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  من مشروع جدول األعمال المؤقت6البند 

 هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
   لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة بصفتها اللجنة المؤقتةثانياالجتماع ال

 لموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةبشأن اللمعاهدة الدولية 

 2004 ثانيتشرين ال/رنوفمب 19 – 15، روما

 مشروع الالئحة المالية للجهاز الرياسي للمعاهدة الدولية 
 بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
يعاد إصدار هذه الوثيقة التي أعدت لالجتماع األول للجنة المؤقتة، لكي ينظر فيها االجتماع الثاني 

المالية الواردة في الملحق األول ن مشروع الالئحة أنه ينبغي المالحظة بأغير . للجنة المؤقتة
أو تدرسها االتفاقيات الدولية األخرى  بالوثيقة قد عدل لكي يتوافق مع اللوائح المالية التي اعتمدتها

 .المبرمة مؤخرا ولتوضيح اإلجراءات المالية
 
 

  بيان المحتويات
 

 الفقـــرات  
 3– 1 مقدمة -أوال 
 13-4 ات دولية أخرى فيما يتعلق بتمويل الميزانيةالممارسات المتبعة في اتفاق -ثانيا 
 يقترح اتخاذها من جانب اللجنة المؤقتة التياالستنتاجات واإلجراءات  -ثالثا 

 للمعاهدة
14-15 

 المرفق
1: 

الجهاز الرياسي للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية 
  مشروع الالئحة المالية– والزراعة

 

 رفقالم
2: 

 المالية لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر الئحةال
أو مــن التصحــر، وبخاصـة /في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و

 التفاقية اةوألمان في أفريقيا، ولهيئاته الفرعية

 

 مقدمة -أوال
 
، قراره 2001تشرين الثاني / نوفمبرفي ، في دورته الحادية والثالثين المؤتمر العامأصدر -1
 باعتماد المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، والتفويض 3/2001

وآجزء من هذه الترتيبات، طلب المؤتمر من الهيئة أن تعمل بصفة . بترتيبات مؤقتة لتنفيذ المعاهدة

بهذه  عدد محدود من النسخ، والمرجو من أعضاء الوفود والمراقبيـن أن يكتفوا ي االقتصاد طبعت هذه الوثيقة فيلدواع
ومعظم وثائق المنظمة متاحة على شبكة  .النسخة أثناء االجتماعات وأال يطلبوا نسخا إضافية منهـا إال للضرورة القصوى
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 لبحثها من قبل هذا الجهاز في ،مالية للجهاز الرياسيلجنة مؤقتة للمعاهدة إلعداد مشروع الئحة 
 .دورته األولى

 
بهذه الوثيقة، إلى الالئحة الحالية  1الملحق واستند مشروع الالئحة المالية الوارد في  - 2

السارية في الهيئة األوروبية لمكافحة مرض الحمى القالعية، مع األخذ بعين االعتبار أحكام 
ائح المالية التي أقرتها مؤتمرات األطراف لالتفاقات البيئية المتعددة المعاهدة وعناصر اللو

بهذه  2الملحق ويتضمن . األطراف، مثل اتفاقية مكافحة التصحر واالتفاقية بشأن التنوع البيولوجي
الوثيقة إعادة طبع الالئحة المالية التي أقرها مؤتمر األطراف في اتفاقية مكافحة التصحر، تيسيرا 

وتجدر اإلشارة، في هذا السياق، إلى أن الالئحة المالية للهيئة األوروبية لمكافحة . إليهاللرجوع 
مرض الحمى القالعية، مثلها مثل مشروع الالئحة المالية لهيئة مصايد التونة في المحيط الهندي، 

 من دستور المنظمة، تعكس واقع أن االشتراآات 14تم إنشاؤه بموجب المادة  آخروهي جهاز 
أما المساهمات بموجب اتفاقية مكافحة .  إلزامية بموجب االتفاقية المعنيةاألطرافلمالية من ا

التصحر وآذلك تلك المنصوص عليها في اتفاقيتي تغير المناخ والتنوع البيولوجي، آما هو الحال 
يتعلق وفيما . االتفاقات التأسيسيةمع المساهمات بموجب المعاهدة، ال تقوم على أساس إلزامي في 

بهذه المسائل، فإن األحكام ذات الصلة من مشروع الالئحة المقترحة استفادت آثيرا من نموذج 
 . متعددة األطراف المعنية بالبيئة، وعلى وجه التحديد اتفاقية مكافحة التصحرالاالتفاقات 

 
اسي وبطبيعة الحال، سيكون من العسير على اللجنة المؤقتة للمعاهدة، بل وللجهاز الري - 3

ولعل .  المالية دون معالجة أسئلة بعينهاالئحةنفسه، اتخاذ قرارات فيما يتصل بمحتوى وهيكل ال
 المساهمات في ميزانية المعاهدة، وهل يقر الجهاز الرياسي جدوال قدمأهم األسئلة هو آيف ت

