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 متقدي -أوال 
 
، قراره  2001تشرين الثاني   /، في دورته الحادية والثالثين خالل نوفمبر       المؤتمر العام  أصدر - 1
ويض     3/2001 ة، والتف ة والزراع ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي أن الم ة بش دة الدولي اد المعاه  باعتم

ئة أن تعمل بصفة    وآجزء من هذه الترتيبات، طلب المؤتمر من الهي       . بترتيبات مؤقتة لتنفيذ المعاهدة   
از في                          ذا الجه ل ه ا من قب از الرياسي لبحثه ة للجه لجنة مؤقتة للمعاهدة إلعداد مشروع الئحة مالي

 .دورته األولى
 
ي  - 2 وارد ف ة ال ة المالي تند مشروع الالئح ة ) 1(الملحق واس ة الحالي ى الالئح ة، إل ذه الوثيق به

ى الق   ة مرض الحم ة لمكافح ة األوروبي ي الهيئ ارية ف ام   الس ار أحك ين االعتب ذ بع ع األخ ة، م العي
ددة  ة المتع ات البيئي ؤتمرات األطراف لالتفاق ا م ي أقرته ة الت وائح المالي دة وعناصر من الل المعاه

وجي         وع البيول ة بشأن التن ة مكافحة التصحر واالتفاقي ) 2(الملحق  ويتضمن  . األطراف، مثل اتفاقي
ة التي        ع الالئحة المالي ة مكافحة التصحر،        بهذه الوثيقة إعادة طب ؤتمر األطراف في اتفاقي ا م  أقره

ا يرا للرجوع إليه ارةوتجدر . تيس ى اإلش ياق، إل ذا الس ي ه ة ، ف ة األوروبي ة للهيئ ة المالي أن الالئح
ة في المحيط                لمكافحة مرض الحمى القالعية، مثلها مثل مشروع الالئحة المالية لهيئة مصايد التون

از    ي جه دي، وه رالهن اؤ  آخ م إنش ادة  ت ب الم ع أن     14ه بموج س واق ة، تعك تور المنظم ن دس  م
ة             ة المعني ة بموجب االتفاقي ا المساهمات بموجب      . االشتراآات المالية من الدول األعضاء إلزامي أم

وجي،                 وع البيول اخ والتن اتفاقية مكافحة التصحر وآذلك تلك المنصوص عليها في اتفاقيتي تغير المن
ات التأسيس                آما هو الحال مع المساهمات بمو      ى أساس إلزامي في اتفاق وم عل . جب المعاهدة، ال تق

را                       تفادت آثي ام ذات الصلة من مشروع الالئحة المقترحة اس وفيما يتعلق بهذه المسائل، فإن األحك
 . من نموذج االتفاقات متعددة األطراف المعنية بالبيئة، وعلى وجه التحديد اتفاقية مكافحة التصحر

 
ال، - 3 ة الح از الرياسي وبطبيع ل وللجه دة، ب ة للمعاه ة المؤقت ى اللجن  سيكون من العسير عل

ولعل أهم  . نفسه، اتخاذ قرارات فيما يتصل بمحتوى وهيكل اللوائح المالية دون معالجة أسئلة بعينها            
دوال              ي ج از الرياس ر الجه ل يق دة، وه ة المعاه ي ميزاني اهمات ف ز المس ف تنج و آي ئلة ه األس

ا أعاله،        لالشتراآات، آما هو     الحال مع االتفاقات المتعددة األطراف المعنية بالبيئة التي ورد ذآره
ذا                     ه جدول االشتراآات ه وم علي ذي يق ويستعرض القسم    . وإذا آان األمر آذلك، ما هو األساس ال

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

  المتبعة في اتفاقات دولية أخرى فيما يتعلق بتمويل الميزانيةالممارسات -ثانيا 
 

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

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

 ة من المنظمة؛أجهزة تمول آلي ) أ(
اء    ) ب( ا أعض ة يموله روعات تعاوني وم بمش وز أن تق ة، ويج ا المنظم زة تموله أجه

