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A
البند  16من جدول األعمال املؤقت
الدورة السادسة للجهاز الرئاسي
روما ،إيطاليا 9-5 ،أكتوبر/تشرين األول 2015

مشروع برنامج العمل وامليزانية لفرتة

السنتني 2017-2016

مذكرة من األمني
تُعرض هذه الوثيقة على اجلهاز الرئاسي وفقاً للفقرة  18من القرار  ،2013/13اليت يللب فيها اجلهاز
-1
الرئاسي من األمني أن يعدّ ويقدّم إىل اجلهـاز الرئاسـي يف هذه الدورة مشروع برنامـج العمل وامليزانية لفرتة السنتيـن
 ،2017-2016مبا يف ذلك جدول للوظائف يف األمانة ،باإلضافة إىل مشروع قرار للنظر فيه.
تقرتح الوثيقة برنامج عمل أساسي وميزانية إدارية أساسية على أساس ال منو باملقارنة مع مستوى امليزانية
-2
املعتمدة يف .2015-2014
اجمللس الرئاسي مدعو إىل النظر يف مشروع القرار املتضمن يف هذه الوثيقة واعتماده ،رهنا بالتعديالت اليت قد
-3
يراها مناسبة ،وبالتالي إقرار واعتماد برنامج العمل األساسي لفرتة السنتني  2017-2016وامليزانية اإلدارية األساسية.

طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة
املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها.
MO621/A
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أو ًال – املقدمة
أُعدّ مشروع برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني  2017-2016بالنهج األساسي واملنهجية األساسية اللذين
-1
وُضعا واستُخدما للدورات السابقة للجهاز الرئاسي ،واستناداً إىل اخلربات املكتسبة يف فرتات السنتني احلديثة العهد،
حدّث ليتضمن منو املعاهدة يف فرتة السنتني احلالية .واهلدف على املستوى النُظُمي ومستوى احلَوكمة هو:
وقد ُ





حتسني وتوطيد تعزيز نظم املعاهدة على أساس مالي مستدام
االستفادة من املوارد احملدودة املتاحة باللريقة األكثر فعالية
احلفاظ على شفافيّة حَوكمة املعاهدة وضمان قدرة اجلهاز الرئاسي الفعالة على البت يف برنامج عمل املعاهدة
وموازنتها لفرتة السنتني
إتاحة إجراء مقارنة واضحة لربنامج العمل املواف عليه لفرتة السنتني  2015-2014مع برنامج العمل املقرتح
للفرتة  ،2017-2016وذلك باالحتفاظ بالبنية األساسية ذاتها
األهداف االسرتاتيجية الرئيسية اليت تنعكس يف برنامج العمل لفرتة السنتني هي:

-2







مواصلة تعزيز أو إطالق النظم واالسرتاتيجيات األساسية للمعاهدة ،وخاصة تعزيز "النظام املتعدد األطراف
للحصول على املوارد وتقاسم املنافع واسرتاتيجية التمويل" ،واإلطالق التشغيلي لـ"لنظام العاملي للمعلومات"
عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بلريقة تآزرية
معاجلة النقص يف متويل عناصر "اسرتاتيجية التمويل" ولكن أيض ًا برنامج العمل الكلي لتمكني تنفيذ املعاهدة
تنفيذًا كامال
مواصلة التنفيذ املشرتك املتناغم واملنس للمعاهدة ولربوتوكول ناغويا ،كجزأين جوهريني يُكمّل أحدهما
اآلخر من أجزاء النظام الدولي للحصول على املوارد وتقاسم املنافع ،مع التسليم بأن املعاهدة حتتفظ بدورها
الرئيسي يف حوكمة إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
مضاعفة امتداد التأثري السياساتي للمعاهدة ودورها يف احلوكمة.
املعيقات والفرص اليت تناوهلا مشروع برنامج العمل وامليزانية

حبفاظه على ميزانية مبنيـة على أساس ال منـو ،يسلّم مشروع برنامـج العمل وامليزانية هذا بأن عـدم اليقني
-3
االقتصادي العاملي يف السنوات األخرية يواصل فرض قيود مالية على العديد من األطراف املتعاقدة.
من الواضح جبالء أن التغيريات األخرية يف البيئة القانونية والسياساتية الدولية فيما يتعل باملوارد الوراثية،
-4
وكذلك االبتكارات التكنولوجية السريعة فيما يتعل باستخدام املوارد الوراثية ،تتللب من املعاهدة استجابة سريعة
ومتسقة للحفاظ على املـدى اللويل على أهميتهـا وعلى حوكمـة املوارد الوراثيـة لألغذيـة والزراعة ،كما على خدماتها
التشغيلية امللموسة ملستخدميها وألصحا املصلحة فيها .وخالل فرتة السنتني ،باشرت األطراف املتعاقدة يف مزيد من
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التلوير للمعاهدة ،من خالل عمل "جمموعة العمل املؤقتة املخصصة املفتوحة املعنية بتعزيز سري عمل النظام املتعدد
األطراف" وإطالق "النظام العاملي للمعلومات عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة" .ويتللب بقاء املعاهدة على
املدى اللويل زيادة االستثمار يف هذه العمليات إلدامة تلور النظم األساسية للمعاهدة ومنافعها ملستخدمي هذه النظم
واملستفيدين منها.
ال تزال هناك حاجة ملحة إىل تكثيف اجلهود لتعبئة الدخل ملواصلة متويل جوالت أخرى من دورة مشروع
-5
صندوق تقاسم املنافع إىل أن تتمكن النهج املبتكرة من توليد دخل قائم على املستخدمني كافٍ جلعل دورة املشروع مكتفية
ذاتيا.
نظراً هلذه الضغوط الشديدة واملتضاربة ،بُين مشروع برنامج العمل وامليزانية بانضباط اقتصادي صارم لتحقي
-6
األهداف التالية:
السنتني 2015-2014

( )1اقرتاح ميزانية أساسية تقوم على ال منو باملقارنة مع ميزانية فرتة
( )2تنفيذ األنشلة ذات األولوية الرئيسية اليت اعتمدها اجلهاز الرئاسي
( )3متكني التلور االسرتاتيجي للمعاهدة وتوسيعها.

