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 11/2015القرار 

 2017-2016برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 

 إن اجلهاز الرئاسي،

 

أن األجهزة الرئاسّية ملنظمة األغذية والزراعة قد قررت أن تكون املعاهدة الدولّية بشأن املوارد الوراثّية إذ يستذكر 

تعزيز وأن املؤمتر العام للمنظمة قد أوصى بـ " النباتّية لألغذية والزراعة من أنشطة املنظمة اليت حتظى باألولوّية 

ر أكرب من السلطات املالّية واإلدارّية داخل إطار املنظمة وحبيث تعتمد األجهزة واالتفاقيات اإللزامية حبيث تتمتع بقد

 "؛على قدر أكرب يف التمويل الذاتي من أعضائها

إجناز برنامج العمل مرهون بتوفر موارد كافية يف الوقت املناسب يف إطار امليزانية اإلدارّية األساسّية، وأن  أنوإذ يدرك 

 املعاهدة ومصداقّيتها وفعالّيتها يف املستقبل؛هذا سيكون ضرورّيًا لعمل 

هلذا  1امللحق الواردين يف  2017-2016للمعاهدة لفرتة السنتني األساسية  اإلداريةامليزانية برنامج العمل و يعتمد

 القرار؛

هلذا  2امللحق من الالئحة املالية، بصيغته الواردة يف  (ب)1-اخلامسة للمادةجلدول اإلشاري للمساهمات، وفقا ا يعتمد

 القرار؛

 بصيغتها املعتمدة؛امليزانية اإلدارية األساسية مجيع األطراف املتعاقدة على تقديم املوارد املطلوبة يف  حيث

أو قدمت مساهمات حمدودة فقط، على تقديم  األطراف املتعاقدة اليت مل تقدم مساهمات يف فرتة السنتني السابقة، حيث

 اإلدارية األساسية؛مساهمات للميزانية 

 للحكومات واملؤسسات املاحنة،ويوصي بها  بهذا القرار  1 بامللحق الضميمةعلى اقرتاحات املشاريع الواردة يف  يثين

 إىل توفري التمويل الالزم لتنفيذ تلك املشاريع؛  ويدعوها

نظمات غري احلكومية والكيانات احلكومات اليت ليست أطرافًا متعاقدة، واملنظمات احلكومّية الدولّية، وامل يدعو

 األخرى، إىل املساهمة أيضًا يف امليزانية اإلدارّية األساسّية؛

 دوالر أمريكي؛  2,000,000مبساهمة منظمة األغذية والزراعة مببلغ  يأخذ علمًا

 دوالر أمريكي؛ 400,000املستوى احلالي الحتياطي رأس املال العامل مببلغ  يثّبت

املتعاقدة اليت مل تفعل ذلك بعد أن تساهم حبصتها من االشرتاكات الطوعية إىل احتياطي رأس املال إىل األطراف يطلب 

 العامل؛
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املرفق بهذا القرار، مقّرًا أن  3امللحق الوارد يف  2017-2016على هيكل الوظائف يف األمانة لفرتة السنتني  يوافق

 ذّية العادّية لألمني؛ الرتتيبات الدقيقة للتوظيف مسألة ختضع للسلطة التنفي

بأن تنّفذ األنشطة ذات األولوية واملوافق عليها يف برنامج العمل وامليزانية قبل األنشطة املرهونة بتوافر املوارد من يطلب 

 خارج امليزانية؛

اهدة الدولية، إىل أن أي تكاليف متعّلقة باألنشطة املمولة من خارج امليزانية لدعم تنفيذ برنامج العمل الكامل للمع يشري

" أو غريها من حسابات األمانة الثنائية األطراف، جيب أن متّول الصناديق اخلاصة لألغراض املتفق عليهاإما يف إطار "

 بشكل ذاتي مع توفري املوارد البشرية الالزمة للقيام باألنشطة خالل عمر املشروع؛ 

ة ألنشطة املشاريع اإلضافية من خارج امليزانية للحكومات اليت قّدمت بسخاء تربعات كبري عن شكره احلار يعرب

احلكومات إىل تزويد األموال الناقصة  يدعواإلدارية األساسية، مساعدة بذلك املعاهدة على إنشاء نظمها التشغيلّية، و

 ؛2017-2016الالزمة ألنشطة املشاريع اليت ستكون حامسة األهمية الستمرار جناح تنفيذ املعاهدة يف فرتة السنتني 

حلكوميت إيطاليا والنرويج على املوارد من املوظفني اليت أتاحتاهما ألغراض دعم وتوسيع نطاق  عن شكره احلار يعرب

 أنشطة املعاهدة؛

أنه ينبغي على األمني أن خيطر يف الوقت املناسب األطراف املتعاقدة من البلدان النامية أو البلدان اليت متر  يؤكد

ّول، قبل انعقاد أي اجتماع، بتوفر متويل ملشاركتها يف ذلك االجتماع من صندوق دعم مشاركة اقتصاداتها مبرحلة حت

