاهمات الطرعيأة التأي  راكمأت 2011-2010أنح، بالنسية للفترة المالية  يقرر -9

،  هنأأا باسأأتعراض يجريأأح 2013-2012( أعأأاله  سأأتخدم بأأدءا مأأن الفتأأرة الماليأأة 8بمرجأأب الفقأأرة  



 

لتكأأاليف الفعليأأة الجهأأاز الرئاسأأي فأأي دو  أأح الرابعأأة اسأأتنادا إلأأى  نليأأل  عأأده األمانأأة ل يأأرادات وا
 ؛2011-2010خالم الفترة المالية 

 
الترخيص لألمين بنقل المرا د فيما بين بنرد االعتمأادات الرئيسأية للميزانيأة اإلدا يأة  يؤكم -10

في المائة من الميزانية التشليلية، فريطة أال ينقل ما يزيد عأن  15األساسية بما يصل مجمرعح إلى 
و مأمين المعلرمأات عأن هأذه  آخأر مأن بنأرد االعتمأادات الرئيسأية؛في المائأة مأن أا بنأد إلأى  25

 المسنلة في التقرير المالي الذا يعرض على الجهاز الرئاسي؛
 
كما يرد في الملنق الثأاني  2011-2010بجدوم الترظيف في األمانة للفترة المالية  يأخذ علما -11

سأنلة  خمأا للسألطة التنفيذيأة العاديأة بهذا القرا ، ويقأر بأنن  ر ييأات الترظيأف علأى وجأح الدقأة م
 لألمين؛

 
ضرو ة أن ييلغ األمين األطراف المتعاقدة التي هي من اليلأدان الناميأة واليلأدان التأي يؤكم  -12

 مر اقتصاديا ها بمرحلة  نرم، في الرقت المناسب قيل اجتما  ما، بترافر المرا د لدعد مشأا كتها 
 ج( مأأن الالئنأأة الماليأأة، و عطأأى 2-6إليأأح فأأي المأأادة  فأأي ذلأأك االجتمأأا  مأأن الصأأندوق المشأأا 

 األولرية، حيثما كان هذا التمريل مندودا، إلى أقل اليلدان نمرا؛
 
األمين على مراصلة  طييق النهج الشفاف في إعداد و قديد برنامج العمل والميزانيأة  يشجع -13

نة ومشرو  قأرا ، للنظأر فيهأا مأن ، بما في ذلك جدوم الترظيف في األما2013-2012للفترة المالية 
قيل الجهاز الرئاسي في دو  أح الرابعأة، وأن يرفأا  قريأرا مرحليأا عأن اإليأرادات والمصأروفات، 

 .2011-2010وكذلك أية  عديالت  دخل على الميزانية في الفترة المالية 
 

 1الملحق 

 ة النباتية لألغذية والزراعةالميزانية اإلدارية األساسية للمعاهمة المولية بشأن الموارد الوراثي

 Total 2011 2010 الفئة

    تكاليف الموظفيي والخممات االستشارية -ألف
 672 498 336 249 336 249 1-مد

 648 435 824 217 824 217 5-ف

 352 758 176 379 176 379 (2 ×4-ف

 480 924 240 462 240 462 (3 ×3-ف

 912 216 456 108 456 108 5-خ  

 144 186 072 93 072 93 4-خ  

 072 162 036 81 036 81 3-خ  

    20111-2010موظفون إضافيون للفترة 

 648 435 824 217 824 217 5-ف

 160 308 080 154 080 154 3-ف

 000 130 000 100 000 30 تكاليف الخممة االستشارية

 088 056 4 044 063 2 044 993 1 المجمر  ألف

    تاال تماعا -باء

 000 500 000 500 - الدو ة الرابعة للجهاز الرئاسي

 000 30 000 15 000 15 اجتماعات هيئة المكتب

 000 7 - 000 7 اللجنة المعنية بالطرف الثالش المستفيد

                                                      
 وحدها. 2011-2010على الفترة المالية   قتصر 1



 

 000 537 000 515 000 22 المجمر  باء

    تكاليف أخرى - يم

 750 140 750 69 000 71 سفر المرظفين األساسيين في مهمات  سمية

 750 66 750 30 000 36 المطيرعات

 000 48 000 24 000 24 التر يدات والمعدات

 500 22 500 10 000 12 متنرعة

 000 278 000 135 000 143 المجمر  جيد

 088 871 4 044 713 2 044 158 2 المجمر  ألف + باء + جيد

اء   فدي المائدة مدي ألدف   بد 4خممات التشغيل العامة ) -دال
  يم(

86 322 108 522 194 844 

 932 065 5 566 821 2 366 244 2 ميزانية التشغيل -هاء

فدددي المائدددة مدددي هددداء  13تكددداليف خممدددة المشدددروعات ) -واو
 901 416 969 245 933 170 ناقصا مساهمة المنظمة(

