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 مقدمة -أوال 
 
أن        - 1 ة بش دة الدولي ى المعاه ين عل دة والثالث ه الواح ي دورت ة ف ام للمنظم ؤتمر الع ق الم واف

راره            ة           )1(3/201الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بمقتضى ق ه من اللجن ذي طلب في ، ال
ال   ن األعم لة م ام بسلس دة القي ة للمعاه ا أ. المؤقت ي   آم رارات ينبغ دة ق ع ع ها تتوق دة نفس ن المعاه

ن    داد م ات إع اج إل عملي د تحت ي ق رارات الت از الرئاسي، وهي الق اع للجه ي أول اجتم ا ف اتخاذه
 .جانب اللجنة المؤقتة للمعاهدة

 
دة التي             - 2 ة للمعاه ة المؤقت وتحلل الوثيقة التي بين أيدينا البنود المحتملة في برنامج عمل اللجن

ون  د يك ة   ق ل حال ي آ ة ف ة الالزم د المصادر المالي ة تحدي ع محاول ة، م ى الميزاني ا عل ا تأثيره . له
دول    ي الج ذآور ف ة الم ل والميزاني امج العم دادا لبرن ل وإع ذا التحلي ، افترضنا أن 1وألغراض ه

نتين،      : المعاهدة ستدخل حيِّز التنفيذ خالل سنتين      ى س ذآورة موزعة عل وبالتالي فإن االحتياجات الم
ة لتيسير                . 2004 و   2003ما  ه ك الالزم ة وتل وقد تم الفصل بين الموارد الالزمة لالجتماعات الفني

 .مشارآة البلدان النامية
 
رة  - 3 من الفق ها  29وتتض د استعراض دة بع ة للمعاه ة المؤقت ن اللجن ة م ورة المطلوب  المش

 .للعناصر المحتملة في برنامج العمل والميزانية فيما بين الدورات
 

 عناصر برنامج العمل والميزانية فيما بين الدورات -نيا ثا
 
، والتحضير لالجتماع األول للجهاز 3/2001األعمال المطلوبة بمقتضى قرار المؤتمر العام 

 الرئاسي
 
ستناقش اللجنة المؤقتة للمعاهدة العناصر المحتملة لبرنامج العمل فيما بين الدورات، ضمن              - 4

ال المؤقت   من مشروع جدول ا    5البند   ا         . ألعم ة فيم ى الميزاني ا عل ذه العناصر مع تأثيراته رد ه وت
 :يلي

 
 الماليةمشروع الالئحة الداخلية ومشروع الالئحة : أ من جدول األعمال-1-5البند 

 ياللذان سيناقشهما الجهاز الرئاس
 
وع الئحة  طلب المؤتمر العام من اللجنة المؤقتة للمعاهدة إعداد مشروع الئحة داخلية ومشر            - 5

ه                اع ل از الرئاسي في أول اجتم ؤتمر     (مالية، لعرضهما على الجه رار الم رة    3/2001ق  ب  8، الفق
ة لمجلس رئاسة          CGRFA/MIC-1/02/4وتضم الوثيقة   ). من منطوق القرار   مشروع الالئحة الداخلي

ة والزراعة،        ة لألغذي ة  المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتي  CGRFA/MIC-1/02/5والوثيق
ة     ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ة للم دة الدولي ي للمعاه از الرئاس ة للجه ة المالي روع الالئح مش

 . على األنشطة الالزمة، آما تحتويان على نصوص مقترحة لدراستهاوالزراعة
 
انونيين                   - 6 راء ق وح العضوية من خب دة تشكيل فريق عمل مفت وقد ترى اللجنة المؤقتة للمعاه
ة              . ء دورتها الحالية ليتولى هذه الموضوعات     أثنا ك، أو إذا آانت المهم أما إذا رأت اللجنة خالف ذل

