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 مقدمة -أوال
 
اد ميزانية لالجتماع األول للجهاز الرياسي وألي اجتماعات         سترغب اللجنة المؤقتة في إعد     - 1

دها رر عق د تق از   .أخرى ق اع األول للجه ى االجتم دة حت رة الممت ة الفت ويجب أن تغطي الميزاني
 .فيعّد الجهاز الرياسي بعد ذلك الميزانية الخاصة به  .الرياسي وأن تشمله

 
ة اإلشارية  وأخذ االجتماع األول للجنة المؤقتة علمًا ب - 2 ا   .1برنامج العمل المدمج وبالميزاني آم

وقرر، شريطة توافر   . 2003/2004درس االجتماع األول للجنة المؤقتة مشروع برنامج عمل للفترة          
 :الموارد الكافية من خارج الميزانية، عقد اجتماعات لكل من

واد    • ل الم د لنق اق الموح روط االتف ة بش راء المعني ة الخب ة مق (جماع ر آلف  391 945ّدرة آخ
 ؛)دوالرًا أمريكيًا

از الرياسى                     جماعة • ة للجه ة والالئحة المالي ة بالالئحة الداخلي  عمل مفتوحة العضوية معني
   ). دوالرًا أمريكيًا608 065آخر آلفة مقّدرة (وباالمتثال 

 
ة               - 3 وارد من خارج الميزاني ا يكفي من الم رد م م ي  ورغم ما بذلته األمانة من جهود جّبارة، ل

ة العضوية ل المفتوح ة العم اع جماع د اجتم ة بشروط   .لعق راء المعني ة الخب اع جماع د اجتم وعق
واد من           ل الم ى    4االتفاق الموحد لنق وبر  8 إل ة من           2004تشرين األول    / أآت دعوة آريم ، لكن فقط ب

   .ولم تتوافر األموال لالستعانة بموظفين إضافيين في األمانة  .المفوضية األوروبية
 
رة   و - 4 ة للفت ل والميزاني امج العم ي برن ام ف دير الع رح الم داده 2004/2005اقت ام بإع ذي ق  2 ال

ة  360 000بإتاحة مبلغ  ة المؤقت  . دوالر أمريكي من البرنامج العادي يخصص للعملية المواآبة للجن
ى اعت      180 000وبناء على الميزانية التي أقرها المؤتمر، لم يتح سوى مبلغ             ار   دوالر أمريكي، عل ب

ة خاصة    ة        .أّن هذا المجال يحظى بعناي ذه الوثيق د إعداد ه ذلك، عن ، آانت  )2004آب /أغسطس (آ
غ                د أتاحت مبل ة ق  257 684حكومات أيرلندا واليابان والنرويج وأسبانيا والواليات المتحدة األمريكي

ديم مبل                     د بتق ا جرى التعّه ة فيم دره     دوالرًا أمريكيًا على شكل موارد من خارج الميزاني غ إضافي ق
دمج       . دوالر أمريكي371 600 امج العمل الم هذا بالمقارنة مع االحتياجات اإلجمالية المبّينة في برن

 . دوالرًا أمريكيًا2 886 965والميزانية اإلشارية التي أعّدت لالجتماع األول للجنة المؤقتة وقدرها 
 
ة    ومن المتوقع بالنسبة إلى مجمل األموال من البرنامج ا   - 5 لعادي والموارد من خارج الميزاني

ولن تتاح أي   .المتاحة حاليًا أو التي جرى التعّهد بها، أن تستخدم لعقد االجتماع الثاني للجنة المؤقتة
از                      اع األول للجه رة التي تسبق االجتم موارد ألي اجتماعات قد تقرر اللجنة المؤقتة عقدها في الفت

  .لالجتماع األول للجهاز الرياسي نفسه غير متوافرة بعدآما أّن الموارد المخصصة   .الرياسي
 منهجية إعداد الميزانية -ثانيا

 
وهي ستعرض     . مصفوفة تحدد فيها المكونات الرئيسية في الميزانيةالمرفق األولترد في  - 6