 -7حتققت ميزانية ال منو من خالل ميزنة تقييدية ومن خالل التخلص من كافة التكاليف غري الضرورية .ومل يعد
هناك أي جمال حقيقي للمزيد من خفض امليزانية دون تقويض األساسات اليت تستند إليها املعاهدة.
من خالل امليزنة الصارمة ،جرى االحتفاظ بال منو للميزانية اإلدارية األساسية لفرتة  2017-2016على
-8
مستوى أدنى من ميزانية  2015-2014بـ  0.12يف املائة .ويعترب هذا احلد األدنى امللل ملا ال غنى عنه تشغيلياً ومالياً
للحفاظ على التنفيذ املستمر للمعاهدة.

ثانياً -

منهجية وضع مشروع برنامج العمل وامليزانية للفرتة 2017-2016
هيكل برنامج العمل األساسي

كما يف فرتات السنتني السابقة ،تبدأ منهجية صياغة برنامج العمل األساسي وامليزانية بتحديد وتقدير تكاليف
-9
مُكونني منفصلني يُشكّالن عندما يدجما مشروع برنامج العمل األساسي الكامل لفرتة السنتني املقبلة .وال ميكن يف عمل
املعاهدة فصل هذين املكوّنني وظيفيّاً أحدهما عن اآلخر ،ألنهما يشكالن معاً "برنامج العمل األساسي" املتماسك لتلبي
"خلط وبرامج تنفيذ هذه املعاهدة" وفقا للمادة .) (3-19
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( )1وظائف صيانة املعاهدة .هذه الوظائف هي األنشلة واملوارد الالزمة للحفاظ على وجود املعاهدة كصك دولي
وخلدمة اجلهاز الرئاسي وأجهزته الدستورية .وتنبث هذه الوظائف مباشرة من املادتني  19و 20من
املعاهدة.
( )2وظائف تنفيذ املعاهدة األساسية .توفر هذه الوظائف األنشلة املللوبة لدعم وتلوير الوظائف األساسية
للمعاهدة ونُظمها ،باإلضافة إىل اجتماعات اهليئات املؤقتة املخصصة اليت يعقدها اجلهاز الرئاسي خالل
فرتة السنتني.

 -10ترد امليزانية اإلدارية األساسية ،اليت تتشكل من هذين العنصرين ،يف امللح  .1وقد أبقيت امليزانية
اإلدارية األساسية اإلمجالية بعد تعديلها بزيادات التكاليف اللبيعية على مستوى أقل بنسبة  0.12يف املائة من
مستوى ميزانية .2015-2014
 -11تشمل االحتياجات احلقيقية للمعاهدة أن يُجلب إىل امليزانية اإلدارية األساسية عدد من األنشلة الضرورية
ضرورة حيوية اليت كان قد مولّها يف الساب ماحنون فرديون ،ومتكني املعاهدة من التجاو مع التلورات احلديثة
العهد يف اإلطار الدولي حلوكمة املوارد الوراثية واالستفادة من هذه التلورات إىل احل ّد األقصى.
العمليّة املقرتحة الستكمال برنامج العمل وامليزانية للفرتة 2017-2016

 -12ليس هناك يف ميزانية الـ ال منو من جمال ميكّن من إزالة "وظائف تنفيذ أساسية" واحلفاظ يف الوقت نفسه
على فعالية املعاهدة .فقد أزالت األمانة فع ًال كافة هذه الوظائف خالل مرحلة حتضري مشروع برنامج العمل وامليزانية هذا
سعياً منها إىل حتقي ميزانية الـ ال منو ،كما هو مللو .
 -13تستند العملية املقرتحة الستكمال برنامج العمل وامليزانية للفرتة  2017-2016على العملية املوطدة اليت يلور
مبوجبها اجلهاز الرئاسي ويعتمد برنامج العمل وامليزانية للمعاهدة .ومتكّن هذه العملية اجلهاز الرئاسي من توجيه
وتدبري املوارد مباشرة لتنفيذ وتلوير املعاهدة بلريقة شفافة وواقعيّة ،وفق ًا ملصفوفة اختاذ القرار الواردة يف الشكل .1
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الشكل : 1عملية اختاذ القرار لربنامج العمل
()1

اقتُرحت امليزانية املخصصة لصيانة الوظائف (امللح  )2على مستوى الـ ال منو .وعالوة على ذلك ،أبقيت
امليزانية اإلدارية األساسية اإلمجالية على مستوى أدنى من ال منو ،وليس فيها هامش للتخفيض.

()2

وفقاً لقرارات اجلهاز الرئاسي ،سيُحال "برنامج العمل األساسي" إىل "جلنة امليزانية" املدعوّة إىل التمعّن يف
برنامج العمل املتف عليه يف اجللسة العامة ،وتوحيد امليزانية على هذا األساس.

()3

سيُللب إىل اجللسة العامة بعدئذ مراجعة واستكمال واعتماد "برنامج العمل األساسي" و"امليزانية إلدارية
األساسية" كما حدّدت تكاليفها جلنة امليزانية.