 الجهاز؛
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 . جانب ذلك ميزانيات مستقلةإلىوأجهزة تمولها المنظمة، ولها  )جـ(
 

ا،   - 5 اك، عملي ادة    هن ب الم ئت بموج زة أنش ة أجه تقلة  14ثماني ات مس ا ميزاني ذه .  وله وه
ة في                    الهيئة األوروب األجهزة هي    ة مصايد أسماك التون ة، هيئ ة لمكافحة مرض الحمى القالعي ي

واني والصحة               اج الحي المحيط الهندي، والهيئة اإلقليمية لمصايد األسماك، والهيئة اإلقليمية لإلنت
ع             في آل من شمال        الحيوانية في آسيا والمحيط الهادي وهيئات مكافحة الجراد الصحراوي األرب

رب آ   وب غ ا وجن رب أفريقي ي   غ يم الغرب ط واإلقل يم األوس يا واإلقل االت   . س ذه الح ع ه ي جمي وف
يس         ات التأس ا التفاق ة وفق تراآات اإللزامي ى االش تقلة عل ات المس دت الميزاني ت  . اعتم ا أدخل آم

د         ى وجه التحدي ا عل اقين آخرين، هم ى اتف ديالت عل ة لمصايد البحر     تع ة العام اق إنشاء الهيئ اتف
ة النبا،المتوسط اق وقاي ادي  واتف يط اله يا والمح يم آس ي إقل ات ف ات . ت ى ميزاني ث نصت عل حي

 .بيد أن هذه التعديالت لم تدخل بعد حيز النفاذ. مستقلة تغذيها االشتراآات اإللزامية
 
ات في آسيا                 من جهة ثانية، فإن      - 6 ة النبات ة وقاي الهيئة العامة لمصايد البحر المتوسط وهيئ

ة       هيئة مصا ، إلى جانب    والمحيط الهادي  ، يد األسماك في آسيا والمحيط الهادي وهيئة األرز الدولي
ا             ة يموله تندرج في فئة األجهزة التي تمولها المنظمة وتقوم في ذات الوقت بتنفيذ مشروعات تعاوني

 .أعضاء الجهاز
 
ال سفن الصيد        وهناك اتفاقات أخرى، مثل     - 7 ة امتث ات واتفاقي ة النبات ة لوقاي االتفاقية الدولي

الي ي أع دابير الصيانة واإلف ار لت ة البح ات  دارة الدولي أن ميزاني ة بش ، ال تتضمن نصوصها البت
 .لمشروعات تعاونية وتتحمل المنظمة آامل مصروفاتها

 
ا                  - 8 ادة وفق لجدول  وفي حاالت وضع ميزانيات مستقلة، فإن تقسيم نسب المصروفات تحدد ع

ي األصوات         معني ويكون، في ا    آخرتقره الهيئة أو جهاز     اشتراآات   ة ثلث . لمعتاد، على أساس أغلبي
ا    ه تبع د تكييف ة بع ي المنظم ق ف دول المطب ى الج تنادا إل تراآات اس دول االش د ج ن تحدي ويمك

ي  از المعن ة والجه ين المنظم ا ب ي العضوية م ات ف داول . لالختالف ق ج االت، تطب ي بعض الح وف
صايد أسماك التونة في المحيط     ففي حالة هيئة م   .  خصيصا لغرض الجهاز المعني    ُتصمماشتراآات  

تراآات        تندت االش ث اس ق اآلراء، حي رت بتواف ة أق ى خط تراآات عل دول االش ى ج دي، انبن الهن
ات                  ة أمور أخرى، آمي المقررة على أساس رسوم متساوية ورسوم متغيرة على أساس، ضمن جمل

راد الصحراوي في     وبالنسبة لهيئة مكافحة الج     .  ومعدل الدخل الفردي لكل عضو     واإلنزالالمصيد  
ة بموجب صندوق                 جنوب غرب آسيا، حسبت االشتراآات في البداية على أساس االشتراآات المالي

 .األمم المتحدة الخاص لمشروع مكافحة الجراد الصحراوي
 
ام  - 9 ا ألحك زء ووفق ة" ص"الج ية للمنظم وص األساس ن النص ي م اهمات ف إن المس ، ف

