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 2006/2007زانية للفترة المالية مشروع برنامج العمل والمي
 

  المقدمة–أوًال 
 

 . ميزانية للمعاهدةالرياسيالجهاز من المعاهدة بأن يقر ) د(3-19تقضي المادة  -1
اللجنة عددا من القرارات وأعربت عن العديد من اآلراء فيما يتعلق ببرنامج العمل واتخذت . 1"

 .الوثيقةهذه  والتي وردت في 2الرياسىوالميزانية للجهاز 

 الوثيقة، والعناصر المحتملة لبرنامج لمعتمدة فىالمنهجية ا: وتستعرض هذه الوثيقة بإيجاز -3
يزانية، والعناصر الرئيسية للميزانية، وإجراءات ، وطابع الم2006/2007 في الرياسيالجهاز عمل 

 .وضع الميزانية
وهذه مسألة تخص . والجدير باإلشارة، أن هذه الدراسة ال تعالج مسألة آيفية تمويل الميزانية -4

 .  من جدول األعمال6 والتي سوف تدرس في إطار البند للجهاز الرياسيالالئحة المالية 
  المنهجية–ثانيا 

 وحسابات األمانة الخاصة المقترحة في    ،األساسيةلوثيقة هيكل الميزانية اإلدارية   تستخدم هذه ا   -5
 : وفي هذا الهيكل، تتكون الميزانية من األجزاء الرئيسية الثالثة.3"

 ؛األساسيةالميزانية اإلدارية  •
اص   • اب خ ابات(حس مولة      ) أو حس ر المش ررة وغي طة المق ة لألنش اهمات الطوعي للمس

 ؛األساسيةبالميزانية اإلدارية 
دان الن          • دعم مشارآة البل دة، في     حساب خاص للمساهمات الطوعية ل أطراف متعاق ة، آ امي

 .الرياسيالجهاز أنشطة 
بالحساب الخاص للمساهمات الطوعية لألنشطة المقررة وغير المشمولة ففيما يتعلق  -6

، يمكن أن تشمل أنشطة من قبيل االجتماعات الخاصة لدراسة جوانب األساسيةبالميزانية اإلدارية 
وهذه، بكل .  أو أآثر من األطراف المتعاقدةمعينة من المعاهدة ويدعو إليها ويمولها آليا واحد

 عن طريق إدراجها للجهاز الرياسيوضوح، أنشطة إضافية إلى األنشطة التي حدد أولوياتها 
 تحديد ما إذا آانت مثل هذه الرياسيالجهاز ولذا، قد يود . األساسيةضمن الميزانية اإلدارية 

. األساسيةألنشطة المشمولة بالميزانية اإلدارية األنشطة يجب أن تنفذ قبل أن يتم التمويل الكامل ل
 ألنشطة "ميزانية"وسواء اتخذ مثل هذا القرار أم لم يتخذ، فمن الواضح أنه من الصعب وضع 

 .األساسيةغير مشمولة في الميزانية اإلدارية 
بالحساب الخاص للمساهمات الطوعية لدعم آذلك تجدر المالحظة أن المسائل المتعلقة   -7

                                                      
 .CGRFA/MIC-2/04/6الوثيقة  1

 .CGRFA/MIC-2/04/REP، الوثيقة 
. 
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 .ولم تعالج في هذه الوثيقة 

 . فقطاألساسيةولذا، فإن هذه الوثيقة ترآز على إعداد الميزانية اإلدارية   -8
امج عمل        اسييالر، سوف يحتاج الجهاز     هذه الميزانية داد  وإلع  -9 ى وضع برن درس    .  إل ذا ت ول

م  .  حتى يمكن تحديد األولوياتالرياسيالجهاز  هذه الوثيقة المهام التي تطلبها المعاهدة الدولية من          ث
ة لكل عنصر     ،يتم تفصيل هذه الميزانية حسب عناصرها المختلفة  اليف التقديري  وبعدها توضع التك

ذه      .  في هذه الوثيقة مصفوفة تتضمن هذه العناصر آما تتضمن ميزانية إشارية           2  وسوف توضع ه
اع   الل اجتم فوفة خ از المص يالجه ف    الرياس ى مختل رأ عل ديالت تط ة تع ال أي نى إدخ ى يتس  حت

 .العناصر، آما تظهر التأثيرات على الميزانية اإلجمالية
 الذي يتوقع له توزيع بنود جدول األعمال بين 5تباه إلى مشروع الجدول الزمنيويسترعى االن  -10

از   ولذا، يقترح أن ينشئ      . مجموعتي عمل خالل األسبوع    رار         الرياسي الجه د إق ة عن ة للميزاني  لجن
ذآورتان وإعداد                   ا العمل الم رارات التي تتخذها جماعت ة للق جدول أعماله إلحاطتها بالتبعات المالي

 . تمهيدا لدراستها في الجلسة العامة،واحدة تبعا لذلكميزانية 
ى               -11 ين عل از   ودون الدخول في مسألة آيفية تغطية الميزانية، والتي يتع تها   الرياسي الجه  دراس

ة        جدوال محتمال لمساهمات األطراف المت     3  ذلك  . عاقدة، استنادا إلى جدول المساهمات في المنظم آ
 2. 

  األنشطة التي يجب إدراجها عند إعداد برنامج العمل–ثالثا 
القرارات التي ينبغي           -12 ى    تحدد المعاهدة قائمة موسعة ب از    عل ا والقضايا     الرياسي الجه  اتخاذه

ى             تها في السنوات األول ذ بعض          . التي سوف تدرس أو ينبغي دراس دة بوجوب تنفي وتقضي المعاه
ذها           للجهاز الرياسي  هذه المهام خالل الدورتين األولى أو الثانية         ام األخرى التي ينبغي تنفي ، والمه

 . موجزا بهذه المهام4 

ى                -13 از   ويعكس جدول أعمال الدورة الراهنة تلك القضايا التي يجب عل  أن يتخذ    الرياسي الجه
ة الواسعة للقضايا التي يجب          . قرارا بشأنها في دورته األولى     ومن جهة أخرى، وفي ضوء القائم

د القضايا     الرياسي الجهاز  ي اتخاذ القرارات فيه، فقد يود       دراستها ومحدودية الوقت الذي ينبغ      تحدي
ود إضافية      الرياسيالجهاز  آذلك قد يود    .  القضايا المحتمل دراستها في هاتين الدورتين      5   إدراج بن
 5. 

د دورة     -14 رح أن تعق ن المقت ه م ة أن ى حقيق اه إل ترعى االنتب ياويس از الرياس رة لجه  ضمن فت
 . 2006/2007الميزانية 

                                                      
 .IT/GB-1/06/16الوثيقة  4
. 
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 األساسية طبيعة الميزانية اإلدارية –رابعا 

ة       -15 ذ أنشطة        األساسية تغطي الميزانية اإلداري اليف تنفي از    تك  المحددة في إطار       الرياسي الجه
ا             . 6برنامج العمل  ة عليه اليف المترتب ذه األنشطة والتك ة إدارة ه ة      . وتتولى األمان إن الميزاني ذا، ف ول

وهذه المهام هي، في حدودها الدنيا، تلك المدرجة .  تغطي المهام األساسية لألمانة    األساسيةاإلدارية  
 : من المعاهدة20آمهام أمين المعاهدة في المادة 

 تكاليف موظفي األمانة؛ •
  األمانة؛تكاليف تشغيل •
 التحضير لالجتماعات وعقدها؛ •
 ؛الرياسيالجهاز تنفيذ األنشطة األخرى من قبل األمانة آما يحددها  •
 .االعتمادات الحتياطي رأس المال العامل •

ا هو وارد            -16 ولذا، يمكن وضع هذه الميزانية على أساس عناصر التكاليف الرئيسية الثالث، آم
 :في الفقرة خامسًا أدناه

 األمانة؛ •
 مصروفات اإلدارية؛ال •
 .احتياطي رأس المال العامل •

 األساسية الميزانية اإلدارية –خامسًا 

 معلومات أساسية 5-1
 

 : من المعاهدة على ما يلي1-20تنص المادة   -17
7". 

