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   مشروع جدول األعمال المؤقتمن 2-3البند 
 هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 الدورة العادية التاسعة

 18/10/2002-14 روما،

 آلية لتيسير تنفيذ
 خطة العمل العالمية لصيانة الموارد الوراثية النباتية 

 :لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام
 

 فتقديرات ارشادية للتكالي
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 تقديرات إشارية لتكاليف آلية تيسير تنفيذ خطة العمل العالمية المقترحة
  2004-2003للفترة المالية 

 ) من جدول أعمال هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة3-4البند (
 

 في الخطة المتوسطة األجل أن يمّول البرنامج العادي األنشطة المتوخىمن  
 أدوات لتنفيذ خطة العمل العالمية استحداثأفضل الممارسات المعيارية مثل تبادل 

 التي ترّآز على بلدان معينة التنفيذيةعلى أن تمّول األنشطة . ليبزيجالصادرة عن مؤتمر 
. حالة البرامج الميدانيةالتى تتيحها مرونة المن موارد من خارج الميزانية وأن تستفيد من 

-2002(خطة العمل المتوسطة األجل الحالية يسية لالرئمدخالت الإحدى يتوقع فى اطار و
 .تقديم دعم مباشر لتطوير آلية تيسير) 2007

 
المعهد الدولي آل من وأبدى . والبحث جاٍر حاليًا مع مختلف الشرآاء المحتملين 

 العمل مواصلةللموارد الوراثية النباتية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية اهتمامهما في 
ويقوم التعاون من . منظمة األغذية والزراعة لتيسير تنفيذ خطة العمل العالميةالوثيق مع 

 في عدة لجاريةأجل تطوير آلية لتيسير تنفيذ خطة العمل العالمية على جهود التعاون ا
 .مجاالت

 
 .2004-2003لتكاليف للفترة المالية اشاريا ل توزيعا الجداول أدناه تعرضو 

 
 )اتدوالرالف آالب(التكاليف اإلجمالية 

األموال من خارج الميزانية  البرنامج العادي المجموع البند
 الوآاالت المتعاونة )برامج التعاون مع الحكومات(

 واحد زائد دعم من خبير ( 320 ) واحدخبير ( 200 720 الموظفون
 )الخدمات العامةفئة 

 ) واحدخبير(  200
 100 580 400 1080 غير الموظفين

 300 900 600 1800 المجموع
 

ف آال(بحسب فئة التكلفة ) برامج التعاون مع الحكومات( األموال من خارج الميزانية تفصيل
 )اتدوالرال

 الموظفون 220 نيونفالموظفون ال
 100 موظفو الخدمات العامة

 200 االستشاريونالخبراء 
 100 ياتالسفر

 180 االجتماعات

 غير الموظفين

 100 التوثيق وغيره
 

 )اتدوالرالف بآال(توزيع األموال بحسب األنشطة والمصادر 
األموال من خارج الميزانية البرنامج العادي المجموع البند

برامج التعاون مع (
 )الحكومات

الوآاالت 
 المتعاونة

 0 600 0 600 نية للبلدانفالمساعدة ال
 100 150 100 350 المشروعات الرائدة

 خطوط توجيهية وضع
 50 0 250 300 تومنهجيا

تعزيز الشراآات؛ اجتماعات 
أصحاب الشأن والجماعة 

  االستشارية
250 150 0 100 

 50 150 100 300 االجتماعات اإلقليمية
 300 900 600 1800 المجموع

 