ذآرها أعاله، لالشتراآات، آما هو الحال مع االتفاقات المتعددة األطراف المعنية بالبيئة التي ورد 
ويستعرض القسم . وإذا آان األمر آذلك، ما هو األساس الذي يقوم عليه جدول االشتراآات هذا

 .التالي بعضا من الممارسات المتبعة في هذا الشأن في إطار االتفاقات الدولية األخرى
 

 الممارسات المتبعة في اتفاقات دولية أخرى فيما يتعلق بتمويل الميزانية -ثانيا 
 

 منظمة األغذية والزراعة -لفأ
 
 من الجزء ص من النصوص األساسية لمنظمة األغذية والزراعة، على أن 33تنص الفقرة  - 4

 : من الدستور ضمن واحدة من الفئات التالية14تدرج األجهزة المنشأة بموجب المادة 
 

 أجهزة تمول آلية من المنظمة؛ ) أ(
ات تعاونية يمولها أعضاء أجهزة تمولها المنظمة، ويجوز أن تقوم بمشروع ) ب(

 الجهاز؛
 .وأجهزة تمولها المنظمة، ولها إلى جانب ذلك ميزانيات مستقلة )جـ(
 

وهذه .  ولها ميزانيات مستقلة14ثمانية أجهزة أنشئت بموجب المادة هناك، عمليا،  - 5
ي الهيئة األوروبية لمكافحة مرض الحمى القالعية، هيئة مصايد أسماك التونة فاألجهزة هي 

المحيط الهندي، والهيئة اإلقليمية لمصايد األسماك، والهيئة اإلقليمية لإلنتاج الحيواني والصحة 
في آل من شمال  األربعالحيوانية في آسيا والمحيط الهادي وهيئات مكافحة الجراد الصحراوي 

جميع هذه وفي .  واإلقليم األوسط واإلقليم الغربي، على التوالي، وجنوب غرب آسيا،غرب أفريقيا
آما . لالتفاقات التأسيسيةالحاالت اعتمدت الميزانيات المستقلة على االشتراآات اإللزامية وفقا 

اتفاق إنشاء الهيئة العامة لمصايد أدخلت تعديالت على اتفاقين آخرين، هما على وجه التحديد 
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نصت على  حيث ،اتفاق وقاية النباتات في إقليم آسيا والمحيط الهاديوالبحر المتوسط، 
 .بيد أن هذه التعديالت لم تدخل بعد حيز النفاذ. ميزانيات مستقلة تغذيها االشتراآات اإللزامية

 
هيئة وقاية النباتات في آسيا والهيئة العامة لمصايد البحر المتوسط من جهة ثانية، فإن  - 6

، ة األرز الدوليةهيئة مصايد األسماك في آسيا والمحيط الهادي وهيئ، إلى جانب والمحيط الهادي
 مشروعات تعاونية وتقوم في ذات الوقت بتنفيذ ،تندرج في فئة األجهزة التي تمولها المنظمة

 .يمولها أعضاء الجهاز
 
اتفاقية امتثال سفن الصيد واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات وهناك اتفاقات أخرى، مثل  - 7

 بشأن ميزانيات أية نصوص، ال تتضمن ليةفي أعالي البحار لتدابير الصيانة واإلدارة الدو
 .وتتحمل المنظمة آامل مصروفاتها ،لمشروعات تعاونية

 
لجدول وفي حاالت وضع ميزانيات مستقلة، فإن تقسيم نسب المصروفات تحدد عادة وفقا  - 8

. معني ويكون، في المعتاد، على أساس أغلبية ثلثي األصوات آخرتقره الهيئة أو جهاز اشتراآات 
مكن تحديد جدول االشتراآات استنادا إلى الجدول المطبق في المنظمة بعد تكييفه تبعا وي

وفي بعض الحاالت، تطبق جداول . لالختالفات في العضوية ما بين المنظمة والجهاز المعني
ففي حالة هيئة مصايد أسماك التونة في المحيط . اشتراآات ُتصمم خصيصا لغرض الجهاز المعني

ى جدول االشتراآات على خطة أقرت بتوافق اآلراء، حيث استندت االشتراآات الهندي، انبن
المقررة على أساس رسوم متساوية ورسوم متغيرة على أساس، ضمن جملة أمور أخرى، آميات 

وبالنسبة لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في . المصيد واإلنزال ومعدل الدخل الفردي لكل عضو
تراآات في البداية على أساس االشتراآات المالية بموجب صندوق جنوب غرب آسيا، حسبت االش

 .األمم المتحدة الخاص لمشروع مكافحة الجراد الصحراوي
 
، فإن المساهمات في من النصوص األساسية للمنظمة" ص"الجزء ووفقا ألحكام  - 9

في آل حالة وتنشئ المنظمة . ، تسلم إلى المنظمة والميزانيات المستقلةالمشروعات التعاونية
حساب أمانة أو حسابا خاصا تودع فيه هذه االشتراآات، وتدير المنظمة هذه األموال وفقا للوائح 