رة التي عملت       . ، مراآز وظيفية ممولة   2006لم تكن لدى أمانة المعاهدة، قبل عام          -18 وخالل الفت
دة                ة للمعاه ة مؤقت ة والزراعة آلجن ة لألغذي وارد الوراثي ه         8فيها هيئة الم د قدمت ة ق إن دعم األمان ، ف

زة             . أمانة الهيئة  د وافقت األجه ة أخرى، فق ة     يةالرياس ومن جه امج العمل والميزاني ى برن  اآلن عل
نقح  ل االم رة لكام ى ،2006/2007لفت نص عل ذي ي ة ال ة خدم اتي  ا أمان اج النب م اإلنت ي قس دة ف لمعاه

ة  ي مصلحة الزراع ات ف ة النبات وي،ووقاي ن الحي تهلك، واألم ة المس ة وحماي نص .  التغذي ذلك ي آ
رر    نقح والمق ة الم ل والميزاني امج العم ل ابرن رلكام ى  2006/2007ة لفت ين وعل اء وظيفت ى إنش  عل

 ).2AP03في إطار الكيان البرامجي (موارد من غير الموظفين لخدمة أمانة المعاهدة 
از   ويتعين على     -19 ه من                    الرياسي الجه تم تمويل ذي سوف ي ة ال رر الحجم األساسي لألمان  أن يق

د                ألخالل الميزانية مع ا     ألة ت ات التوظيف هي مس خل في صلب السلطة       خذ في الحسبان أن ترتيب
ولذا، فمن الضروري    . الرياسيالجهاز   ضمن حدود الميزانية التي يضعها       ،التنفيذية العادية لألمين  

                                                      
خطة العمل العالمية، الشبكات الدولية أو (تتضمن الميزانية اإلدارية األساسية اعتمادات لتنفيذ عناصر دعم المعاهدة ال  6

صوص وإن الدعم لمثل هذه األنشطة من). PE2AP01النظام العالمي للمعلومات، والتي هي أنشطة فنية يتم دعمها في إطار 
ونظرا لدخول هذه . عليه فعال في إطار البرنامج العادي للمنظمة فضال عن دعم إضافي عرضي من موارد خارج الميزانية

 .المعاهدة حيز التنفيذ، فقد ترتأي البلدان وجوب تدعيم البرنامج العادي في هذا المضمار
 .الصلة بتكوين أمانة المعاهدة 
يرلندا وإيطاليا واليابان والنرويج وإسبانيا وسويسرا اقد حظي عمل اللجنة المؤقتة بدعم سخي من خالل المساهمات التي تم استالمها من آندا وفنلندا وألمانيا و 8

سبانيا االمفوضية األوروبية، والنرويج وتونس و(تماعات أو تمويلها والواليات المتحدة األمريكية، ومن خالل الدعم العيني، سواء عن طريق استضافة االج
 ).ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة(أو عن طريق إعارة موظفين رئيسيين ) هولندا(أو من خالل الدعم الفني ) وسويسرا والواليات المتحدة األمريكية
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مكين األمانة من تنفيذ بأسرع ما يمكن لت 2006/2007 للفترة االدارة األساسيةلميزانية الموارد لإتاحة 
 ).ة متاحة فعالمساهمة المنظم (برنامج العمل بما في ذلك تعيين الموظفين

وفي السنوات األولى من المعاهدة، ربما يطلب من األمانة تنفيذ العديد من األنشطة، من بينها             -20
 من اتخاذ القرارات    الرياسيالجهاز  جمع المعلومات وتحليلها فيما يتعلق بطائفة من القضايا لتمكين          

ام                  . عن دراية  ذه المه ل ه ذ مث ة في تنفي اليب مردودي ر األس د مع          ولعل أآث ل عن طريق التعاق يتمث
ة       الرياسيالجهاز  ولذا، يود   . خبراء استشاريين لفترات قصيرة     إدراج اعتمادات مالئمة في الميزاني

 . األساسية للتعاقد مع هؤالء االستشاريين
 

 : على ما يلي2-20تنص المادة   -21
 :يتولى األمين المهام التالية" 

 

 

". 
 

 : على ما يلي5-20إلى ذلك، تنص المادة إضافة   -22
." 

الم    -23 ة ب ة األمان زود الميزاني ي أن ت ال، ينبغ و فع ى نح ام عل ذه المه ذ ه نى تنفي ي يتس وارد ولك
 :المالية الكافية لتغطية المصروفات المتعلقة بما يلي

 ؛الرياسيالجهاز جتماعات ا •
  إنشاءها؛الرياسيالجهاز  قد يقرر اجتماعات أي من األجهزة الفرعية التي  •
 السفر بمهام رسمية؛ •
 المطبوعات؛ •
 المعدات؛ •
 المواد القابلة لالهتالك؛ •
 االتصاالت؛ •
 .نفقات التشغيل •

 
 اعتماد لنفقات التشغيل العامة وذلك لتغطية تكاليف معينة تتحملها المنظمة،           آذلك يجب رصد    -24

ا        ى أس ديرها عل اء                سوالتي يصعب تق ا، والكهرب ة، وتنظيفه ك إيجارات األبني ا في ذل رادي، بم  ، إف
ة وم      /والتدفئ لين، ورس دمات المراس ة، وخ دمات الحقيب ة وخ دمات البريدي اء، والخ ف، والم التكيي

 8ويحدد هذا االعتماد بنسبة . يف الهاتف، والضيافة، وسوى ذلك من نفقات متنوعةالفاآسات، وتكال
 .، باستثناء احتياطي رأس المال العاملاألساسيةفي  المائة من الميزانية اإلدارية 

روعات      -25 ة المش اليف خدم ة تك ب المنظم ك، تحتس ن ذل دمات  9وفضال ع ة الخ ا لتغطي  لترده
دة، وفق        للجهاز الرياسي ة المقدمة   اإلدارية وخدمات الدعم التشغيلي     وأجهزته الفرعية وأمانة المعاه
                                                      

 التعليمات اإلدارية في المنظمة، هي تلك التكاليف التي  من دليل250تكاليف خدمة المشروعات، حسبما حددتها المادة  9
وهذه التكاليف األخيرة هي ضرورية وجزء . تخصم من ميزانيات المشروعات لتغطية تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية
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زة                ة  الرياسية شروط يمكن أن تضعها، من حين آلخر، األجه ة      . 10 للمنظم ا للسياسات الراهن ووفق
ر                     6للمنظمة، تفرض نسبة     ذ في المق ي تنف اري والت ى المشروعات ذات الطابع المعي ة عل  في المائ

 11. خضع، حاليًا، لالستعراضت ه النسبةويشار إلى أن هذ. يةالرئيسي أو المكاتب اإلقليم
 

 :12 من مشروع الالئحة المالية على ما يلي3-6تنص المادة   -26
 والهدف من احتياطي رأس المال العامل هو ضمان استمرارية العمليات في حالة حدوث .

". 