ى عدد االجتماعات ونوع                       ثًال بالنسبة إل أنها، م رار بش اذ ق ة اتخ ا  خالل اجتماع اللجنة المؤقتة بغي ه
  .واالنعكاسات على االحتياجات اإلجمالية في الميزانية

 
 عناصر برنامج العمل والميزانية ما بين الدورات -ثالثا

 
 األمانة -ألف

                                                      
 .CGRFA/MIC-1/02/REPالمرفق هاء بالوثيقة   1
 .C2003/3 وثيقة المؤتمر  2
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ة وتواصل                - 7 ة المؤقت تعمل أمانة هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة بصفتها أمانة اللجن

ي تتألف من موظفين من الفئة الفنية وثالثة موظفين  وه  .في نفس الوقت إدارة برنامج الهيئة برّمته
ع    .من فئة الخدمات العامة ولديها أيضًا في الوقت الراهن موظف فني مساعد واحد واستشاري رفي

  .المستوى واحد في إطار إعارة قصيرة األجل من المملكة المتحدة
 
ة، اتسع نطاق              - 8 ة الدولي ا أدى         وبعد انتهاء المفاوضات بشأن االتفاقي ة مم ادي للهيئ العمل الع

ة     اد عمل األمان ى ازدي ى            .أيضًا إل م عل د من الموظفين يترآز عمله تعانة بالمزي د من االس ذا ال ب ل
المعاهدة الدولية آي يتسنى لألمانة تقديم المستوى الكافي من الدعم الستكمال العملية المواآبة للجنة 

اب         ويمكن نقل هؤالء الموظفين إلى أمانة .المؤقتة ذلك في أعق رار ب ا يتخذ ق ة حالم دة الدولي  المعاه
  .االجتماع األول للجهاز الرياسي

 
ل استقصاء المعلومات             - 9 ة أنشطة من قبي ة تأدي ى األمان وتحضيرًا لالجتماعات، قد يطلب إل

ام       .عن مجموعة من القضايا وتحليلها وع من المه ذا الن ة ه وإّن أآثر الطرق المجدية اقتصاديًا لتأدي
رات قصيرة اريين لفت تخدام استش د  ل.هي من خالل اس ي إضافة بن ة ف ة المؤقت د ترغب اللجن ذا ق

 .خاص باالستشاريين في ميزانيتها األساسية
 

امج    -10 ًا لبرن ة تبع ة لألمان دنيا الالزم ات اإلضافية ال ى االحتياج الي إل دول الت ي الج ار ف ويش
 . المبّينة أدناهالعمل الممكن التي سيعّد استنادًا إلى العناصر

 
  )بالدوالر األمريكي (الكلفة

2005 2006 
 منسق رفيع المستوى للسياسات من فئة        1
 5ف

180,000 182,000 

ة  1 ن فئ دة م ي المعاه دعم ف ؤول ال  مس
 3ف

145,000 147,000 

 71,000   68,000   4 مشرف من فئة خ ع 1
 61,000   59,000   3 أمين من فئة خ ع 1

 156,000 156,000 تشاريةخدمات اس
 617,000 608,000 المجموع الفرعي                        

 37,000   36,000   %)6(تكاليف خدمة المشاريع 
 المجموع                        

 
644,000 654,000 

 
 االجتماعات -باء

 
د أي اجتم               -11 رة        سترغب اللجنة المؤقتة في أن تقرر ما إذا آان يجدر عق اعات أخرى في الفت

از الرياسي    اع األول للجه ذه        .التي تغطيها الميزانية، باإلضافة إلى االجتم د يكون من ضمن ه وق
 :االجتماعات غيرها من االجتماعات لكل من

 اللجنة المؤقتة نفسها؛ •
 جماعة الخبراء المعنية بشروط االتفاق الموحد لنقل المواد؛ •
ياسى  معنية بالالئحة الداخلية والالئحة المالية للجهاز الر      جماعة العمل المفتوحة العضوية ال     •

 .وباالمتثال
 

ة              -12 ة مخصصة لبحث إمكاني ة فني أليف لجن ة في ت ة المؤقت د ترغب اللجن ّدم، ق ا تق فضًال عم
ل    تراتيجية التموي ورة اس ي بل ر ف ع أآث ة      . 3التوس ة الفني اع للجن د اجتم ى عق دعوة إل ال ال ي ح وف