ويجب على الدول غير األعضاء في المنظمة والتي تصبح أعضاء في . والتعليمات المالية للمنظمة
 النفقات التي  من الدستور، أن تساهم في14أجهزة منشأة بموجب اتفاقات معقودة طبقا للمادة 

 .تتحملها المنظمة فيما يتعلق بأنشطة هذه األجهزة
 

 اتفاقية مكافحة التصحر -باء
 

ويقوم . تنص االتفاقية على تحديد آلية مالية قائمة لتكون بمثابة اآللية العالمية لالتفاقية - 10
وال تنص . خاصة بهمؤتمر األطراف نفسه باعتماد البرنامج وميزانية أنشطته ويقر الئحته المالية ال

ولقد أقر مؤتمر األطراف الئحته المالية في . االتفاقية على اشتراآات إلزامية من جانب األطراف
وتنص الالئحة المالية على إعداد واعتماد ميزانية لفترة سنتين، وإنشاء . 1997دورته األولى عام 

تي تستخدم في تمويل ميزانية صندوق عام تقيد به المساهمات العادية التي تقدمها األطراف، وال
آذلك تنص الالئحة على صندوق تكميلي وصندوق خاص يتلقيان المساهمات . أساسية لالتفاقية

اإلضافية والمساهمات األخرى لدعم مشارآة البلدان النامية في دورات مؤتمر األطراف وتيسير 
 .تقديم المساعدات للبلدان النامية المتضررة

 
 إلى جدول إشاري يعتمده مؤتمر األطراف بتوافق اآلراء ات المنتظمةاالشتراآوتستند  - 11

ولألطراف حرية تقديم مساهمات إضافية، وآذلك . استنادا إلى جدول األنصبة في األمم المتحدة
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الدول غير األطراف في االتفاقية والمنظمات الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات 
آانون /يناير 1 لكل سنة تقويمية قبل أو بحلول اشتراآات منتظمةقديم وينتظر ت. غير الحكومية

وعد الثاني من تلك السنة، ويقوم آل طرف بإبالغ األمين بمبلغ المساهمة الذي يعتزم تقديمه وبالم
 . عادية تتعلق بالحسابات والمراجعةاآما تتضمن الالئحة أحكام. المتوقع لسداده

 
 ير المناخاالتفاقية اإلطارية لتغ -يمج

 
ولكنها ال تتضمن . تنص هذه االتفاقية بدورها على آلية مالية تحت توجيه مؤتمر األطراف - 12

أحكام محددة فيما يتعلق بميزانية االتفاقية، أو بمساهمات األطراف، وإن نصت على أن يعتمد 
راف اإلجراءات  أقر مؤتمر األط،وبناء على ذلك. مؤتمر األطراف الالئحة المالية بتوافق اآلراء

وتنص اإلجراءات المالية على إعداد واعتماد، بتوافق اآلراء، . 1995المالية في دورته األولى عام 
آذلك تنص اإلجراءات المالية على مساهمات عادية تقدمها األطراف . ميزانية إدارية لفترة سنتين

ند إلى جدول األنصبة في استنادا إلى جدول إشاري يعتمده مؤتمر األطراف بتوافق اآلراء، ويست
ويمكن لألطراف تقديم . وأرفق جدول إشاري للمساهمات باإلجراءات المالية. األمم المتحدة

مساهمات طوعية إضافة إلى المساهمات العادية، آما نص على تقديم مساهمات طوعية لدعم 
ول، في دورات مشارآة األطراف من البلدان النامية واألطراف من البلدان التي تمر بمرحلة تح

ويطلب من األطراف إبالغ األمين بمقدار المساهمات التي . مؤتمر األطراف واألجهزة الفرعية
وتنص . آانون الثاني من آل سنة/ يناير1يعتزمون تقديمها والتوقيت المتوقع لسدادها قبل 

 المالية اإلجراءات على أحكام مماثلة فيما يتعلق بإنشاء صندوق وحساب خاص على غرار الالئحة
 .في إطار اتفاقية مكافحة التصحر، إضافة إلى أحكام تتعلق بالحسابات والمراجعة

 
 االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي -دال

 
هذه االتفاقية، مثلها مثل اتفاقيتي تغير المناخ ومكافحة التصحر، تنص على آلية مالية تعمل  - 13

اقية أحكاما بشأن اعتماد ميزانية للفترة المالية وتتضمن االتف.  مؤتمر األطرافجيهتحت سلطة وتو
وبناء على ذلك أقر مؤتمر . التالية، وبشأن اعتماد الئحة بتوافق اآلراء تحكم تمويل األمانة

وتنص الالئحة المالية على إنشاء وإدارة حساب . 1994األطراف الئحة مالية في دورته األولى عام 
ويمول حساب األمانة من . تفاقية، بما في ذلك مهام األمانةأمانة يستخدم في الشؤون اإلدارية لال