البلدان النامية؛ وإذا كان هذا التمويل حمدودًا، جيب النظر يف إتاحة موارد أخرى ضمن امليزانية اإلدارية األساسية من 

 نح األولوّية ألقل البلدان منّوًا؛الفئات اليت من احملتمل أن تكون قد أنفقت أقل من املتوّقع، وم

 باملاحنني أن يزودوا على وجه السرعة األموال الالزمة لسّد النقص يف صندوق دعم مشاركة البلدان النامية؛ يهيب

باألطراف املتعاقدة أن تساهم على وجه السرعة يف الصندوق االستئماني لألغراض املتفق عليها لتزويد املوارد  يهيب

 ؛2017-2016زمة ملراحل التنفيذ والتطوير األخرى للمعاهدة باالتساق مع برنامج عملها للفرتة الناقصة الال

 إىل األمانة تيسري عقد مشاورات إقليمية قبل اجتماعات اجلهاز الرئاسي وجمموعات العمل  يطلب

 ما بني الدورات رهنًا بالطلبات اإلقليمية وتوافر األموال؛

 السعي إىل فر  لعقد اجتماعات املعاهدة بالتتالي مع اجتماعات أخرى ذات صلة لتوفري إىل األمني أن يستمر يف يطلب

 تكاليف السفر.

، مبا يف ذلك التقرير عن 2017 – 2016إىل األمني توفري تقرير مفّصل عن الوضع املالي وتنفيذ الربامج للفرتة  يطلب

ي تعديالت جيري إدخاهلا على امليزانية يف فرتة السنتني التقّدم احملرز يف مستوى اإليرادات واملصروفات إىل جانب أ

 ، قبل ستة أسابيع على األقل، إىل الدورة السابعة للجهاز الرئاسي؛2017 – 2016

، مبا يشمل جدواًل للوظائف يف 2019-2018إىل األمني أن يقدم مشروع برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني  يطلب

 قبل ستة أسابيع على األقل، كي ينظر فيه اجلهاز الرئاسي يف دورته السابعة.األمانة ومشروع قرار، 
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 :1 امللحق

 2017- 2016امليزانية اإلدارية األساسية وبرنامج العمل: فرتة السنتني 

 

 جيم باء ألف

 امليزانية اإلدارية األساسية وظائف التنفيذ األساسية وظائف الصيانة األساسية  

  
 بالدوالر األمريكيمجيع املبالغ 

 املوارد البشرية -ألف

  4,442,986    -  4,442,986 مناصب املوظفني القائمة )بال تغيري( 1-ألف

  422,703  422,703    - الوظائف املؤقتة 2-ألف

 تكاليف اخلدمات االستشارية األخرى 3-ألف
 

241,500  381,900  

  5,247,589  664,203  4,583,386 جمموع ألف: املوارد البشرية 

 االجتماعات -باء

  650,000 -  650,000 اجلهاز الرئاسي 1-باء

  31,275 -  31,275 املكتب 2-باء

  30,000    -  30,000 جلنة االمتثال 3-باء

    -    -    - فريق اخلرباء لتقييم مقرتحات املشاريع 4-باء

 النشاطات ذات الصلة 5-باء
  

245,000  245,000  

  956,275  245,000  711,275 جمموع باء: االجتماعات

 التكاليف األخرى -جيم

  157,500 57,500  100,000 سفر املوظفني الرئيسيني يف مهام رمسية 1-جيم

  69,069 2,500  66,569 املنشورات واالتصاالت 2-جيم

  51,207 -  51,207 اللوازم واملعدات 3-جيم

 -  52,231 العقود 4-جيم
                                      

        52,231  

 -  20,483 تكاليف متنوعة 5-جيم
                                      

        20,483  

  350,491  60,000  290,491 التكاليف األخرى جمموع جيم:

  6,554,355  969,203  5,585,152 جمموع ألف + باء + جيم

  262,170  38,766  223,404 خدمات التشغيل العامة -دال

  6,816,525  1,007,969  5,808,556 امليزانية التشغيلية

  288,991  60,482  228,509 تكاليف خدمة املشاريع -هاء

  7,105,517  1,068,452  6,037,065 تكاليف خدمة املشاريع -هاء

 اجملموع الكلي

 امليزانية اإلدارية األساسية املقرتحة  متويل    

  7,105,517 إمجالي برنامج العمل األساسي  

   ناقصًا:  

 [2,000,000] مساهمة منظمة األغذية والزراعة -واو

  5,105,517 املبلغ الصايف للتمويل من األطراف املتعاقدة 
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 2017 - 2016وظائف الصيانة لفرتة السنتني 

