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 )، وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعةQR(ميكن االطالع على هذه الوثيقة ابستخدام رمز االستجابة السريعة 
 :املوقعوميكن االطالع على واثئق أخرى على   للبيئة.للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة 

detail/en/c/1111365/-treaty/meetings/meetings-http://www.fao.org/plant 

 

NA440/A 

A 

 

 من جدول األعمال املؤقت 17البند 

 الدورة الثامنة للجهاز الرائسي

 2019نوفمرب/تشرين الثاين  16 –11روما، 

 2019-2018التقرير املايل بشأن بر�مج العمل وامليزانية لفرتة السنتني 
 

  

 موجز
 

"اإلبالغ عن التقّدم احملرز على مســـــــــــتوى اإليرادات  14/2017طلب اجلهاز الرائســـــــــــي إىل أمينه من خالل القرار رقم 
" و"تقدمي تقرير مايل 2019-2018واملصــــروفات، إىل جانب أي تعديالت جيري إدخاهلا على امليزانية يف فرتة الســــنتني 

 نة للجهاز الرائسي".مفّصل قبل ستة أسابيع على األقل، إىل الدورة الثام
 

(أ) من الالئحة املالية 3-3وتركز الوثيقة بوجه خاص على امليزانية اإلدارية األساسية، على النحو املنصوص عليه يف املادة 
ا موجزًا  ملعلومات املتعلقة ابلصـــــناديق املدعومة من اجلهات املاحنة (مثل الصـــــناديق ابللجهاز الرائســـــي. ولكنها تورد أيضـــــً

اخلاصـــة لألغراض املتفق عليها وصـــندوق دعم مشـــاركة البلدان النامية)، وكذلك صـــندوق تقاســـم املنافع (لصـــرف األموال 
 (د) من املعاهدة الدولية).2-13الناجتة عن املادة 

 
 31 عدت ابســــــــــــــتخدام البيا�ت املالية املتاحة حىتعاهدة الدولية مبجمله وقد أُ وتعرض هذه الوثيقة الوضــــــــــــــع املايل للم

. وســـيتم إبالغ الدورة الثامنة للجهاز الرائســـي أبي عمليات مالية هاّمة حتدث خالل الفرتة املمتدة بني 2019يوليو/متوز 
 . 2019أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين األول 

 
هلا أســـــئلة حمددة أو اليت حتتاج إىل توضـــــيحات بشـــــأن أي جانب من جوانب  وتشـــــجع األطراف املتعاقدة اليت قد تكون

 هذا التقرير، على توجيهها إىل األمانة قبل انعقاد الدورة من أجل االستجابة هلا ابلصورة الواجبة. 

http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/1111365/
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 بيان احملتو�ت
 الفقرات

 5-1  مقدمة -ًال أوّ 
 35-6  امليزانية اإلدارية األساسية -اثنًيا

 10-6  2019-2018هيكل امليزانية اإلدارية األساسية للفرتة  -ألف
 12-11  مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف املعاهدة الدولية -ابء

 22-13  مسامهات األطراف املتعاقدة -جيم
 27-23  املصروفات واإليرادات املتوقعة -دال
 32-28  احتياطي رأس املال العامل -هاء
 35-33  التشغيلي للطرف الثالث املستفيداالحتياطي  -واو

 46-36  الصناديق اخلاصة املدعومة من اجلهات املاحنة -اثلثًا
 39-36  الصندوق اخلاص لألغراض املتفق عليها -ألف
 47-40  الصندوق اخلاص لدعم مشاركة البلدان النامية -ابء

 49-48  صندوق تقاسم املنافع -رابًعا
 59-50  الستنتاجاتا -خامًسا

 األمانة حسابمصدر األموال واستخدامها، وهيكل  :1املرفق 

 2019-2018فرتة السنتني  :بر�مج العمل األساسي :2املرفق 

 2019يوليو/متوز  31يف  2019-2018: املسامهات يف امليزانية اإلدارية األساسية للفرتة 3املرفق 

  2019يوليو/متوز  31حبسب اإلقليم يف  2019-2018: املسامهات يف امليزانية اإلدارية األساسية للفرتة (أ)4املرفق 

  2019يوليو/متوز  31حبسب اإلقليم يف  2019-2018: املسامهات يف امليزانية اإلدارية األساسية للفرتة (ب)4املرفق 

 (ابستثناء االحتاد األورويب) 2019-2018: عدد األطراف املتعاقدة: فرتة السنتني (ج)4املرفق 

 2019 متوزيو/ليو  31حىت  2019-2018اإلدارية األساسية للفرتة  على امليزانية بناء املصروفات: حتليل (أ)5املرفق 

حتليل  - 14/2017ابلقرار  3حبســـــــــــــب امللحق  التوظيف املعتمد لألمانة -امليزانية اإلدارية األســـــــــــــاســـــــــــــية  :(ب)5املرفق 
 2019ديسمرب/كانون األول  31مبا يف ذلك االلتزامات والتوقعات حىت  2019يوليو/متوز  31التكاليف يف 

مبا يف ذلك االلتزامات  2019يوليو/متوز  31(الوضـــع يف  - البيان املايل املوحد -إلدارية األســـاســـية امليزانية ا :(ج)5املرفق 
 )2019ديسمرب/كانون األول  31 حىت

حالة وظائف التنفيذ املوافق عليها يف إطار بر�مج العمل األســاســي (الوضــع يف  - : امليزانية اإلدارية األســاســية(د)5املرفق 
 )2019ديسمرب/كانون األول  31مبا يف ذلك االلتزامات حىت  2019يوليو/متوز  31
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يناير/كانون الثاين  1الفرتة من  املبالغ اجملمعة. - املدعومة من اجلهات املاحنة حســـــــــاابت األمانةاملســـــــــامهات يف  :6املرفق 
 2019يوليو/متوز  31إىل  2018

 : حساابت األمانة املدعومة من اجلهات املاحنة: الوضع املايل للمعاهدة7املرفق 

مبا يف ذلك االلتزامات حىت  2019يوليو/متوز  31الصــــــناديق اخلاصــــــة لألغراض املتفق عليها (الوضــــــع يف  أ)(
 )2019ديسمرب/كانون األول  31

ديســمرب/كانون  31مبا يف ذلك االلتزامات حىت  2019يوليو/متوز  31مشــاركة البلدان النامية (الوضــع يف  ب)(
 )2019األول 

ديســمرب/كانون  31مبا يف ذلك االلتزامات حىت  2019يوليو/متوز  31صــندوق تقاســم املنافع (الوضــع يف  ج)(
 )2019األول 

 2017-2016إطار الصناديق اخلاصة لألغراض املتفق عليها يف فرتة السنتني : حالة األنشطة املعتمدة للتمويل يف 8املرفق 
 2019ديسمرب/كانون األول  31االلتزامات حىت مبا يف ذلك  2019يوليو/متوز  31يف (الوضع 
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 مقدمة -ًال أوّ 
 
 تعرض هذه الوثيقة الوضــــــــــــــع املايل للمعاهدة الدولية يف جممله وهي قد أعدت بناء على البيا�ت املالية املتاحة  -1

. وســـــــيتم إبالغ الدورة الثامنة للجهاز الرائســـــــي أبي عمليات مالية هامة تتم خالل الفرتة املمتدة 2019يوليو/متوز  31يف 
 .2019بني أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين األول 

 
 (أ) 3-3وتركز الوثيقة بوجه خاص على امليزانية اإلدارية األســــــــــــــاســــــــــــــية، على النحو املنصــــــــــــــوص عليه يف املادة  -2

 من الالئحة املالية للجهاز الرائسي.
 
لميزانية ل مســــتوى املســــامهات الطوعية اليت وردت خالل األشــــهر الثمانية عشــــر األوىل من فرتة الســــنتني وقد ظلّ  -3

وتبقى التوقعات  2017-2016كبري مع مســـــــتوى اإليرادات خالل فرتة الســـــــنتني   ، متماشـــــــًيا إىل حدّ األســـــــاســـــــيةاإلدارية 
 متفائلة جًدا ملا تبقى من هذه الفرتة.

 
وتقدم هذه الوثيقة أيًضا معلومات موجزة عن الصناديق املدعومة من اجلهات املاحنة (الصناديق اخلاصة لألغراض  -4

 (ب) 3-3وصــــــــــــــندوق دعم مشــــــــــــــاركة البلدان النامية) اليت تعترب جزًءا من ميزانية املعاهدة (وفًقا للمادة  1املتفق عليها،
 (د) 2-13من الالئحة املالية للجهاز الرائســــــي)، وكذلك عن صــــــندوق تقاســــــم املنافع (لصــــــرف األموال الناجتة عن املادة 

 من املعاهدة).
 
 هبذه الوثيقة رسم بياين مستند إىل الالئحة املالية يبّني تلك العناصر املختلفة.  1املرفق ويرد يف  -5
 

 امليزانية اإلدارية األساسية -اثنًيا
 

 2019-2018هيكل امليزانية اإلدارية األساسية للفرتة  -ألف
 
 يتم متويل امليزانية اإلدارية األساسية للمعاهدة الدولية بواسطة: -6
 

 (أ) 1-5املبلغ املخصــــــــــــــص للمعاهدة يف بر�مج العمل وامليزانية العادي ملنظمة األغذية والزراعة، مبوجب املادة  (أ)
 من الالئحة املالية للجهاز الرائسي؛

 ما يلي بـ "املسامهات") لألطراف املتعاقدة؛ واملسامهات الطوعية (املشار إليها يف )ب(

واملســـامهات الطوعية من الدول اليت ليســـت أطرافًا متعاقدة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية  )ج(
 ؛اهليئاتوغريها من 

                                                      
إلدارية، ا مت تقدمي تقارير حمددة كذلك بصورة منفصلة إىل فرادى اجلهات املاحنة لصندوق الغا�ت املتفق عليها بناء على طلبها تلبية الحتياجاهتا  1
 األحكام املتفق عليها ولوائح املنظمة ذات الصلة. مبوجب و 
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 واألموال املرّحلة من فرتة السنتني السابقة واإليرادات املتنوعة. )د(
 
ل من فرتة أعاله يف حني أن الرصــــــــــيد املرحّ ويف فرتة الســــــــــنتني احلالية مل يتم دفع أية مســــــــــامهات حتت البند (ج)  -7