                                        
 ..CGRFA/MIC-1/02/inf.1ورد في الوثيقة  )1(
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ة                    امج العمل والميزاني . أآبر من أن ُتسَتكَمل خالل الدورة الحالية، فالبد من النص على ذلك في برن
وح العضوية              راء ا    .ولذا فقد تضمَّنت الميزانية بندا الجتماع فريق العمل مفت دة    من الخب انونيين لم لق

تم      . 2004ثالثة أيام، ربما قبيل االجتماع التالي للجنة المؤقتة للمعاهدة في عام             ومن المفترض أن ي
ة          ود، مع دعم فني مناسب، وترتيب ترجم تشكيل فريق العمل من خبراء قانونيين من أعضاء الوف

اع نحو           . بجميع اللغات الرسمية   ذا االجتم ة له اره  .  دوالرا 131 625وتبلغ التكاليف التقديري وباعتب
غ       ا مبل اد أيض د تضمن االعتم وية، فق وح العض ل مفت ق عم ارآة  122 400فري دعم مش  دوالر ل

 .البلدان النامية
 

 اختصاصات مجموعة الخبراء المعنية: ب من جدول األعمال1-5البند 
 بشروط االتفاقية الموحدة لنقل المواد

 
 : من المعاهدة على4-12تنص المادة  - 7
 

ي"
د(

"

ف

ا ف
"

ر   از     ] …[وفر الحصول الميس ا الجه ق عليه واد يواف ل الم دة لنق ة موح بمقتضى اتفاقي
، فضال عن األحكام الخاصة بتقاسم     )ز(و  ) و  ) أ (3-12الرئاسي وتتضمن أحكام المواد     

وغير ذلك من األحكام ذات الصلة الواردة في هذه         ’ 2’) د (2-13المنافع الواردة في المادة     
 .المعاهدة

 
 :على أن) 2) (د (2-13وتنص المادة  - 8
 

ادة              ا في الم ة         4-12تشمل االتفاقية الموحدة لنقل المواد المشار إليه أن تسدد الجه  شرطا ب
ة والزراعة               ة لألغذي ة نباتي وارد وراثي ارة عن م المتلقية التي ُتسوِّق تجاريا منتجا يكون عب

رة       ويتضمن موادا تم الحصول عليها من النظام متعدد األطراف         ، لآللية المشار إليها في الفق
ة    ) و (19-3 ي حال تج، إال  ذا المن اري له ويق التج ن التس ئة ع افع الناش ادل المن حصة تع

ه               ة علي د من البحوث والتربي ذه   . توافر هذا المنتج دون قيود لآلخرين إلجراء المزي وفي ه
ى س        ا عل تج تجاري دفوعات  الحالة يجري تشجيع الجهة المتلقية التي سوَّقت المن ذه الم . داد ه

ا       كلها وطريقته وفق دفوعات وش توى الم ه مس اع ل ي أول اجتم ي  از الرئاس دد الجه ويح
 .لألعراف التجارية

 
دة     8 الفقرة 3/2001وبناء على ذلك فقد طالب القرار   - 9 ة للمعاه ة المؤقت ه، اللجن ج من منطوق

ى الجهاز الرئاسي في أول اجتماع له،       بإعداد مشروع لهذه االتفاقية الموحدة لنقل المواد لعرضه عل        
 : من منطوقه9آما قرر القرار في الفقرة 

 
ة، بشأن شروط        "  ة المؤقت ها اللجن د تدرس راح توصيات، ق راء لوضع واقت إنشاء فريق خب

ة           وارد الوراثي ى الم واد لتيسير الحصول عل ق    . االتفاقية الموحدة لنقل الم ذا الفري ألف ه ويت
ت الفنية أو القانونية بشأن تبادل الموارد الوراثية النباتية لألغذية          من خبراء من ذوي الخبرا    

ة ذات الصلة ة والممارسات التجاري ة اختصاصات . والزراع ة المؤقت د اللجن وسوف تعتم
 ".فريق الخبراء في أول اجتماع لها