ى المن لم إل ة، تس ةالمشروعات التعاوني ابا  . ظم ة أو حس ة حساب أمان ل حال ي آ ة ف وتنشئ المنظم
ة       ات المالي وائح والتعليم ا لل وال وفق ذه األم ة ه دير المنظم تراآات، وت ذه االش ه ه ودع في ا ت خاص

ة أة . للمنظم زة منش ي أجه ي تصبح أعضاء ف ة والت ر األعضاء في المنظم دول غي ى ال ويجب عل
ادة     معقودةبموجب اتفاقات    ة                من ا   14 طبقا للم ا المنظم ي تتحمله ات الت لدستور، أن تساهم في النفق

 .فيما يتعلق بأنشطة هذه األجهزة
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 اتفاقية مكافحة التصحر
 

ة   - 10 ة لالتفاقي ة العالمي ة اآللي ون بمثاب ة لتك ة قائم ة مالي د آلي ى تحدي ة عل نص االتفاقي وم . ت ويق
وال تنص  . حته المالية الخاصة به    الئ ويقروميزانية أنشطته   مؤتمر األطراف نفسه باعتماد البرنامج      

ة في            . االتفاقية على اشتراآات إلزامية من جانب األطراف       ه المالي ؤتمر األطراف الئحت ولقد أقر م
نتين، وإنشاء          . 1997دورته األولى عام     رة س ة لفت اد ميزاني ى إعداد واعتم وتنص الالئحة المالية عل
دمه        بهصندوق عام تقيد     ة التي تق ة        المساهمات العادي ل ميزاني ي تستخدم في تموي ا األطراف، والت
ة   ذلك   . أساسية لالتفاقي ان المساهمات                  آ ي وصندوق خاص يتلقي ى صندوق تكميل تنص الالئحة عل

ؤتمر األطراف وتيسير                   ة في دورات م دان النامي اإلضافية والمساهمات األخرى لدعم مشارآة البل
 .تقديم المساعدات للبلدان النامية المتضررة

 
تنادا             و - 11 تستند المساهمات العادية إلى جدول إشاري يعتمده مؤتمر األطراف بتوافق اآلراء اس

ولألطراف حرية تقديم مساهمات إضافية، وآذلك الدول غير        . إلى جدول األنصبة في األمم المتحدة     
ر    ات غي ة والمنظم ة الدولي ات الحكومي ة والمنظم ات الحكومي ة والمنظم ي االتفاقي راف ف األط

ول          . يةالحكوم ل أو بحل اير  1وينتظر تقديم المساهمات لكل سنة تقويمية قب ك     /ين اني من تل انون الث آ
داده  السنة، ويقوم آل طرف بإبالغ األمين بمبلغ المساهمة الذي يعتزم تقديمه وبالم            ع لس . وعد المتوق

 .آما تتضمن الالئحة أحكام عادية تتعلق بالحسابات والمراجعة
 

 ير المناخاالتفاقية اإلطارية لتغ
 

ا ال تتضمن     . تنص هذه االتفاقية بدورها على آلية مالية تحت توجيه مؤتمر األطراف            - 12 ولكنه
راف،    اهمات األط ة، أو بمس ة االتفاقي ق بميزاني ا يتعل ددة فيم ام مح د وإنأحك ى أن يعتم  نصت عل

ة بتوافق اآلراء        ؤتمر األطر           . مؤتمر األطراف الالئحة المالي ر م ك أق ى ذل اء عل اف اإلجراءات   وبن
اد، بتوافق اآلراء،     . 1995المالية في دورته األولى عام       وتنص اإلجراءات المالية على إعداد واعتم

دمها األطراف             . ميزانية إدارية لفترة سنتين    ة تق آذلك تنص اإلجراءات المالية على مساهمات عادي
تن      ؤتمر األطراف بتوافق اآلراء، ويس ى جدول األنصبة في     استنادا إلى جدول إشاري يعتمده م د إل