 دوالرًا أمريكًيا. 595 134قد بلغ  2017-2016السنتني 
 

حبســــــب ما اعتمدهتا الدورة الســــــابعة للجهاز الرائســــــي  2019-2018وتوّخت امليزانية اإلدارية األســــــاســــــية لفرتة الســــــنتني 
 دوالرًا أمريكًيا لرب�مج العمل، وهو يتألف من: 7 809 269، توفري مبلغ 14/2017مبوجب القرار 

 
 مليون دوالر أمريكي من منظمة األغذية والزراعة 2 •
 من األطراف املتعاقدة. اأمريكيً  ادوالرً  5 809 269و •

 
 دوالر أمريكي. 580 000ز�دة مستوى احتياطي رأس املال العامل مببلغ  14/2017وقد حلظ القرار  -8
 
 .2املرفق بصيغتها املعتمدة، يف  2019-2018وترد ميزانية الفرتة  -9
 

 مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف املعاهدة الدولية -ابء
 

 وكمــا ذكر أعاله، مت حتــديــد املبلغ الــذي أاتحتــه املنظمــة لصـــــــــــــــاحل املعــاهــدة الــدوليــة يف مــا يتعلق مبيزانيــة الفرتة -10
مليون دوالر أمريكي (على قســطني ســنويني). ونظرًا إىل الز�دة يف مســتوى امليزانية اإلدارية  2عند مســتوى  2018-2019

 الفرتة يف الدورة الســابعة للجهاز الرائســي، وإىل ختفيض املبلغ النهائي املتاح للمعاهدة يف ااملوافقة عليه ت متيتاألســاســية ال
ســــامهة املنظمة، كنســــبة مئوية من امليزانية اإلدارية األســــاســــية، دوالرًا أمريكًيا، اســــتمرت م 1 968 440إىل  2019 2018

 يف املائة. 25.21إىل مستواها احلايل البالغ  2011-2010يف املائة خالل فرتة السنتني  24.36ابلرتاجع من 
 

ملســــــامهات الطوعية اليت اوترتكز النســــــبة املئوية هذه على قيمة امليزانية املتفق عليها وال أتخذ يف احلســــــبان معّدل  -11
يف املائة يف املاضــــــــــــي  80ولكن ابعتبار أن معّدل دفع املســــــــــــامهات يف �اية فرتة الســــــــــــنتني قد بلغ حوايل  وردت ابلفعل.

 يف املائة تقريًبا. 30القريب، تبقى النسبة الفعلية ملسامهة املنظمة عند مستوى 
 

 مسامهات األطراف املتعاقدة -جيم
 

كما اختذت ،  2018صـــــــــــدرت دعوات مفصـــــــــــلة تلتمس املســـــــــــامهات من مجيع األطراف املتعاقدة يف أوائل عام  -12
 .2019أوائل عام  إجراءات رمسية حمددة أخرى للمتابعة يف
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) قد ســـــــامهوا يف امليزانية اإلدارية األســـــــاســـــــية 145طرفًا متعاقًدا (من أصـــــــل  55، كان 2019يوليو/متوز  31ويف  -13
ا (مبـــا يف ذلـــك املبـــالغ املســــــــــــــتحقـــة الحتيـــاطي رأس املـــال العـــامـــل  4 184 97.797أبموال بلغ جمموعهـــا  دوالرًا أمريكيـــً

 ولالحتياطي التشغيلي للطرف الثالث املستفيد). 
 

 31ىت ح 2017-2016فرتة السنتني  مسامهات األطراف املتعاقدة
 (للمقارنة) 2017ديسمرب/كانون األول 

 31فرتة السنتني احلالية حىت 
 2019يوليو/متوز 

 4 066 952.85 4 446 644.32 امليزانية اإلدارية األساسية

 117 845.12 112 873.86 املفوضية األوروبية
 - 2 067.92 2صندوق رأس املال العامل

 - 79.82 االحتياطي التشغيلي للطرف الثالث املستفيد

 4 184 797.97 4 561 665.92 اجملموع
 

 ) حوايلةاألوربي املفوضية(مبا فيها مسامهات  2019-2018بلغت املسامهات يف امليزانية اإلدارية األساسية للفرتة  -14
يف املائة من جمموع امليزانية اإلدارية  53.6يف املائة من املســــــــــــــامهات املتوقعة من األطراف املتعاقدة أو ما يعادل تقريًبا  72

 األساسية (مبا يف ذلك مسامهات منظمة األغذية والزراعة واألطراف املتعاقدة). 
 

 كاملة  2017-2016قائمة مبســـامهات األطراف املتعاقدة حىت اترخيه مع بيان مبالغ فرتة الســـنتني  3املرفق ويقدم  -15
تفصـــــــــــيال، حبســـــــــــب األقاليم، لألطراف املتعاقدة اليت ســـــــــــامهت يف امليزانية اإلدارية  4املرفق على ســـــــــــبيل املقارنة. ويعرض 

 األساسية يف فرتة السنتني احلالية.
 

 وسوف تقدم تفاصيل املسامهات الواردة يف أعقاب هذا التقرير إىل اجلهاز الرائسي خالل دورته الثامنة. -16
 

 ابقة حىتا وأعلى بقليل من االجتاه الذي ســاد خالل فرتة الســنتني الســوكان االجتاه العام حىت اترخيه إجيابًيا نســبيً  -17
 . 1 الشكلوتظهر مقارنة بني اإليرادات خالل فرتة السنتني احلالية والفرتة السابقة يف  يوليو/متوز. 31

 

                                                      
ابنتظار إعادة توزيعها وهي مشمولة حالًيا يف  2019-2018ال تزال املبالغ الواردة من األطراف املتعاقدة لصاحل احتياطي الرأس املال العامل يف الفرتة   2

 .امليزانية اإلدارية األساسية. وستتم إعادة التوزيع كجزء من عملية إغالق حساابت فرتة السنتني يفمبلغ املسامهات 
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 السنتني يتبني املسامهات الواردة خالل فرت  مقارنة -1الشكل 

 
مليون دوالر أمريكي، فمن  1.16تبلغ تقريًبا  2019مبا أن املسامهات املتوقع ورودها خالل اجلزء املتبقي من عام  -18

املؤسـف أن املعاهدة لن تتمكن من حتقيق مسـتوى التمويل الكامل مليزانيتها اإلدارية األسـاسـية خالل فرتة السـنتني احلالية. 
 الطبيعة الطوعية آللية التمويل.  جرّاءالدولية هًشا العام للمعاهدة  وال يزال األمن املايل

 
طرفًا متعاقًدا يف مطلع فرتة الســـنتني، ابســـتثناء االحتاد  143طرفًا متعاقًدا فقط (من أصـــل  55وجيدر التذكري أبّن  -19

إىل حد كبري مع . ويتطابق هذا الرقم 2019يوليو/متوز  31يف املائة، قد ســـدد مدفوعات حىت  38األورويب) أي ما نســـبته 
 الرقم املسجل يف املرحلة نفسها من فرتة السنتني السابقة.

 
وجتدر اإلشــــارة إىل أن أغلبية األطراف املتعاقدة تلتزم جبدول االشــــرتاكات اإلشــــاري لدى تقدميها املســــامهات يف  -20

طرف متعاقد،  تنعالتمويل عندما مي امليزانية اإلدارية األساسية. ولكن استخدام اجلدول جيعل من الصعب أيًضا تغطية ثغرة
 اس.بدفع مبلغ أدىن بكثري من املبلغ الذي يقرتحه اجلدول ابألس ومعن الدفع أو يق يتوجب عليه مبلغ مقرر كبري،

 
حالة املسامهات يف امليزانية اإلدارية األساسية واحتياطي رأس املال العامل واالحتياطي التشغيلي  2الشكل ويبني  -21

 .2019يوليو/متوز  31للطرف الثالث املستفيد يف 
  

USD 0

USD 500,000

USD 1,000,000

USD 1,500,000

USD 2,000,000

USD 2,500,000

USD 3,000,000

USD 3,500,000

USD 4,000,000

USD 4,500,000

وبني فرتة 2017حزيران /يونيو–2016كانون الثاين /مقارنة بني املسامهات الواردة بني فرتة السنتني يناير
2019حزيران /يونيو–2018كانون الثاين /السنتني يناير

2017-2016إيرادات  2019-2018إيرادات 
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 2019-2018اإلمجالية للمسامهات يف امليزانية اإلدارية األساسية للفرتة  احلالة -2الشكل 

 
 املتوقعةاملصروفات واإليرادات  -دال

 
 .3ملرفق امت تناول وضع املسامهات يف امليزانية اإلدارية األساسية يف القسم جيم السابق أما تفاصيل اإليرادات فرتد يف  -22

 
 قد قل عن 2019يوليو/متوز  31يظهر من البيان املايل، فإن الرصـــــــــيد املتاح يف امليزانية اإلدارية األســـــــــاســـــــــية يف وكما  -23

دوالر أمريكي. ونظرًا إىل أنه ال يزال يتعني اســـــتيعاب أكرب مصـــــروفات فرتة الســـــنتني، أي تكلفة الدورة الثامنة للجهاز  مليون 1
 ل متواضًعا نسبًيا.احلسبان، فمن املتوقع أن يكون املبلغ املرحّ  الرائسي، وأخذ املصروفات وااللتزامات الروتينية حىت �اية العام يف

 
ىت �اية فرتة حويعرض اجلدول التايل املصــروفات املتوقعة واإليرادات اإلضــافية املتوقعة للميزانية اإلدارية األســاســية  -24

 ).اعتمادات(املبالغ الواردة بني قوسني هي  2021-2020السنتني مع الرتحيل املتوقع إىل الفرتة 
 

 مجيع املبالغ ابلدوالر األمريكي الوصف:
 >855 909<   (وفًقا للبيان املايل) 2019يوليو/متوز  31رصيد امليزانية اإلدارية األساسية يف 

    2019ديسمرب/كانون األول  31�قص: املصروفات املتوقعة حىت 
نة  8تكاليف املوارد البشــــــرية (مبا يف ذلك نســــــبة  يف املائة من خالل العملية احملســــــّ

   404 635 السرتداد التكاليف)

 تكلفة الدورة الثامنة للجهاز الرائســـــــــــــــي املدرجة يف امليزانية (مبا يف ذلك نســـــــــــــــبة 
   848 848 يف املائة كتكاليف خدمة املشروع) 6فقات تشغيل عامة ونسبة يف املائة كن 4

   361 206 األخرى احلّرةاملصروفات 
 704 834 1 614,689  اجملموع الفرعي

   >1 160 322<  2019ديسمرب/كانون األول  31زائد: اإليرادات اإلضافية املتوقعة حىت 
 >488 455<   2021-2020الرصيد املتوقع ترحيله لفرتة السنتني 

