
 IT/GB-1/06/16 
May 2006 

 

 
 الوفود والمراقبيـن أن يكتفوا بهذه النسخة أثناء لدواعى االقتصاد طبعت هذه الوثيقة فى عدد محدود من النسخ، والمرجو من أعضاء

 االجتماعات
 ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة في موقع المنظمة على شبكة اإلنترنت. وأال يطلبوا نسخا إضافية منهـا إال للضرورة القصوى

www.fao.org 
J7857/A 

A 
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 والزراعة لألغذية النباتية الوراثية الموارد بشأن الدولية المعاهدة
 الدورة األولى للجهاز الرياسي
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 ترتيبات استخدام الحساب الخاص لدعم مشارآة البلدان النامية والبلدان التي يمّر اقتصادها -ثانيا
 13 - 3 الجهاز الرياسي وأجهزته الفرعية في مرحلة تحّول في دورات 

 
 15-14 التوجيهات المطلوبة من الجهاز الرياسي -ثالثا

 
الفئات التي  :1المرفق 

 حددتها األمم المتحدة والتي يمكن استخدامها لتصنيف البلدان
   المؤّهلة لنيل الدعم 
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ترتيبات دعم مشارآة األطراف المتعاقدة من البلدان النامية في اجتماعات 

 الجهاز الرياسي وأجهزته الفرعية
  

 
  مقدمة-أوال

 
ئحة المالية على إنشاء حساب خاص لتلقي من مشروع الال) ب(2-6تنّص المادة  -1

مساهمات األطراف المتعاقدة من أجل دعم مشارآة ممثلي األطراف المتعاقدة من البلدان 
النامية واألطراف المتعاقدة التي يمّر اقتصادها في مرحلة تحّول في اجتماعات الجهاز 

ية في منظمة األغذية والزراعة المالالالئحة  من 7-6وطبقًا للمادة  .الرياسي وأجهزته الفرعية
وحرصًا على تأمين القدر  ". بوضوح أغراض أموال األمانة واألموال الخاصة وحدودهاتحدد"

الكافي من التمويل وأآبر درجة ممكنة من الشفافية في الحساب الخاص، قد يرغب الجهاز 
ن األموال المعتمدة في الرياسي في اتخاذ ترتيبات إضافية أو محددة أآثر يراعي فيها آليات تأمي

 .أجهزة أخرى تابعة لألمم المتحدة لغايات مماثلة
 
وتتناول هذه الورقة الترتيبات الممكنة لدعم مشارآة البلدان النامية في دورات الجهاز  -2

وهي ال تتطّرق إلى معرفة ما إذا آانت الميزانية اإلدارية األساسية  .الرياسي وأجهزته الفرعية
 المصروفات المترّتبة على ممثلي البلدان النامية، وهي مسألة من مسائل تحّملالتي تهي 

  المطروحة للبحث في1مشروع الالئحة المالية للجهاز الرياسي
وتطلب الورقة توجيهات الجهاز الرياسي عن العمل المستقبلي .  من جدول األعمال6البند 

 .الالزم لتحديد قواعد استخدام الحساب الخاص
 

يبات استخدام الحساب الخاص لدعم مشارآة البلدان النامية ترت -ثانيا
والبلدان التي يمّر اقتصادها في مرحلة تحّول في دورات الجهاز الرياسي 

 وأجهزته الفرعية
 
 معايير األهلية وحجم الدعم ، تحديدًا،يمكن أن تحدد ترتيبات استخدام الحساب الخاص -3

 .آفاية الموارد المالية لدى الحساب الخاصالمالي واألحكام التي تسري في حال عدم 
 

 معايير األهلية
 

 البلدان التي يمّر اقتصادها في مرحلة تحّول/تعريف البلدان النامية
 
ليس هناك تعريف أو قائمة متفق عليهما عالميًا للبلدان النامية أو البلدان التي يمّر  -4

 الرسمية داخل منظومة األمم لكن هناك عدد من التصنيفات .اقتصادها في مرحلة تحّول
قائمة البلدان األقّل نموًا الصادرة عن المجلس : وهي تحديدًا .المتحدة التي يمكن االستناد إليها