 
ة   - 10 وي الوثيق روع  CGRFA/MIC-1/02/6وتحت ى مش راء   عل ة الخب ات مجموع اختصاص

والمطلوب من اللجنة المؤقتة للمعاهدة استعراض هذه . شروط االتفاقية الموحدة لنقل الموادالمعنية ب 
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ي            دول الزمن ا والج ة وتكوينه ذه المجموع ل ه ال عم أن مج رارا بش ذ ق ات وأن تتخ االختصاص
 .النتهائها من عملها

 
تتكون من              - 11 راء س ا    عضوا،  15وألغراض مشروع الميزانية، افترضنا أن مجموعة الخب  بم

الزم                    أآثر من ال ادة عدد أعضائها ب ى زي وألغراض  . يسمح بتمثيل إقليمي متوازن، دون الحاجة إل
 :الميزانية، فقد افترضنا ما يلي

 
ام     • ام   2003عقد اجتماعين لمدة خمسة أيام، أحدهما ع اج  . (2004 واآلخر ع إذا احت

ة المؤ           د        األمر إلى مزيد من االجتماعات قبل االجتماع القادم للجن ة، فال ب ة لالتفاقي قت
 ).من زيادة المخصصات في الميزانية

راء                  • آتهم آخب نهم وصرف مكاف تم تعيي إذا ُعيِّن الخبراء بصفتهم الشخصية، فسوف ي
اك                       ن تكون هن م المتحدة، ول وائح األم دل السفر بحسب ل م ب استشاريين، وسيدفع له

ى إعداد بحوث ووث      . حاجة إلى ترجمة فورية    ين    وسيحتاج األمر إل ا ب رة فيم ائق آثي
 . دوالرا193 330وتقدر تكاليف االجتماع الواحد بنحو . الدورات

اع                     • ا، في إطار اجتم ل أقاليمه ا أو تمثي راء لتمثيله أمــا إذا قامت البلــدان بتعيين الخب
ة    ة الفوري وفير الترجم ن ت د م ال ب ي، ف ومي دول ية  . حك ات التفاوض ي االجتماع وف

ين ال    ة، آانت الجهات المانحة        السابقة المشترآة ب ا الفرعي ة وأجهزته حكومات للهيئ
ة دان النامي ارآة البل ير مش ة لتيس وارد من خارج الميزاني وفِّر م ة . ت إذا رأت اللجن ف

إن     ي، ف ومي دول اع حك الل اجتم ن خ ذا الموضوع م الج ه دة أن تع ة للمعاه المؤقت
 .1األمر سيحتاج إلى موارد إضافية ليست مدرجة في الجدول 

 
 مشروع الئحة لتشجيع االلتزام لعرضها على الجهاز الرئاسي: ج من جدول األعمال1-5بند ال

 
تعد اإلجراءات " اللجنة المؤقتة للمعاهدة بأن 3/2001د من منطوق القرار 8تطالب الفقرة  - 12

 وذلك لعرضها على الجهاز الرئاسي في دورته 21المقترحة لتشجيع االمتثال طبقا ألحكام المادة 
 ".األولى

،

 
إجراءات تشجيع االلتزام بالمعاهدة :  المعنونةCGRFA/MIC-1/02/7تستعرض الوثيقة  - 13

طريقة االلتزام باالتفاقيات الدولية الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، 
 :األخرى والمنتديات األخرى، وتقترح اإلجراءات التالية

 
عضاء المنظمة والدول التي لها الحق في أن تصبح أطراف السعي لمعرفة آراء أ •

في المعاهدة فيما يتعلق بمبادئ وعناصر اإلجراءات واآلليـات التشغيلية لتشجيــع 
االلتزام بأحكــام المعاهــدة، ومعالجة القضايا الناجمة عن عدم االلتزام بها، ال سيما 