 

مسامهة منظمة األغذية والزراعة
4409681
يف املائة24

املسامهات احملصلة
7981844

يف املائة 52 مل تش(املسامهات غري  املدفوعة 
احتياطي رأس املال العامل 

رف واالحتياطي التشغيلي للط
1749011) الثالث املستفيد

يف املائة24

2019-2018احلالة اإلمجالية للمسامهات يف امليزانية اإلدارية األساسية للفرتة 
)مبا يف ذلك احتياطي رأس املال العامل واالحتياطي التشغيلي للطرف الثالث املستفيد(

2019متوز/ويولي31الوضع يف 
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) 2019يوليو/متوز  31إن وضــــع املصــــروفات بناء على امليزانية اإلدارية األســــاســــية يف فرتة الســــنتني احلالية (حىت  -25
 على النحو اآليت: 5معروض يف املرفق 

 
 2019يوليو/متوز  31حىت  2019-2018حتليل املصــــــروفات بناء على امليزانية اإلدارية األســــــاســــــية  :(أ)5املرفق  (أ)

 (يبّني املصروفات املفصلة مقارنة ابمليزانية اإلدارية األساسية املعتمدة أساساً، حبسب التخصيصات)

يوليو/متوز  31حتليــل التكــاليف يف  -14/2017ابلقرار  3امللحق التوظيف املعتمد لألمانة حبسب  :(ب)5املرفق  (ب)
 .2019ديسمرب/كانون األول  31مبا يف ذلك االلتزامات والتوقعات حىت  2019

 31 مبــــا يف ذلــــك االلتزامــــات حىت 2019يوليو/متوز  31(الوضــــــــــــــع يف -البيــــان املــــايل املوحــــد :(ج)5املرفق  (ج)
 )2019ديسمرب/كانون األول 

يوليو/متوز  31حالة وظائف التنفيذ املوافق عليها يف إطار بر�مج العمل األســـــــــاســـــــــي (الوضـــــــــع يف  :(د)5املرفق  (د)
 )2019ديسمرب/كانون األول  31مبا يف ذلك االلتزامات حىت  2019

 
 25عندما يتم النظر يف مستوى مصروفات السفر يف سياق امليزانية اإلدارية األساسية، ال جيب نسيان أن حوايل  -26

ألطراف ا يف فرتة الســـــنتني احلالية قد خصـــــص لتغطية تكاليف مشـــــاركة اخلاصـــــة ابملعاهدة يف املائة من مصـــــروفات الســـــفر
ســبب قّلة التمويل واعترب ذلك ضــرورً� ب املتعاقدة يف األجهزة الفرعية للجهاز الرائســي، على النحو املبّني يف اجلدول أد�ه.

 (صندوق دعم مشاركة البلدان النامية). MTF/INT/018/MULالكايف ضمن حساب األمانة 
 

 2019يوليو/متوز  31حتليل تكاليف السفر اخلاصة ابملعاهدة الدولية يف 
 

 النسبة املئوية من السفر اجملموع 2019 2018 
 يف املائة 24.9 دوالرًا أمريكًيا 95 965 دوالرًا أمريكًيا 19 290 دوالرًا أمريكًيا 75 675 املشاركون

أمانة املعاهدة (مبا يف ذلك 
 /1 االستشاريون)و األمني 

 يف املائة 73.2 دوالرًا أمريكًيا 281 462 دوالرًا أمريكًيا 105 916 دوالرًا أمريكًيا 175 546

 يف املائة 1.9 دوالرًا أمريكًيا 7 265 ةأمريكي اتدوالر  3 210 دوالرًا أمريكًيا 4 055 مصروفات أخرى
 يف املائة 100 دوالرًا أمريكًيا 384 693 دوالرًا أمريكًيا 128 417 دوالرًا أمريكًيا 256 276 اجملموع

 
 دوالرًا أمريكًيا 243 560فبلغ  دوالر أمريكي 37 902ض املبلغ اإلمجايل بقيمة خفّ قد  2019تصحيح احملاسبة يف أغسطس/آب إن  /1
 

 احتياطي رأس املال العامل -هاء
 

من الالئحة املالية على أن "حيتفظ يف احلســـــــــــــاب العام ابحتياطي رأس املال العامل مبســـــــــــــتوى  4-6تنص املادة  -27
والغرض من احتياطي رأس املال العامل هو ضــــــــــــــمان اســــــــــــــتمرارية  حيدده من وقت آلخر اجلهاز الرائســــــــــــــي بتوافق اآلراء.

يــاطي رأس املــال العــامــل من وتعــاد املســــــــــــــحوابت من احت العمليــات يف حــال حــدوث نقص مؤقــت يف األموال النقــديــة.
 املسامهات يف أسرع وقت ممكن."
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يف املائة من امليزانية اإلدارية األســــاســــية،  10على احتياطي رأس مال عامل "مبســــتوى  3/2007ووافق القرار رقم  -28
الرائســي يف دورته الذي اعتمده اجلهاز  1/2009ومت أتكيد ذلك يف القرار رقم  ابســتثناء مســامهة منظمة األغذية والزراعة".

دوالر أمريكي يتم متويله خالل فرتة الســــــــــــنتني  350 000الثالثة، والذي حدد مســــــــــــتوى احتياطي رأس املال العامل مببلغ 
دوالر أمريكي مبوجــب القرار  400 000. ويف وقــت الحق، رُفعــت قيمــة احتيــاطي رأس املــال العــامــل إىل 2010-2011

 )، 2013-2012الذي اعتمده اجلهاز الرائسي يف دورته الرابعة (على أن يتم متويله يف فرتة السنتني  9/2011
 

دوالر أمريكي  580 000إىل  2019-2018وقــد زاد مســــــــــــــتوى احتيــاطي رأس املــال العــامــل لفرتة الســــــــــــــنتني  -29
ســــــــي. وإن املبالغ اليت طلب من األطراف للدورة الســــــــابعة للجهاز الرائ 14/2017من القرار رقم  8ابلتماشــــــــي مع الفقرة 

املبالغ اليت  تراعي) 2019-2018املتعاقدة املســـامهة هبا يف االحتياطي (ابلتماشـــي مع جدول االشـــرتاكات اإلشـــاري للفرتة 
  سبق تسديدها.

 
ة لمنهجيل هامن الالئحة املالية رفع مســــــــــــــتوى رأس املال العامل على الرغم من عدم حتديد 4-6املادة  تلحظو  -30

يلي: "تطبق أحكام الالئحة املالية ملنظمة ما على من الالئحة املالية حتديًدا  2-1املادة  نصالواجب اســــــــــــــتخدامها. وت
األغذية والزراعة بعد إجراء التغيريات الضـــــــرورية على مجيع املســـــــائل اليت مل تعاجل على حنو حمدد يف الالئحة احلالية." وبناء 

  ).6(2-6) و5(2-6استخدمت هي اليت تلحظها الالئحة املالية للمنظمة يف املادتني عليه فإن املنهجية اليت 
 

االشرتاكات  للتعويض عن ،وجيري حالًيا استخدام االعتمادات الناجتة عن إعادة تقييم احتياطي رأس املال العامل -31
. وســــــتتم إعادة توزيع االعتمادات يف �اية فرتة الســــــنتني احلالية حني ســــــتنفذ 2019و 2018املســــــتحقة الدفع يف العامني 

 تسوية كاملة للصندوق يف سياق عملية إغالق احلساابت. 
 

 االحتياطي التشغيلي للطرف الثالث املستفيد -واو
 

إىل أمينه إنشاء االحتياطي التشغيلي للطرف الثالث املستفيد  5/2009طلب اجلهاز الرائسي، مبوجب القرار رقم  -32
صــــصــــة ويف هذا الصــــدد، اقرتحت اللجنة املخ ودعا إىل متويله بواســــطة مســــامهات طوعية يتناســــب مبلغها مع احتياجاته.

ألولية لالحتياطي على اجلهاز الرائســـي حتديد القيمة ا 2009لألطراف الثالثة املســـتفيدة يف اجتماعها الثاين يف مارس/آذار 
 3دوالرًا أمريكًيا. 283 280التشغيلي عند 

 
، 5/2009من الالئحة املالية املعتمدة مبقتضــى إنشــاء االحتياطي التشــغيلي كشــرط للقرار رقم  5-6وتنص املادة  -33

تعاقدة أن تفي ملعلى أنه ينبغي تقدمي املســــــــــــــامهات إىل هذا االحتياطي "من ابب األولوية." وابلتايل، طُلب من األطراف ا
وقد مت توجيه رســائل  .2010اباللتزام الذي قطعته للجهاز الرائســي من خالل رســالة لطلب األموال أرســلت يف بداية عام 

 للمتابعة إىل األطراف املتعاقدة يف إطار الدعوات الروتينية إىل تسديد االشرتاكات.
 

                                                      
 be014e.pdf-http://www.fao.org/3/aاملتاحة على املوقع:  IT/TPBC-1/08/2الوثيقة  أنظر  3

http://www.fao.org/3/a-be014e.pdf
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يف املائة من املبالغ املســــتحقة  95ما يعادل أو ، دوالرًا أمريكًيا 269 774مجايل ونتيجة لذلك، ورد مبلغ قدره اإل -34
دوالرات أمريكية غري مدفوع أو أقل من  13 509لالحتياطي التشـــغيلي للطرف الثالث املســـتفيد، ليبقى بعد ذلك رصـــيد 

 يف املائة ال يزال يتعني حتصيله.  5
 

 الصناديق اخلاصة املدعومة من اجلهات املاحنة -اثلثًا
 

 الصندوق اخلاص لألغراض املتفق عليها -ألف
 

ل من فرتة الســــــــــــــنتني  -35  يبلغ 2017-2016كــــان رصــــــــــــــيــــد هــــذا الصــــــــــــــنــــدوق املتعــــدد اجلهــــات املــــاحنــــة املرحــــّ
 فرتة الســــــــنتني ويف دوالرات أمريكية، وهو ميثل األموال اليت متت املســــــــامهة هبا ســــــــابًقا واليت مل تســــــــتخدم بعد. 301 503

و ســــويســــرا، على النحالســــويد و إيطاليا وكندا والنرويج و آيرلندا و ، وردت مســــامهات إضــــافية من حكومات 2018-2019
 .6املرفق املبّني يف 

 
 .(أ)7املرفق يف  2019يوليو/متوز  31ويرد البيان املايل للصندوق اخلاص يف  -36

 
بدعم عدد من املشــــاريع الرامية إىل حتســــني رفع  ،وقد قامت حكومة أملانيا من خالل حســــاابت أمانة خمصــــصــــة -37

التقارير على املســـــــــتوى الوطين، فضـــــــــالً عن قيمة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســـــــــتخدامها من خالل تيســـــــــري 
لإلعالم عن  امليحول النظام العالوصــول إىل املعلومات العلمية وتنمية القدرات. وتســاهم املشــاريع يف تنفيذ بر�مج العمل 

املســــامهات  هذه 6رض املرفق من املعاهدة الدولية. ويع 17املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املنصــــوص عليه يف املادة 
 أيًضا. 