االقتصادي واالجتماعي في األمم المتحدة وتصنيف االقتصاديات بحسب البنك الدولي ومؤشر 
نه تجدر اإلشارة إلى أّن بعض البلدان غير أ .التنمية البشرية لدى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

تعتبر نفسها من البلدان النامية أو التي يمّر اقتصادها في مرحلة تحّول ولكنها ال ترد في أي من 
مما يعني أّن هناك ربما بلدان تظهر في إحدى القوائم من دون أن تعتبر نفسها من  .تلك القوائم

 .ادها في مرحلة تحّولالبلدان النامية أو البلدان التي يمّر اقتص

                                                      
 IT/GB-1/06/4  في الوثيقة1 في الخيار 1-5أنظر المادة   1
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 األطراف المتعاقدة التي تستوفي معايير واحدة أو أآثر 1وترد في الجدول في المرفق  -5

من الفئات التالية التي حددتها األمم المتحدة والتي يمكن استخدامها لتحديد البلدان المؤّهلة لنيل 
 :الدعم

 .نموا األقل البلدان ) أ(
 .المنخفض الدخل ذات البلدان ) ب(
 .ن الدخل المتوسط المنخفضبلدا )ج(
  .بلدان الدخل المتوسط المرتفع )د(
 .البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة )هـ(
 .البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة )و(

 
 األطراف المتعاقدة وغير المتعاقدة

 
ادها في إّن معظم األموال المخصصة لمشارآة البلدان النامية أو البلدان التي يمّر اقتص -6

مرحلة تحّول تفترض أن يكون البلد طالب الدعم طرفًا أو عضوًا في الصك أو الجهاز ذات 
حساب األمانة ( غير أّن بعض الحسابات، على غرار حساب األمانة الطوعي الخاص 2.الصلة

BI  ( الذي أنشئ في إطار بروتوآول قرطاجنة للسالمة البيولوجية، يجيز بصورة استثنائية
وجود التزام سياسي "توافر الموارد الكافية، تمويل مشارآة غير األطراف شريطة وفي حال 

 وآدليل على هذا االلتزام 3."واضح من جانبها باالنضمام إلى األطراف في البروتوآول
السياسي، يستوجب هذا القرار إرسال ضمانة خطية إلى األمين التنفيذي بأّن البلد المعني يعتزم 

  .أن يصبح طرفًا
 

 نطاق الدعم المالي
 
يتأّلف عادة الدعم المالي لمشارآة البلدان النامية من دعم السفر بالدرجة االقتصادية  -7

بأقّل آلفة ممكنة لتذآرة السفر المدفوعة سلفًا، فضًال عن مبلغ محدد للمصروفات النهائية ودفع 
بدل المعيشة اليومي وتحدد لجنة الخدمة المدنية الدولية دوريًا معدالت  .بدل معيشة يومي

استنادًا إلى آخر البيانات عن أسعار الغرف المفردة في الفنادق التجارية الجّيدة وأسعار وجبات 
ومن المسائل األخرى المطروحة عدد المندوبين الذين يجوز دعمهم في آل وفد من  .الطعام
لدعم، آلما أمكن ذلك، فخالل اجتماعات اللجنة المؤقتة للمعاهدة الدولية، جرى تقديم ا .الوفود

  .لمندوب واحد أو اثنين لكل بلد من البلدان
 
وتسري اإلجراءات السابقة بالنسبة إلى االجتماعات المعقودة في مقر المنظمة في  -8

لكن في الحاالت التي استضافت فيها الحكومات االجتماعات خالل دورات اللجنة  .روما
آة البلدان النامية، اتخذت ترتيبات خاصة آانت المؤقتة وحيث دعمت الحكومات مباشرة مشار

وليست هذه  .باإلجمال على شكل دعم السفر واإلقامة والسكن في مكان عقد االجتماعات
 .الحاالت من نطاق اختصاص الحساب الخاص