 
ى                 -27 ة األول از الرياسي   ولذا، يجب إنشاء احتياطي رأس المال العامل ضمن الميزاني  وال. للجه

ة     رة الميزاني ي فت اب، ف ة السحب تحت الحس ي حال ة إال ف ة التالي ي الميزاني وارده ف د م زم تجدي يل
 . 13السابقة

 األساسيةتقييم الميزانية اإلدارية     2-خامسا

 
از الرياسي    من مشروع الالئحة المالية      1-2تنص المادة     -28 ة          14للجه رة المالي ى أن تتكون الفت  عل

رة         . ويميتين تتوافقان مع الفترة المالية للمنظمة     من سنتين تق   ة هي الفت والفترة المالية الراهنة للمنظم
2006/2007. 

ى                 -29 دورة األول ا ال ا فيه ة بم از الرياسي  وتغطي ميزانية اللجنة المؤقتة الفترة التالي ذا  ،15للجه  ول
ة   ل والميزاني امج العم إن برن ا اآلن  ف ق عليه ى واف ية الت ة الرئيس از الاالداري يجه ، سوف الرياس

 .2007آانون األول /  حتى ديسمبر2006تموز / غطي فترة الثمانية عشر شهرا تمتد من يوليوت
 
ذ الكامل          -30 في ضوء طائفة القضايا المتشابكة والصعبة التي يلزم حلها حتى يتسنى تحقيق التنفي

ة اتخ               تم تسهيل عملي اك         للمعاهدة في السنوات القليلة القادمة، ولكي ي رارات، سوف تكون هن اذ الق
ل   ابع تحلي ق بط ا يتعل ة خصوصا فيم ذها األمان ية ينبغي أن تنف ال تحضيرية أساس ى أعم ة إل حاج

 . السياسات وعملية وضعها

 
ا مباشرة أساسي من أي مشروع توافق المنظمة على تنفيذه، لكنها، ونظرا لطبيعتهــــــا، ال يمكن تحديدها أو ربطه

وقد وافق المجلس على سياسات المنظمة بخصوص تكاليف الدعم في دورته التاسعة عشرة بعد المائـة . بالمشروع ذاته
 .، وهي تخضع لالستعراض والتحديث آل سنة من قبل لجنة المالية)CL 119/REPالوثيقة  من 70الفقـرة (
 IT/GB-1/06/3 Add.1)( استرداد التكاليف7، على تكاليف خدمة المشروعات بموجب المادة ،. 

 . في المائة13يالحظ أن معظم اتفاقيات األمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة تطبق رسما نسبته  11
 .IT/GB-1/06/4 Add.1انظر المرفق بهذه الوثيقة  12
ستخدم لتغطية مصروفات غير منظورة، آعقد دورة خاصة للجهاز الرياسى، آما هو لزم تجديد احتياطي رأس المال العامل إذا اي 13

وإذا ما استخدم هذا االحتياطي فقط للمصروفات التي أنفقت عند بداية فترة الميزانية . من المعاهدة 10-19 منصوص عليه بموجب المادة
 .المواردفي انتظار المساهمات من األطراف المتعاقدة، فال يلزم عندئذ تجديد 

 .IT/GB-1/06/4 Add.1 انظر مرفق الوثيقة 14
 ).CGRFA/MIC-2/04/REP ، الوثيقة
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وافر           الرياسيالجهاز  من الواضح أن مقدرة األمانة على دعم        و  -31 ى ت د عل ة يعتم ذه العملي  في ه
وظفين  ن الم ة م وارد الكافي ن . الم ذا، فم ن ول وب م از المطل يالجه روع  الرياس ة مش د دراس ، عن

 .الميزانية، أن يعطي أولوية متقدمة الحتياجات األمانة من الموظفين
ودرست اللجنة المؤقتة في اجتماعها الثاني اقتراحا يقضي بأن تتكون األمانة األولية للمعاهدة   -32

دة          )1مد(من أمين    دعم المعاه دم ل دم ل     )5ف(، وموظف متق ، )5ف(تنسيق السياسات     ، وموظف متق
ابي        )5عخ  (وموظف للدعم اإلداري    ) 3ف(وموظف لدعم المعاهدة     دعم الكت ، )4عخ  (، وموظف لل

ابقة ). 3عخ (وآاتب  ي عشرة الس ة خصوصا في األشهر االثن ة المؤقت ة اللجن ى تجرب تنادا إل واس
دة بدرجة            للجهاز الرياسي للدورة األولى    دعم المعاه ل    . 4 ف  يلزم توافر موظف إضافي ل ذا يمث وه

 .األساس لالقتراح الراهن
ة        ياق هيئ ي س ابقة ف ة الس ى التجرب تند إل اورة يس ا للمش ادا مالي ة اعتم ذلك اقترحت األمان آ

الي للمشاورة              2  اد الم ا يتضمن االعتم ة آم درجات ذات العالق التكلفة المؤقتة الراهنة للموظفين لل
 :الذي ارتأته اللجنة المؤقتة

 االجتماعات
ل       الرياسيالجهاز  يجب على     -33 ا  . 17 عن دورة واحدة آل عامين      أن يعقد دورات عادية ال تق آم

بما يحددها                ات أخرى حس از   يمكن أن يعقد دورات خاصة في أوق ى        الرياسي الجه اء عل ه أو بن  ذات
دة                  ل ثلث األطراف المتعاق ى األق ده عل د يؤي ذلك يجوز   . 18طلب خطي من أي فريق متعاق از  آ للجه

 . 19معاهدة أن ينشئ أجهزة فرعية حسب االقتضاء، وفق ما نصت عليه الالرياسي
اعين                  -34 د اجتم ة بوجوب عق ة المؤقت اني للجن اع الث از الرياسي   وأوصى االجتم ه     للجه  في فترت
ام                . 21" ذا،  . 2007ومن المحتمل أن تعقد هذه الهيئة دورتها العادية الثانية في النصف الثاني من ع ول

ة في النصف األول من          الرياسيالجهاز  قد يود     التخطيط لعقد دورته الثانية على هامش دورة الهيئ
دورة  للجهاز الرياسية األولى وعلى هذا األساس، فإن الميزاني    . 2007عام    يجب أن تتضمن تكلفة ال

رة    . العادية التالية لهذا الجهاز  ة الفت  التي  2008/2009ويمكن تغطية تكاليف الدورة الثالثة من ميزاني
 . في دورته الثانيةالرياسيالجهاز سيضعها 

دورتان األ                   -35 أن تستغرق ال اني، ب ا الث ة، في اجتماعه ان   آذلك أوصت اللجنة المؤقت از  ولي للجه
ي ا 5 الرياس ل منهم ام لك ود   . 22 أي د ي رى، ق ة أخ ن جه از وم يالجه ذه  الرياس ي ه ر ف ادة النظ  إع

 .التوصية في ضوء برنامج عمله
از الرياسي   ويخضع عقد الدورات الخاصة       -36 وال الضرورية        للجه وافر األم د    .  لمدى ت ذا، ق ول

ة         التأآد من أن احتياطي رأس المال العا       الرياسيالجهاز  يود   ة لتغطي وال الكافي ه األم وافر لدي مل تت
 .تكاليف مثل هذه الظروف الطارئة

                                                      
. 

 .9-19المادة  17
وقد يود الجهاز .  وتجدر مالحظة أن عقد دورات خاصة إنما يتوقف على مدى توافر األموال الضرورية.10-19المادة  18

 .افيا لتغطية هذه الحالة الطارئةالرياسى التأآد من أن احتياطي رأس المال العامل سيكون آ
 ).ه(3-19المادة  19
 .CGRFA/MIC-2/04/REP من الوثيقة 21انظر الفقرة  20
 .9-19المادة  21
 .CGRFA/MIC-2/04/REP من الوثيقة 21انظر الفقرة  22
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ادة    -37 ب الم ن   ) ه(3-19وتطل دة م ن المعاه از م يالجه ذه    " أن الرياس ل ه ئ مث درس وينش ي
الحياتها        دد ص رورية وأن يح وارد الض وافر الم رط ت اء بش ب االقتض ة حس زة الفرعي األجه

. 