 
ا ، اعتمد اجلهاز الرائســي يف دورته الســابعة 14/2017ومن خالل اعتماد القرار رقم  -38  1للملحق  1الضــميمة أيضــً

تعاقدة إىل توفري طراف امل"، ودعا األ"املشــــــاريع الداعمة اليت ميكن أن متوهلا اجلهات املاحنة واليت ســــــيجري التماس متويل هلا
وغطت هذه الضــــميمة األنشــــطة اليت دعيت األطراف املتعاقدة إىل متويلها من خارج  التمويل الالزم لتنفيذ هذه املشــــاريع.

مج وميكن اعتبار أن هذه األنشــطة تشــكل جزًءا ال يتجزأ من بر� اإلدارية األســاســية للمعاهدة. امليزانية، فضــالً عن امليزانية
 العمل املعتمد مبجمله ويتوقف تطبيقها على توافر التمويل املناسب.

 
 الصندوق اخلاص لدعم مشاركة البلدان النامية -ابء

 
 إذ مل يتعـد رصــــــــــــــيـده مبلغ 2019-2018كـان هـذا الصــــــــــــــنـدوق قـد نضــــــــــــــب عمليًـا يف بـدايـة فرتة الســــــــــــــنتني  -39

 دوالرًا أمريكًيا.  6 317
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األطراف املتعاقدة واجلهات  شــــــــــجعفإن اجلهاز الرائســـــــــــــي قد " 14/2017لقرار رقم يف ا 14ومن خالل الفقرة  -40
لفرتة الســـــــنتني دوالر أمريكي  700 000بلغ مباملاحنة األخرى على أن جتدد موارد حســـــــاب دعم مشـــــــاركة البلدان النامية، 

2018-2019"... 
 

 ومن املؤســف جًدا املالحظة أن عدًدا قلًيال جًدا من األطراف املتعاقدة قد دعم هذا الصــندوق ابلكامل على مرّ  -41
 قدمت موارد إىل هذاقد  فقط أطراف متعاقدة 3 فإنّ الســــــــــــــنوات. وعلى الرغم من النداء الذي أطلقه اجلهاز الرائســــــــــــــي، 

من حكومات  دوالرًا أمريكًيا 608 525اليت بلغ جمموعها  ســــــــــامهاتامل إذ وردتالصــــــــــندوق خالل فرتة الســــــــــنتني احلالية 
 آيرلندا وإيطاليا وسويسرا. 

 
بلغت الدورة األخرية للجهاز الرائســــــي أبن الصــــــندوق يف ذلك الوقت كاد ينضــــــب. وإن العبء اإلضــــــايف وقد أُ  -42

للجهاز الرائســـــــــي خالل فرتة الســـــــــنتني احلالية إىل جانب التمويل احملدود املرتقب قد ســـــــــامها يف لألجهزة الفرعية املختلفة 
 املتاحة مبدئًيا.  املالية استنفاد مجيع املوارد

 
 2019. ومبا أن رصــــيد الصــــندوق يف �اية يوليو/متوز )(ب7املرفق ويرد موجز ابلبيا�ت املالية هلذا الصــــندوق يف  -43

  الدورة الثامنة للجهاز الرائسي. ابحتياجاتمن الوفاء  الصندوق يتمكن توقع أندوالرًا أمريكًيا ي 304 561قد بلغ 
 

 .2021-2020واحلقيقة هي أن الصندوق سينضب مرة أخرى يف بداية فرتة السنتني  -44
 

ر مشاركة من أجل تيس عن القلق إزاء املستوى املتدين للموارد املتاحةعن "قد أعرب مكتب الدورة السابعة  كانو  -45
مندويب البلدان النامية يف اجتماعات اجلهاز الرائسي وأجهزته الفرعية، وأشار إىل أنه ميكن أن ترتتب عن ذلك آاثر سلبية 

 ."على صنع القرار يف اجلهاز الرائسي وأجهزته الفرعية
 

دويب البلدان النامية تمكن من دعم مشــاركة منويف فرتة الســنتني املقبلة، وجتنًبا للتبعات الســلبية النامجة عن عدم ال -46
يف خمتلف اجتماعات األجهزة الفرعية ما بني الدورات فضـــــالً عن ضـــــمان املشـــــاركة يف الدورة التاســـــعة للجهاز الرائســـــي، 

ة رت ينبغي إجياد طريقة متويل مناســــــــبة للصــــــــندوق. وســــــــوف يتم تناول املســــــــألة ابلعمق يف بر�مج العمل وامليزانية املقرتح للف
2020-2021 . 

 
 صندوق تقاسم املنافع -رابًعا

 
أنشـطة " 2019-2018 الفرتة صندوق تقاسم املنافع: تقرير" عنوانب IT/GB-8/19/9/Inf. 1الوثيقة وتتناول  -47

 صندوق تقاسم املنافع ابلتفصيل. 
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 2018يناير/كانون الثاين  1بني  خالل الفرتة املمتدة وترد تفاصــيل األطراف املتعاقدة اليت ســامهت يف الصــندوق -48
يونيو/حزيران  31، يف حني يرد ملخص عن الوضـــع املايل لصـــندوق تقاســـم املنافع حىت 6املرفق يف  2019يوليو/متوز  31و

 .(ج)7املرفق يف  2019
 

 االستنتاجات -خامًسا
 

ظم تنللمعاهدة بناء على التوفري املهتدف امليزانية اإلدارية األســــــاســــــية إىل ضــــــمان اســــــتقرار الوظائف األســــــاســــــية  -49
. وابلتايل ال بد من احلرص على أال يعيق نقص التمويل، على أســــــــــــــاس منتظم وميكن الذي ميكن التنبؤ به للموارد املالية

 التنبؤ به، العمليات األساسية للمعاهدة وتنفيذ بر�مج العمل.
 

ر حتد�ت حقيقية حمتملة ميكن أن ترتتب عليها آاث وعلى الرغم من بعض اإلشــــــــــــــارات اإلجيابية، ال تزال هناك -50
تُعرض و  سلبية على بر�مج عمل املعاهدة وعلى مشاركة أصحاب املصلحة واألعضاء يف السياسات والعمليات التشغيلية.

على ذلك،  بناءو  هذه التحد�ت إبجياز يف ما يلي ابالســتناد إىل حتليل للتطور املايل للمعاهدة يف فرتات الســنتني الســابقة.
 .2021-2020مت حتديد احللول املمكنة يف مشروع الرب�مج وامليزانية للفرتة 

 
وال يزال هناك احتمال كبري أبن تنضــب الصــناديق اخلاصــة خالل فرتة الســنتني القادمة ما قد يرّتب آاثرًا تشــغيلية  -51

ي قدمه ار الدعم االســتثنائي من خارج امليزانية الذوال ميكن توقع اســتمر  خطرية على بر�مج العمل العام للمعاهدة الدولية.
 عدد حمدود جًدا من اجلهات املاحنة منذ دخول املعاهدة حيز التنفيذ، يف ظل األزمة املالية الدولية املستمرة.

 
تنفيذ  ناء عليهوبوقد يؤدي نضوب هذه الصناديق اخلاصة، فضالً عن نقص التمويل املتجدد، إىل وضع املعاهدة  -52

 ر�مج العمل العام يف وضع صعب وغري مستقر للغاية.ب
 

وبنــاء على ذلــك، يُطلــب إىل األطراف املتعــاقــدة أن تبــذل كــافــة اجلهود املمكنــة لتقــدمي مســـــــــــــــامهــات طوعيــة إىل  -53
 الصندوق اخلاص لألغراض املتفق عليها وإىل الصندوق اخلاص لدعم مشاركة البلدان النامية، يف املستقبل القريب.

 
ويف السنوات األخرية، جرى استيعاب األنشطة املضطلع هبا سابًقا يف إطار الصناديق اخلاصة يف امليزانية اإلدارية  -54

ايل على وقد جرى ذلك من دون ز�دة العبء امل األســـــاســـــية مبا أ�ا كانت تعترب بطبيعتها من وظائف التنفيذ األســـــاســـــية.
اصة ، ال ينبغي التقليل من أمهية أتمني التمويل اجلديد الكايف للصناديق اخلاألطراف املتعاقدة. وعلى الرغم من ذلكفرادى 

 .جلعل تنفيذ بر�مج العمل ممكًنا
 

وعلى الرغم من أن الوضـــــع املايل للميزانية اإلدارية األســـــاســـــية مســـــتقر بشـــــكل عام، جتدر اإلشـــــارة إىل أن عدد  -55
من أصل  55يزانية اإلدارية األساسية ال يزال حمدوًدا جًدا إذ ال تعدى األطراف املتعاقدة اليت تقدم ابلفعل مسامهات إىل امل
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ن يف هذا الصــــــدد ضــــــرورً� إلبراز الطبيعة املتعددة األطراف للمعاهدة، وُتشــــــّجع  145 طرفًا متعاقًدا. ويبقى حتقيق التحســــــّ
 الوقت احملدد. األطراف املتعاقدة بقوة يف هذا اإلطار على تقدمي مسامهاهتا ابلقيمة املناسبة ويف

 
ي ميكن حتصيلها ذامليزانية ال مستوى وتنطوي طبيعة املسامهات الطوعية على درجة من انعدام اليقني يف ما خيص -56

وكما أشري إليه أعاله، فإن استخدام جدول االشرتاكات اإلشاري لتحديد املسامهات الطوعية لألطراف املتعاقدة  ابلفعل.
 الية التمويل املتبقي لبلوغ القيمة اإلمجالية للميزانية اإلدارية األســـــاســـــية املعتمدة عندما جيعل من الصـــــعب حتصـــــيل أو تغط

 اختالفًا كبريًا عن املبلغ املتوقع وروده. وشيكًة أو ختتلف األطراف املتعاقدة الرئيسية مسامهات أحد تكون
 