دة  م المتح ة    . األم اإلجراءات المالي اهمات ب اري للمس دول إش ق ج ديم   . وأرف راف تق ن لألط ويمك
دعم   ة ل اهمات طوعي ديم مس ى تق ا نص عل ة، آم اهمات العادي ى المس ة إضافة إل اهمات طوعي مس

ة تحو                   دان التي تمر بمرحل ل، في دورات    مشارآة األطراف من البلدان النامية واألطراف من البل
ة     دار المساهمات التي                . مؤتمر األطراف واألجهزة الفرعي ين بمق الغ األم ويطلب من األطراف إب

ل       دادها قب ع لس ت المتوق ديمها والتوقي ون تق اير1يعتزم نة    / ين ل س ن آ اني م انون الث نص . آ وت
ة  اإلجراءات على أحكام مماثلة فيما يتعلق بإنشاء صندوق وحساب خاص على غرار الالئحة               المالي

 .في إطار اتفاقية مكافحة التصحر، إضافة إلى أحكام تتعلق بالحسابات والمراجعة
 

 االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي
 

التصحر، تنص على آلية مالية تعمل       هذه االتفاقية، مثلها مثل اتفاقيتي تغير المناخ ومكافحة          - 13
حكاما بشأن اعتماد ميزانية للفترة المالية      وتتضمن االتفاقية أ  . تحت سلطة وتوصية مؤتمر األطراف    

ة       ل األمان م تموي ق اآلراء تحك ة بتواف اد الئح أن اعتم ة، وبش ؤتمر     . التالي ر م ك أق ى ذل اء عل وبن
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وتنص الالئحة المالية على إنشاء وإدارة حساب       . 1994األطراف الئحة مالية في دورته األولى عام        
ة          أمانة يستخدم في الشؤون اإلدارية لالتفاقي      ام األمان ك مه ا في ذل ة من        . ة، بم ويمول حساب األمان

ة من                     ة، ومساهمات إضافية مقدم مساهمات األطراف استنادا إلى جدول أدرج في مرفق بالميزاني
ة والمنظمات                    ى المنظمات الحكومي ر األطراف، عالوة عل األطراف ومساهمات من الدول من غي

ؤتمر األطراف جدول       ويحدد .  مصادر أخرى    الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ومن        م
دة  م المتح ي األم تراآات ف دول االش ى ج تنادا إل اهمات اس ي . المس اهمات ف ديد المس تحق تس  1ويس

نتين          . آانون الثاني من آل سنة تقويمية     /يناير رة س ة لكل فت وتتولى األمانة إعداد مقترحات الميزاني
راف    ؤتمر األط ب م ن جان ا م رر . العتماده م يتق دول     ول ة وج اد الميزاني ان اعتم ا إذا آ د فيم  بع

نى           ة أال يتس ي حال وات ف ي األص ة ثلث ى أغلبي اللجوء إل ق اآلراء، أو ب يكون بتواف اهمات س المس
 .التوصل إلى توافق اآلراء
  االستنتاجات واإلجراءات التي يقترح اتخاذها–ثالثا 

 من جانب اللجنة المؤقتة للمعاهدة
 

ة الم     - 14 دة أن تستعرض المشروع المرفق لالئحة              يرجى من اللجن ة للمعاه از    ؤقت ة للجه المالي
ى حسب                      ،  الرياسي للمعاهدة  ه األول از الرياسي في دورت ا من جانب الجه بغرض التوصية ببحثه

 .طلب المؤتمر
 

ة                         - 15 د مناقشة مبدئي دة أن من المناسب، بع ة للمعاه ة المؤقت رى اللجن وفي هذا الصدد، لربما ت
ألة، ذه المس اء له انونيين  إنش راء الق ن الخب ة العضوية م ل مفتوح ة عم م، جماع ي مالئ دعم فن ، ب

ة  لدراسة صياغة الالئحة المالية و     از الرياسي    الالئحة الداخلي ذه          .  للجه د جماعة العمل ه ويمكن عق
 .  القادمة مباشرةدورتهاأثناء الدورة الحالية للجنة المؤقتة للمعاهدة أو قبل 
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  1الملحق 
 الوراثية النباتية  رياسي للمعاهدة الدولية بشأن المواردالجهاز ال