ى                -38 وأوصت اللجنة المؤقتة في اجتماعها الثاني بعدم السماح بإنشاء أجهزة فرعية مخصصة إل
دد  از أن يح يالجه دة الرياس ذ المعاه ي تنفي م العناصر ف ود  . 24 أه د ي رى، ق ة أخ ن جه از وم الجه

د           25" ال     11، وسوف تدرس هذه القضية في إطار البن ل     .  من جدول األعم ا تكون عضوية مث وربم
وذج مجموعات العمل                    ى نم ال، عل هذه اللجنة االستشارية الفنية مفتوحة، أو تستند، على سبيل المث

لحكومية الدولية والمعنية بالموارد الوراثية النباتية والحيوانية لألغذية والزراعة، أي أنه يتم            الفنية ا 
ة والبحر      5:  عضوا، على أساس إقليمي27انتخاب   ا الالتيني يا وأمريك ا وآس  لكل من أفريقيا وأوروب

وب غرب المحيط ال            2 من الشرق األدنى، و    3الكاريبي، و  اد  لكل من أمريكا الشمالية وجن وإذا . ىه
ة،            الرياسيالجهاز  ما قرر     إنشاء لجنة استشارية فنية دائمة، فيلزم عندئذ آذلك، وألغراض الميزاني

 .تحديد المدة التي يستغرقها أي اجتماع من االجتماعات

د                         -39 ة عق دير تكلف د تق زم أخذها في الحسبان عن اليف يل وهناك ثالثة عوامل رئيسية تتعلق بالتك
 .لوثائق والترجمة الفورية وتسهيالت االجتماعاتإعداد ا: االجتماعات

من الناحية العملية (ب ترجمتها   الوثائق التي يج   ومن جهة أخرى، ال توجد أية إشارة تتعلق بنوع           ".
ائق العمل بلغات                   على سبيل المثال دأبت هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة أن تقدم جميع وث

ارة   ة مخت ائق إعالمي ط وث رجم فق ة وأن تت ام    ). المنظم ياق النظ ي س ألة ف ذه المس ة ه زم دراس ويل
رار المتخذ تبعات        يوسوف  . 26مال من جدول األع   5 في إطار البند     للجهاز الرياسي الداخلي   كون للق

 .مالية جوهرية

ا                      -41 رجم إليه ي يجب أن تت ى عدد اللغات الت د فحسب عل ائق ال تعتم ة الوث ل  ،ومعلوم أن تكلف  ب
ا مجموعه         للجهاز الرياسي ومن أجل الدورة األولى     . 27وأيضا على عدد وحجم الوثائق     م إعداد م ، ت

دورة43 ل ال ة قب ي ا.  وثيق ذت ف ا أخ داد   وإذا م دورة وإع اء ال ائق أثن أن الوث ديرات بش بان التق لحس
ى                     دورة األول ا لل ائق وطباعته ة الوث ة لترجم ة اإلجمالي ة التقديري از  التقرير النهائي، فإن التكلف للجه

 . دوالر230 000 تبلغ الرياسي
ة في اجتماعات                    و  -42 ة فوري لم يرد في المعاهدة أي إشارة إلى اللغات التي ستخصص لها ترجم
داخلي       .  أو أجهزته الفرعيةاز الرياسي للجه تها في سياق النظام ال زم دراس از  وهذه المسألة يل للجه

د       الرياسي ال   5 في إطار البن دد اللغات        . 28 من جدول األعم ا لع ة تبع ة الفوري ة الترجم اين تكلف وتتب
                                                      

 .IT/GB-1/06/3الوثيقة  23
 .CGRFA/MIC-2/04/REP من الوثيقة 22انظر الفقرة  24
 .IT/GB-1/06/8الوثيقة  25
 .IT/GB-1/06/3 Add.1ة ــــــ، الوثيق"

ر من  آلمة بحسب لغة الوثائق المقدمة للترجمة قبل أآث1000 لكل ا دوالر295تتراوح التكاليف الراهنة للترجمة ما بين  27
وتبلغ تكاليف .  دوالرا للوثائق التي تقدم في غضون ستة أسابيع قبل بدء االجتماع614عشرة أسابيع من بداية االجتماع و

 . صفحة مطبوعة1 000 دوالرا لكل 24الطباعة نحو 
 .IT/GB-1/06/3 Add.1ة ـــ، الوثيق"
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ع االجتماعات  دورات وموق دد ال ام االجتماعات وع دد أي ة ال. وع ة للترجم ة التقديري ة والتكلف فوري
 . دوالر285 500 تبلغ للجهاز الرياسيللدورة األولى 

ويتم إعداد الميزانية على افتراض أن االجتماعات ستعقد في روما، حيث تقدم المنظمة الدعم                -43
 .العيني لهذه االجتماعات، وحيث ال تلزم تكاليف السفر والمعيشة اليومية لموظفي األمانة

خذ في الحسبان    أل التقديرية لعقد االجتماعات استنادا إلى األسعار الراهنة، مع ا     التالي، التكاليف  1 
 .مختلف العناصر المحددة آنفا

 
 

 تكاليف االجتماعات نوع االجتماع
 بالدوالر

  للجهاز الرياسياالجتماع الثاني 
  أيام 5 •
  أيام10 •

000 715 
 

000 840 
  لجنة االستشارية الفنيةال

  أيام3 •
  أيام5 •

000 130  
000 180 

 
 

ام         -45 ينبغي أن تغطي الميزانية الرئيسية طائفة من التكاليف األخرى، من ضمنها، السفر في مه
ة لالهتالك                    واد القابل ي والم اث المكتب زات واألث اليف الرأسمالية للتجهي رسمية والمطبوعات والتك

ة المشروعات     تواالتصاال واردة في         .  وتكاليف خدم د أدرجت المصفوفة ال ديرات   2 المرفق وق تق
 .هذه التكاليف استنادا إلى تجربة هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 
نوات           -46 ي الس ا ف م إقراره ي ت ة الت ات الدولي ة باالتفاق ات األولي م الميزاني ي معظ د أدرج ف لق
ين       األخ ا ب راوح م ة   5يرة احتياطي لرأس المال العامل يت وجي   ( في المائ وع البيول ة التن  15و) اتفاقي

ر الحدود وتصريفها             (في المائة    ة    ) اتفاقية بازل حول مراقبة نقل المخلفات الخطرة عب من الميزاني
 .األساسية

 :وهيوهناك ثالثة مناسبات خاصة يحتمل أن يلزم فيها احتياطي رأس المال العامل   -47
أخرت   • ا ت ة إذا م رة المالي ة الفت د بداي ة عن وظفي األمان اليف م ة تك ة لتغطي رة مؤقت فت

ة   دان المعني اهمات البل عار  . مس ا ألس داره     2007ووفق اد مق وفير اعتم زم ت  646 000، يل
 دوالر؛

ا استغرقت         للجهاز الرياسي عقد دورة خاصة     • ام،    5 تقدر تكاليفها، إذا م  دوالر  715 000 أي
 ؛) أعاله1 

لمواجهة تقلبات سعر الصرف، علما بأن الميزانية توضع بالدوالر األمريكي في حين أن            •
إضافة إلى ذلك، فإن الالئحة المالية لم تقرر حتى اآلن . معظم المصروفات تغطى باليورو