                                                      
ز المشارآة في                              2 ة لتعزي ة الصحة العالمي ة والزراعة ومنظم ة األغذي ين منظم ة المشترك ب أنظر مثًال حساب األمان

ذا تور الغ ة  : ئيالدس اب األمان ة بحس ة الخاص ن الوثيق اء م م ه القس
pdf.proj_doc_e/en/codex/foodsafety/int.who.www://http       ة  ؛ حساب األمانة الطوعي الخاص في اتفاقي

ؤتمر الثالث لألطراف في             24/ من القرار الثالث    )أ(5الفقرة  ): BEحساب األمانة   (التنوع البيولوجي     الصادر عن الم
وجي  وع البيول ة التن COP=aspx?m.default/decisions/org.biodiv.www://http-اتفاقي

0=&lg7120=&id03     اف          األمم المتحدة لمكافحة    ؛ الحساب الخاص التفاقية انى من الجف التصحر فى البلدان التى تع
ديد و ا    /الش ى أفريقي ة ف حر، وبخاص ن التص ادة أو م ن الالئ10، الم ة      م ي االتفاقي راف ف ة لألط ة المالي ح

pdf.eng1add11/pdf/1cop/officialdocs/cop/int.unccd.www://httpي   ؛ ارآة ف ة للمش اب األمان  حس
 . "Cp.1 /15“ من القرار 15الفقرة : اتفاقية األمم المتحدة االطارية المتعلقة بتغير المناخالعملية الخاصة ب

pdf.01a07/1cop/docs/resource/int.unfccc://http 
 aspx?id.result/mop-cop/biosafety/org.biodiv.www://http=8292، أنظر I-BS/10القرار   3



IT/GB-1/06/16 3 
  

Cgrfa/06/IT/J7857a 

 
 :وأيًا يكن نطاق الدعم المتوافر، إقُترح تقديم هذا الدعم فقط -9

 عاقد المعني؛اء على طلب رسمي من الطرف المتبن )أ(
 بعد تسمية وفد الطرف المتعاقد إلى االجتماع المعني رسميًا؛ )ب(
 .بعد تحديد الشخص أو األشخاص المحددين الذين يحتاجون إلى دعم )ج (

 
 عدم آفاية الموارد المالية في الحساب الخاص

 
في حال وقد يرغب الجهاز الرياسي أيضًا في إعطاء توجيهاته حول آيفية المضي قدمًا  -10

عدم آفاية الموارد المالية الموجودة لدى الحساب الخاص لتقديم الدعم الكامل لجميع البلدان 
وهناك على ما يبدو عّدة خيارات لمواجهة هذا  .المؤهلة والتي طلبت الحصول على دعم مالي

 :االحتمال
 تقديم دعم جزئي لجميع البلدان؛ )أ(
 ؛ببحسب األسبقية فى الطلتقديم الدعم  )ب(
 .تقديم الدعم استنادًا إلى قائمة باألولويات )ج(

 
 الدعم الجزئي

 
يعني هذا تقديم دعم جزئي لجميع البلدان النامية والبلدان التي يمّر اقتصادها في مرحلة  -11

مثًال آلفة تذاآر السفر من دون بدل المعيشة اليومي أو مع تسديد جزء (تحّول المؤهلة لنيله 
فقد تحصل مثًال بعض البلدان على : افق الدعم الجزئي مع قائمة باألولوياتويمكن أن يتر ).منه

ويعود للبلد المعني أن يغطي ما  .دعم مالي آامل مقابل حصول بعضها اآلخر على دعم جزئي
 .تبّقى من تكاليف مشارآته

 
 بحسب األسبقية فى الطلبالدعم 

 
طريقة المتقدمين ساس استفادة أّول إذا آانت الموارد محدودة، قد يبدو توزيعها على أ -12

وينبغي إطالع جميع األطراف المؤّهلة على وجود هذه اإلمكانية في الوقت نفسه  .عمل سليمة
لكن نظرًا إلى االختالفات الكبيرة بين فرص النفاذ إلى اإلنترنت  .ودعوتها إلى تقديم طلبها