مساهمات األطراف استنادا إلى جدول أدرج في مرفق بالميزانية، ومساهمات إضافية مقدمة من 
األطراف ومساهمات من الدول من غير األطراف، عالوة على المنظمات الحكومية والمنظمات 

ويحدد مؤتمر األطراف جدول . ية ومن مصادر أخرىالحكومية الدولية والمنظمات غير الحكوم
 1ويستحق تسديد المساهمات في . المساهمات استنادا إلى جدول االشتراآات في األمم المتحدة

 ماليةوتتولى األمانة إعداد مقترحات الميزانية لكل فترة . آانون الثاني من آل سنة تقويمية/يناير
 يتقرر بعد فيما إذا آان اعتماد الميزانية وجدول ولم. العتمادها من جانب مؤتمر األطراف

المساهمات سيكون بتوافق اآلراء، أو باللجوء إلى أغلبية ثلثي األصوات في حالة أال يتسنى 
 .التوصل إلى توافق اآلراء

 
 االستنتاجات واإلجراءات التي يقترح اتخاذها –ثالثا 

 من جانب اللجنة المؤقتة للمعاهدة
 

جنة المؤقتة للمعاهدة أن تستعرض المشروع المرفق لالئحة المالية للجهاز يرجى من الل - 14
الرياسي للمعاهدة، بغرض التوصية ببحثها من جانب الجهاز الرياسي في دورته األولى حسب 

 .طلب المؤتمر
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وفي هذا الصدد، لربما ترى اللجنة المؤقتة للمعاهدة أن من المناسب، بعد مناقشة مبدئية  - 15

، بدعم فني مالئم، جماعة عمل مفتوحة العضوية من الخبراء القانونيينلمسألة، إنشاء لهذه ا
ويمكن عقد جماعة العمل هذه . لدراسة صياغة الالئحة المالية والالئحة الداخلية للجهاز الرياسي

 . أثناء الدورة الحالية للجنة المؤقتة للمعاهدة أو قبل دورتها القادمة مباشرة
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لألغذية  لجهاز الرياسي للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتيةا :1الملحق 

  والزراعة 
 1مشروع الالئحة المالية

 
 1المادة 
  التطبيق

 .للمعاهدة المالية اإلدارةتحكم هذه الالئحة  1-1
 
 المالية المعمول بها فى منظمة األغذية والزراعية على واإلجراءاتتسرى القواعد  1-2

 . ينص على غير ذلكمما ل المعاهدةت نشاطا
 

 2المادة 
  الفترة المالية

 . منظمة األغذية والزراعةفي مع الفترة المالية تتزامنتكون الفترة المالية سنتين تقويميتين  2-1
 

 3المادة 
  الميزانية

  والمصروفات للفترة المالية الخاصة بها، وتقدم بدوالراتاإليراداتتشمل الميزانية   3-1
 .الواليات المتحدة

 
 فضال عن المعلومات والمالحق والبيانات ،تشمل الميزانية برنامج العمل للفترة المالية  3-2

 .يطلبها الجهاز الرياسيالتفسيرية التى قد 
 
3
 

 :وتشمل الميزانية  3-
 بمقتضى المادة  المتعاقدةلألطراف المتعلقة باالشتراآات العادية اإلداريةالميزانية   )أ(

) ج(و) ب (1-5واشتراآات أخرى تقدم للميزانية اإلدارية بموجب المادة ) أ (5-1
 ).و (1-5من منظمة األغذية والزراعة بموجب المادة إضافة إلى االشتراآات 

 تتوافر خالل الفترة المالية من التياألخرى الميزانيات الخاصة المتعلقة باألموال   )ب(
 ).جـ(و ) ب (1-5 المساهمات المقدمة بموجب المادة

 
 .رفعها للجهاز الرياسيي الميزانية وألمينعد اي  3-4
 
3
 

 :تيمن اآلللفترة المالية تتألف الميزانية اإلدارية   5-
 .بموجب المعاهدة بما في ذلك مصروفات األمانة اإلداريةلمصروفات المخصصات ل )أ(
 المصروفات غير المنظورةو )ب(
 

                                        
  يل مشروع الالئحة الماليةمالحظة بشأن تعد 1

عدل مشروع الالئحة المالية بالصيغة التي قدم بها إلى الدورة األولى للهيئة بوصفها اللجنة المؤقتة للمعاهدة لكي تتوافق مع  
 .لية دراستها في االتفاقيات الدولية األخرى التي أبرمت مؤخرا ولتوضيح اإلجراءات الماىاللوائح المالية التي اعتمدت أو تجر
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ي الميزانية قل داخل آل بند من بنود االعتمادات الرئيسية فلألمين أن يجري عمليات ن  3-6
آما يجوز لألمين أن يجري عمليات نقل فيما بين بنود االعتمادات هذه . اإلدارية المعتمدة

  .حتى الحدود التي قد يرى المجلس الرياسي أنها مالئمة
 
مة بمقتضى المادة تصرف الميزانية الخاصة في األغراض المحددة في المساهمات المقد  3-7
 ).جـ(و ) ب (5-1
 