دتها    ا وم ا ومهامه ة     .المذآورة، سيتعين على اللجنة المؤقتة أن تحدد ترآيبته اس الترآيب ويمكن اقتب

                                                      
إعداد مشروع استراتيجية تمويل المعاهدة لبحثها من قبل الجهاز : CGRFA/MIC-2/04/4 من الوثيقة 39أنظر الفقرة   3

 .الرياسي
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ة والزراعة    ة لألغذي ا   .من جماعة العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية النباتي آم
ى ضو         ا عل د مهامه د      يمكن تحدي ال      8ء مناقشات البن إعداد مشروع استراتيجية      :  من جدول األعم

 .ويمكن أن تتراوح مدتها بين ثالثة وخمسة أيام .تمويل للمعاهدة
 

ا                    -13 ذآورة أعاله، بم وترد في الجدول أدناه التكاليف المقّدرة لكل اجتماع من االجتماعات الم
 : خدمة المشاريعفي ذلك مشارآة البلدان النامية لكن باستثناء تكاليف

 
 االجتماع

 
التكاليف المقدرة 

 لالجتماع
 المجموع مشارآة البلدان النامية

 ) أيام5(االجتماع األول للجهاز الرياسي 
 

575,000 287,5004 862,5005 

اق  روط االتف ة بش راء المعني ة الخب جماع
 الموحد لنقل المواد

  أيام3 •
  أيام5 •

 
 

125,000 
160,000 

 
 

135,000 
155,000 

 
 

260,000 
315,000 

ة    ة العضوية المعني ل المفتوح ة العم جماع
از   ة للجه ة المالي ة والالئح ة الداخلي بالالئح

 الرياسى وباالمتثال
  أيام3 •
  أيام5 •

 
 
 

135,000 
170,000 

 
 
 

255,000 
295,000 

 
 
 

390,000 
465,000 

 6جماعة العمل الفنية
  أيام3 •
  أيام5 •

 
120,000 
155,000 

 
55,000 
65,000 

 
175,000 
220,000 

 تكاليف أخرى -جيم
 

ية،    -14 ر الماض ي عش هر اإلثن ي األش ه  أًُف ا مجموع فر   57 891نفق م ى س ًا عل  دوالرًا أمريكي
ات             المسؤولين لحضور االجتماعات الدولية الرامية إلى الترويج للمعاهدة وعلى المطبوعات والبيان

ة ال    .  وغير ذلك  بغرض الترويج للمعاهدة،   ة تخصيص            وسترغب اللجن ة في البحث في إمكاني مؤقت
 .مبلغ لتغطية هذه التكاليف اإلضافية في الميزانية

 
 تمويل الميزانية -رابعا

 
 لتأمين موارد من     2004 و 2003ذلت جهود ملحوظة في عامي       أعاله، بُ  4آما ُذآر في الفقرة      -15

َق النجاح المر   ة      .جو خارج الميزانية من أجل تنفيذ المعاهدة، غير أنها لم تل ود المبذول ا أّن الجه آم
 .حّولت الموارد البشرية المحدودة جدًا عن العمل المباشر على المعاهدة

 
أمين      -16 ة ت هيل عملي بل تس ي س ي البحث ف ة ف ة المؤقت د ترغب اللجن ّدم، ق ا تق ي ضوء م وف

دى األمان    دودة ل وارد المح تخدام الم ل اس ة تفعي ة بغي ارج الميزاني ن خ ة م وارد الكافي ة الم ة وإتاح
    .التمويل الالزم في الوقت المناسب

 

                                                      
 من البلدان النامية قد تكون أطرافًا متعاقدة 65درة لمشارآة مندوب واحد من البلدان النامية، على اعتبار أّن الكلفة المق  4

وبنفس الطريقة الحسابية، فمن شأن مشارآة مندوَبين أن يرفع آلفة مشارآة . عند عقد االجتماع األول للجهاز الرياسي
 ). دوالر أمريكي1 160 000لفة اإلجمالية لالجتماع الك( دوالر أمريكي 585 000البلدان النامية إلى 