()4

سيُللب إىل اجللسة العامة أيضاً املصادقة على قوائم املشاريع املوصى بها للدعم املباشر عرب "الصندوق
االستئماني لألغراض املتف عليها" واملتضمنة يف الوثيقة .IT/GB-6/15/25/Add.1
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الشكل  :2توحيد برنامج العمل األساسي وامليزانية اإلدارية األساسية

ثالث ًا  -وظائف صيانة املعاهدة اليت يتعني متويلها من امليزانية اإلدارية األساسية
للفرتة 2017-2016

اعتبارات عامة
 -14يعرض امللح  2بهذه الوثيقة وظائف الصيانة ،وترد االفرتاضات العامة املستخدمة يف تقدير تكاليف وظائف
الصيانة يف امللح .5

-15

أبقيت وظائف الصيانة املقرتحة عند مستوياتها للفرتة .2015-2014

املوارد البشرية – اهليكل املوجود حالياً
 -16متكّن املوارد البشرية من تنفيذ الوظائف األساسية لألمانة 1ويف الوقت الراهن ،هناك الوظائف الفنيّة ووظائف
اخلدمات العامة التالية اليت تشكّل جدول التوظيف املعتمد اخلاص باألمانة ،الذي صادق عليه القرار .2013/13
 1تنص املادة  19من املعاهدة واملرف ياء من تقرير الدورة األوىل للجهاز الرئاسي على أن تضللع األمانة ،يف تنفيذ قرارات اجلهاز الرئاسي وأجهزته
الفرعيّة ،بوظائف عديدة :التحضري لالجتماعات وخدمتها واالتصال باألطراف املتعاقدة وباملدير العام للمنظمة والتعاون مع املنظمات األخرى
وأجهزة املعاهدة األخرى وتنسي العمل املتصل باملعاهدة الدوليّة مع وحدات منظمة األغذية والزراعة واملنظمات األخرى وتقديم الدعم الفين للمراكز
الدوليّة للبحوث الزراعيّة التابعة للجماعة االستشاريّة للبحوث الزراعيّة الدوليّة يف مشاركتها يف النظام املتعدد األطراف وإدارة املوارد البشريّة واملاليّة
ألمانة اجلهاز الرئاسي.

IT/GB-6/15/25

7

أ  -الوظائف الفنية:
مد( 1-األمني)
ف( 5-النظام املتعدد األطراف)
ف( 4-الربنامج واإلدارة)
ف( 4-إدارة املعلومات للنظام املتعدد األطراف)
ف( 4-إدارة املعارف وعمليات صندوق تقاسم املنافع)
ف( 4-التواصل مع املاحنني)
ف( 3-التوعية واالتصاالت)
ف( 3-النظام املتعدد األطراف وتقاسم املنافع)

 اخلدمات العامة:خ.ع( 5-كاتب إداري)
خ.ع( 4-سكرتري)
خ.ع( 3-كاتب طابع)
خ.ع( 3-كاتب)

إعادة تنظيم املوارد البشرية يف إطار ميزانية الـ ال منو
 -17يقرّ القرار  2013/13أن "الرتتيبات الدقيقة للتوظيف مسألة ختضع للسللة التنفيذيّة العاديّة لألمني" .وعلى
هذا األساس ،مع إبقاء تكاليف املوارد البشرية عند ال منو ،تقرتح لفرتة السنتني املقبلة تعديالت طفيفة على جدول
الوظائف ،وذلك ملواءمة وظيفة األمانة مع البيئة السياساتية واالسرتاتيجية املتغرية للمعاهدة.

 -18ليس هناك تغيري جلدول موظفي األمانة ،باستثناء إضافة وظيفة واحدة ختصص لعمليات الدعم ،وذلك لتوفري
قدرات دعم للنظم معززة يتللبها التعامل مع النمو الناجح للنظم األساسية للمعاهدة واملزيد من تعزيزها.
 -19تبع ًا لذلك ،يكون هيكل موظفي األمانة املنقح لفرتة السنتني  2017-2016على النحو التالي:

أ -الوظائف الفنية:
مد( 1-األمني)
ف( 5-النظام العاملي للمعلومات والنظام املتعدد األطراف)
ف( 4-الربنامج واإلدارة)
ف( 4-عمليات النظام املتعدد األطراف والنظام العاملي للمعلومات)
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ف( 4-اسرتاتيجية التمويل وعمليات صندوق تقاسم املنافع)
ف( 4-التواصل مع املاحنني)
ف( 3-التوعية واالتصاالت)
ف( 3-النظام املتعدد األطراف وصندوق تقاسم املنافع)
ف( 3-دعم عمليات النظم)

 اخلدمات العامة:خ.ع( 5-كاتب دعم إداري)
خ.ع( 4-سكرتري)
خ.ع( 4-كاتب طابع)
خ.ع( 3-كاتب)

رابع ًا  -وظائف التنفيذ األساسية للمعاهدة اليت يتعني متويلها من امليزانية اإلداريّة األساسيّة
يف فرتة السنتني 2017-2016
 -20تعكس عناصر وظائف التنفيذ األساسية كمكوّن من مكوّنات برنامج العمل األساسي التلور التدرجيي لنظم
املعاهدة .ويسعى هذا املكوّن إىل الدفع قدماً بالتقدم الذي أحرز لنظم املعاهدة يف فرتة السنتني احلالية ،وخصوصاً يف
تعزيز النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم املنافع وإطالق النظام العاملي للمعلومات.
 -21يدرج امللح  3من هذه الوثيقة ،بشكل موجز ،العناصر املقرتحة لوظائف التنفيذ األساسية يف فرتة السنتني
 ،2017-2016على مستوى ال منو ،كما هو موضح يف وثائ العمل احلالية املختلفة للدورة .ويرد وصفها هنا حسب
جمال النشاط ،كما يف امللح .3

وظائف التنفيذ األساسية التشغيلية اجلارية
وظيفة التنفيذ األساسية –  :1التعاون مع اتفاقية التنوّع البيولوجي واملنظمات الدولية األخرى
-22

يستمر التعاون مع املنظمات الدولية ذات الصلة ،وخاصة مع اتفاقية التنوع البيولوجي اليت يرتبط عملها

ارتباطاً وثيقاً باملعاهدة ،يف كونه هاماً إلحراز مزيد من التقدم حنو أهداف املعاهدة .ولذا ،لتحسني اتساق وكفاءة أفضل،
ستدمج يف وظيفة واحدة يف فرتة السنتني املقبلة مهام التواصل اليت أنشئت لفرتة السنتني احلالية .أما النتيجة فستتمثل
يف تنفيذ برامج العمل املوزعة من خالل الشراكات والتعاون.
2