من شأن توفير الدعم المالي ألّول وإلى االتصاالت السلكية والالسلكية في البلدان النامية، 
 .طالبيه أن يمارس نوعًا من التمييز بحّق البلدان األشّد حاجة إلى ذلك الدعم المالي

 
 قائمة األولويات

 
يمكن إعداد قائمة باألولويات بالنسبة إلى البلدان النامية أو البلدان التي يمّر اقتصادها  -13

واستنادًا إلى القائمة المشار إليها في المرفق  .في مرحلة تحّول آي يوافق عليها الجهاز الرياسي
 نموًا والبلدان ، يمكن أن تحظى باألولوية البلدان المدرجة في قوائم األمم المتحدة للبلدان األقّل1

وتجدر اإلشارة إلى أّن حساب األمانة  .ذات التنمية البشرية المتدنية وبلدان الدخل المنخفض
التابع للدستور الغذائي والذي أطلقته منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية في 

ها في مرحلة تحّول  بهدف مساعدة البلدان النامية والبلدان التي يمّر اقتصاد2003شباط /فبراير
على زيادة مستوى مشارآتها الفاعلة في وضع مواصفات عالمية لسالمة األغذية وجودتها من 
جانب هيئة الدستور الغذائي، يمّيز بين ثالث فئات من البلدان استنادًا إلى ثالثة تصنيفات 

ل اإلجمالية  في المائة من األموا60وتخصص نسبة  4.رسمية معتمدة في منظومة األمم المتحدة

                                                      
4   pdf.country_en/codex/foodsafety/int.who.www://http  
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لمجموعة البلدان المؤّلفة من البلدان األقّل نموًا والبلدان الواردة في تقرير البنك )  فى المائة60(
 باعتبارها من بلدان الدخل المنخفض والتي صّنفها برنامج األمم المتحدة 2005الدولي لعام 

  5. أو المتوسطةخفضةاإلنمائي ضمن البلدان ذات التنمية البشرية المن
 

 التوجيهات المطلوبة من الجهاز الرياسي -ثالثا
 

ُتطلب توجيهات الجهاز الرياسي لمعرفة ما إذا آان يرغب أم ال في وضع خطوط  -14
توجيهية الستخدام مساهمات األطراف المتعاقدة أو غير األطراف في الحساب الخاص لدعم 

وفي هذه  .سي وأجهزته الفرعيةمشارآة ممثلي البلدان المؤهلة للدعم في دورات الجهاز الريا
الحالة، ُتطلب توجيهات الجهاز الرياسي لمعرفة ما إذا آان يجدر بهذه الخطوط التوجيهية أم ال 

 :أن
تحدد البلدان النامية والبلدان التي يمّر اقتصادها في مرحلة تحّول التي قد تكون  )أ(

 مؤّهلة لنيل الدعم؛
 حدد الدعم الذي سيقّدم؛ت )ب(
 إلى الترتيبات التي ينبغي اتخاذها في حال عدم آفاية الموارد المالية لدى تشير )ج(

 الحساب الخاص؛
 .أي عناصر أخرى )ج(

 
 :أن في أيضًا الرياسي الجهاز يرغب وقد -15

 يطلب إلى األمانة إعداد مشروع قواعد يدرسها الجهاز الرياسي في دورته الثانية؛ •
 .فقة على تلك الخطوط التوجيهيةيعطي توجيهات مؤقتة ريثما تتّم الموا •

                                                      
أنظر مشروع وحساب األمانة المشترآان بين منظمة االغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز المشارآة  5

 pdf.proj_doc_e/en/codex/foodsafety/int.who.www://ttph في الدستور الغذائي،
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 1المرفق 
   التي حددتها األمم المتحدة والتي يمكن استخدامها لتصنيف البلدان المؤّهلة لنيل الدعمالفئات