 833 482 5 534 067 3 298 415 2 الميزانية اإلدارية األساسية -زاي

 000 350 000 175 000 175 ي رأس المال العاملاحتياط -ءحا

 مساهمة المنظمة -طاء
(929 500) (929 500) 

(1 859 
000) 

 833 973 3 034 313 2 798 660 1 الرصيم الذي ينبغي تمويله -ياء

 2الملحق 
 2011-2010 مول الوظائف في األمانة 

 الوظائف المنشأة
 1-مم
 5-ف
 (2)4-ف
 (3)3-ف

 5-خ ع
 4-خ ع
 3-خ غ

-2010الموظفون اإلضافيون الالزمدون فدي الفتدرة الماليدة 
 وحمها 2011
 5-ف
 3-ف
 



 

 : األنشطة الماعمة المحتملة التي تمولها األطراف المتعاقمة1الضميمة للملحق 
 في إطار الصنموق الخاص لألغراض المتفق عليها

 
مريلها على أساس  مريأل مأن خأا ج  لطي هذه المميمة أنشطة أخرد  نافد األطراف المتعاقدة بت

 .2الميزانية، من خا ج الصناديق الخاصة

المبلغ )آالف الموالرات  المجال المشمول األنشطة
 األمريكية(

 200 جميعها ذات الصلة إذكاء الرعي بالمجاالت والعمليات السياسا ية

 442 جميعها استنداث دو ات  علد حاسربية ميافرة

 500 6و 5الماد ان  6و 5لماد ين المساعدة على  نفيذ ا

 350 جميعها المساعدة القانرنية الفنية لتنفيذ المعاهدة

استرا يجية  إدا ة دو ة المشروعات
 التمريل

450 

استرا يجية   قييد اليرنامج الشامل السترا يجية التمرم و شليلها
 التمريل

60 

استرا يجية  فريق المهام الخاص المعني بنشد المرا د
 مريلالت

300 

د اسأأات النالأأة القطريأأة واإلقليميأأة والأأد وس المسأأتفادة 
مأن أحكأأام النظأأام المتعأأدد األطأأراف لتقاسأأد المنأأافا غيأأر 

 التجا ية

النظام المتعدد 
 األطراف

200 

النظام المتعدد  إنشاء آلية للتيادم في إطا  النظام المتعدد األطراف
 األطراف

150 

نظام المتعدد ال برنامج مشترك ليناء القد ات
 األطراف

1 500 

التد يب على عمليات النظام المتعأدد األطأراف واال فأاق 
 المرحد لنقل المراد

النظام المتعدد 
 األطراف

200 

 150 جميعها حمالت اال صاالت

النظام المتعدد  اللجنة الفنية المخصصة
 األطراف

90 

برنأأأأامج أصأأأأناب الشأأأأنن لمسأأأأتخدمي النظأأأأام المتعأأأأدد 
 األطراف

نظام المتعدد ال
 األطراف

60 

المخصصأأأأة المعنيأأأأة باسأأأأترا يجية  االستشأأأأا يةاللجنأأأأة 
 التمريل

استرا يجية 
 التمريل

28 

 48 جميعها اجتماعات مؤ مر األطراف المتعاقدة

 90 17المادة  17و قة الرؤية وبرنامج المادة 

 30 21و 19الماد ان  جماعة العمل المخصصة المعنية باالمتثام

 150 9المادة  ل إقليمية بشنن حقرق المزا عينحلقات عم

 998 4  المجمر 

 

 2-المرفق ألف

                                                      
د( من الالئنة المالية على صندوق خاص متعدد األطراف بشنن "مساهمات طرعية أخرد من  1-5المادة  نص  2

 هـ( على صندوق منفصل 1-5األطراف المتعاقدة لألغراض المتفق عليها بين مقدم المساهمة واألمين". و نص المادة 
"مدفرعات طرعية أخرد من األطراف المتعاقدة، ومن المنظمات النكرمية الدولية، ومن  للماننين األفراد بشنن

 المنظمات غير النكرمية والكيانات األخرد لألغراض المتفق عليها بين مقدم المساهمة واألمين".