  لألغذية والزراعة
 

 مشروع الالئحة المالية

  1المادة 
 التطبيق

 .للمعاهدة المالية اإلدارةتحكم هذه الالئحة  1-1

د   1-2 رى القواع راءاتتس ى        واإلج ة عل ة والزراعي ة األغذي ى منظم ا ف ول به ة المعم  المالي
 . ينص على غير ذلكمما ل المعاهدةنشاطات 

  2المادة 
 الفترة المالية

ة     1- 2 ة األغذي ى منظم ة ف رة المالي ع الفت ة م ويميتين متزامن نتين تق ة لس رة المالي ون الفت تك
 .والزراعة

  3المادة 
 الميزانية

ة   3-1 ديرات الميزاني مل تق راداتتش دم  اإلي ا، وتق ة به ة الخاص رة المالي روفات للفت  والمص
 .ت األمريكيةبالدوالرا

ات والمالحق     3-2 ة فضال عن المعلوم رة المالي ل للفت امج العم ة برن ديرات الميزاني مل تق وتش
 .يطلبها الجهاز الرياسيوالبيانات التفسيرية التى قد 

 : وتشمل الميزانية  3-3

ة   )أ( ةالميزاني ة اإلداري تراآات العادي ة باالش راف المتعلق ادة لألط ) أ (1-5 بمقتضى الم
 ؛)و(و

ن          )ب( ة م رة المالي الل الفت وافر خ ى تت األموال الت ة ب ة المتعلق ات الخاص الميزاني
 ).جـ(و ) ب (1-5 المساهمات المقدمة بموجب المادة

 .تعد األمانة الميزانية وترفعها للجهاز الرياسي  3-4

 .تعرض ميزانية المعاهدة على لجنة المالية في منظمة األغذية والزراعة   3-5

 :تتألف الميزانية اإلدارية من األتي  3-6

 .بموجب المعاهدة بما في ذلك مصروفات األمانة اإلداريةلمصروفات المخصصات ل -

 المصروفات غير المنظورة -
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-5تصرف الميزانية الخاصة في األغراض المحددة في المساهمات المقدمة بمقتضى المادة      3-7
 ).جـ(و ) ب (1

  4المادة 
 االعتمادات

رار  يعتبر، الميزانية اإلداريةبعد اعتماد    4-1 ا تفويضا     إق ادات الخاصة به ين  االعتم  بتحمل  لألم
الغ                     ادات وفى حدود المب ا أقرت االعتم االلتزامات والترخيص بالصرف لألغراض التى من أجله

 .المعتمدة

ابقة أو     4-2 نة س ن س ة ع رة المالي ة الفت ى نهاي فاة ف ر مص ات غي ة التزام ى أي ا  االحتفتلغ اظ به
 . عندما تظل هذه االلتزامات مستحقةلصرفها في المستقبل

  5المادة 
 تدبير األموال

 :تتكون موارد المعاهدة مما يلي 5-1

استنادا إلى جدول اشتراآات إشاري حسب ما [المساهمات الطوعية من األطراف  )أ(
تمده من استنادا إلى جدول اشتراآات يع] [يعتمده الجهاز الرياسي بتوافق اآلراء

حين آلخر مؤتمر منظمة األغذية والزراعة ويعدل بحيث يضمن أال تقل مساهمة 
 أي من المساهمات تتجاوز في المائة من المجموع، وأال 0.01أي من األعضاء عن 

 أي مساهمة من طرف من أقل البلدان نموا تتجاوز في المائة من المجموع، وأال 25
 ؛] في المائة من المجموع0.01

لمساهمات الطوعية التي تقدمها األطراف إضافة إلى المساهمات بمقتضى الفقرة ا )ب(
 أعاله؛) ا(

مساهمات طوعية أخرى، بما في ذلك المساهمات لدعم مشارآة ممثلي األطراف  )جـ(
من البلدان النامية واألطراف التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، في الجهاز 