اطي رأس          ،عملة أو عمالت الدفع    ى استخدام احتي  وسوف يكون لهذا األمر انعكاسات عل
 .29عاملالمال ال

                                                      
 ).IT/GB-1/06/3 Add.1الوثيقة (من مشروع الالئحة المالية  9-5المادة  29
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ة أو      5وسوف يبلغ احتياطي رأس المال العامل، الذي تم تقديره بنسبة             -48 ة   15 في المائ  في المائ
 . دوالرا، على التوالي570 040 دوالرا أو 190 013، ما مقدراه 2 

  إجراءات وضع الميزانية–سادسا 

ا               وارتأت اللجنة المؤقتة، في اجتماع      -49 زم أن تؤخذ في الحسبان تمام وال  "ها الثاني، أنه يل األم
التي تخصص من البرنامج العادي للمنظمة، ألغراض أمانة المعاهدة حين إعداد الميزانية وبرنامج 

ة          . 30"العمل ة في سياق الالئحة المالي ادي للمنظم امج الع وقد درست مسألة توافر األموال من البرن
 .31للجهاز الرياسي

بت اللجنة المؤقتة، في اجتماعها الثاني، أن تقوم األمانة بإعداد دراسة عن مصادر                 آذلك طل   -50
ادي        . الرياسيالجهاز  ومبالغ الموارد المالية المتاحة لدعم أنشطة        امج الع وتجدر المالحظة أن البرن

طة         دعم أنش ة ل ة المتاح وارد المالي د للم راهن الوحي در ال و المص ة ه از للمنظم يالجه . 32الرياس
ة             وأل ادي للمنظم  التى   غراض هذه الوثيقة، فإن المساهمة المطلوبة من برنامج العمل والميزانية الع

 .33 دوالر1 124 000 تقدر بمبلغ  شهرا بكاملها24فترة لتغطى 
ة  2  ة اإلداري ية للميزاني ية، مصفوفة تتضمن العناصر الرئيس ى األساس ي هي معروضة عل  والت

ي             .  لدراستها الرياسيالجهاز   ويحتوي هذا المرفق على ميزانية إشارية تعبر عن هذه العناصر والت
رارات   ا لق ديلها وفق ى تع ار إل وف يص از س يالجه ره  الرياس ه للفت امج عمل ق ببرن ا يتعل  فيم

2006/2007. 

 

 

  التوصيات–سابعا 

 في الحسبان     خذ أل مع ا  2006/2007 مدعو للموافقة على برنامج للعمل للفترة        الرياسيالجهاز    -52
 :ويمكن أن يتضمن برنامج العمل هذا ما يلي. 5 

 على هامش الدورة الحادية عشرة لهيئة الموارد لجهاز الرياسيلعقد الدورة الثانية  •
 ،2007الوراثية لألغذية والزراعة في النصف األول من عام 

 .200634 خالل النصف الثاني من عام عقد اجتماع للجنة االستشارية الفنية الدائمة •
از الرياسيا  -53 ولجه دة من يولي رة الممت ة للفت دعو لوضع ميزاني وز /  م مبر2006تم ى ديس /  إل

 .2007آانون األول 

                                                      
 .CGRFA/MIC-2/04/REP من الوثيقة 23انظر الفقرة  30
 ).IT/GB-1/06/4 Add.1الوثيقة (" للجهاز الرياسى للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

 .CGRFA/MIC-2/04/REP من الوثيقة 25انظر الفقرة  32
 11. 

." 
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ة                لجهاز الرياسي اقد يود     -54 ة اإلداري ا في إطار الميزاني رر أن األنشطة المحددة أولوياته  أن يق
 .ذ األنشطة المغطاة بحساب خاص للمساهمات الطوعية يجب تمويلها بالكامل قبل تنفياألساسية

 مناشدة   لجهاز الرياسي اونظرا ألنه ال يوجد حتى اآلن احتياطي لرأس المال العامل، فقد يود               -55
ة        ة اإلداري رة للميزاني ات مبك ديد دفع وم بتس دة أن تق راف المتعاق يةاألط تطيع  األساس ث تس  بحي

 .المعاهدة البدء في العمل بصورة فعالة
رى      -56 از الرياسي   اوقد ي ة                     لجه ة في بداي د إنشاء مجموعة عمل صغيرة للميزاني ه من المفي  أن

 .الدورة إلعداد مشروع للميزانية يطرح على الجلسة العامة لدراسته
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 35للجهاز الرياسيمصدر األموال واستخداماتها والهيكل المحتمل لميزانية 

المرجع في مشروع 
 36الالئحة المالية

 هيكل حساب األمانة المحتمل 

 األساسيةالميزانية اإلدارية 
 األساسيةالمبلغ المقدم للميزانية اإلدارية  )أ(5المادة 

للمعاهدة موجود في برنامج العمل والميزانية 
 العادي للمنظمة

 

   
المساهمات الطوعية من األطراف المتعاقدة  )ب(5المادة 

 37ألغراض إدارة وتنفيذ المعاهدة
الرصيد الحر من المساهمات الطوعية الذي يتم  )ز(5المادة 

 ترحيله 
الفوائد المتأتية من استثمار األموال المودعة  )ح(5المادة 

 )8-5انظر أيضا المادة (آأمانة 

 اب األمانة العامحس
بما في ذلك احتياطي رأس المال (

 )العامل

 الحسابات الخاصة
إلضافية من جانب المساهمات الطوعية ا )ج(5المادة 

  38األطراف المتعاقدة لألغراض المقررة
المساهمات الطوعية من الدول التي ليست  )د(5المادة 

أطرافا متعاقدة أو المنظمات غير الحكومية أو 
المنظمات الدولية الحكومية أو الكيانات 

 28األخرى ألغراض متفق عليها

حساب األمانة الخاص، أو 
 حسابات األمانة اإلفرادية

المساهمات الطوعية من األطراف المتعاقدة  )ه(5المادة 
 28لدعم مشارآة البلدان النامية

المساهمات الطوعية من الدول التي ليست  )و(5المادة 
أطرافا متعاقدة أو المنظمات غير الحكومية أو 

خرى المنظمات الدولية الحكومية أو آيانات أ
 .28لدعم مشارآة البلدان النامية

حساب األمانة لدعم مشارآة 
 البلدان النامية

                                                      
 IT/GB-1/06/4 Add.1. 

 .IT/GB-1/06/4 Add.1 في الوثيقة 1 مشروع الالئحة المالية والوارد في المرفق 
، أما "لى جدول إشاري للمساهماتإتستند "بمساهمات طوعية ) 1(، ويتنبأ الخيار )ب(1-5هناك مشروعا نصين للمادة  37

 .نبأ بمثل هذا الجدول من المساهمات فال يت2الخيار 
وألغراض هذا الجدول، فإن . ، حسب صيغتهما، إلى دعم مشارآة البلدان النامية)د(1-5و) ج(1-5 وآذلك تشير المادتان 38

 .دعم مشارآة البلدان النامية قد عولج بصورة مستقلة
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  للمعاهدة الدولية األساسيةفة تتعلق بوضع الميزانية اإلدارية مصفو

 بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
  2006 2007 2006/2007  

        األمانة-أ
 500 321 000 215 500 106 )1مد(األمين 

 000 291 000 195 000 96 5ف
 000 291 000 195 000 96 5ف
 000 262 000 175 000 87 4ف
 000 233 000 156 000 77 3ف

 500 121 000 81 500 40 5خ ع
 000 105 000 70 000 35 4خ ع
 500 91 000 61 500 30 3خ ع