ولذا فمن األمهية مبكان التماس توجيهات اجلهاز الرائســـــــــــي بشـــــــــــأن الطرق املناســـــــــــبة لتناول كيفية محاية امليزانية  -57
 نتيجة الستخدام اجلدول اإلشاري. املسامهات وروداإلدارية األساسية املعتمدة يف ظل القصور الكبري يف 

 
لتزامها شكر إىل األطراف املتعاقدة اليت وفت ابستمرار ابويود أمني اجلهاز الرائسي اغتنام هذه الفرصة للتقدم ابل -58

لها اعرتافًا منها بضــــــــــرورة االســــــــــتمرار يف دعم املعاهدة وحتقيق منوها يف مراحة، العاملي ةاملالي تحد�تاملايل على الرغم من ال
 األوىل والبيئة القانونية والسياسية املتغّرية للمعاهدة.
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 مصدر األموال واستخدامها، وهيكل حساب األمانة: 1املرفق 
 

 املرجع
  امليزانية اإلدارية األساسية 5يف املادة 

 هيكل حساب األمانة
 6املادة 

املبلغ املخصــــــــــــص للميزانية اإلدارية األســــــــــــاســــــــــــية للمعاهدة يف بر�مج العمل  (أ)1-5املادة 
   وامليزانية العادي ملنظمة األغذية والزراعة

 

ألغراض إدارة املعاهدة وتنفيذها املســـــــــــــــامهات الطوعية من األطراف املتعاقدة  (ب)1-5املادة 
 بوجه عام

 

 الصندوق العام
 اإليرادات يف فرتة السنتني

 (أ)2-6املادة 
 احتياطي رأس املال العامل  تشمل

 
 4-6املادة 

 
االحتياطي التشغيلي للطرف الثالث 

 املستفيد
 

 5-6املادة 

 (ج)1-5املادة 
املســــــامهات الطوعية املقدمة من الدول اليت ليســــــت من األطراف املتعاقدة أو 

 اتاهليئــمن املنظمــات احلكوميــة الــدوليــة أو من املنظمــات غري احلكوميــة أو 
 األخرى ألغراض إدارة املعاهدة وتنفيذها بوجه عام

 املرّحل  هبا امللتزماملسامهات الطوعية غري رصيد  (ح)1-5املادة 

ساب حاإليرادات املتنوعة مبا يف ذلك الفوائد الناشئة عن استثمار األموال يف  (ط)1-5املادة 
 العام األمانة

 
 الصناديق اخلاصة

 

الطوعيــة األخرى اليت تقــدمهــا األطراف املتعــاقــدة لألغراض املتفق  الــدفعــات (د)1-5املادة 
  عليها بني اجلهة املسامهة واألمني

 صندوق متعدد اجلهات املاحنة 
 ابالتفاق مع اجلهة املاحنة

---------- 

 (ه)1-5املادة 
املســــــــــــــــامهـات الطوعيـة األخرى اليت تقـدمهـا األطراف املتعـاقـدة أو املنظمـات 
احلكوميـــة الـــدوليـــة أو املنظمـــات غري احلكوميـــة أو كيـــا�ت أخرى لألغراض 

 املتفق عليها بني اجلهة املساِمهة واألمني
 

 صناديق منفصلة
 بطلب من اجلهة املاحنة 

 (ب)2-6املادة 

 
املســـــــــــــامهات الطوعية اليت تقدمها األطراف املتعاقدة لدعم مشـــــــــــــاركة البلدان  (و)1-5املادة 

ة ا  ال
 

 صندوق لدعم مشاركة البلدان النامية

 (ز)1-5املادة 
املســــــــــــــــــامهـــات الطوعيـــة اليت تقـــدمهـــا الـــدول من غري األطراف املتعـــاقـــدة أو 

ألخرى ا اهليئــاتاملنظمــات احلكوميــة الــدوليــة أو املنظمــات غري احلكوميــة أو 
 لدعم مشاركة البلدان النامية

 (ج)2-6املادة 

 
 من املعاهدة 2-13تقاسم املنافع وفقاً للمادة 

 

  (د) 2-13املسامهات اإللزامية والطوعية مبقتضى املادة  (ي)1-5املادة 
 صندوق تقاسم املنافع

 3-6املادة 

   املسامهات من آليات وصناديق وأجهزة دولية (ك)1-5املادة 
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 2019-2018بر�مج العمل األساسي: فرتة السنتني  :2املرفق 
 

 
 
 

جيمابءألف
زانية اإلدارية األساسيةوظائف التنفيذ األساسيةوظائف الصيانة األساسية املي

والر األمريكي    مجيع املبالغ ابلد
املوارد البشرية ألف - 

                             4,696,536                                  -                          4,696,536ألف - 1 مناصب املوظفني القائمة

رية األخرى                                 966,497                           406,448                             560,049ألف - 3 تكاليف اخلدمات االستشا

املوارد البشرية وع ألف -                               5,663,033                           406,448                          5,265,585جمم

 ابء - االجتماعات
                                770,000                                  -                             770,000ابء - 1 اجلهاز الرائسي

                                  32,500                                  -                              32,500ابء - 2 املكتب

                                  40,000                                  -                              40,000ابء - 3 جلنة االمتثال

ريع رتحات املشا                                   40,000                                  -                              40,000ابء - 4 فريق اخلرباء لتقييم مق

                                224,500                           224,500ابء - 5 األنشطة ذات الصلة

وع ابء: االجتماعات                           1,107,000                           224,500                             882,500جمم

جيم - التكاليف األخرى
رئيسيني يف مهام رمسية                                 230,000                             30,000                             200,000جيم - 1 سفر املوظفني ال

                                  65,000                                  -                              65,000جيم - 2 املنشورات واالتصاالت

زم واملعدات                                   25,000                                  -                              25,000جيم - 3 اللوا

                                  74,500                             10,000                              64,500جيم - 4 العقود

                                  28,200                               8,200                              20,000جيم -5 تكاليف متنوعة

وع جيم: التكاليف األخرى                                 422,700                             48,200                             374,500جمم

وع ألف + ابء + جيم                              7,192,733                           679,148                          6,513,585جمم

                                287,709                             27,166                             260,543دال - خدمات التشغيل العامة

زانية التشغيلية                              7,480,442                           706,314                          6,774,128املي

ريع تكاليف خدمة املشا                                 328,827                             42,379                             286,448هاء - 

وع الكلي                              7,809,269                           748,693                          7,060,576اجملم

 

وع بر�مج العمل األساسي                              7,809,269جمم
�قصا:

مسامهة منظمة األغذية والزراعة [2,000,000]واو - 

راف املتعاقدة                              5,809,269 املبلغ الصايف للتمويل من األط

رتحة زانية اإلدارية األساسية املق متويل املي
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  2019-2018املسامهات يف امليزانية اإلدارية األساسية للفرتة  :3املرفق 
 2019يوليو/متوز  31يف 

 
املسامهات  وترد .العامل واالحتياطي التشغيلي للطرف الثالث املستفيد) (مبا يف ذلك املبالغ املودعة يف احتياطي رأس املال

 ألغراض املقارنة 2017-2016احملصلة خالل فرتة السنتني 
 

 2017-2016 الطرف املتعاقد
 2017سبتمرب/كانون األول  31يف 

2018-2019 
 2019يوليو/متوز  31يف 

 416.00 - أفغانستان
 - 10,719.59 اجلزائر
 - 765.83 أنغوال

 172,534.76 162,559.66 أسرتاليا
 57,391.53 54,207.20 النمسا

 770.00 770.00 بنغالديش
 59.89 51.05 بواتن

 41,571.54 222,912.11 الربازيل
 - 306.33 كمبود�

 - 1,102.00 الكامريون
 209,904.53 233,985.84 كندا
 386.19 - تشاد

 3,505.47 2,939.20 كوستاريكا
 3,118.21 3,675.97 قربص

 24,949.86 30,275.72 اجلمهورية التشيكية
 - 466.00 مجهورية كور� الشعبية الدميقراطية

 41,223.27 52,893.16 الدامنرك
 8,550.74 - إكوادور

 - 10,517.36 مجهورية مصر العربية
 59.89 57.88 إريرت�

 2,714.96 3,114.37 إستونيا
 179.79 522.45 إسواتيين

 117,845.12 112,873.86 املفوضية األوروبية
 32,326.83 40,715.98 فنلندا
 200,000.00 200,000.00 فرنسا
 451,979.56 548,806.14 أملانيا

 32,576.90 98,527.69 اليو�ن
 2,036.24 2,093.26 غواتيماال

 66.72 - غينيا بيساو
 582.93 1,368.85 هندوراس

 10,786.23 20,845.81 هنغار�
 54,981.17 52,179.44 اهلند

 38,532.40 27,110.30 إندونيسيا
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 2017-2016 الطرف املتعاقد
 2017سبتمرب/كانون األول  31يف 

2018-2019 
 2019يوليو/متوز  31يف 

 24,282.00 - آيرلندا
 300,064.68 361,078.59 إيطاليا

 - 867.94 جامايكا
 702,883.00 848,668.00 الياابن
 1,662.47 - األردن

 66.72 - كرييباس
 - 153.17 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 3,689.35 3,675.97 التفيا
 - 3,213.00 لبنان

 - 56.26 ليسوتو
 5,282.34 5,718.18 ليتوانيا
 23,856.86 22,004.78 ماليز�
 1,252.35 - مالطة
 702.71 765.83 ميامنار
 104,887.37 255,288.42 هولندا
 - 66,384.47 النرويج

 8,191.07 8,015.66 سلطنة عمان
 - 6,679.70 ابكستان

 4,355.00 3,662.00 بنما
 11,967.10 12,048.53 الفلبني

 110,000.00 97,900.00 مجهورية كور�
 109.14 - ساموا
 2,311.71 3,358.37 صربيا

 49.89 102.10 سيشيل
 5,960.73 16,975.00 سلوفينيا
 - 237,327.00 إسبانيا
 34,681.34 110,185.28 السويد
 82,819.19 82,062.91 سويسرا

 56.28 51.05 توغو
 2,504.49 3,608.75 ترينيداد وتوابغو

 - 2,808.03 تونس
 76,747.61 104,101.49 تركيا

 658.82 459.50 أوغندا
 308,533.64 406,040.89 اململكة املتحدة

 650,000.00 - األمريكيةالوال�ت املتحدة 
 8,171.38 2,042.00 أوروغواي

 4,184,797.97 4,561,665.92 اجملموع
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 2019-2018املسامهات يف امليزانية اإلدارية األساسية للفرتة  :(أ)4املرفق 
 2019يوليو/متوز  31حبسب اإلقليم يف 