اللتزام، والمهام والسلطات فيما يتعلق بإنشاء الجهاز الرئاسي للجنة خاصة با
 .المحتملة لمثل هذه اللجنة

تحليل األمانة لردود الفعل، واقتراح مبادئ وعناصر مناسبة لهذه اإلجراءات، على  •
 .أساس هذا التحليل

عقد اجتماع لفريق العمل مفتوح العضوية للخبراء القانونيين، مع توفير الدعم الفني  •
فعل واالقتراحات والتوصية بمشروع المناسب، بغرض استعراض ردود ال

اإلجراءات واآلليات التشغيلية المناسبة لعرضها على الجهاز الرئاسي والموافقة 
 .عليها في أول اجتماع له
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وألغراض مشروع الميزانية، فقد افترضنا أنه سيعقد اجتماع واحد لمدة خمسة أيام لفريق  - 14
ه سيتكون من خبراء من الوفود، وسيحتاج إلى ، وأن2003العمل مفتوح العضوية هذا في عام 
وتقدر تكاليف االجتماع الواحد لمدة خمسة أيام لهذا الفريق . ترجمة فورية بجميع اللغات الرسمية

وحيث أنه جهاز مفتوح العضوية، فإن األمر يحتاج إلى اعتماد إضافي .  دوالر208 000بنحو 
 . دوالر167 000 لمساندة مشارآة البلدان النامية بتكلفة قدرها

 
 إعداد استراتيجية لتمويل عملية تنفيذ االتفاقية الدولية: و1-5البند 

 
 من المعاهدة على استراتيجية تمويلية، مع ذآر عدد من اإلجراءات التي 18نصت المادة  - 15

اجتماع قد يحتاج األمر إلى تنفيذها بطريقة متكاملة، بعضها ينبغي البدء فيه أو االنتهاء منه في أول 
 : تنص على أن1-18فالمادة . للجهاز الرئاسي

 ".تتعهد األطراف المتعاقدة بأن تضع استراتيجية تمويلية لتنفيذ هذه المعاهدة" 
 

 :أن) ج (3-19وتتوقع المادة  - 16
 

"

و

-

ف

يوافق الجهاز الرئاسي في دورته األولى، ويجري استعراضا دوريا الستراتيجية التمويل 
 ".18 بما يتفق وأحكام المادة لتنفيذ هذه المعاهدة

 
 : أن4-13وتتوقع المادة 

 
ديم  " ايير ذات الصلة بتق ي السياسات والمع ه األول، ف ي اجتماع از الرياسي، ف ينظر الجه

ادة        من أجل   18مساعدات محددة في إطار االستراتيجية التمويلية المتفق عليها بموجب الم
ة وا ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ر  صيانة الم ي يم دان الت ة والبل دان النامي ي البل ة ف لزراع

ة                ة لألغذي اقتصادها بمرحلة تحول، التي ُيعد إسهامها مهمًا في تنوع الموارد الوراثية النباتي
 ".أو التي لها احتياجات خاصة/والزراعة ضمن نظام متعدد األطراف و

 
 

ع  - 17 ل، م تهدفا للتموي ا مس ا رقم يحدد دوري وارد وس ة لصيانة الم ل العالمي اة خطة العم مراع
 :3-18الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام، آما نصت على ذلك الفقرة 

 
دان                  " ة والبل دان النامي ة، وخاصة في البل بغية تعبئة التمويل والخطط والبرامج ذات األولوي

اة       د مراع ُّل، وبع ة تح ادها بمرحل ر اقتص ي يم از     الت دد الجه ة، يح ل العالمي ة العم خط
 ".الرئاسي بصورة دورية رقما مستهدفا لهذا التمويل

 
 :على أن) أ (4-18وتنص الفقرة   18

 
ية          "  زة الرئاس ار األجه ي إط ة،  رورية والمالئم دابير الض دة الت راف المتعاق ذ األط تتخ