 أيام بمشارآة مندوَبين من 10ة الجتماع مدته ــة اإلجماليــتقّدر الكلف.  أيام5ه ــة المقدرة الجتماع مدتــف اإلجماليــالتكالي  5
ر أمريكي؛ مشارآة البلدان  دوال820 000 :التكاليف المقدرة لالجتماع( دوالر أمريكي 1 555 000البلدان النامية بنحو 

 ). دوالر أمريكي735 000: النامية
 من آل من أفريقيا 5( دولة عضوًا 27استنادًا إلى ترآيبة جماعات العمل الفنية الحكومية الدولية التابعة للهيئة، أي   6

 ).نوب غرب المحيط الهادي من أمريكا الشمالية وج2 من الشرق األدنى؛ 3وأوروبا وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي؛ 
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 التوجيهات المطلوبة من اللجنة المؤقتة-خامسا
 

 :يرجى من اللجنة المؤقتة -17
 ؛10الموافقة على االحتياجات اإلضافية المقترحة من الموظفين والمشار إليها في الفقرة  •
 تي تغطيها هذه الميزانية؛اإلشارة إلى االجتماع الذي قد ترغب في عقده خالل الفترة ال •
 .الموافقة على ميزانيتها وعلى برنامج عملها •

 
ا أن تحدد                    -18 ة مخصصة، يرجى منه وإذا قررت اللجنة المؤقتة عقد اجتماع لجماعة عمل فني

 .ترآيبتها ومهامها ومدتها
 

الواجب آما يرجى من اللجنة المؤقتة أن تسدي المشورة إلى األمانة بالنسبة إلى اإلجراءات     -19
دان        .اتخاذها لتأمين الموارد اإلضافية الالزمة من خارج الميزانية د ترغب البل ذا الصدد، ق وفي ه

 .المانحة في تقديم تعهداتها في سياق االجتماع
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 إلعداد الميزانية تمهيدًا للموافقة عليها من جانب اللجنة المؤقتة للمعاهدة مصفوفة: مرفق
 ية لألغذية والزراعةالدولية بشأن الموارد الوراث

 حتى االجتماع األول للجهاز الرياسي وبما يشمله:  التي تغطيها الميزانيةالفترة
 
األمانة واالجتماع وتكاليف  

 أخرى
الميزانية  مشارآة البلدان النامية

 اإلجمالية

 الكلفة العدد 
بالدوالر (

 )األمريكي

عدد 
المشارآين 
 المدعومين

الكلفة 
بالدوالر (

 )األمريكي

 
 

  األمانة-ألف 
 )5ف(منسق رفيع المستوى للسياسات 

 )3ف(مسؤول الدعم في المعاهدة 
 )4خ ع(مشرف 

 )3خ ع(أمين 
 خدمات استشارية

المجموع الفرعي                          
 %)6( تكاليف خدمة المشاريع -باء 

 
  مجموع تكاليف األمانة–جيم 

 
 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 

180,000 
145,000 

  68,000 
  59,000 

156,000 
 

608,000 
 

  36,000 
 

644,000 

   

  االجتماعات-دال 
 الجهاز الرياسي •
روط     • ة بش راء المعني ة الخب جماع

 االتفاق الموحد لنقل المواد
ة العضوية  • ل المفتوح ة العم جماع

ة والالئحة       المعنية بالالئحة الداخلي
 المالية للجهاز الرياسى وباالمتثال

 لمخصصةجماعة العمل الفنية ا •
 المجموع الفرعي                               

 %)6( تكاليف خدمة المشاريع -هاء 
 

  مجموع تكاليف االجتماعات-واو

   
 

130 
 
34 

 
 

6 5 
14 

  

  تكاليف أخرى–ي از
 السفر والمطبوعات •
 %)6( تكاليف خدمة المشاريع -حاء

  مجموع التكاليف األخرى–طاء 
          

  
60,000 
3,600 

63,600 

   

       )طاء+ واو + جيم ( المجموع الكلي –ياء
 