 
 2019يوليو/متوز  31يف  ،2019-2018املسامهات يف امليزانية اإلدارية األساسية للفرتة 

 األطراف املتعاقدة اليت مل تقدم مسامهات األطراف املتعاقدة اليت قدمت مسامهات اإلقليم

 أفريقيا

 سرياليون كينيا /1اجلزائر    تشاد
 /1تونس  /1ليسوتو  /1أنغوال    غينيا بيساو

 مجهورية تنزانيا املتحدة /1ليرب�  بنن   /1إريرت� 

 /1زامبيا  /1مدغشقر  بوركينا فاسو   /1إسواتيين 
 /1زمبابوي  مالوي بوروندي   /1سيشيل 

   مايل /1الكامريون    /1توغو 
   /1موريتانيا  مجهورية أفريقيا الوسطى   /1أوغندا 

   موريشيوس مجهورية الكونغو    
   املغرب كوت ديفوار    

ـــــغـــــو      مجـــــهـــــوريـــــة الـــــكـــــون
   �ميبيا الدميقراطية

   النيجر إثيوبيا   
   رواندا غابون    

ــــــومــــــي  غا�     ســــــــــــــــان ت
   وبرنسييب

   السنغال غينيا    

 آسيا

   /1سري النكا  /1كمبود�    /1بنغالديش 

يـة الـدميقراطمجهوريـة كور�    /1بواتن 
 /1الشعبية 

   

مجهوريـــة الو الـــدميقراطيـــة    /1اهلند 
 /1الشعبية 

   

       /1إندونيسيا 
    /1ملديف    /1الياابن 
    منغوليا   /1ماليز� 
    نيبال   /1ميامنار 
    /1ابكستان    /1الفلبني 

         /1مجهورية كور� 

 أورواب

   بولندا ألبانيا /1آيرلندا  /1النمسا 
   الربتغال أرمينيا /1إيطاليا  /1قربص 

   مجهورية مولدوفا بلجيكا /1التفيا  /1اجلمهورية التشيكية 
   رومانيا /1بلغار�  /1ليتوانيا  /1الدامنرك 
   سلوفاكيا كرواتيا /1هولندا  /1إستونيا 
   /1 إسبانيا جورجيا صربيا /1 األورويباالحتاد 
    آيسلندا /1سلوفينيا  /1فنلندا 
    لكسمربغ /1السويد  /1فرنسا 
    مالطة /1سويسرا  /1أملانيا 
    1/اجلبل األسود  /1تركيا   اليو�ن
    /1النرويج  /1اململكة املتحدة  /1هنغار� 
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 2019يوليو/متوز  31يف  ،2019-2018املسامهات يف امليزانية اإلدارية األساسية للفرتة 

 األطراف املتعاقدة اليت مل تقدم مسامهات األطراف املتعاقدة اليت قدمت مسامهات اإلقليم

          

أمريكا الالتينية والبحر 
 الكارييب

   نيكاراغوا أنتيغوا وابربودا   1/الربازيل 
   ابراغواي األرجنتني  1/كوستاريكا 

   بريو بوليفيا  إكوادور
   سانت لوسيا شيلي  /1غواتيماال 
   فنزويال كواب  /1هندوراس 

    السلفادور  /1بنما 
    غيا�   1/ترينيداد وتوابغو 

    /1جامايكا    1/أوروغواي 
          

 الشرق األدىن

ـــــيـــــة  1/لبنان  جيبويت   أفغانستان ـــــرب ـــــع اإلمـــــارات ال
 املتحدة

 /1اليمن  ليبيا /1 العربية مصرمجهورية    األردن
   قطر مجهورية إيران اإلسالمية   /1عمان 

اململكـــــة العربيـــــة  العراق    
   1/السعودية 

   السودان الكويت    

اجلمهوريـــة العربيـــة  مجهورية القريغيز    
   السورية

         /1كندا  أمريكا الشمالية

الــــــوال�ت املــــــتــــــحــــــدة   
         األمريكية

جــنــوب غــرب احملــيــط 
 اهلادئ

 توفالو ةاببوا غينيا اجلديد جزر كوك   /1أسرتاليا 
   ابالو فيجي   كرييباس

   تونغا جزر مارشال   ساموا
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 حبسب اإلقليم،  2019-2018املسامهات يف امليزانية اإلدارية األساسية للفرتة  :(ب)4املرفق 
 2019يوليو/متوز  31يف 

 
 2019-2018املبالغ احملصلة من األطراف املتعاقدة: فرتة السنتني 

 املسامهات اجملموع اإلقليم
 (دوالرات أمريكية)

 املدفوعة
 كنسبة مئوية من اإلقليم

 املسامهات
 أمريكية)(دوالرات 

 غري املدفوعة
 كنسبة مئوية من اإلقليم

 %96 31,016 %4 1,458 32,474 أفريقيا
 %4 44,055 %96 943,753 987,808  آسيا
 %26 620,927 %74 1,807,580 2,428,507 أورواب

 %36 152,683 %64 271,248 423,960  أمريكا الالتينية
 %96 236,857 %4 10,270 247,126 الشرق األدىن

 %42 630,057 %58 859,905 1,489,961  أمريكا الشمالية
 %13 26,722 %87 172,711 199,432 جنوب غرب احمليط اهلادئ

 %30 1,742,316 %70 4,066,953 5,809,269 اجملموع
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 2019-2018فرتة السنتني  عدد األطراف املتعاقدة:: )ج(4املرفق 
 (ابستثناء االحتاد األورويب)

 
  (ابستثناء االحتاد األورويب) 2019-2018عدد األطراف املتعاقدة: فرتة السنتني 

كنسبة مئوية من  مساهم اجملموع اإلقليم
 اإلقليم

 دوالر أمريكي مساهم غري
 كنسبة مئوية من اإلقليم

 %83 34  %17 7  41 أفريقيا

 %44 7  %56 9  16 آسيا

 %41 15  %59 22  37 أورواب

 %60 12  %40 8  20  الالتينيةأمريكا 

 %81 13  %19 3  16 الشرق األدىن

 %0 -  %100 2  2  أمريكا الشمالية

 %73 8  %27 13  11 جنوب غرب احمليط اهلادئ

 %62 89  %38 54  143 اجملموع
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 2019يوليو/متوز  31امليزانية اإلدارية األساسية: املصروفات الفعلية مقارنة ابمليزانية املعتمدة يف 
 االلتزامات والتوقعات يف �اية العام)(مبا يشمل 

 
امليزانية اإلدارية األســــــاســــــية املوافق عليها حبســــــب 

 11/2015من القرار رقم  1امللحق 
امليزانية اإلدارية األساسية 

املصروفات اإلمجالية للميزانية  فئة املصروفات املعتمدة
 االختالف ةتوقعزائد املاملصروفات الفعلية  التوقعات لنهاية العام اإلدارية األساسية

 703,908 3,211,170 54,818 3,156,353  /1الفئة الفنية  رواتب 5011 3,915,078 الوظائف الثابتة  1-ألف
 25,853 755,605 11,682 743,923 رواتب فئة اخلدمات العامة 5012 781,458 الوظائف الثابتة 1-ألف
 - - - - املؤقتة  الفنيةالوظائف رواتب  5011 - الوظائف املؤقتة  2-ألف
 210,346 - 1,176,843 338,136 838,707 االستشاريون 5013 966,497 التكاليف األخرى للخرباء االستشاريني 3-ألف
 21,809 - 1,128,809 845,282 283,527 اخلدمات املشرتكة الداخلية -املصاريف التشغيلية العامة  5050 1,107,000 االجتماعات -ابء

 265,928 - 495,928 111,235 384,693 /2السفر  5021 230,000 سفر املوظفني الرئيسيني يف مهام رمسّية 1 -جيم
 49,709 15,291 3,977 11,314 اخلدمات املشرتكة الداخلية -املصاريف التشغيلية العامة  5040 65,000 املنشورات واالتصاالت 2-جيم
 اللوازم واملعدات 3 -جيم

25,000 
 31,465 8,534 22,931 مشرت�ت البنود االستهالكية 5024

- 20,037 
 13,571 2,827 10,744 مشرت�ت غري مستهلكة 5025

 146,315 - 220,815 101,420 119,395 العقود 5014 74,500 العقود 4-جيم
 نفقات متنوعة 5 -جيم

28,200 
 28,120 17,733 10,387 املتعاقدون احملليون 5020

- 71 
 151 31 119 الضيافة 5026

 38,324 - 38,324 7,984 30,340 التدريب 5023 - 
 84,027  203,682 49,948 153,734 مصروفات التشغيل العامة 5028 287,709 مصروفات التشغيل العامة -دال
 66,287 262,540 61,081 201,459 تكاليف الدعم 5029 328,827 تكاليف خدمة املشاريع  -هاء 

 226,954  7,582,315 1,614,689 5,967,626 جمموع املصروفات 7,809,269 إمجايل امليزانية املعتمدة
 دوالرًا أمريكًيا.  3 027 584لتوازي مبلغ دوالرًا أمريكًيا  128 769رواتب الفئة الفنية" بقيمة  -5011فخففت من إمجايل تكاليف " 2019أغسطس/آب تسوية لتمويل الوظائف نفذت يف / 1
 دوالرًا أمريكًيا.  346 791بلغ يل دوالر أمريكي 37 902السفر" بقيمة  5021فخفض املبلغ اإلمجايل ملصاريف " 2019تصحيح حماسيب أجري يف أغسطس/آب  /2
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للدورة السادسة  11/2015(ابلتماشي مع القرار رقم  التوظيف املعتمد
 للجهاز الرائسي) 

 امليزانية

عدد  فرتة السنتني 2019يوليو/متوز  31يف  2019عام  2018
األشهر اليت 
مت شغل 
الوظائف 

 الهل

 املبلغ املنفق
 أمريكيدوالر ابل

 املبلغ املنفق
دوالر ابل

 أمريكي

 خمصص
دوالر ابل

 أمريكي

 متوقع
دوالر ابل

 أمريكي

العملية احملسنة السرتداد 
 كيأمريدوالر ابل التكاليف

جمموع 
 املصروفات

 أمريكيدوالر ابل

التكاليف اإلمجالية 
 ابلدوالر األمريكي

 التباين
دوالر ابل

 أمريكي
 24.0 - 504,912 252,456 - - 105,190 147,266 252,456 504,912 أمني اجلهاز الرائسي 1د

 - 493,361 - - - - - - - 493,361 األمنيمسؤول فين أول، النظام املتعدد األطراف و�ئب  5-ف
 24.0 - 389,112 194,556 - - 81,065 113,491 194,556 389,112 مسؤول برامج، الرب�مج واإلدارة 4-ف
مسؤول فين، النظام املتعدد األطراف وعمليات النظام العاملي  4-ف