2

بناء عليه ،فإن تكلفة وظيفة واحدة من الرتبة ف 4-تظهر يف وظائف التنفيذ األساسية ذات الصلة حتت الفقرة "ألف 2-الوظائف املؤقتة".
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 -23يسبب تنفيذ بروتوكول ناغويا يف مناط خمتلفة تعقيداً شديدا بالنسبة لرتبية النبات ،واحلل الوحيد
ملستخدمي النظام املتعدد األطراف هو التنفيذ املتس للمعاهدة ولربوتوكول ناغويا .ويف الوقت نفسه ،يستمر التعاون الذي
بناه األمني واألمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي يف فرتات السنتني املاضية بصورة ممتازة ويواصل توسعه .هكذا،
تعلى أولوية قصوى هلذا التعاون الوثي اهلام اسرتاتيجيا .وستكون احملصلة التنفيذ املتس للمعاهدة ولربوتوكول ناغويا
املتضمن يف اتفاقية التنوع البيولوجي.

وظيفة التنفيذ األساسية –  :2صيانة النظام املتعدد األطراف
 -24يظل النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم املنافع اجلزء األكثر تفصيالً ومركزية من بني أجزاء
املعاهدة ،ما جيعله يتللب أكثف االهتمام من اإلدارة .وقد عرب بعض املناط يف فرتة السنتني احلالية عن قل خاص
جتاه إدراج املزيد من املواد يف النظام املتعدد األطراف .وسيكون جمال الرتكيز هذا اإلدراج وحتقي مزيد من توحيد
وتثبيت العمليات األساسية للنظام املتعدد األطراف وكذلك بناء القدرات ذات الصلة .وستكون احملصلة اليقني القانوني
املستمر فيما يتعل برتبية النبات وتبادل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

وظيفة التنفيذ األساسية –  :3تعبئة املوارد لصندوق تقاسم املنافع
 -25إحدى املسائل األكثر إحلاحا يف إدامة "عملية تعزيز" املعاهدة هي مسألة التمكن من مواصلة توفري اإلمكانات
للمزيد من دورات املشروع لصندوق تقاسم املنافع .ومبا أن تلوير نهج مبتكرة للدخل القائم على املستخدمني ،اليت
جيري تلويرها يف تلك العملية ،يتللب فرتة سنتني أو فرتتني من فرتات السنتني قبل أن تتمكن هذه النهج من توليد
دخل ،فإن من األهمية مبكان إدامة وتسريع زخم التواصل مع املاحنني وتعبئة املوارد اليت استحدثت من اخللة
االسرتاتيجية اليت اعتمدها اجلهاز الرئاسي يف دورته الثالثة .وجيري دعم عقد أنشلة رعاية للعالقات مع املاحنني
مركّزة بالتعرف بصورة منهجية على املاحنني املتوقعني ورصدهم واالتصال املستمر معهم وإعداد مقرتحات عالية
اجلودة .وستكون احملصلة إطالق الدورة الرابعة من دورات متويل الصندوق.

وظيفة التنفيذ األساسية –  :4عمليات صندوق تقاسم املنافع
 -26ستشهد عمليات صندوق تقاسم املنافع ،وهو نظام أساسي آخر من أنظمة املعاهدة ،مزيداً من التقدم ،وستستند
إىل النجاحات والدروس املستفادة يف اجلوالت السابقة .وستتللب مقرتحات املشاريع املواف عليها للدورة الثالثة عم ًال
مكثفاً من مثل إعداد اتفاقيات للمشاريع ،وصرف األموال إىل امليدان ورصد املشاريع والتخليط لبعثات اإلشراف
واستعراض تقارير املشاريع واملوافقة عليها .ويف هذا الصدد ،جيدر تذكّر أن مدة عدة مشاريع مواف عليها يف إطار
املرحلة الثالثة هي  4سنوات .وستكون احملصلة إجناز كامل للجولتني الثالثة والرابعة املرتقبة من دورة التمويل.
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وظيفة التنفيذ األساسية –  :5استمرار جمموعة العمل املفتوحة املؤقتة املخصصة املعنية بتعزيز سري عمل النظام
املتعدد األطراف
 -27ستقدم "اللجنة االستشارية املؤقتة املخصصة املعنية بتوسيع تقاسم املنافع ونلاق النظام املتعدد األطراف"
توصياتها لينظر فيها اجلهاز الرئاسي ويعتمدها يف دورته السادسة .واعتماداً على القرارات املتخذة ،قد يُتوصل إىل أن
من الضروري مواصلة عمل جمموعة العمل املؤقتة املخصصة هذه يف فرتة السنتني املقبلة .وخيصص مشروع امليزانية هلذه
العملية مبلغ  110 000دوالر أمريكي يفرتض أن تغلي اجتماعني تقريبا .وستكون احملصلة تعزيز النظام املتعدد
األطراف واحلصول على املنافع وتقامسها.

وظيفة التنفيذ األساسية –  :6نظم معلومات للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 -28أجنع الوسائل إلضافة قيمة إىل النظام املتعدد األطراف وزيادة اهتمام املستخدمني واملدفوعات هي تدعيم املواد
الوراثية للخاليا اجلنينية من النظام املتعدد األطراف ببيانات ذات قيمة مضافة حول تلك املواد الوراثية من النظام
العاملي للمعلومات .ويف الوقت نفسه ،سيساهم نظام املعلومات العاملي العامل بلاقته الكاملة يف تقاسم املنافع غري
النقدية ،كما يرد يف املادة  .17وهكذا ،يوىل اهتمام خاص لتنفيذ النظام العاملي للمعلومات وربله بالنظام املتعدد
األطراف وفقاً لربنامج العمل الذي طورته "املشاورة بشأن النظام العاملي للمعلومات" .وتقديم املواد الوراثية واملعلومات
على حنو متكامل بواسلة نظم املعاهدة سيزيد القيمة املضافة للمستخدمني واحلوافز الستخدام نظم املعاهدة.