       
 000 238 000 160 000 78 ) دوالر آل شهر13 000شهر آل سنة أي / خبير12(استشارات 

       
 500 954 1 000 308 1 500 646المجموع الفرعي

        االجتماعات-ب
 000 715 000 715   ) أيام5 (الرياسيالجهاز 

 000 360 000 180 000 180 ) أيام5(اللجنة االستشارية الفنية 
       

 000 075 1 000 895 000 180المجموع الفرعي
        التكاليف األخرى-ج
 000 150 000 100 000 50 سفر في مهماتال

 000 75 000 50 000 25 المطبوعات
 35000  35000 التكاليف الرأسمالية للمعدات

 9000 6000 3000 المواد القابلة لالهتالك
 80000 50000 30000 االتصاالت

       
 000 349 000 206 000 143المجموع الفرعي

    )ج+ ب + من أ % 8( مصروفات التشغيل العامة -د
270 280 

 780 648 3   )د+  ج +ب + أ ( ميزانية التشغيل - هـ
ناقصا مساهمات هـ من % 6( تكاليف خدمات المشروعات –و 

 487 151   ، أدناه"تمويل الميزانية"منظمة األغذية والزراعة، والمبينة في 

 267 800 3   )و + هـ( مجموع الميزانية –ز 
 040 570    أس المال العامل احتياطي ر–ح 
 307 370 4     )ح+ ز (احتياطي رأس المال العامل و الميزانية –ط 
    

 تمويل الميزانية
 374 667 749 333 1 124 000 (PE 2AP03)مساهمة المنظمة 

 307 246 3     المبلغ الذي يجب أن تدفعه األطراف المتعاقدة
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 تراآات في ميزانية المعاهدة الدولية، استنادًا إلى جدول المساهمات الجدول المحتمل لالش
 في ميزانية منظمة األغذية والزراعة، فضال عن تقدير إشاري لالشتراآات من جانب األطراف المتعاقدة 

 دوالرات 4 370 307استنادًا إلى الميزانية المفترضة وقدرها 
جميع البلدان األعضاء في  جدول اشتراآات المنظمة

أطراف المنظمة والتي هي 
 في المعاهدة فقد آتبت 39متعاقدة

 أسودبخط 

األطراف  جميع البلدان
متعاقدة في ال

المعاهدة الدولية

جدول اشتراآات 
معدلة بشأن 
األطراف 

المتعاقدة في 
 المعاهدة

االشتراآات المحتملة من 
األطراف المتعاقدة 

 بمبلغاستنادًا إلى ميزانية 
  دوالرات4 370 307

 المنظمةناقصا اشتراآات

    0.002  أفغانستان

    0.005  ألبانيا

 538 5 0.171 0.078 0.078  الجزائر

 71 0.002 0.001 0.001  أنغوال

    0.003  أنتيغوا وباربودا

    0.975 األرجنتين

    0.002 أرمينيا

 298 115 3.552 1.624 1.624 أستراليا

 193 62 1.916 0.876 0.876  النمسا

    0.005 أذربيجان

    0.013 جزر البهاما

    0.031 البحرين

 710 0.022 0.01 0.01  بنغالديش

    0.01  بربادوس

    0.018 بيالروسيا 

    1.09  بلجيكا

    0.001  بيليز

 142 0.004 0.002 0.002  بنين

 71 0.002 0.001 0.001  بوتان

    0.009  بوليفيا

    0.003 لبوسنة والهرسكا

    0.012  بوتسوانا
    1.554  البرازيل

                                                      
.  يوما على األقل من الدورة األولى للجهاز الرياسى90قبول أو التصديق أو االنضمام قبل ويقصد بها تلك البلدان التي أودعت صكوآها المتعلقة بالموافقة أو ال 39

إلى تلك البلدان التي تصبح بالنسبة في الالئحة المالية على ذلك وفي حالة ما إذا قررت األطراف المتعاقدة الموافقة على جدول إشاري لالشتراآات، يجب النص 
-CGRFA/IC/OWGوال يدرج مثل هذا النص في المشروع الراهن لالئحة المالية رغم أن الوثيقة . ميزانية فيما يتعلق بالتزاماتها بشأن فترة الميزانية تلكترة ال

) 17/12/2005-14روما، (درست في مجموعة العمل مفتوحة العضوية المعنية بالنظام الداخلي والالئحة المالية للجهاز الرياسى واالمتثال واستراتيجية التمويل ( 
". 
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جميع البلدان األعضاء في  جدول اشتراآات المنظمة
أطراف المنظمة والتي هي 

 في المعاهدة فقد آتبت 39متعاقدة
 أسودبخط 

األطراف  جميع البلدان
متعاقدة في ال

المعاهدة الدولية

جدول اشتراآات 
معدلة بشأن 
األطراف 

المتعاقدة في 
 المعاهدة

االشتراآات المحتملة من 
األطراف المتعاقدة 

 بمبلغاستنادًا إلى ميزانية 
  دوالرات4 370 307

 المنظمةناقصا اشتراآات

 207 1 0.037 0.017 0.017  بلغاريا
    0.002  بورآينا فاسو 

    0.001  بوروندي
 142 0.004 0.002 0.002 آمبوديا

 568 0.017 0.008 0.008  الكاميرون
 688 203 6.274 2.869 2.869  آندا

    0.001  الرأس األخضر
 71 0.002 0.001 0.001  جمهورية أفريقيا الوسطى

 71 0.002 0.001 0.001  تشاد
    0.228  شيلي
    2.094  الصين
    0.158  آولومبيا

    0.001  جزر القمر
 71 0.002 0.001 0.001  الكونغو

 213 0.007 0.003 0.003 جمهورية الكونغو الديمقراطية
 71 0.002 0.001 0.001 جزر الكوك

    0.031  آوستاريكا 
 710 0.022 0.01 0.01  آوت ديفوار

    0.038 آرواتيا
 124 3 0.096 0.044 0.044  آوبا 
 840 2 0.087 0.04 0.04  قبرص 

 276 13 0.409 0.187 0.187  جمهورية التشيك
جمهورية آوريا الشعبية  

  الديمقراطية
0.01 0.01 0.022 710 

 969 51 1.601 0.732 0.732  ركالدانم 
    0.001  جيبوتي

    0.001  دومينيكا 
    0.036  الجمهورية الدومينيكية 

 349 1 0.042 0.019 0.019  إآوادور
 662 8 0.267 0.122 0.122  مصر



15  IT/GB-1/06/13 

CGRFA 06/IT-GB/J7782a 

جميع البلدان األعضاء في  جدول اشتراآات المنظمة
أطراف المنظمة والتي هي 

 في المعاهدة فقد آتبت 39متعاقدة
 أسودبخط 

األطراف  جميع البلدان
متعاقدة في ال

المعاهدة الدولية

جدول اشتراآات 
معدلة بشأن 
األطراف 

المتعاقدة في 
 المعاهدة

االشتراآات المحتملة من 
األطراف المتعاقدة 

 بمبلغاستنادًا إلى ميزانية 
  دوالرات4 370 307

 المنظمةناقصا اشتراآات

 633 1 0.050 0.023 0.023  السلفادور
    0.002  غينيا االستوائية 

 71 0.002 0.001 0.001 إريتريا
 852 0.026 0.012 0.012 إستونيا
 284 0.009 0.004 0.004  إثيوبيا

    0.004  فيجي 
 622 38 1.190 0.544 0.544  فنلندا
 698 436 13.452 6.151 6.151  فرنسا
    0.009  غابون
    0.001  غامبيا

