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  من مشروع جدول األعمال المؤقت 3-4البند 

  الموارد الوراثية لألغذية والزراعةهيئة

  العادية العاشرةالدورة

 12/11/2004-8 روما،

 المتعلقة بالميزانية وغيرها من الجوانب الخاصة بإمكانية عقد الجوانب
 مؤتمر فني دولي عن الموارد الوراثية الحيوانية

 بيان المحتويات

 الفقرات

 3 - 1 مقدمة :وًالأ

 5 - 4  بالنسبة إلى المؤتمر الفني الدوليالتكلفةعناصر  :ثانيًا

 8 - 6 الطرق الممكنة لتأمين الموارد  :لثًااث

تفوا بهذه النسخة  عدد محدود من النسخ، والمرجو من أعضاء الوفود والمراقبيـن أن يكفيلدواعى االقتصاد طبعت هذه الوثيقة 
ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة في موقع  .أثناء االجتماعات وأال يطلبوا نسخا إضافية منهـا إال للضرورة القصوى
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  مقدمة:أوًال
ات العمل االستراتيجية               ، بشأن   1ة الموارد الوراثية الحيوانية في العالم والتقرير الخاص بأولوي

 .احتمال عقد مؤتمر فني دولي عن الموارد الوراثية الحيوانية

ة             - 2 وأوصت جماعة العمل الفنية الحكومية الدولية التابعة للهيئة والمعنية بالموارد الوراثي
ة،    . 2007 خالل مؤتمر فني دولي يعقد في عام         وتسهيًال التخاذ قرار بهذا الشأن من جانب الهيئ

ى                    ه إشارة إل أنه، وفي أعّد مشروع ميزانية مبدئية آي تأخذ الهيئة علمًا به وتصدر توجيهاتها بش
 .دة لسبل تعبئة تلك الموارد واقتراحات متعدالتكلفةمختلف عناصر 

ب الحصول عل  - 3 رد طل ـى توجيهـوي ـن الهيئـات مـ أن مختلـ ـة بش ؤتمر ـ ب الم ف جوان
. 

 
  بالنسبة إلى المؤتمر الفني الدوليالتكلفةعناصر : ثانيا

يتألف من                 - 4 ام وس ة أي ُيفترض، ألغراض الميزانية المبدئية، أّن المؤتمر سيمتد على أربع
ي أعّدت    . جلسات عامة7 وفي ضوء العدد الكبير من البلدان التي شارآت في التحضير له والت

ؤتمر 120الميزانية أّن نحو تقارير قطرية، ُيفترض ألغراض  ا   . وفدًا قطريًا سيشارك في الم آم
ويرغب عدد   : العملية وأّيدت عقد المؤتمر   بأبدت المنظمات الدولية غير الحكومية اهتمامًا بالغًا        

ؤتمر     ي الم ارآة ف ي المش ح ف ى األرج ا عل الي     .2منه دد اإلجم ون الع الي أن يك ع بالت ويتوّق
يما                  شخصًا ال  250للمشارآين بحدود    ؤتمر، ال س د التخطيط للم ار عن ين االعتب  بد من أخذهم بع

 .عند النظر في التسهيالت الممكنة
ى عناصر                - 5 ويعطي الجدول المرفق فكرة عن االحتياجات من خارج الميزانية بالنسبة إل

 . الرئيسية لعقد مثل هذا المؤتمر الفني الدوليالتكلفة
ا أنجز من              أدرجت التكاليف الرئيسية لألعمال الفني     • ة عند إعداد الوثائق وما شابه في م

 ال حاجة بالتالي إلى أي أموال إضافية لهذا الغرض في إطار المؤتمر؛ .

ة ا • كل الترجم ن    تش ًا وضروريًا م ة عنصرًا هام ي المنظم مية ف ات الرس ة باللغ لفوري
 ؛التكلفةعناصر 

ن عناصر   • ةم ة    التكلف دان النامي ارآة البل م مش رى دع ية األخ فر  ( الرئيس اليف الس تك
ة ًا  ).واإلقام اع وتبع د االجتم ان عق اختالف مك ر ب د آبي ى ح د يختلف إل و عامل ق وه

 لتأمين أماآن للسكن أو عدمه أو لدفع بدل إعاشة أو عدمه؛
وارد                       • اول مختلف جوانب الم ذي يتن دولي األول ال دى ال ؤتمر هو المنت ذا الم باعتبار ه

 م؛ على نطاق واسع واإلعالجمهورالوراثية الحيوانية، خصص رآن لتوعية ال

                                                      
 منظمة دولية غير حكومية المؤتمر الفني الدولي الرابع عن الموارد الوراثية النباتية 50 بلدًا وأآثر من 150حضر  CGRFA-10/04/9.  2الوثيقة  1

 . والذي استضافته الحكومة األلمانية1996ده في عام لألغذية والزراعة الذي دعت المنظمة إلى عق
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ن دون     • يؤمنها م د المضيف س ار أّن البل ى اعتب ق عل تئجار المراف وال الس م تلحظ أم ل
 مقابل؛

ة             • ة المترّتب جرى تأمين موارد من خارج الميزانية لتغطية التكاليف المباشرة في المنظم
 .على عقد االجتماع

 
. 

ة التكلفةعنصر  دوالر التكلف  بال
 األمريكي

 65,000 التكاليف المباشرة في المنظمة المترّتبة على عقد االجتماع
 70,000 وما الى ذلكالترجمة الفورية، 

 300,000 مشارآة البلدان النامية
 40,000 جمهوراإلعالم وتوعية ال
 475,000 المجموع الكلى

 
 الطرق الممكنة لتأمين الموارد: ثالثا

ن   - 6 ذآورة م وارد الم ع الم ة جمي ى أن ال ضرورة لتغطي ارة إل در اإلش ابات أتج د حس ح
ة ي المنظم ة ف ات    .األمان ن الجه ة م دان النامي ارآة البل م مش ة دع ن تغطي وع خاص، يمك وبن

ى شكل من أشكال الت     دة    نسيق المانحة مباشرة، إال أّن ذلك يحتاج إل ة جّي ذلك،   .لضمان تغطي آ
 .يمكن خفض مجموع التكاليف في حال استطاع البلد المضيف أن يؤّمن مكانًا للسكن

د ترغب         رغب أ وفي هذا الصدد، في حال       - 7 ؤتمر، ق ة في استضافة الم دان النامي حد البل
نى   ي يتس رة، آ د المضيف مباش ى البل ي إل الي والعين دعم الم ديم ال ي تق ة ف دان المانح ذا البل  له

ة التي          .األخير تأمين المرافق الالزمة ى األهمي يًال إضافيًا عل اون دل وع من التع ويعتبر هذا الن
 .توليها البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء للموارد الوراثية الحيوانية

ّمن عناصر   - 8 ةوتتض ة  التكلف ا للمنظم ي تأمينه ي ينبغ ة  :  الت ة والميزاني ة الفوري الترجم
ة ة الالخاص ور بتوعي د   جمه ى عق ة عل ة المترّتب ي المنظم رة ف اليف المباش ه والتك  وإعالم
 .االجتماع