وظيفة التنفيذ األساسية –  :7تعزيز اسرتاتيجية التمويل واستمرار اللجنة االستشارية املؤقتة املخصصة املعنية
باسرتاتيجية التمويل
 -29اسرتاتيجية التمويل ضرورية لتنفيذ املعاهدة ،ومل يقم اجلهاز اإلداري مبراجعتها منذ اعتمادها يف الدورة األوىل
للجهاز الرئاسي .وسيكون يف حتسني سري عملها دعم لتعزيز النظام املتعدد األطراف .ويتوخى "برنامج العمل" املتعدد
السنوات تنقيح اسرتاتيجية التمويل للفرتة املالية املقبلة ،وتبعاً لذلك سيعاد عقد "اللجنة االستشارية املخصصة املؤقتة
املعنية باسرتاتيجية التمويل" ،اليت دعمت اجلهاز الرئاسي يف تنفيذ اسرتاتيجية التمويل ألربع فرتات مالية .وستكون
احملصلة اسرتاتيجية متويل للمعاهدة أكثر كفاءة واتساق ًا واستدامة.

وظيفة التنفيذ األساسية –  :8آلية تنسيق بناء القدرات والتدريب لتنفيذ النظام املتعدّد األطراف والنظام العاملي
للمعلومات
 -30لبناء القدرات أهمية قصوى يف تعزيز عمل النظام املتعدد األطراف .وقد تنامت أهمية هذا املوضوع إذ بدأت
أطراف بروتوكول ناغويا تنفيذ أطر متكينية وطنية للنظام الدولي .ويكفل هذا النشاط أن ينعكس دور املعاهدة على حنو
كاف ،واتباع ًا ملشورة األطراف املتعاقدة ،سيجري الرتكيز على التدريب ،عن طري حتديد مراكز موجودة توفر تدريباً ذا
صلة وميكن أن تعمل كشريكة يف شبكة دولية لديها منهاج دراسي مشرتك .وستكون احملصلة املزيد من القدرات واملعرفة
لتنفيذ املعاهدة تنفيذًا كامالً يف األطراف املتعاقدة.
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وظيفة التنفيذ األساسية –  :9تطبيق املادة  6واألحكام ذات الصلة
 -31من أجل ضمان نهج شامل ومتكامل للحفظ واالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية وحقوق املزارعني،
سوف ينفذ برنامج العمل حول االستخدام املستدام واألنشلة املتعلقة حبقوق املزارعني ،من خالل شراكات مع املؤسسات
املعنية وأصحا املصلحة بتيسري من اللجنة املخصصة املعنية باالستخدام املستدام .أما النتيجة فستتمثل يف التنفيذ
احملسن لالستخدام املستدام واحلفظ وحقوق املزارعني مبوجب املعاهدة.

خامساً  -املشاريع املدعومة من املاحنني باإلضافة إىل برنامج العمل األساسي
 -32باإلضافة إىل األنشلة اليت يقرر اجلهاز الرئاسي على أنها تشكّل برنامج العمل األساسي ،تضللع األمانة أيض ًا
مبشاريع مدعومة من املاحنني يف سياق الصنادي اخلاصة لألغراض املتف عليها وكجزء من برنامج العمل الشامل.
وختصص للمشاريع املدعومة من املاحنني املوارد الكاملة الالزمة لتنفيذها وتوضع هلا موازنات منفصلة .وتزود تلك
املشاريع يف العادة املوارد ملساعدات فنيّة وسياساتية إىل األطراف املتعاقدة من البلدان النامية ،وحلقات عمل واجتماعات
فرديّة ،وبرامج توعية .وتقدم الضميمة  1للوثيقة  ،IT/GB-6/15/25 Add.1مشروع برنامج العمل وامليزانية لفرتة

السنتني  ،2017-2016أنشلة مدعومة من ماحنني يف إطار الصندوق اخلاص ألغراض متف عليها :تقرير عن األنشلة
يف الفرتة  ،2015-2014ومشاريع مقرتحة للحصول على مزيد من الدعم من املاحنني ،وتقارير عن أنشلة نفّذت بدعم
مباشر من املاحنني خالل فرتة السنتني  ،2015-2014وحيدد بإجياز عدداً من املشاريع اليت ميكن أن يُدعى املاحنون
اآلن إىل املساهمة فيها .واجلهاز الرئاسي مدعو إىل املصادقة على املشاريع املقرتحة وإىل دعوة املاحنني للمساهمة فيها.

سادسا -احتياطي رأس املال العامل
-33

تنص الالئحة املالية على االحتفاظ باحتياطي رأمسال عامل (املادة  4-6من الالئحة املالية):

"الغرض من احتياطي رأس املال العامل هو ضمان استمرارية العمليات يف حالة حدوث نقص مؤقت يف النقدية .وتُسرتد
املسحوبات من احتياطي رأس املال العامل من املساهمات يف أقر وقت ممكن".
 -34حُـدّد املستـوى احلالـي الحتياطـي رأس املال العامـل مببلـغ  400,000دوالر أمريكي مبوجـب القـرار
 )5( 2011/9الصادر عن الدورة الرابعة للجهاز الرئاسي .ونظراً للبيعة الـ ال منو احلالي ،ال يقرتح أي تغيري للمستوى
احلالي الحتياطي رأس املال العامل.
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عناصر ممكنة لقرار
القرار- 2015/...