    0.003 جورجيا
 253 627 19.322 8.835 8.835  ألمانيا
 284 0.009 0.004 0.004  غانا

 409 38 1.183 0.541 0.541  اليونان
    0.001  غرينادا

 201 2 0.068 0.031 0.031  غواتيماال
 213 0.007 0.003 0.003  غينيا
 71 0.002 0.001 0.001 بيساو-غينيا

    0.001  غيانا 
    0.003  هايتي 

 355 0.011 0.005 0.005  هندوراس
 159 9 0.282 0.129 0.129  المجر

    0.035 آيسلند 
 528 30 0.940 0.43 0.43  الهند

 294 10 0.317 0.145 0.145  إندونيسيا 
    0.16  االسالميةإيرانجمهورية 
    0.016  العراق

 346 25 0.781 0.357 0.357  يرلنداا
    0.476  إسرائيل
 775 353 10.898 4.983 4.983  إيطاليا
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جميع البلدان األعضاء في  جدول اشتراآات المنظمة
أطراف المنظمة والتي هي 

 في المعاهدة فقد آتبت 39متعاقدة
 أسودبخط 

األطراف  جميع البلدان
متعاقدة في ال

المعاهدة الدولية

جدول اشتراآات 
معدلة بشأن 
األطراف 

المتعاقدة في 
 المعاهدة

االشتراآات المحتملة من 
األطراف المتعاقدة 

 بمبلغاستنادًا إلى ميزانية 
  دوالرات4 370 307

 المنظمةناقصا اشتراآات

 568 0.017 0.008 0.008  جامايكا
    19.858  اليابان
 781 0.024 0.011 0.011  األردن

    0.026 آازاخستان
 639 0.020 0.009 0.009  آينيا

 71 0.002 0.001 0.001 آيريباتي
    1.832 جمهورية آوريا

 714 11 0.361 0.165 0.165  الكويت
    0.001 قيرغيزستان

 71 0.002 0.001 0.001  الو 
 065 1 0.033 0.015 0.015 التفيا
 775 1 0.055 0.025 0.025  لبنان

 71 0.002 0.001 0.001  ليسوتو
 71 0.002 0.001 0.001 ليبيريا

 585 9 0.295 0.135 0.135  ليبيا 
 775 1 0.055 0.025 0.025 ليتوانيا

 609 5 0.173 0.079 0.079  لكمسبرغ
 213 0.007 0.003 0.003  مدغشقر

 71 0.002 0.001 0.001  مالوي 
 696 14 0.453 0.207 0.207  ماليزيا 

 71 0.002 0.001 0.001  مالديف
 142 0.004 0.002 0.002  مالي
    0.014  مالطة

    0.001 جزر مارشال 
 71 0.002 0.001 0.001  موريتانيا

 781 0.024 0.011 0.011  موريشيوس
    1.921  المكسيك
    0.001 ونيزياميكر

    0.001 امولدوف 
    0.003 موناآو
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جميع البلدان األعضاء في  جدول اشتراآات المنظمة
أطراف المنظمة والتي هي 

 في المعاهدة فقد آتبت 39متعاقدة
 أسودبخط 

األطراف  جميع البلدان
متعاقدة في ال

المعاهدة الدولية

جدول اشتراآات 
معدلة بشأن 
األطراف 

المتعاقدة في 
 المعاهدة

االشتراآات المحتملة من 
األطراف المتعاقدة 

 بمبلغاستنادًا إلى ميزانية 
  دوالرات4 370 307

 المنظمةناقصا اشتراآات

    0.001  منغوليا
    0.048  المغرب

    0.001  موزامبيق 
 710 0.022 0.01 0.01  ميانمار

 426 0.013 0.006 0.006  ناميبيا 
    0.001 ناورو 
    0.004  نيبال 
 398 122 3.770 1.724 1.724  هولندا 

    0.226  نيوزيلندا
 71 0.002 0.001 0.001  نيكاراغوا

 71 0.002 0.001 0.001  النيجر 
    0.043  نيجيريا 

    0.001 نيو
 200 49 1.516 0.693 0.693  النرويج
 041 5 0.155 0.071 0.071 عمان

 976 3 0.122 0.056 0.056  باآستان 
    0.001 باالو 

 349 1 0.042 0.019 0.019  بنما
    0.003  بابوا غينيا الجديدة

 852 0.026 0.012 0.012  باراغواي
 674 6 0.206 0.094 0.094  بيرو
    0.097 نبيالفل

 368 33 1.028 0.47 0.47 بولندا
 007 34 1.048 0.479 0.479  البرتغال 
    0.065  قطر 

 331 4 0.133 0.061 0.061 رومانيا
    0.001  رواندا 

    0.001 سبتس ونيفسانت آي
 142 0.004 0.002 0.002 سانت لوسيا

    0.001 انت فنسنت وجزر غرينادينس
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جميع البلدان األعضاء في  جدول اشتراآات المنظمة
أطراف المنظمة والتي هي 

 في المعاهدة فقد آتبت 39متعاقدة
 أسودبخط 

األطراف  جميع البلدان
متعاقدة في ال

المعاهدة الدولية

جدول اشتراآات 
معدلة بشأن 
األطراف 

المتعاقدة في 
 المعاهدة

االشتراآات المحتملة من 
األطراف المتعاقدة 

 بمبلغاستنادًا إلى ميزانية 
  دوالرات4 370 307

 المنظمةناقصا اشتراآات

 71 0.002 0.001 0.001  ساموا
    0.003 سان مارينو

    0.001  ساو تومي وبرنشيبي
 614 51 1.590 0.727 0.727  السعوديةالمملكة العربية 

    0.005  السنغال
    0.019 ودصربيا والجبل األس

    0.002  سيشيل
 71 0.002 0.001 0.001  سيراليون
    0.052 سلوفاآيا
 964 5 0.184 0.084 0.084 سلوفينيا

    0.001  جزر سليمان
    0.001  الصومال

    0.298 جنوب أفريقيا
 532 182 5.623 2.571 2.571  إسبانيا

    0.017  سري النكا 
 568 0.017 0.008 0.008  السودان
    0.001  سورينام
    0.002  سوازيلند
 274 72 2.226 1.018 1.018  السويد
 687 86 2.670 1.221 1.221 سويسرا
 769 2 0.085 0.039 0.039  ةسوري

    0.001 طاجيكستان
 426 0.013 0.006 0.006  تنزانيا

    0.213  تايلند 
جمهورية مقدونيا اليوغسالفية  

 قةالساب
0.006    

    0.001 تيمور الشرقية 
    0.001  توغو
    0.001 تونغا

 633 1 0.050 0.023 0.023  ترينيداد وتوباغو
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جميع البلدان األعضاء في  جدول اشتراآات المنظمة
أطراف المنظمة والتي هي 

 في المعاهدة فقد آتبت 39متعاقدة
 أسودبخط 

األطراف  جميع البلدان
متعاقدة في ال

المعاهدة الدولية

جدول اشتراآات 
معدلة بشأن 
األطراف 

المتعاقدة في 
 المعاهدة

االشتراآات المحتملة من 
األطراف المتعاقدة 

 بمبلغاستنادًا إلى ميزانية 
  دوالرات4 370 307

 المنظمةناقصا اشتراآات

 343 2 0.072 0.033 0.033  تونس
    0.38  ترآيا 
    0.005 ترآمانستان 

    0.001 توفالو
 426 0.013 0.006 0.006  أوغندا
    0.04 أوآرانيا

 039 17 0.525 0.24 0.24  ات العربية المتحدةاإلمار 
 727 443 13.669 6.25 6.25  المملكة المتحدة

    22  الواليات المتحدة األمريكية 
 479 3 0.107 0.049 0.049  أوروغواي 
    0.014 أوزباآستان 