نح األولو       مان م لة لض ة ذات الص زة الدولي ناديق واألجه ات والص ام  لآللي ة واالهتم ي
لتخصيص الموارد التي يمكن التنبؤ بها والمتفق عليها لتنفيذ الخطط والبرامج بمقتضى هذه             

 ".المعاهدة
 

 : تنص تحديدا على3/2001 من منطوق القرار 12وفي هذا الصدد، فإن الفقرة 
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في إقامة  مطالبة هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة بوصفها اللجنة المؤقتة، بأن تبدأ            "
وجي                وع البيول ة التن ؤتمر األطراف في اتفاقي ا        –التعاون مع م بما يكون مالئم  مع   – وحس

ا يتصل      ى األخص فيم لة، وعل رى ذات الص دات األخ زة المعاه ة وأجه ات الدولي المنظم
ادة  ام الم ة  ) أ (4-18بأحك ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي أن الم ة بش دة الدولي ن المعاه م

 ".والزراعة
 

ا                      - 19 وارد، بم رة من الم ى مجموعة آبي ل عل وتتوقع المعاهدة أيضا أن تقوم استراتيجية التموي
 :6-13في ذلك تلك المشار إليها في المادة 

 
وم " ق افع،  تراتيجية لمساهمات التقاسم الطوعي للمن دة أشكاال اس درس األطراف المتعاق ت

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة     بموجبها صناعات تجهيز األغذية التي تنتفع من الموارد       
 ".بالمساهمة في النظام متعدد األطراف

ت

 
 ):و (4-18وتلك المشار إليها في الفقرة 

 
اة              "  يجوز تقديم مساهمات طوعية من جانب األطراف المتعاقدة والقطاع الخاص، مع مراع

ا من المصادر          13أحكام المادة    فق األطراف    وتوا. ، ومن المنظمات غير الحكومية وغيره
 ".المتعاقدة على أن يدرس الجهاز الرئاسي طرق وضع استراتيجية لتعزيز هذه المساهمات

 
تند              - 20 من أجل تنفيذ هذه المجموعة من األحكام، وإرساء أساس يمكن للمجلس الرئاسي أن يس

ه، ف                       اع ل دة في أول اجتم ذ المعاه إن األمر   عليه في الموافقة على استراتيجية للتمويل من أجل تنفي
دة                  ة للمعاه ة المؤقت رارات من اللجن ى توجيهات وق ا  . بحاجة إلى بعض األعمال التي تحتاج إل وفيم

ال    ا، مع إدخال                      . يلي هذه األعم ات أخرى تراه الطبع أن تتخذ أي ترتيب دة ب ة للمعاه ة المؤقت وللجن
 .تعديالت على مشروع الميزانية بناء على ذلك

 
 تحديد مصادر التمويل 

 
را • ة ذات الصلة،   إلج زة الدولي ات والصناديق واألجه ات اآللي ع أمان اورات م ء مش

 )أ4-18المادة . (تمهيدا لألعمال التي ستقوم بها األطراف المتعاقدة
اع         • ع القط ا، وم ة له ة التابع االت اإلنمائي ات والوآ ع الحكوم اورات م راء مش إلج

ادة             (الخاص   ا للم ة طبق ز األغذي ك صناعات تجهي ع المنظمات   ) 6-13بما في ذل وم
 )و4-18المادة (غير الحكومية ذات الصلة وغيرها من مصادر التمويل 

 
د                    ى المنظمات ذات الصلة وعق ارات إل ام بزي ويمكن أن تشمل هذه المشاورات القي
ذه           د ه ة عق ع إمكاني ة، م ة األمان ة بمعرف ات المانح ع الجه يق م ات للتنس اجتماع

 .لشأنالمشاورات من خالل اجتماعات ألصحاب ا
 

رامج واألنشطة          اقتراحات لسياسات ومعايير المساعدات، واحتياجات الخطط والب
 .ذات األولوية ضمن استراتيجية التمويل