برنامج العمل وامليزانية للفرتة 2017-2016

إن اجلهاز الرئاسي،

إذ يستذكر:
أن األجهزة الرئاسيّة ملنظمة األغذية والزراعة قد قررت أن تكون املعاهدة الدوليّة بشأن املوارد الوراثيّة النباتيّة
(أ)
لألغذية والزراعة من أنشلة املنظمة اليت حتظى باألولويّة

( ) أن املؤمتر العام للمنظمة قد أوصى بـ "تعزيز األجهزة واالتفاقيات اإللزامية حبيث تتمتع بقدر أكرب من
السللات املاليّة واإلداريّة داخل إطار املنظمة وحبيث تعتمد على قدر أكرب يف التمويل الذاتي من أعضائها"
وإذ يدرك أن:
املعاهدة هي اآلن يف مرحلة تعزيز حرجة أصبحت فيها استدامتها وأهميتها املستقبلية على احملك

(أ)

إجناز برنامج العمل مرهون بتوفر موارد كافية يف الوقت املناسب يف إطار امليزانية اإلداريّة األساسيّة ،وأن هذا
( )
سيكون ضروريّ ًا ضرورة حيوية لعمل املعاهدة ومصداقيّتها وفعاليّتها يف املستقبل

استبعاد األنشلة الضرورية ضرورة حيوية فيما بني الدورات من امليزانية اإلدارية األساسية قد يتسبب بعدم
(ج)
يقني كبري يف ختليط وتنفيذ تلك األنشلة ،كما بينت جتربة فرتة السنتني احلالية
يعتمد برنامج العمل وامليزانية اإلدارية األساسية للمعاهدة لفرتة السنتني  2017-2016الواردين يف امللح  1هلذا
القرار
ويعتمد اجلدول اإلشاري للمساهمات ،وفقا للمادة
القرار
-1
-2
-3
-4
-5

اخلامسة(1-

) من الالئحة املالية ،بصيغته الواردة يف امللح  2هلذا

حيث مجيع األطراف املتعاقدة على تقديم املوارد املللوبة يف امليزانية اإلدارية األساسية بصيغتها
املعتمدة
حيث األطراف املتعاقدة اليت مل تقدم مساهمات يف فرتة السنتني السابقة ،أو قدمت مساهمات حمدودة
فقط ،على تقديم مساهمات للميزانية اإلدارية األساسية
يثين على اقرتاحات املشاريع الواردة يف الضميمة بامللح  1بهذا القرار ويوصي بها للحكومات
واملؤسسات املاحنة ،ويدعوها إىل توفري التمويل الالزم لتنفيذ تلك املشاريع
يدعو احلكومات اليت ليست أطرافاً متعاقدة ،واملنظمات احلكوميّة الدوليّة ،واملنظمات غري احلكومية
والكيانات األخرى ،إىل املساهمة أيضاً يف امليزانية اإلداريّة األساسيّة
يأخذ علماً باملساهمة املؤقتة املقرتحة من منظمة األغذية والزراعة مببلغ  2,000,000دوالر أمريكي
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-6
-7

-8
-9

-10
-11

-12
-13

-14
-15

-16

يثبّت املستوى احلالي الحتياطي رأس املال العامل مببلغ  400,000دوالر أمريكي
يشري أيضاً إىل أنه عند الدعوة إىل تقديم املساهمات لفرتة السنتني  ،2017-2016سيللب من األطراف
املتعاقدة اليت مل تساهم يف احتياطي رأس املال العامل أن تساهم بالرصيد املتبقي الالزم لرفع االحتياطي
إىل مستواه املقرر ،مبساهمات من هذه األطراف املتعاقدة طوعيّة منفصلة ،عالوة على مساهماتها
اللوعيّة يف امليزانية اإلداريّة األساسيّة
يوافق على هيكل الوظائف يف األمانة لفرتة السنتني  2017-2016الوارد يف امللح  3املرف بهذا
القرار ،مقرًّا أن الرتتيبات الدقيقة للتوظيف مسألة ختضع للسللة التنفيذيّة العاديّة لألمني
يعرب عن شكره احلار للحكومات اليت قدّمت بسخاء تربعات كبرية ألنشلة املشاريع اإلضافية من
خارج امليزانية اإلدارية األساسية ،مساعدة بذلك املعاهدة على إنشاء نظمها التشغيليّة ،ويدعو
احلكومات إىل تزويد األموال الناقصة الالزمة ألنشلة املشاريع اليت ستكون حامسة األهمية الستمرار
جناح تنفيذ املعاهدة يف فرتة السنتني 2017-2016
يعرب عن شكره احلار حلكوميت إيلاليا والنرويج على املوارد من املوظفني اليت أتاحتاهما ألغراض
دعم وتوسيع نلاق أنشلة املعاهدة
يؤكد أن ه ينبغي على األمني أن خيلر يف الوقت املناسب األطراف املتعاقدة من البلدان النامية أو
البلدان اليت متر اقتصاداتها مبرحلة حتوّل ،قبل انعقاد أي اجتماع ،بتوفر متويل ملشاركتها يف ذلك
االجتماع من الصندوق املشار إليه يف املادة السادسة ( 2-ج) من الالئحة املاليّة للمعاهدة وإذا كان هذا
التمويل حمدودًا تُمنح األولويّة ألقل البلدان منوّاً
يهيب باملاحنني أن يزودوا على وجه السرعة األموال الالزمة لسدّ النقص يف صندوق دعم مشاركة
البلدان النامية
يهيب باألطراف املتعاقدة أن تساهم على وجه السرعة يف الصندوق االستئماني لألغراض املتف عليها
لتزويد املوارد الناقصة الالزمة ملراحل التنفيذ والتلوير األخرى للمعاهدة باالتساق مع برنامج عملها
للفرتة 2017-2016
يطلب إىل األمني أن يستمر يف السعي إىل فرص لعقد اجتماعات املعاهدة بالتتالي مع اجتماعات أخرى
ذات صلة لتوفري تكاليف السفر.
يطلب إىل األمني أن يقدم مشروع برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني  ،2019-2018مبا يشمل
جدوالً للوظائف يف األمانة ومشروع قرار ،كي ينظر فيه اجلهاز الرئاسي يف دورته السابعة ،وأن يقدّم
تقريراً عن التقدم احملرز بشأن اإليرادات والنفقات ،وكذلك أية تعديالت جيري إدخاهلا على امليزانية
يف فرتة السنتني .2017-2016
يطلب إىل األمني أن يقدم تقريراً مالياً مفصالً إىل الدورة السابعة للجهاز الرئاسي ،قبل ستة أشهر على
األقل.
(اعتمد يف  XXأكتوبر/تشرين األول )2015
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امليزانية اإلدارية األساسية وبرنامج العمل
ألف