    0.001  فانواتو
 353 12 0.381 0.174 0.174  فنزويال
    0.021  فيتنام
 426 0.013 0.006 0.006  منالي
 142 0.004 0.002 0.002  زامبيا 

 497 0.015 0.007 0.007 زمبابوي
االحتياطي في البرنامج العادي 

 للمنظمة
   1 124 000 

 100.000 45.725 100.000 4 370 307 
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 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 اتخاذها والقضايا التي يتعين عليه دراستها في الرياسيالجهاز رارات التي يتعين على الق

 سنواته األولى
 والقضايا التي ، اتخاذهاالرياسيالجهاز تحدد المعاهدة طائفة من القرارات التي يتعين على  

 : ويمكن تلخيصها فيما يلي.يجب عليه دراستها في سنواته األولى
 
 ؛40إقرار النظام الداخلي -1
 ؛41إقرار الالئحة المالية -2
 ؛42إقرار الميزانية -3
 ؛43دراسة وإنشاء أجهزة مساعدة، حسب االقتضاء، وتحديد صالحياتها وترآيبتها -4
 ؛44إنشاء آلية مالئمة لتلقي واستخدام الموارد المالية التي يستحقها -5
 ..ؤقتة فى ما يخص أمين الجهاز الرياسى، ريثما يتم تعيينهترتيبات اضافية مالموافقة على  -6

 
، ]اقتسام المنافع النقدية المتأتية من المتاجرة[ وصيغتها وأسلوبها ،تحديد مستوى المدفوعات -7

 ؛45 في ضوء الممارسات التجارية
 ؛46الموافقة على استراتيجية التمويل -8
 ؛47 السياسات والمعايير المالئمة للمساعدات الخاصة في إطار استراتيجية التمويلدراسة -9

دراسة وإقرار اإلجراءات التعاونية والفعالة واآلليات التشغيلية لترويج االمتثال بنصوص  -10
 .48المعاهدة ومعالجة قضايا عدم االمتثال

 
متوسطة األجل التي تنفذ حاليا، وذلك إعماال لالتفاقات الل االتفاقية استعراض وتعدي -11

ما بين المراآز الدولية للبحوث الزراعية والمنظمة بشأن استخدامها من قبل هذه المراآز 
 1عند إتاحة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خالف ما هو مدرج في الملحق 

 .49والتي جمعتها قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذمن المعاهدة التي تحتفظ بها 

 
تقييم مدى التقدم في إدراج الموارد الوراثية النباتية التي يحتفظ بها األشخاص الطبيعيون  -12

 ؛50 األطرافوالقانونيون ضمن والية األطراف المتعاقدة في النظام متعدد
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 .1-20المادة 45
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المنصوص عليه ] اقتسام المنافع النقدية الناجمة عن المتاجرة[تقييم ما إذا آان الدفع اإللزامي  -13
لمتاجر بها ، يجب تطبيقه أيضا في الحاالت التي تكون فيه المنتجات ا2-13ادة ــــفي إطار الم

 ؛51متاحة دون قيود على المنتجات األخرى لمزيد من البحث والتربية

52 
دراسة المعايير للحصول على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في ظروف موقعها  -14

 ؛53الطبيعي
 ؛54إقرار اتفاقية معيارية لنقل المواد -15
اقتسام المنافع المالية المتأتية من [القيام، من حين آلخر، باستعراض مستويات المدفوعات  -16

 ؛2dii55-13والمقررة في إطار المادة ] المتاجرة
دراسة إجراءات وضع استراتيجية القتسام المنافع بصورة طوعية عن طريق المساهمات من  -17

 ؛56جانب صناعات معالجة األغذية
المراآز الدولية للبحوث  علما، بصورة دورية،به أن تحيط وضع مخطط ينبغي بموج -18

 ؛57 حول اتفاقيات نقل المواد التي انضمت إلى الجهازللجهاز الرياسيالزراعية 
 مع المؤسسات الدولية المعنية خالف المراآز 15السعي لوضع اتفاقات تخص أهداف المادة  -19

 ؛58الدولية للبحوث الزراعية
لوراثية لألغذية والزراعة في تقييماتها الدورية في حالة الموارد التعاون مع هيئة الموارد ا -20

 ؛59

 ؛60تحديد هدف الستراتيجية التمويل -21
 ؛61دراسة إجراءات وضع استراتيجية لترويج المساهمات الطوعية الستراتيجية التمويل -22
 ؛62إقرار الخطط والبرامج لتنفيذ المعاهدة -23
 ؛63إقامة وتوطيد التعاون مع سائر المنظمات الدولية ذات العالقة وأجهزة المعاهدة -24
ة ـــالموافقة على شروط االتفاقات مع المراآز الدولية للبحوث الزراعية والمؤسسات الدولي -25
 .1564المادة  ي إطارـــرى فــاألخ
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 5 

 )2007 (للجهاز الرياسيايا المحتمل دراستها في الدورة الثانية  القض-أوال 
 

 :يمكن أن تشمل هذه القضايا ما يلي
 .إقرار اإلجراءات واآلليات لترويج االمتثال ولمعالجة قضايا عدم االمتثال -1
 .تعيين األمين -2
 . من المعاهدة6المادة تنفيذ  -3
 . واالتحاد العالمي لتنوع المحاصيلالرياسيالجهاز العالقة بين  -4
 . وهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعةالرياسيالجهاز العالقة بين  -5
 
لية للبحوث الزراعية عند استعراض وتعديل اتفاقية نقل المواد التي تستخدمها المراآز الدو -6

 من 1إتاحة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خالف تلك المدرجة في الملحق 
 .65المعاهدة والتي جمعت قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ

 
 .2008/2009إقرار برنامج العمل والميزانية للفترة  -7
 
وضع مخطط يتعين بموجبه على المراآز الدولية للبحوث الزراعية التابعة للمجموعة  -8

 للجهاز الرياسياالستشارية للبحوث الزراعية الدولية أن تحيط علما بصورة دورية 
 .66باتفاقات نقل المواد التي دخلت حيز التنفيذ

الجهاز إذا ما أنشأها (إعداد تقرير عن أي اجتماع تعقده اللجنة االستشارية الفنية الدائمة  -9
 .ودراسة العمل في المستقبل)  في دورته األولىالرياسي

 .إعداد تقرير عن حالة التعاون مع سائر المنظمات الدولية -10
 )2009 (لرياسيللجهاز االقضايا المحتمل دراستها في الدورة الثالثة –ثانيا 

 .للجهاز الرياسيالمسائل المرحلة من الدورة الثانية  -1
 .2010/2011إقرار برنامج العمل والميزانية للفترة  -2
 .استعراض تنفيذ استراتيجية التمويل -3
 .استعراض تنفيذ االتفاقية المعيارية لنقل المواد -4
 .استعراض مسائل االمتثال -5
إذا ما أنشأها (ماعات تعقدها اللجنة االستشارية الفنية الدائمة إعداد تقرير عن أي اجت -6

 .ودراسة العمل في المستقبل)  في دورته األولىالرياسيالجهاز 
 . من المعاهدة13و 12 و9 و8 و7 و5استعراض تنفيذ المواد  -7
 .في المعاهدة 1 
 .إعداد تقرير عن دعم مكونات المعاهدة -9

                                                      
 ).ن(3-19والمادة ) ب(1-15المادة  65
 ).ط(أ1-15المادة  66
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 . تقرير عن التعاون مع االتحاد العالمي لتنوع المحاصيلإعداد -10
 .إعداد تقرير عن التعاون مع هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة -11
 .إعداد تقرير عن حالة التعاون مع سائر المنظمات الدولية -12
 
 