 4المادة 
  االعتمادات

 بتحمل لألمين االعتمادات الخاصة بها تفويضا عتبرت، الميزانية اإلداريةبعد اعتماد  4-1
 من أجلها أقرت االعتمادات وفى حدود التي لألغراض وإجراء المدفوعاتااللتزامات 

 .المبالغ المعتمدة
 
 االحتفاظ بها غير مصفاة فى نهاية الفترة المالية عن سنة سابقة أوتلغى أية التزامات  4-2

 . عندما تظل هذه االلتزامات مستحقةلصرفها في المستقبل
 

 5المادة 
  تدبير األموال

5
 

 :تتكون موارد المعاهدة مما يلي 1-
استنادا إلى جدول اشتراآات إشاري المتعاقدة المساهمات الطوعية من األطراف  )أ(

 استنادا إلى جدول اشتراآات ،حسب ما يعتمده الجهاز الرياسي بتوافق اآلراء
يعتمده من حين آلخر مؤتمر منظمة األغذية والزراعة ويعدل بحيث يضمن أال تقل 

 في المائة من المجموع، وأال تتجاوز أي من 0.01 عن طرف متعاقدمساهمة أي 
في المائة من المجموع، وأال تتجاوز أي مساهمة من طرف من أقل  25المساهمات 
  في المائة من المجموع؛0.01البلدان نموا 

إضافة إلى المساهمات المتعاقدة المساهمات الطوعية التي تقدمها األطراف  )ب(
 ؛ لألغراض التي تحدد باالتفاق بين المساهم واألمينأعاله) أ(بمقتضى الفقرة 

ى التي تقدمها اإلطراف غير المتعاقدة والمنظمات غير خراألطوعية ال مساهماتال )جـ(
 بما ،الحكومية أو آيانات أخرى لألغراض التي تحدد باالتفاق بين المساهم واألمين

من البلدان النامية المتعاقدة  لدعم مشارآة ممثلي األطراف في ذلك المساهمات
ي الجهاز الرياسي وأجهزته واألطراف التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، ف

 الفرعية؛
  المالية السابقة؛اتلفتراالرصيد الحر المرحل من اعتمادات  )د(
  المعني؛حسابإيرادات متنوعة متصلة بال )هـ(
فيما يتعلق بالمصروفات التي فعليا  بها منظمة األغذية والزراعة المبالغ التي تساهم )و(

 .تتحملها
 

ى اعتماده جدول االشتراآات االشاري المشار إليه في الفقرة يجري المجلس الرياسي، لد 5-2
 .تعديالت لمراعاة االختالف في العضوية بين المعاهدة ومنظمة األغذية والزراعة) 1(

 
 ):أ (1-5فيما يتعلق بالمساهمات المقدمة بمقتضى المادة  5-3
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آانون الثاني /اير ين1آل سنة تقويمية قبل أو بحلول عن  أن تسدد المساهمات يتوقع )أ(
 من تلك السنة؛

يبلغ آل طرف األمانة، في وقت مبكر مسبقا بقدر اإلمكان قبل الموعد المستحق  )ب(
 .للمساهمات، بمبلغ المساهمات التي سيقدمها والتوقيت المتوقع لسدادها

يسدد أي طرف متعاقد جديد اشتراآات في الميزانية اإلدارية للفترة المالية التي  )جـ(
 فيها عضويته حيز التنفيذ، ويبدأ هذا االشتراك بربع ما هو مطلوب من تدخل

 .العضو المعني
 

 حدود البند ذي الصلة في نطاقتحدد المصروفات التي تتحملها منظمة األغذية والزراعة  5-4
 .من ميزانية المنظمة التي اعتمدها المؤتمر

 
ة األغذية والزراعة في تغطية  التي ليست أعضاء في منظم المتعاقدةتساهم األطراف 5-5

 .المصروفات التي تتحملها المنظمة بمبالغ متناسبة يحددها المدير العام
 
مول المصروفات المدرجة في ي أن لألمينإلى حين تلقي المساهمات السنوية، يرخص  5-6

 .الحساب العامالميزانية من الرصيد الحر من 
 
من األطراف، تقسم حصة آل طرف عن طرف كل لاالشارية  السنوية الشتراآاتلتحديد ا 5-7

 يستحق أحدهما الدفع في ،أعاله، إلى قسطين متساويين) أ (1الفترة المالية بمقتضى المادة 
 .السنة التقويمية األولى واآلخر في السنة التقويمية الثانية من الفترة المالية

 
ة، باشتراآاتها اإلشارية السنوية يبلغ األمين األطراف المتعاقدة، في بداية آل سنة تقويمي 5-8

 .فى الميزانية
 
 أو ما يعادلها من الواليات المتحدة في الميزانية اإلدارية بدوالرات الشتراآاتتسدد جميع ا 5-9