باء

جيم

وظائف الصيانة األساسية

وظائف التنفيذ األساسية

امليزانية اإلدارية األساسية

مجيع املبالغ بالدوالر األمريكي
ألف-املوارد البشرية
ألف 1-مناصب املوظفني القائمة (بال تغيري)

4,442,986

-

4,442,986

-

422,703

422,703

241,500

381,900

4,583,386

664,203

5,247,589

650,000

-

650,000

باء 2-املكتب

31,275

-

31,275

باء 3-جلنة االمتثال

30,000

-

30,000

-

-

-

245,000

245,000

245,000

956,275

ألف 2-الوظائف املؤقتة
ألف 3-تكاليف اخلدمات االستشارية األخرى
جمموع ألف :املوارد البشرية

باء-االجتماعات

باء 1-اجلهاز الرئاسي

باء 4-فريق اخلرباء لتقييم مقرتحات املشاريع
باء 5-النشاطات ذات الصلة
جمموع باء :االجتماعات

711,275

جيم -التكاليف األخرى

جيم 1-سفر املوظفني الرئيسيني يف مهام رمسية

100,000

57,500

157,500

جيم 2-املنشورات واالتصاالت

66,569

2,500

69,069

جيم 3-اللوازم واملعدات

51,207

-

51,207

جيم 4-العقود

52,231

-

جيم 5-تكاليف متنوعة

20,483

-

290,491

60,000

350,491

5,585,152

969,203

6,554,355

223,404

38,766

262,170

5,808,556

1,007,969

6,816,525

هاء -تكاليف خدمة املشاريع

228,509

60,482

288,991

هاء -تكاليف خدمة املشاريع

6,037,065

1,068,452

7,105,517

جمموع جيم :التكاليف األخرى
جمموع ألف  +باء  +جيم
دال -خدمات التشغيل العامة
امليزانية التشغيلية

52,231
20,483

اجملموع الكلي
متويل امليزانية اإلدارية األساسية املقرتحة
إمجالي برنامج العمل األساسي

7,105,517

ناقصاً:
واو -مساهمة منظمة األغذية والزراعة
املبلغ الصايف للتمويل من األطراف املتعاقدة

][2,000,000
5,105,517
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امللحق  :3وظائف التنفيذ األساسية لفرتة السنتني 1917-1916
وظائف التنفيذ األساسية
املرجع
جمال النشاط ذي الصلة
مواد املعاهدة

CIF-1

التواصل مع اتفاقية
التنوّع البيولوجي
واملنظمات الدولية
األخرى
اجلميع

CIF-5

CIF-6

CIF-7

CIF-8

CIF-9

صيانة النظام
املتعدد األطراف

تعبئة املوارد لصندوق
تقاسم املنافع

عمليات صندوق
تقاسم املنافع

استمرار جمموعة العمل
املفتوحة املؤقتة املخصصة
املعنية بتعزيز سري عمل
النظام املتعدد األطراف

نظم املعلومات للموارد
الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة

اسرتاتيجية التمويل
واللجنة االستشارية املؤقتة
املخصصة املعنية
باسرتاتيجية التمويل

آلية تنسيق بناء القدرات
وبناء القدرات لتنفيذ النظام
املتعدّد األطراف والنظام
العاملي للمعلومات

CIF-2

CIF-3

CIF-4

تنفيذ املادة 6
واألحكام ذات
الصلة

10 - 13

18.4

18.4

18,13

5,13,15 & 17

13,18

20.5

5,6,9

جمموع وظائف التنفيذ

مجيع املبالغ بالدوالر األمريكي

ألف -املوارد البشرية
ألف 1-مناصب املوظفني القائمة
ألف 2-وظائف مؤقتة تنبيه :وظيفة واحدة فقط
معينة عرب كافة بنود CIF

253,622

ألف 3-تكاليف اخلدمات االستشارية األخرى

-

81,000

253,622

81,000

32,400

-

60,000

-

-

-

60,000

-

110,000

15,000

15,000

15,000

-

-

-

-

2,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

جمموع ألف -املوارد البشرية
جمموع باء :االجتماعات

105,676

-

63,406

422,703

-

-

241,500

32,400

8,100

8,100

8,100

49,400

54,400

-

8,100

8,100

113,776

49,400

54,400

63,406

664,203

110,000

-

20,000

35,000

20,000

245,000

-

20,000

35,000

20,000

245,000

-

12,500

57,500

-

-

2,500

-

-

اجتماعات أخرى
باء 5-ذات صلة باألنشطة
جمموع باء :االجتماعات
جيم -التكاليف األخرى
جيم 1-سفر املوظفني األساسيني يف مهام رمسية
جيم 2-املنشورات واالتصاالت
جيم 3-اللوازم واملعدات
جيم 4-العقود
جيم 5-تكاليف متنوعة
جمموع جيم :التكاليف األخرى
جمموع ألف  +باء  +جيم
دال -خدمات التشغيل العامة ( 4يف املائة من
ألف+باء+جيم)
امليزانية التشغيلية
هاء -تكلفة خدمة املشاريع ( 6يف املائة من
امليزانية الشغيلية ناقصاً مساهمة منظمة األغذية
والزراعة)
اجملموع الكلي