األطراف المتعاقدة حتى 
14/3/2006 

البلدان األقل 
 نموًا

البلدان ذات 
التنمية البشرية 
 المنخفضة

البلدان ذات 
الدخل 
 المنخفض

ت البلدان ذا
التنمية البشرية 
 المتوسطة

بلدان الدخل 
المتوسط 
 المنخفض

البلدان ذات 
الدخل المتوسط 

 المرتفع
  X X    الجزائر .1
  X X   X أنغوال .2
       أستراليا .3
       النمسا .4
   X  X X بنغالديش .5
    X X X بينان .6
   X  X X بوتان .7
  X     بلغاريا .8
   X  X X آمبوديا .9

    X X  الكاميرون .10
       آندا .11
    X X X جمهورية أفريقيا الوسطى .12
    X X X تشاد .13
   X X   جمهورية الكونغو .14
       جزر آوك .15
    X X  آوت ديفوار .16
  X     آوبا .17
       قبرص .18
 X      الجمهورية التشيكية .19
جمهورية آوريا  .20

    X   الديمقراطية الشعبية

جمهورية الكونغو  .21
    X X X الديمقراطية

       دانمركال .22
  X X    إآوادور .23
  X X    مصر .24
  X X    السلفادور .25
    X X X إريتريا .26
 X      إستونيا .27
    X X X اثيوبيا .28
       المجموعة األوروبية .29
       فنلندا .30
       فرنسا .31
       ألمانيا .32
   X X   غانا .33
       اليونان .34
  X X    غواتيماال .35
    X X X غينيا .36
    X X X اوغينيا بيس .37
  X X    هندوراس .38
 X      المجر .39
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األطراف المتعاقدة حتى 
14/3/2006 

البلدان األقل 
 نموًا

البلدان ذات 
التنمية البشرية 
 المنخفضة

البلدان ذات 
الدخل 
 المنخفض

ت البلدان ذا
التنمية البشرية 
 المتوسطة

بلدان الدخل 
المتوسط 
 المنخفض

البلدان ذات 
الدخل المتوسط 

 المرتفع
   X X   الهند .40
  X X    إندونيسيا .41
       آيرلندا .42
       إيطاليا .43
  X X    جامايكا .44
  X X    األردن .45
    X X  آينيا .46
  X    X آيريباتى .47
       الكويت .48
   X  X X الو .49
 X      التفيا .50
 X  X    لبنان .51
    X X X ليسوتو .52
    X  X ليبيريا .53
 X  X    الجماهيرية العربية الليبية .54
 X      ليتوانيا .55
       لكسمبرغ .56
    X X X مدغشقر .57
    X X X مالوي .58
 X  X    ماليزيا .59
  X   X X ملديف .60
    X X X مالى .61
    X X X موريتانيا .62
 X  X    موريشيوس .63
   X  X X ميانمار .64
  X X    ناميبيا .65
       هولندا .66
   X X   نيكاراغوا .67
    X X X النيجر .68
       النرويج .69
 X  X    ُعمان .70
   X X   باآستان .71
 X  X    بنما .72
  X X    باراغواي .73
  X X    بيرو .74
 X      بولندا .75
       البرتغال .76
  X X    رومانيا .77
 X  X    سانت لوسيا .78
  X   X X ساموا .79
   X    المملكة العربية السعودية .80
    X X X سيراليون .81
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14/3/2006 

البلدان األقل 
 نموًا

البلدان ذات 
التنمية البشرية 
 المنخفضة

البلدان ذات 
الدخل 
 المنخفض

ت البلدان ذا
التنمية البشرية 
 المتوسطة

بلدان الدخل 
المتوسط 
 المنخفض

البلدان ذات 
الدخل المتوسط 

 المرتفع
       لوفينياس .82
       أسبانيا .83
   X  X X السودان .84
       السويد .85
       سويسرا .86
  X X   الجمهورية العربية السورية .87
 X      ترينيداد وتوباغو .88
  X X    تونس .89
   X  X X أوغندا .90
       اإلمارات العربية المتحدة .91
       المملكة المتحدة .92
    X X X جمهورية تنزانيا المتحدة .93
 X      أوروغواي .94
 X  X    فنزويال .95
    X X X اليمن .96
    X X X زامبيا .97
   X X   زمبابوي .98

 