 حالة سداد المساهمات بعملة قابلة للتحويل بخالف دوالرات يوف. العمالت القابلة للتحويل
تحويل العملة في المصارف الساري يوم سعر هو ، يكون السعر المطبق الواليات المتحدة
 .تثبيت المدفوعات

 
د حاجة فورية لها، حسب تقدير المدير العام لمنظمة ـات التي ال توجـر االشتراآـتستثم 5-10

ة عن ذلك في الحساب ـرادات الناجمـ وتقيد اإلي.نـاور مع األميـ بالتش،األغذية والزراعة
 .2-6يها في المادة المعني أو الحسابات المشار إل

 
 6المادة 
  األموال

 األغذية  وأية متحصالت أخرى فى حساب أمانة تديره منظمةالمساهماتتودع جميع   6-1
 .والزراعة

 
األغذية والزراعة ، تحتفظ منظمة 1-6 فى المادة إليهوفيما يتعلق بحساب األمانة المشار   6-2
 : التاليةحساباتبال
 

 ،)أ (1-5ت المسددة بمقتضى المادة الشتراآاتحصالت جميع احساب عام تقيد فيه م )أ(
إلى جانب أية مساهمات إضافية لتغطية مصروفات الميزانية اإلدارية مقدمة من 
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 والمنظمات غير الحكومية والكيانات  واألطراف غير المتعاقدة المتعاقدةاألطراف
قة فيما يتصل ، وأية مبالغ أخرى مستح)جـ(و ) ب (1-5األخرى إعماال للمادة 

 والتي تسدد منها المصروفات ،)هـ(و ) د (1-5 بمقتضى المادة بالحساب العام
 ؛المقيدة على الميزانية اإلدارية السنوية

و ) ب (1-5حساب خاص تقيد به المساهمات األخرى التي تدفع بمقتضى المادة  )ب(
 1-5 المادة  والمبالغ األخرى المستحقة فيما يتعلق بالحساب الخاص بمقتضى)جـ(
 ؛)هـ(و ) د(

 مقابل يسدد الجهاز الرياسي لمنظمة األغذية والزراعة مقابال للخدمات التي تقدمها )جـ(
 وأجهزته الفرعية وأمانة ، للجهاز الرياسياإلداري والتشغيلي الدعمخدمات 

 وفقا للشروط التي ،)ب(و) أ(المعاهدة وذلك من األموال المشار إليها في الفقرتين 
 .ها من وقت آلخر األجهزة الرياسية لمنظمة األغذية والزراعةتحدد

 
يحتفظ في الحساب العام باحتياطي رأس المال العامل بمستوى يحدده من وقت آلخر   6-3

 والغرض من احتياطي رأس المال العامل هو ضمان .الجهاز الرياسي بتوافق اآلراء
  وتعاد المسحوبات من احتياطي .استمرارية العمليات في حالة حدوث نقص في النقدية
 .رأس المال العامل من االشتراآات في أسرع وقت ممكن

 
 7المادة 

  الحسابات والمراجعة
تخضع الحسابات واإلدارة المالية لجميع األموال التي تحكمها الالئحة المالية، لعملية  7-1

 .المراجعة الداخلية والخارجية لمنظمة األغذية والزراعة
 
منظمة األغذية والزراعة لألطراف المتعاقدة، خالل السنة الثانية من الفترة المالية،  تقدم 7-2

آما تقدم المنظمة لألطراف .  آشف حساب مؤقت عن السنة األولى من الفترة المالية
 .المتعاقدة، في أسرع وقت ممكن، آشف حساب معتمد نهائي عن الفترة بأآملها

 
 8المادة 

  التعديالت
 .بتوافق اآلراءعدل هذه الالئحة يأن جهاز الرياسي لليجوز  8-1
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في  لتصحر ا المالية لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحةالقواعد :2الملحق 

 البلدان التي تعاني 
 وبخاصـة في أفريقيا،  أو مــن التصحــر،/من الجفاف الشديد و

 وألمانته الدائمة ولهيئاته الفرعية
 

 النطـــاق
 

تنظم هذه القواعد اإلدارة المالية لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة  -1
 ولهيئاته ،أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا/التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و

ق بد، تطعليه تحديدا في هذه القواعوفيما يتعلق بما هو غير منصوص . الفرعية وألمانته الدائمة
 .اللوائح والقواعد المالية لألمم المتحدة

 
 الفترة المالية

 
 . تكون أولى سنة تقويمية منهما سنة زوجية،قوام الفترة المالية سنتان -2
 

 الميزانية
 

يقوم رئيس األمانة بإعداد تقديرات للميزانية لفترة السنتين التالية بدوالرات الواليات  -3
ويوجه رئيس األمانة . النفقات المسقطة لكل سنة من فترة السنتين المعنيةالمتحدة تبين اإليرادات و

هذه التقديرات إلى آافة األطراف في االتفاقية قبل افتتاح الدورة التي سيعتمد مؤتمر األطراف فيها 
 .الميزانية، بتسعين يوما على األقل