 
رامج التي                  • د األنشطة والخطط والب إجراءا مشاورات مع الحكومات في إطار تحدي

ة تحول،    لها أولويتها، ال سيما في البلدان النامية والبلدان التي يمر اقتصادها             بمرحل
اعدات       ايير للمس ات ومع داد سياس ل إع ن أج ة، م ل العالمي ة العم اة خط ع مراع م
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ل               . المحددة في استراتيجية التمويل    درات، ونق اء الق ليم لبن ومن أجل وضع إطار س
 ).13المادة (التكنولوجيا، وتبادل المعلومات 

 
تم من خالل                    ذه المشاورات هي أن ت د ه ة لعق لة من     وربما آانت أفضل طريق  سلس

ة         . االجتماعات اإلقليمية  ذه العملي  بالتحديث   – بحسب الحاجة      –فمن الممكن ربط ه
وربما رأت اللجنة المؤقتة للمعاهدة أن تفكر   . المقترح لخطة العمل العالمية المتجددة    

رة في المقترحات، وهو األمر                  أيضا في عقد اجتماع أقاليمي لوضع اللمسات األخي
 .ه الحالة إلى تخصيص اعتمادات في الميزانيةالذي سوف يحتاج في هذ

 
 إعداد استراتيجية التمويل إلقرارها في أول اجتماع للجهاز الرئاسي

 
دة أن تطلب من                  • ة للمعاه بناء على األنشطة السابق وصفها، ربما رأت اللجنة المؤقت

از الرئاسي في                أول األمانة إعداد مشروع استراتيجية للتمويل، لكي ينظر فيها الجه
 .) ج3-19المادة (اجتماع له 

 
رة                - 21 ال يوجد مخصصات منفردة في الميزانية لهذا البند، نظرا ألنه ينطوي على مجموعة آبي

من األعمال التي تدخل ضمن القدرات المعتادة ألمانة الهيئة، وأعمال الوحدات الفنية والقانونية في               
ة ي. المنظم اليين ف املين الح درة الع إن ق ك ف ع ذل ى وم ا حت ى تعزيزه ة إل ة محدودة، وبحاج  األمان

ز                       ادا لتعزي اك اعتم إن هن ك ف ى ذل اًء عل تستطيع القيام بهذه المهام وغيرها من المهام اإلضافية، وبن
 .1قدرة األمانة، آما يتبين من الجدول 

 

 االجتماع الثاني للجنة المؤقتة للمعاهدة
 

رار       8تتوقع الفقرة    - 22 دة          أن   3/2001 من منطوق الق ة للمعاه ة المؤقت في إطار    "تجتمع اللجن
ة            وارد الالزم وافر الم دت   . اجتماعات هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة، رهنا بت ا عق وربم

ام   ي أواخر ع ة ف رة للهيئ ة العاش دورة العادي ة  2004ال ة المؤقت د اللجن رح أن تعق ن المقت ذا فم ، ول
ة           للمعاهدة اجتماعها الثاني لمدة خمسة أيا      ذه المرحل م بجانب هذه الدورة العادية، حيث ُينتظر في ه

د أصبحت جاهزة                  ا أعاله ق أن يكون العديد من المسائل الفنية المنبثقة عن خطة العمل المشار إليه
 . التكاليف التقديرية الجتماع اللجنة المؤقتة1ويبين الجدول . للدراسة

"

 
د       - 23 ى تأآي دعوة إل دة م ة للمعاه ة المؤقت أن     اللجن ا بش ي توجيهاته ات، وأن تعط ذه الترتيب ه

امج العمل                  اني، في ضوء برن الموضوعات التي سيشملها جدول األعمال المؤقت لهذا االجتماع الث
 .الذي ستضعه أثناء نظرها في هذه الوثيقة