 لإلعالم عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
420,241 103,709 106,478 81,065 - 15,003 202,546 306,255 113,986 24.0 

مســـؤول فين، اســـرتاتيجية التمويل وعمليات صـــندوق تقاســـم  4-ف
 املنافع

420,241 210,281 110,300 81,065 - 15,309 206,674 416,956 3,285 24.0 

 12.0 )136,720( 346,840 148,788 11,021 - 32,426 105,341 198,052 210,120 1/مسؤول فين، االتصال مع اجلهات املاحنة  4-ف
مسؤول فين، االتصال مع اتفاقية التنوع البيولوجي واملنظمات  4-ف

 األخرى
420,241 143,564 97,865 47,018 34,047 14,314 193,244 336,808 83,433 24.0 

 24.0 28,433 318,247 162,412 12,030 - 66,875 83,506 155,835 346,680 مسؤول فين، دعم اسرتاتيجية التمويل 3-ف
 24.0 13,264 333,416 167,667 12,420 - 66,875 88,372 165,749 346,680 مسؤول فين، النظام املتعدد األطراف وتقاسم املنافع 3-ف
 24.0 92,724 253,956 129,789 9,614 - 53,975 66,200 124,167 346,680 مسؤول فين، دعم عمليات النظم 3-ف

 24.0 - 214,848 107,424 - - 44,760 62,664 107,424 214,848 كاتب معين ابلدعم اإلداري  5-خ.ع
 24.0 30,192 184,656 92,328 - - 38,470 53,858 92,328 214,848 االجتماعاتكاتب معين بدعم   5-خ.ع
 24.0 - 184,656 92,328 - - 38,470 53,858 92,328 184,656 أمني اجلهاز الرائسي 4-خ.ع
 24.0 13,156 153,950 78,551 5,819 - 32,235 40,498 75,399 167,106 كاتب 3-خ.ع

            
  735,114 3,944,612 2,028,764 95,531 34,047 769,489 1,129,696 1,915,849 4,679,726 اجملموع 

 .تسوية من خالل العملية احملسنة السرتداد التكاليف يف سبتمرب/أيلول أمريكًيا وستليهادوالرًا  7 951دوالرًا أمريكُيا وليبلغ التباين  218 071لتبلغ  128 769فخففت التكلفة اإلمجالية بقيمة  2019تسوية لتمويل هذه الوظيفة نفذت يف أغسطس/آب  /1
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 امليزانية اإلدارية األساسية -البيان املايل املوحد 
 2019يوليو/متوز  31إىل  2018يناير/كانون الثاين  1الفرتة من 

 إدارة الزراعة ومحاية املستهلك
TFAA970006414 158232 MTF/INT/017/MUL  امليزانية اإلدارية األساسية -املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  

RU2030200 وRU2030300 ....دعم أصحاب املصلحة لتعزيز اعتبار الزراعة.... وتيسري تطبيق اآلليات الدولية  
 MTF/INT/017/MUL -امليزانية اإلدارية األساسية RU2030200 وRU2030300 - "ةموحد "مسامهة املنظمة 

 31السنوات السابقة حىت: 
 اجملموع 2019 2018 اجملموع 2019 2018 اجملموع 2019 2018 2017 ديسمرب/كانون األول

           األموال الواردة
 >595,134< 0 >595,134<    >595,134<  >595,134<  األموال املرحلة

 >1,968,440< >1,153,649< >814,791< >1,968,440< >1,153,649< >814,791<     مسامهة منظمة األغذية والزراعة
 >4,184,798< >1,507,985< >2,676,813<    >4,184,798< >1,507,985< >2,676,813< >16,695,876< املسامهات الطوعية الواردة

 >20,319< 0 >20,319<    >20,319< 0 >20,319< >43,881< الفوائد املستحقة على املسامهات الطوعية
 >108,789< >27,747< >81,042< >108,789< >27,747< >81,042<    0 تكاليف الدعم واإليرادات األخرى

 >6,877,480< >2,689,381< >4,188,099< >2,077,229< >1,181,396< >895,833< >4,800,251< >1,507,985< >3,292,266< >16,739,757< العائدات اإلمجالية

           املصروفات
 3,156,353 1,579,315 1,577,038 894,024 447,012 447,012 2,262,329 1,132,303 1,130,026 7,431,981 رواتب الفئة الفنية 5011
 743,923 372,664 371,259 498,185 206,105 292,080 245,738 166,559 79,179 424,600 رواتب فئة اخلدمات العامة 5012
 838,707 461,444 377,263 0 0 0 838,707 461,444 377,263 2,120,463 االستشاريون 5013
 119,395 92,041 27,354 3,570 3,570 0 115,825 88,471 27,354 240,139 العقود 5014
 10,387 8,088 2,298 8,027 8,027 0 2,360 61 2,298 45,204 املتعاقدون احملليون – 5020
 384,694 128,417 256,277 65,040 28,502 36,538 319,654 99,915 219,739 1,272,886 السفر 5021
 30,340 0 30,340 0 0 0 30,340 0 30,340 142,214 التدريب 5023
 22,931 7,546 15,385 0 0 0 22,931 7,546 15,385 63,655 مشرت�ت البنود االستهالكية  5024
 10,744 7,393 3,351 0 0 0 10,744 7,393 3,351 19,192 مشرت�ت غري مستهلكة 5025
 119 119 0 0 0 0 119 119 0 20,651 الضيافة 5026
 153,734 20,555 133,179 1,065 335 730 152,669 20,220 132,449 988,657 مصروفات التشغيل العامة – 5028
 201,459 76,003 125,456 0 0 0 201,459 76,003 125,456 913,815 تكاليف الدعم 5029
 11,314 3,703 7,611 5,928 2,085 3,843 5,386 1,618 3,768 78,187 اخلدمات املشرتكة اخلارجية -املصاريف التشغيلية العامة  5040
 283,527 179,150 104,377 65,798 31,209 34,589 217,729 147,941 69,788 2,382,979 اخلدمات املشرتكة الداخلية -املصاريف التشغيلية العامة  5050

 5,967,625 2,936,439 3,031,186 1,541,637 726,845 814,792 4,425,988 2,209,594 2,216,394 16,144,623 جمموع املصروفات

 >909,855< 247,058 >1,156,913< >535,592< >454,551< >81,041< >374,263< 701,609 >1,075,872< >595,134< الرصيد
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 وظيفة التنفيذ األساسية 4 - وظيفة التنفيذ األساسية 3 - وظيفة التنفيذ األساسية 2 - األساسيةوظيفة التنفيذ  1 - وظيفة التنفيذ األساسية املرجع
إمجايل وظائف  5 -

التنفيذ 
 جمال النشاط ذو الصلة األساسية

جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بتعزيز 
عمل النظام املتعدد األطراف للحصول على 

 املوارد وتقاسم منافعها

املعلومات اخلاصة ابملوارد نظم 
املوارد الوراثية النباتية لألغذية 

 والزراعة

اسرتاتيجية التمويل واللجنة 
االستشارية املخصصة 

 السرتاتيجية التمويل

نظام ال تنفيذبناء القدرات والتدريب على 
ن ع األطراف والنظام العاملي لإلعالماملتعدد 

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

وما  6تنفيذ املادة 
 يتصل هبا من أحكام

  9و 6و 5 20.5 18و 13 17و 15و 13و 5 13و 18 مواد املعاهدة
 748,693 118,507 81,577 82,681 209,070 256,858 امليزانية املعتمدة

     2019يوليو/متوز  31املصروفات وااللتزامات يف 
 182,493   76,267 37,970 68,256 االستشاريون 5013
 31,788 1,001  309  30,478 العقود 5014
 9,713 239  544  8,930 املتعاقدون احملليون 5020
 153,339 22,899 17,725 19,209 44,485 49,021 السفر 5021
 1,096    1,096  التدريب 5023
       الضيافة 5026
 23,552 1,668   20,925 959 مصروفات التشغيل العامة 5028
 29,997 1,840 1,063 5,780 6,199 15,115 تكاليف الدعم 5029
 140,118 7,712    132,405 اخلدمات املشرتكة الداخلية -مصروفات التشغيل العامة  5050
 572,096 35,360 18,788 102,108 110,674 305,165 اجملموع
 176,597 83,147 62,789 )19,427( 98,396 )48,307( ابلدوالر األمريكيالتباين 
 %76.41 %29.84 %23.03 %123.50 %52.94 %118.81 (كنسبة مئوية من امليزانية) املنفقاملبلغ 
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 املبالغ اجملمعة  -املسامهات يف حساابت األمانة املدعومة من اجلهات املاحنة :6املرفق 
 2019يوليو/متوز  31إىل  2018يناير/كانون الثاين  1الفرتة من 

 
 املبلغ ابلدوالر األمريكي اجلهة املاحنة حساب األمانة

 )MTF/INT/019/MULاملشروع صناديق خاصة ألغراض متفق عليها (
    
  30,995 كندا 
  170,648 آيرلندا 
  318,630 إيطاليا 
  350,638 النرويج  
  75,621 السويد 
  60,241 سويسرا 

 1,006,773 إمجايل الصناديق اخلاصة لألغراض املتفق عليها

 
 )MTF/INT/018/MULمشاركة البلدان النامية (املشروع 

  475,744 آيرلندا 
  61,206 إيطاليا 
  71,575 سويسرا 

 608,525 إمجايل مشاركة البلدان النامية
  

 )GINC/INT/031/MULصندوق تقاسم املنافع (املشروع 
  713 كندا 
التجّمع الوطين الفرنســـــــــــــــي للفنيني يف جمال البذور  

 Groupement Nationalوالــــــــــــــنــــــــــــــبــــــــــــــااتت (

Interprofessionnel des Semence( 

412,018  

  1,182,414 إيطاليا 
 4 109,488 النرويج 
 Nunhems Netherlands B.V. 153,835  
  107,362 سويسرا 

 1,965,830 إمجايل صندوق تقاسم املنافع
 

 املبلغ ابلدوالر األمريكي اجلهة املاحنة حساب األمانة
من املعاهدة  17املادة  النظام العاملي لإلعالم عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  تنفيذ" GCP /GLO/685/GERحساب األمانة 

     
  624,608 أملانيا 

 GCP/GLO/685/GER 624,608جمموعة احلساب 

 "دعم البلدان النامية يف تقدمي تقاريرها الوطنية بشأن التنفيذ إىل املعاهدة الدولية"  GCP /GLO/828/GERحساب األمانة 
  239,904 أملانيا 