 
ذه الميزانية، بالنظر في يقوم مؤتمر األطراف، قبيل بدء الفترة المالية التي تغطيها ه -4

تقديرات الميزانية ويعتمـد بتوافـق اآلراء ميزانية أساسية تأذن بنفقات غير النفقات المشار إليها في 
 .10 و9الفقرتين 

 
يشكل اعتماد مؤتمر األطراف للميزانية األساسية سندا لرئيس األمانة لعقد التزامات  -5

رار االعتمادات وفي حدود المبالغ التي ووفق عليها، ولسداد مبالغ لألغراض التي تم ألجلها إق
شريطة أن تكون هذه االلتزامات على الدوام مغطاة باإليراد ذي الصلة، ما لم يأذن مؤتمر 

 .األطراف تحديدا بغير ذلك
 
يحق لرئيس األمانة أن يجري تحويالت داخل آل بند رئيسي من بنود االعتمادات في  -6

ويحق لرئيس األمانة أن يجري تحويالت بين بنود االعتمادات هذه في . عتمدةالميزانية األساسية الم
 .حدود المبالغ التي قد يرى مؤتمر األطراف أنها مناسبة

 
 الصناديق

 
وتقيد . ام لالتفاقية يديره رئيس األمانةيقوم األمين العام لألمم المتحدة بإنشاء صندوق ع -7

 فضال عن أي ،)أ( 12مقدمة وفقا للفقرة الفرعية لحساب هذا الصندوق العام المساهمات ال
، عمال  لتعويض المصروفات التي أنفقت من الميزانية األساسيةمساهمات إضافية أخرى مقدمة

، من الحكومة المضيفة لألمانة واألمم المتحدة من أجل )ج( 12و )ب( 12بالفقرتين الفرعيتين 

CGRFA/MIC\J3406a 



CGRFA/MIC-2/04/8 10 
 

 على الصندوق العام آافة النفقات من الميزانية وتحّمل. مقابلة النفقات من الميزانية األساسية
 .5األساسية التي تتكبد عمال بالفقرة 

 
 يقرر مؤتمر األطراف عاملويتم في إطار الصندوق العام استبقاء احتياطي لرأس مال  -8

 هو آفالة استمرار  العاملوالغرض من احتياطي رأس المال. بتوافق اآلراء حجمــه من حين آلخر
وتسدد المسحوبات من احتياطي رأس المال . في حالة حدوث أي نقص مؤقت في النقديةالعمليات 
 . من المساهمات بأسرع ما يمكنالعامل

 
ويتلقى . صندوق تكميلي يديره رئيس األمانةويقوم األمين العام لألمم المتحدة بإنشاء  -9

خالفا  ،)ج(و) ب(12الصندوق التكميلي المساهمات المقدمة بموجب الفقرتين الفرعيتين 
، لما 15، بما في ذلك المساهمات المخصصة، وفقا للفقرة 10و 7للمساهمات المحددة في الفقرتين 

 :يلي
 

دعم اشتراك بعض ممثلي المنظمات غير الحكومية من البلدان النامية األطراف  )أ(
 المتأثرة، والسيما أقلها نموا، في دورات مؤتمر األطراف؛

من ) ج( 2 مساعدة للبلدان النامية المتأثرة وفقا للفقرة الفرعية تيسير ما يقدم من )ب(
  من االتفاقية؛7والفقرة ، 23المادة 

 .غير ذلك من األغراض المالئمة المتسقة مع أهداف االتفاقية )ج(
 

ى ـويتلق. ره رئيس األمانةـاص يديـيقوم األمين العام لألمم المتحدة بإنشاء صندوق خ - 10
، من المساهمات المخصصة )ج( و )ب( 12ما يقدم، عمال بالفقرتين الفرعيتين الصندوق الخاص 

لدعم اشتراك ممثلي البلدان النامية، وبصفة خاصة أقل البلدان نموا، األطراف المتأثرة بالتصحر 
 .أو الجفاف، وبخاصة البلدان الواقعة في أفريقيا، في دورات مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية/و
 

 فإنه يخطر األمين العام ،رر مؤتمر األطراف إنهاء صندوق أنشئ عمال بهذه القواعدإذا ق -11
ويقوم مؤتمر . لألمم المتحدة بذلك قبل ستة أشهر على األقل من التاريخ الذي يقرره لإلنهاء

األطراف، بالتشاور مع األمين العام لألمم المتحدة، بالبت في توزيع أية أرصدة غير مرتبط بها 
 .د آافة نفقات التصفيةبعد سدا
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 المساهمات
 

 :تتألف موارد مؤتمر األطراف مما يلي -12
 

المساهمات المقدمة آل سنة من األطراف في االتفاقية باالستناد إلى الجدول  )أ(
 وباالستناد إلى جدول ،اإلرشادي المعتمد بتوافق اآلراء من قبل مؤتمر األطراف