15,000

15,000

15,000

2,500

-

-

-

12,500

-

60,000

268,622

96,000

107,400

10,600

118,100

113,776

69,400

101,900

83,406

969,203

10,745

3,842

4,296

424

4,724

4,551

2,776

4,072

3,336

38,766

279,367

99,842

111,696

11,024

122,824

118,327

72,176

105,972

86,742

1,007,969

16,759

5,991

6,706

661

7,373

7,099

4,329

6,360

5,205

60,482

296,126

105,833

118,402

11,685

130,197

125,425

76,505

112,332

91,946

1,068,452
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امللحق  :4امليزانية اإلدارية األساسية وبرنامج العمل املقرتحان :لفرتة السنتني  - 2017-2016تباين التكلفة حسب فئة امليزانية
ألف

باء

جيم

امليزانية اإلدارية األساسية املعتمدة

احملسّنة السرتداد

الكلفة الفعلية مليزانية

للفرتة 2015-2014

التكاليف

2015 -2014

(حيث ينطبق)

ألف -املوارد البشرية

4,623,670

باء  -االجتماعات

1,198,525

جيم -التكاليف األخرى
اجملموع ألف  +باء  +جيم
دال -خدمات التشغيل العامة
امليزانية التشغيلية
هاء -تكلفة خدمة املشاريع
اجملموع الكلي

أسعار االستهالك الصادر

أساس النمو احلقيقي

عن وحدة أحباث

الصفري مليزانية

اإليكونومست للفرتة

2017-2016

دوالر أمريكي
117,340
28,937

1,227,462

348,640

8,418

357,058

6,170,835

236,355

6,407,190

154,695

6,561,885

246,829

9,454

256,284

6,188

262,475

6,417,664

245,809

6,663,474

160,883

6,824,361

265,062

14,749

279,810

6,682,726

4,860,025
1,198,525

260,558

للفرتة 2017-2016

دوالر أمريكي
4,977,365

348,640

امليزانية اإلدارية األساسية املقرتحة

التباين مقارنة
بالنمو احلقيقي
الصفري

2017-2016

دوالر أمريكي
236,355

هاء

 2.4يف املائة وفقاً ملؤشر

 8يف املائة من العملية

الفئة

دال

واو

زال

6,943,284

9,653
170,536

289,462
7,113,822

5,247,589
956,275
350,491
6,554,355
262,170
6,816,525
288,991
7,105,517

%
5.43%
-22.09%
-1.84%
-0.11%
-0.12%
-0.11%
-0.16%
-0.12%
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امللحق  :5االفرتاضات املستخدمة يف تقدير تكاليف امليزانية اإلدارية األساسية

التضخم والزيادات يف التكاليف
تُوقع أن يكون معدل التضخم السنوي (أسعار االستهالك) يف إيلاليا ،حيث تتكبد األمانة اجلزء األكرب من
-1
نفقاتها باليورو ،حوالي  1.2يف املائة سنوياً للفرتة -2016
.2017
حُسبت تكلفة وظائف الصيانة يف هذه امليزانية املقرتحة على أساس الـ ال منو ،ومل تدرج أية زيادات إ ّال
-2
حصراً للحفاظ على القوة الشرائيّة .وتتماشى هذه الزيادة لفرتة السنتني ،واليت تبلغ  1.2يف املائة ،مع مؤشر أسعار
االستهالك الذي حددته وحدة أحباث اإليكونومست إليلاليا للفرتة .2017-2016

املوارد البشرية
 -3استخدمت يف احتسا تكاليف املوظفني معايري منظمة األغذية والزراعة املنقحة للفرتة .2017-2016

االجتماعات
من بني مهام األمني واألمانة امللزمة قانوناً تقديم الدعم اإلداري لدورات اجلهاز الرئاسي وأجهزته الفرعيّة ،مبا يف ذلك
إعداد الوثائ  .وخيصص امللح  2مــوارد لالجتماعات التالية املقرتحة لألجهزة الفرعيّــة خالل فرتة السنتيــن
:2017-2016





دورة واحدة للجهاز الرئاسي
اجتماع واحد ملكتب اجلهاز الرئاسي كل سنة من فرتة السنتني
اجتماعان للجنة االمتثال (وفق ًا للمادة  3-19واملادة  21من املعاهدة)
بقيت على حاهلا مجيع التكاليف ذات الصلة باالجتماعات القانونية امللزمة األخرى.

تكاليف أخرى
يغلي هذا املخصّص التكاليف املرتبلة بسفر األمانة وامللبوعات واملعدات والنفقات املتنوّعة ،وهو يتماشى مع املخصص
املعتمد يف امليزانية اإلدارية األساسية للفرتة  .2015-2014ويشمل تكلفة العقد مع املركز الدولي للحسا اإللكرتوني
الستضافة خادم االتفاق املوحد لنقل املواد.
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مصروفات التشغيل العامة
متثل املصروفات التشغيليّة العامة تكاليف اجملموعة الكاملة من خدمات الدعم الالزمة لتشغيل مكاتب األمانة والعمليّات
ذات الصلة ،وقد احتسبت مبعدل  4يف املائة من القيمة الكليّة للتكاليف الواردة يف مالح امليزانية.

تكاليف خدمة املشاريع
تتقاضى منظمة األغذية والزراعة تكاليف خدمة املشاريع لتغلية تكاليف اخلدمات اإلداريّة والتشغيليّة املتغيِّرة غري
املباشرة خلدمة حسابات األمانة .وقد حُدِّد املعدل الذي حيمَّل حالياً على املعاهدة بنسبة  6يف املائة ويلبَّ يف مالح
امليزانية( .مالحظة :منلقياً ،ال ميكن حتميل تكاليف خدمة املشاريع على مساهمة املنظمة يف املعاهدة).

مساهمة منظمة األغذية والزراعة
واف مؤمتر منظمة األغذية والزراعة يف يونيو /حزيران  2015على مبلغ  2مليون دوالر أمريكي ويرد هذا املبلغ يف الفقرة
 83من برنامج العمل وامليزانية املقدم من املدير العام للفرتة .2017-2016