 الرياسي وأجهزته الفرعية؛

 لرصيد الحر المرحل من االعتمادات للفترة المالية السابقة؛ا )د(

  متنوعة متصلة بالصندوق المعني؛إيرادات )هـ(

وأية مبالغ تساهم بها منظمة األغذية والزراعة فيما يتعلق بالمصروفات التي  )و(
 .تتحملها

 ):أ (1-5فيما يتعلق بالمساهمات المقدمة بمقتضى المادة  5-2

آانون الثاني من / يناير1 سنة تقويمية قبل أو بحلول لكلد المساهمات ينتظر أن تسد )أ(
 تلك السنة؛

 قبل الموعد المستحق اإلمكانيبلغ آل طرف األمانة، في وقت مبكر مسبقا بقدر  )ب(
 .للمساهمات، بمبلغ المساهمات التي سيقدمها والتوقيت المتوقع لسدادها
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ة   5-3 ا منظم ي تتحمله دد المصروفات الت د ذي  تح دود البن دد ضمن ح ة وتس ة والزراع األغذي
 .الصلة من ميزانية المنظمة التي اعتمدها المؤتمر

ة المصروفات                   5-4 ة والزراعة في تغطي تساهم األطراف التي ليست أعضاء في منظمة األغذي
 .التي تتحملها المنظمة بمبالغ متناسبة يحددها المدير العام

ن     5-5 اهمات الس ي المس ين تلق ى ح ول     إل ة أن تم ة والزراع ة األغذي رخص لمنظم وية، ي
 .المصروفات المدرجة في الميزانية من الرصيد الحر من الميزانية اإلدارية

ة                          5-6 رة المالي لتحديد المساهمات السنوية لكل من األطراف، تقسم حصة آل طرف عن الفت
ادة  دفع  ) أ (1-5بمقتضى الم دهما ال تحق أح اويين يس طين متس ى قس اله، إل ة أع نة التقويمي ي الس  ف

 . في السنة التقويمية الثانية من الفترة الماليةواآلخراألولى 

ى            5-7 نوية ف ارية الس تراآاتها اإلش ة، باش نة تقويمي ل س ة آ ى بداي راف، ف ين األط غ األم يبل
 .الميزانية

ة    5-8 ى الميزاني اهمات ف ع المس دد جمي ةتس ن   اإلداري ا م ا يعادله ة أو م دوالرات األمريكي  بال
وفى حالة سداد المساهمات بعملة قابلة للتحويل بخالف الدوالرات         .  القابلة للتحويل  العمالت

األمريكية، يكون السعر المطبق هو السعر الرسمى للعملة القابلة للتحويل مقابل الدوالر فى    
آانون الثانى من السنة التقويمية التى تستحق فيها المساهمات، أو /يوم العمل األول فى يناير  

 .السارى يوم إنجاز الدفع، أيهما أعلىالسعر 

  6المادة 
 األموال

 . وأية متحصالت أخرى فى حساب أمانة تديره المنظمةالمساهماتتودع جميع   6-1

 :، تحتفظ المنظمة بحسابات1-6 فى المادة إليهوفيما يتعلق بحساب األمانة المشار   6-2

) ا (1-5ددة بمقتضى المادة حساب عام تقيد فيه متحصالت جميع المساهمات المس )ز(
ضافية لتغطية مصروفات الميزانية اإلدارية مقدمة إإلى جانب أية مساهمات ) و(و 

من األطراف، وأية مبالغ أخرى مستحقة فيما يتصل بالميزانية اإلدارية بمقتضى 
والتي تسدد منها المصروفات المقيدة على الميزانية اإلدارية ) هـ(و ) د (1-5المادة 
 .يةالسنو

و ) ب (1-5 المساهمات األخرى التي تدفع بمقتضى المادة بهحساب خاص تقيد  )ح(
 ).جـ(

 7المادة 
 الحسابات والمراجعة

ة         7-1 ة، لعملي ة المالي ا الالئح ي تحكمه وال الت ع األم ة لجمي ابات واإلدارة المالي ع الحس تخض
 .منظمة األغذية والزراعةلالمراجعة الداخلية والخارجية 