 
 تكاليف التشغيل اإلضافية لألمانة

 
ين من الموظفين المهني         - 24 ة     أمانة الهيئة صغيرة، وتتكون من اثن ين من موظفي الخدم ين واثن

ة دة       . العام ة للمعاه ة المؤقت ة اللجن ة وعملي ل الهيئ دعم عم ي ت ل    . وه ى تحلي ة عل ز األمان وترآِّ
ا في                  ة، بم ة الزراعي وارد الوراثي ة بشأن الم السياسات ومسائل التشغيل أما األعمال الفنية والقانوني

ات             ذلك ما يدعم منها الهيئة، فتتم بمعرفة الوحدات الفنية         ة، ضمن ميزاني  في مختلف أنحاء المنظم
ة                          . هذه الوحدات   ة النباتي وارد الوراثي ة في مجال الم را من دعم عمل الهيئ درا آبي إن ق ال، ف وآمث
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ات       ة النبات اتي وبقي اج النب م اإلنت ة، وقس ؤون القانوني ب الش الل مكت ن خ تم م ة ي ة والزراع لألغذي
م   ة، وقس ادية واالجتماعي ؤون االقتص لحة الش امج   بمص ن البرن ة م الم، تحت عناصر مختلف  اإلع

دة       ى ح ل عل ة آ اهمات الملموس ذه المس د ه ن الصعب تحدي ان م ادي، وإن آ وع  . الع ان مجم وآ
ل        امج العم ي برن ة ف ة والزراع ة لألغذي وارد الوراثي ة الم ة هيئ ة ألمان ي الميزاني المخصصات ف

 . دوالر1 620 000 هو 2003-2002والميزانية للفترة 
 

وارد       وأ - 25 ثناء عملية التفاوض، أعطت الهيئة األولوية للمفاوضات، وقدمت الجهات المانحة م
ى أساس خدمات         ة عل وارد إضافية للموظفين داخل األمان ة، سمحت بم رة من خارج الميزاني آبي
ام       استشارية مخصصة عند الحاجة إليها، ولوال هذه الموارد اإلضافية، لعجزت أمانة الهيئة عن القي

 .م اإلضافيةبالمها
 

ال             - 26 ر وأعم م آبي ى دع دة إل ة للمعاه ة المؤقت ام اللجن ودة أم ام الموج اج المه وف تحت وس
ة استطاعت      . تحضيرية من جانب أمانة الهيئة، وتحليل للسياسات ومعالجة طبيعتها         ورغم أن األمان

ة الت              –أن تتحمل    ة من عملي اوض    من خالل األموال المحدودة المتبقية من خارج الميزاني  بعض   –ف
فإن األمر بحاجة ) مثل إعداد وإدارة االجتماع الحالي للجنة المؤقتة للمعاهدة      (أعباء العمل اإلضافية    

 .إلى زيادة قدراتها
 

رد تفصيال في الجدول                  - 27  1وتكاليف تحضير وإدارة االجتماعات التي تناولتها هذه الوثيقة، ت
د         .  للمعاهدة فقط  هذه التكاليف للفترة الخاصة باللجنة المؤقتة     ( ا بع وسوف يقرر الجهاز الرئاسي فيم

ذ    ز التنفي دة حيِّ ذه المعاه دخل ه دما ت دة، عن ة المعاه أن أمان دها بش ي يري ات الت ويتضمن ). الترتيب
 2003 تقديرا للموارد البشرية وغير البشرية اإلضافية الالزمة لتنفيذ األنشطة في عامي              1الجدول  

دير  (2004و  ن تق ي ال يمك رد  والت دث منف ل ح بة لك ة بالنس ذه  ). ها بصورة دقيق وفير ه ي ت وينبغ
اني  /الموارد بأسرع وقت، وتحديدها وضمانها في موعد ال يتعدى شهر يناير          حتى  2003آانون الث