 GCP/GLO/828/GER 239,904إمجايل احلساب 

                                                      
 يف املائة من املبيعات الوطنية للبذور   1.1ملبادرة النروجيية: ا  4
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 التقرير عن حالة مشروع حساب األمانة
 الصناديق اخلاصة لألغراض املتفق عليها

 2019يوليو/متوز  31إىل  2018يناير/كانون الثاين  1الفرتة من 

 إدارة الزراعة ومحاية املستهلك
TFAA970006414 158216 MTF/INT/019/MUL (النشاط) الصندوق اخلاص –ملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ا 

 
 31السنوات السابقة حىت 

 2017ديسمرب/كانون األول 
ديسمرب/كانون  حىت 2018السنة: 

يوليو/متوز حىت  2019السنة احلالية:  2018ديسمرب/كانون األول تراكمي حىت  2018األول 
2019 

 املشروعإمجايل 

      األموال الواردة
 >10,900,848< >298,880< >10,601,968< >707,893< >9,894,075< املسامهات الطوعية الواردة

 >24,072< 0 >24,072< >4,793< >19,279< الفوائد املستحقة على املسامهات الطوعية

 >10,924,920< >298,880< >10,626,040< >712,686< >9,913,354< العائدات اإلمجالية

      املصروفات
 1,937,683 170,688 1,766,995 185,719 1,581,276 رواتب الفئة الفنية 5011
 704,717 84,860 619,857 97,030 522,827 رواتب فئة اخلدمات العامة 5012
 3,308,402 184,772 3,123,630 45,033 3,078,597 االستشاريون 5013
 887,398 89 887,309 119,266 768,043 العقود 5014
 14,126 1,104 13,021 810 12,211 املتعاقدون احملليون 5020
 2,479,934 266,619 2,213,315 73,047 2,140,269 السفر 5021
 116,744 64,402 52,342 0 52,342 التدريب 5023
 37,188 12,903 24,284 1 24,284 مشرت�ت البنود االستهالكية 5024
 0 0 0 0 0 مشرت�ت غري مستهلكة 5025
 18,623 8,268 10,355 0 10,355 الضيافة 5026
 211,692 17,808 193,884 1,138 192,746 مصروفات التشغيل العامة 5028
 605,408 28,128 577,280 32,910 544,369 تكاليف الدعم 5029
 18,036 0 18,036 0 18,036 يةاخلدمات املشرتكة اخلارج -املصاريف التشغيلية العامة  5040
 693,131 174 692,956 26,460 666,496 ةاخلدمات املشرتكة الداخلي -املصاريف التشغيلية العامة  5050

 11,033,081 839,816 10,193,265 581,413 9,611,851 جمموع املصروفات

 108,161 540,937 >432,776< >131,272< >301,503< الرصيد
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 التقرير عن حالة مشروع حساب األمانة
 الصناديق اخلاصة لدعم مشاركة األطراف املتعاقدة من البلدان النامية

 2019يوليو/متوز  31إىل  2018يناير/كانون الثاين  1الفرتة من 

 إدارة الزراعة ومحاية املستهلك
 TFAA970006414 158224 MTF/INT/018/MUL مشاركة البلدان النامية (النشاط) –ملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ا  

ديسمرب/كانون  31السنوات السابقة حىت:  
 2017األول 

حىت  2018السنة: 
 2018ديسمرب/كانون األول 

مبلغ تراكمي حىت 
 إمجايل املشروع 2019يوليو/متوز حىت  2019السنة احلالية:  2018ديسمرب/كانون األول 

      األموال الواردة
 >2,694,420< >29,744< >2,664,676< >578,781< >2,085,895< املسامهات الطوعية الواردة

 >12,972< 0 >12,972< >7,540< >5,432< الفوائد املستحقة على املسامهات الطوعية
 >2,707,392< >29,744< >2,677,648< >586,321< >2,091,327< العائدات اإلمجالية

      املصروفات
 0 0 0 0 0 رواتب الفئة الفنية 5011
 0 0 0 0 0 رواتب فئة اخلدمات العامة 5012
 0 0 0 0 0 االستشاريون 5013
 0 0 0 0 0 العقود 5014
 0 0 0 0 0 املتعاقدون احملليون 5020
 2,402,659 134,029 2,268,630 183,792 2,084,839 السفر 5021
 0 0 0 0 0 التدريب 5023
 0 0 0 0 0 مشرت�ت البنود االستهالكية 5024
 0 0 0 0 0 مشرت�ت غري مستهلكة 5025
 0 0 0 0 0 الضيافة 5026
 156 0 156 0 156 مصروفات التشغيل العامة 5028
 0 0 0 0 0 تكاليف الدعم 5029
 15 0 15 0 15 يةاخلدمات املشرتكة اخلارج -املصاريف التشغيلية العامة  5040
 0 0 0 0 0 يةاخلدمات املشرتكة الداخل -املصاريف التشغيلية العامة  5050

 2,402,831 134,029 2,268,802 183,792 2,085,010 جمموع املصروفات
 >304,561< 104,285 >408,846< >402,529< >6,317< الرصيد
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صندوق تقاسم املنافع (الوضع يف 
31
 

يوليو/متوز 
2019
 

مبا يف ذلك االلتزامات حىت 
31
 

ديسمرب/كانون األول 
2019

( 

 

 

 التقرير عن حالة مشروع حساب األمانة
 البيان املوحد – صندوق تقاسم املنافع

 2019يوليو/متوز  31إىل  2018يناير/كانون الثاين  1الفرتة من 

TFAA990008594 601923 GINC/INT/031/MUL  صندوق تقاسم املنافع –ملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ا  
األول ديسمرب/كانون  31 السابقة حىت السنوات 

2017 
 ديسمرب/كانون األول حىت 2018 السنة

2018 
ديسمرب/كانون مبلغ تراكمي حىت 

 2018 األول
يوليو/متوز حىت  2019 السنة احلالية

 إمجايل املشروع 2019

      األموال الواردة
 >21,307,890< >790,250< >20,517,640< >1,068,218< >19,449,422< املسامهات الطوعية الواردة

 >133,006< 0 >133,006< >62,110< >70,896< الفوائد املستحقة على املسامهات الطوعية
 20,588,536 0 20,588,536 6,013,148 14,575,388 املبالغ املسددة إىل اجلهات املاحنة وحتويل أموال املشاريع

 >852,360< >790,250< >62,110< 4,882,820 >4,944,930< العائدات اإلمجالية

TFAA110009650 609036 GCP/GLO/28/1MUL IT-PGRFA  صندوق تقاسم املنافع ضمنحساب أمانة لصرف األموال على املشاريع املوافق عليها 
 إمجايل املشروع 2019يوليو/متوز حىت  2019 السنة احلالية 2018ديسمرب/كانون األول مبلغ تراكمي حىت  2018ديسمرب/كانون األول حىت  2018 السنة 2017األول ديسمرب/كانون  31 السنوات السابقة حىت 

      األموال الواردة
 >22,871,230< 0 >22,871,230< >6,120,510< >16,750,720< املسامهات الطوعية الواردة

 >149,361< 0 >149,361< >90,227< >59,134< الفوائد املستحقة على املسامهات الطوعية
 320,749 0 320,749 0 320,749 املبالغ املسددة إىل اجلهات املاحنة وحتويل أموال املشاريع

 >22,699,842< 0 >22,699,842< >6,210,737< >16,489,105< العائدات اإلمجالية
      املصروفات

 275,371 80,030 195,341 40,955 154,386 االستشاريون 5013
 14,705,362 1,500,984 13,204,378 362,968 12,841,410 العقود 5014
 618 0 618 618 0 املتعاقدون احملليون 5020
 161,359 579 160,780 92,638 68,142 السفر 5021
 16,825 0 16,825 4,146 12,679 التدريب 5023
 52,309 34,626 17,683 1,025 16,658 مشرت�ت البنود االستهالكية  5024
 26,839 0 26,839 0 26,839 مشرت�ت غري مستهلكة 5025

 130,000 0 130,000 0 130,000 : خدمات الدعم الفين5027اجلدول 
 4,559 1 4,558 4,119 439 مصروفات التشغيل العامة 5028
 908,853 >56,219< 965,072 37,459 927,613 تكاليف الدعم 5029
 29,723 0 29,723 28,667 1,056 يةاخلدمات املشرتكة الداخل -املصاريف التشغيلية العامة  5050

 16,311,818 1,560,001 14,751,817 572,595 14,179,222 جمموع املصروفات
 >6,388,024< 1,560,001 >7,948,025< >5,638,142< >2,309,883< الرصيد
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ض املتفق عليها يف فرتة السنتني 

حالة األنشطة املعتمدة للتمويل يف إطار الصناديق اخلاصة لألغرا
2016

-
2017
 

(الوضع يف 
31

 
يوليو/متوز 

2019
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 جمال النشاط ذو الصلة
جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بتعزيز 

املتعدد األطراف للحصول على عمل النظام 
 املوارد وتقاسم منافعها

صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
واستخدامها املستدام وحقوق املزارعني مبوجب 

 من املعاهدة الدولية 9و 6و 5املواد 

اسرتاتيجية التمويل واللجنة 
االستشارية املخصصة 

 السرتاتيجية التمويل

اصة نظم املعلومات اخل
ة ابملوارد املوارد الوراثية النباتي

 لألغذية والزراعة
 أنشطة أخرى

الدعم اإلداري 
ألنشطة احلساب 

 اخلاص
 اجملموع

 356,526     356,526  رواتب الفئة الفنية 5011
 181,771 181,771      رواتب فئة اخلدمات العامة 5012
 229,805  713  139,691 89,400  االستشاريون 5013
 119,355     119,266 89 العقود 5014
 1,914   810  1,104  املتعاقدون احملليون – 5020
 339,665  574 34,715 25,164 150,647 128,564 السفر 5021
 64,402     37,010 27,392 التدريب 5023
 12,904  1    12,903 مشرت�ت البنود االستهالكية  5024
 8,268     8,268  الضيافة 5026
 18,946  510 515 578 2,244 15,099 مصروفات التشغيل العامة – 5028
 61,038 8,199 98 1,640 7,528 34,988 8,585 تكاليف الدعم 5029
اخلدمات  -مصـــــــروفات التشـــــــغيل العامة  5050

 26,635 >1,609< 349   23,280 4,615 املشرتكة الداخلية

 1,421,228 188,361 2,245 37,681 172,962 803,847 197,248 اجملموع

 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