 8المادة 
 التعديالت

 .بتوافق اآلراءعدل هذه الالئحة يأن للجهاز الرياسي يجوز  8-1
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 2الملحق 

 

في البلدان التي  لتصحر االقواعد المالية لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة
 تعاني 

 وبخاصـة في أفريقيا،  أو مــن التصحــر،/من الجفاف الشديد و
 ته الدائمةوألمان ولهيئاته الفرعية

 
 النطـــاق

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

حديدا في هذه القواعد، تنطبق وفيما يتعلق بما هو غير منصوص عليه ت. الفرعية وألمانته الدائمة
 .اللوائح والقواعد المالية لألمم المتحدة

 الفترة المالية

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

 الميزانية

يقوم رئيس األمانة الدائمة بإعداد تقديرات للميزانية لفترة السنتين التالية بدوالرات الواليات  -3
ويوجه رئيس األمانة . لمتحدة تبين اإليرادات والنفقات المسقطة لكل سنة من فترة السنتين المعنيةا

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

ء الفترة المالية التي تغطيها هذه الميزانية، بالنظر في يقوم مؤتمر األطراف، قبيل بد -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 الدائمة لعقد التزامات  -5
لسداد مبالغ لألغراض التي تم ألجلها إقرار االعتمادات وفي حدود المبالغ التي ووفق عليها، و

شريطة أن تكون هذه االلتزامات على الدوام مغطاة باإليراد ذي الصلة، ما لم يأذن مؤتمر 
 .األطراف تحديدا بغير ذلك

من بنود االعتمادات يحق لرئيس األمانة الدائمة أن يجري تحويالت داخل آل بند رئيسي  -6
ويحق لرئيس األمانة الدائمة أن يجري تحويالت بين بنود . في الميزانية األساسية المعتمدة

 .االعتمادات هذه في حدود المبالغ التي قد يرى مؤتمر األطراف أنها مناسبة

 الصناديق
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. ألمانة الدائمةيقوم األمين العام لألمم المتحدة بإنشاء صندوق عام لالتفاقية يديره رئيس ا -7
 فضال عن أي )أ( 12وتقيد لحساب هذا الصندوق العام المساهمات المقدمة وفقا للفقرة الفرعية 

، من الحكومة )ج( 12 )ب( 12مساهمات إضافية أخرى مقدمة، عمال بالفقرتين الفرعيتين 
وتحّمل على . ساسيةالمضيفة لألمانة الدائمة واألمم المتحدة من أجل مقابلة النفقات من الميزانية األ

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

ويتم في إطار الصندوق العام استبقاء احتياطي لرأس مال متداول يقرر مؤتمر األطراف  -8
والغرض من احتياطي رأس المال هو آفالة استمرار . بتوافق اآلراء حجمــه من حين آلخر

وتسدد المسحوبات من احتياطي رأس المال . لعمليات في حالة حدوث أي نقص مؤقت في النقديةا
 .المتداول من المساهمات بأسرع ما يمكن

. ويقوم األمين العام لألمم المتحدة بإنشاء صندوق تكميلي يديره رئيس األمانة الدائمة -9
خالفا ) ج(و) ب(12تين الفرعيتين ويتلقى الصندوق التكميلي المساهمات المقدمة بموجب الفقر

، 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( 
 نموا، في دورات مؤتمر األطراف؛ المتأثرة، وال سيما أقلها 

من ) ج( 2تيسير ما يقدم من مساعدة للبلدان النامية المتأثرة وفقا للفقرة الفرعية  )ب( 
  من االتفاقية؛26من المادة   7 والفقرة 23المادة 

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

ويتلقى . األمانة الدائمةيقوم األمين العام لألمم المتحدة بإنشاء صندوق خاص يديره رئيس  - 10
، من المساهمات المخصصة )ج( و )ب( 12الصندوق الخاص ما يقدم، عمال بالفقرتين الفرعيتين 