ام     ع ع ي مطل دأ ف ي أن يب ذي ينبغ ل ال امج العم ذ برن يط وتنفي ن تخط ة  . 2003يمك إن اللجن ذا ف ول
د ال      ام في               المؤقتة للمعاهدة مطالبة، عن د اله ذا البن ة قصوى له أن تعطي أولوي د، ب ذا البن نظر في ه

 .الميزانية، والذي تتوقف عليه جميع األنشطة األخرى
 

دريب        - 28 ى الت درة عل ومن أهم فوائد تنمية قدرات ومهارات األمانة خالل الفترة المؤقتة هو الق
ذي سي              د            أثناء العمل على دعم المساندة للموظفين الجدد، األمر ال ة بع ة آامل ى أمان ال إل سهل االنتق

 .دخول المعاهدة حيِّز التنفيذ
 

- المشورة المطلوبة من اللجنة المؤقتة للمعاهدة ثالثا 
 

 :اللجنة المؤقتة للمعاهدة مطالبة بما يلي - 29
 

 .استعراض آل بند من البنود التالية وتقرير الكيفية التي تود تطويره بها • 
زه،          استعراض البنود الفرد   • ية، ثم الموافقة على برنامج العمل والميزانية آكل وتعزي

 . بناًء على ذلك1وتعديل الجدول 
ذ    • ة لتنفي وارد الالزم دف ضمان الم دما به ة المضي ق ا حول آيفي اء توجيهاته إعط

رة     . برنامج العمل والميزانية المتفق عليه     إن الفق  من منطوق   14وفي هذا الصدد، ف
ا              تدعو ال  3/2001القرار   ر األعضاء ولكنه دول غي ة وال دول األعضاء في المنظم

ة                      ة الدولي ا المتخصصة أو الوآال م المتحدة أو أي من وآاالته دول أعضاء في األم
 :للطاقة الذرية والمنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي
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ة والزراعة            –إلى المساهمة    " ة األغذي ة           – من خالل منظم وارد الوراثي ة الم  في عمل هيئ
 ".غذية والزراعة بصفتها اللجنة المؤقتةلأل

 
 .آيفية المضي قدما إذا لم تتوافر األموال في حينها • 
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وع   بالدوالر2004  بالدوالر2003    مجم

2003+2004 
 بالدوالر

البند من   
دول  ج
 األعمال

 PDC األنشطة PDC األنشطة PDC األنشطة النشاط المقترح المهمة

ة    أ5-1 الالئحة الداخلي
 والالئحة المالية

ل   ة عم مجموع
 مفتوحة العضوية

ارآة   ة المش تنمي
 القطرية

  625 
131 

 
400 
122 

625 
131 

 
400 
122 

دة  ب5-1 ة موح اتفاقي
 لنقل المواد

 330 مجموعة خبراء
193 

 330 
193 

 660 
386 

 

ل   االمتثال ج5-1 ة عم مجموع
 مفتوحة العضوية

ارآة   ة المش تنمي
 القطرية

  000 
208 

 
000 
167 

000 
208 

 
000 
167 

اني     االجتماع الث
 للجنة المؤقتة

 اجتماع الهيئة
ارآة   ة المش تنمي

 القطرية

  250 
360 

 
200 
226 

250 
360 

200 
226 

ات       االحتياج
 :اإلضافية لألمانة

ف 1 •   موظ
 4قانوني م

ل 1 •   محل
 3سياسات م

ف 2 •   موظ
 3لدعم المعاهدة م

وفير  •  ت
 خدمات استشارية

ف  موظ2 • 
 3آاتب خ ع /أمانة

 نثريات • 

 
000 
130 
000 
119 
000 
238 
000 
130 
000 

96 
000 

20 

  
000 
133 
000 
121 
000 
243 
000 
130 
000 98
000 20

  
000 
263 
000 
240 
000 
481 
000 
260 
000 
194 
000 40 

 

 330 تكاليف األنشطة  
926 

 205 
638 1 

 535 
564 2 
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