لجمعية العامة معدال من حين آلخر لكفالـة أال األنصبة لألمم المتحدة آما تعتمده ا
 وأال يتجاوز أي إسهام ، في المائـة من المجموع0.01يسهـم أي طـرف بأقـل من 

 0.01 في المائة من المجموع وأال يتجاوز إسهام أي طرف من أقل البلدان نموا 25
 في المائة من المجموع؛

ضافة إلــى المساهمات المقدمة عمال أيـة مساهمات أخــرى تقدمهــا األطراف باإل )ب(
 ؛)أ(بالفقرة الفرعية

المساهمات المقدمة من الدول غير األطراف في االتفاقية، فضال عن المنظمات  )ج(
 الحكومية والحكومية الدولية وغير الحكومية وغيرها من المصادر؛

الخاصة الرصيد غير المرتبط به من االعتمادات من الفترات المالية السابقة  )د(
 بالصندوق المعني؛

 .إيرادات متنوعة خاصة بالصندوق المعني )هـ(
 

 ،)أ( 12يقوم مؤتمر األطراف، في اعتماده جدول األنصبة المشار إليه في الفقرة الفرعية  -13
 فضال عن ،بإدخال تعديالت يراعي فيها إسهامات األطراف التي ليست أعضاء في األمم المتحدة

 .امل االقتصادي اإلقليمي التي هي أطرافإسهامات منظمات التك
 

 :)أ( 12وفيما يتعلق بالمساهمات المقدمة بموجب الفقرة الفرعية  -14
 

 آانون 1تكون المساهمات عن آل سنة تقويمية متوقعة السداد قبل أو بحلول  )أ(
 يناير من تلك السنة؛/الثاني

ممكن، بإبالغ رئيس يقوم آل طرف، قبل تاريخ تسديد المساهمة بأبكر موعد  )ب(
 .األمانة بمبلغ المساهمة الذي ينوي تقديمه عن تلك السنة وبالموعد المتوقع للتسديد

 
 وفقا لألحكام )ج( و )ب( 12تستخدم المساهمات التي تقدم عمال بالفقرات الفرعية  -15

وتوضع . يةوالشروط التي يتفق عليها رئيس األمانة والجهة المساهمة بما يتمشى مع أهداف االتفاق
، حسب االقتضاء، في حسابات 9المساهمات المقدمة إلى الصندوق التكميلي المشار إليه في الفقرة 

 . فرعية
 

، الدول ومنظمات التكامل االقتصادي )أ( 12المساهمات التي تدفعها، عمال بالفقرة الفرعية  -16
عينة تحسب لكل منها على أساس اإلقليمي التي تصبح أطرافا في االتفاقية بعد بداية فترة مالية م

وتجري التسويات المترتبة على ذلك في نهاية آل . نسبة ما عليها فيما تبقى من تلك الفترة المالية
 .فترة مالية بالنسبة لبقية األطراف

 
تدفع آل المساهمات بدوالرات الواليات المتحدة األمريكية أو بما يعادلها بعملة قابلة  -17

 .دة، بعد التشاور مع رئيس األمانةصرفي يعّينه األمين العام لألمم المتحللتحويل في حساب م
 

يقر رئيس األمانة فورا بكل التبرعات المعلنة والمساهمات ويحيط األطراف علما مرة في  -18
 .السنة بحالة التبرعات المعلنة ودفع المساهمات
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ال، بعد لمساهمات التي ال تلزم في الحام لألمم المتحدة اــاد األمين العــر حسب اجتهــتستثم -19

 الناتج عن ذلك لحساب الصندوق ذي الصلة أو الصناديق اإليرادويقيد . التشاور مع رئيس األمانة
 . 10و 9 و7ذات الصلة المشار إليها في الفقرات 

 
 الحسابات ومراجعتها

 
قواعد لعملية المراجعة تخضع الحسابات واإلدارة المالية لكل الصناديق التي تحكمها هذه ال -20

 .الداخلية والخارجية للحسابات في األمم المتحدة
 

وخالل السنة الثانية من الفترة المالية تقدم األمم المتحدة إلى األطراف بيانا مؤقتا  -21
 ،آما تقوم األمم المتحدة في أقرب وقت ممكن عمليا. بالحسابات عن السنة األولى من الفترة المالية

 .طراف ببيان نهائي مراجع لحسابات الفترة المالية آلهابموافاة األ
 تكاليف الدعم اإلداري

 
يقوم مؤتمر األطراف، بمقتضى الشروط التي يتفق عليها اتفاقا متبادال من حين آلخر بينه  -22

 7وبين األمم المتحدة، بتسديد ما هو مستحق لألمم المتحدة من الصناديق المشار إليها في الفقرات 
 تبعا للحالة وذلك مقابل الخدمات المقدمة، بما في ذلك إدارة الصندوق ذي الصلة من ،10و  9و 

 .قبل األمم المتحدة، إلى مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية وأمانته الدائمة
 التعديالت

 
 .يعتمد مؤتمر األطراف بتوافق اآلراء أي تعديل يتم إدخاله على هذه القواعد -23
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