لدعم اشتراك ممثلي البلدان النامية، وبصفة خاصة أقل البلدان نموا، األطراف المتأثرة بالتصحر 
 .مر األطراف وهيئاته الفرعيةأو الجفاف، وبخاصة البلدان الواقعة في أفريقيا، في دورات مؤت/و

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

وزيع أية أرصدة غير مرتبط بها بعد األطراف، بالتشاور مع األمين العام لألمم المتحدة، بالبت في ت
 .سداد آافة نفقات التصفية

 

 المساهمات

 :تتألف موارد مؤتمر األطراف مما يلي -12

المساهمات المقدمة آل سنة من األطراف في االتفاقية باالستناد إلى الجدول  )أ(
اإلرشادي المعتمد بتوافق اآلراء من قبل مؤتمر األطراف وباالستناد إلى جدول 
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نصبة لألمم المتحدة آما تعتمده الجمعية العامة معدال من حين آلخر لكفالـة أال األ
 25 في المائـة من المجموع وأال يتجاوز أي إسهام 0,01يسهـم أي طـرف بأقـل من 

 في 0,01في المائة من المجموع وأال يتجاوز إسهام أي طرف من أقل البلدان نموا 
 المائة من المجموع؛

همات أخــرى تقدمهــا األطراف باإلضافة إلــى المساهمات المقدمة عمال أيـة مسا )ب( 
 ؛)أ(بالفقرة الفرعية 

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

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

 .عة خاصة بالصندوق المعنيإيرادات متنو )هـ( 

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

 .إسهامات منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي التي هي أطراف

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

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

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

 .للتسديد

 وفقا لألحكام )ج( و )ب( 12تستخدم المساهمات التي تقدم عمال بالفقرات الفرعية  -15
. لدائمة والجهة المساهمة بما يتمشى مع أهداف االتفاقيةوالشروط التي يتفق عليها رئيس األمانة ا

، حسب االقتضاء، في 9وتوضع المساهمات المقدمة إلى الصندوق التكميلي المشار إليه في الفقرة 
 . حسابات فرعية

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

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

ية أو بما يعادلها بعملة قابلة تدفع آل المساهمات بدوالرات الواليات المتحدة األمريك -17
للتحويل في حساب مصرفي يعّينه األمين العام لألمم المتحدة، بعد التشاور مع رئيس األمانة 

 .الدائمة

CGRFA/MIC-2002-Y7167a-Final 



CGRFA/MIC-1/02/5 11 
 

CGRFA/MIC-2002-Y7167a-Final. 

يقر رئيس األمانة الدائمة فورا بكل التبرعات المعلنة والمساهمات ويحيط األطراف علما  -18
 .ماتمرة في السنة بحالة التبرعات المعلنة ودفع المساه

تستثمر حسب اجتهاد األمين العام لألمم المتحدة المساهمات التي ال تلزم في الحال، بعد  -19
 الناتج عن ذلك لحساب الصندوق ذي الصلة أو اإليرادويقيد . التشاور مع رئيس األمانة الدائمة

 . 10و 9 و7الصناديق ذات الصلة المشار إليها في الفقرات 

 الحسابات ومراجعتها

خضع الحسابات واإلدارة المالية لكل الصناديق التي تحكمها هذه القواعد لعملية المراجعة ت -20
 .الداخلية والخارجية للحسابات في األمم المتحدة

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

 .األطراف ببيان نهائي مراجع لحسابات الفترة المالية آلها

 تكاليف الدعم اإلداري

يقوم مؤتمر األطراف، بمقتضى الشروط التي يتفق عليها اتفاقا متبادال من حين آلخر بينه  -22
 و 7ق لألمم المتحدة من الصناديق المشار إليها في الفقرات وبين األمم المتحدة، بتسديد ما هو مستح

 تبعا للحالة وذلك مقابل الخدمات المقدمة، بما في ذلك إدارة الصندوق ذي الصلة من قبل 10 و 9
 .األمم المتحدة، إلى مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية وأمانته الدائمة

 التعديالت

 .ء أي تعديل يتم إدخاله على هذه القواعديعتمد مؤتمر األطراف بتوافق اآلرا -23
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