 وظائف الصيانة األساسية  

 20-19 مادة املعاهدة

 Add.1 25 ،25 الوثيقة املرجعية للجهاز الرئاسي  

  
دوالر  -التكلفة

 أمريكي

الزيادة يف مؤشر أسعار 

االستهالك حسب 

وحدة أحباث 

 اإليكونومست

دوالر  -جمموع التكلفة

 أمريكي

       املوارد البشرية-ألف

  4,442,986    -  4,442,986 [1مناصب املوظفني القائمة ] 1-ألف

       تكاليف اخلدمات االستشارية  3-ألف

  140,400    -  140,400 صون املعاهدة واالجتماع القانوني ذو الصلة

  4,583,386    -  4,583,386 املوارد البشرية -جمموع ألف

    اهليئات القانونية-االجتماعات -باء

  650,000    -  650,000 [2اجلهاز الرئاسي ] 1-باء

  31,275    -  31,275 املكتب 2-باء

  30,000    -  30,000 [ 3جلنة االمتثال ] 3-باء

    -    -    - فريق اخلرباء لتقييم مقرتحات املشاريع 4-باء

  711,275    -  711,275 االجتماعات  -جمموع باء

    التكاليف األخرى -جيم

  100,000    -  100,000 سفر املوظفني األساسيني يف مهام رمسية 1-جيم

  66,569  1,569  65,000 املنشورات 2-جيم

  51,207  1,207  50,000 اللوازم واملعدات 3-جيم

  52,231  1,231  51,000 العقود 4-جيم

  20,483  483  20,000 تكاليف متنوعة 5-جيم

  290,491  4,491  286,000 تكاليف أخرى - جمموع جيم

  5,585,152  4,491  5,580,661 جمموع ألف + باء + جيم

  223,404  179  223,224 ألف+باء+جيم(يف املائة من  4خدمات التشغيل العامة ) -دال

  5,808,556  4,669  5,803,885 املوازنة التشغيلية

يف املائة من املوازنة الشغيلية ناقصًا مساهمة  6تكلفة خدمة املشاريع ) -هاء

 منظمة األغذية والزراعة(
228,231  278  228,509  

  6,037,065  4,949  6,032,117 املوازنة اإلدارية األساسية

  2,000,000    -  2,000,000 مساهمة منظمة األغذية والزراعة  -واو

  4,037,065  4,949  4,032,117 الرصيد للتمويل من األطراف املتعاقدة 

        

 مالحظات:

       [ وفقًا جلدول الوظائف املعتمد لألمانة  1]

       من املعاهدة  19[ وفقًا للمادة 2]

       من املعاهدة 21واملادة  3-19وفقًا للمادة [ 3]

 أيام 3خبريًا ملدة  14 اجتماع شارك فيه املرفق باسرتاتيجّية التمويل بالصيغة اليت اعتمدتها الدورة الثانية للجهاز الرئاسي. 3من امللحق  5[ وفقًا للخطوة  4]
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 2017-2016وظائف التنفيذ األساسية لفرتة السنتني 

 

 وظائف التنفيذ األساسية

 CIF-1 CIF-2 CIF-3 CIF-4 CIF-5 CIF-6 CIF-7 CIF-8 CIF-9 املرجع

جمموع وظائف 

 التنفيذ
 جمال النشاط ذي الصلة

مع اتفاقية  التواصل

التنّوع البيولوجي 

واملنظمات الدولية 

 األخرى

النظام  صيانة

 املتعدد األطراف

تعبئة املوارد لصندوق 

 تقاسم املنافع

صندوق  عمليات

 تقاسم املنافع

جمموعة العمل  استمرار
 املؤقتة املخصصة  املفتوحة

املعنية بتعزيز سري عمل 

 النظام املتعدد األطراف

نظم املعلومات للموارد 

 الوراثية النباتية لألغذية

 والزراعة

التمويل  اسرتاتيجية

واللجنة االستشارية املؤقتة 

املخصصة املعنية 

 باسرتاتيجية التمويل

آلية تنسيق بناء القدرات  

وبناء القدرات لتنفيذ النظام 

املتعّدد األطراف والنظام 

 العاملي للمعلومات 

 6املادة  تنفيذ

واألحكام ذات 

  الصلة

 5,6,9 20.5 13,18 17 & 5,13,15 18,13 18.4 18.4 13 - 10 اجلميع مواد املعاهدة

  
 مجيع املبالغ بالدوالر األمريكي

                     املوارد البشرية -ألف

                     مناصب املوظفني القائمة  1-ألف
وظائف مؤقتة تنبيه: وظيفة واحدة فقط  2-ألف

  CIFمعينة عرب كافة بنود 
253,622      -      105,676  -    -    63,406  422,703  

  241,500    -  54,400  49,400  8,100  8,100  8,100  32,400  81,000    - تكاليف اخلدمات االستشارية األخرى 3-ألف

  664,203  63,406  54,400  49,400  113,776  8,100  8,100  32,400  81,000  253,622 املوارد البشرية -جمموع ألف

                 جمموع باء: االجتماعات
 

  
                     اجتماعات أخرى

  245,000  20,000  35,000  20,000    -  110,000    -  60,000    -   ذات صلة باألنشطة 5-باء

  245,000  20,000  35,000  20,000    -  110,000    -  60,000    -    - جمموع باء: االجتماعات

             التكاليف األخرى -جيم
   

 
 سفر املوظفني األساسيني يف مهام رمسية 1-جيم

15,000  15,000  15,000  -    -      -    12,500    57,500  

  2,500      -    -    -    -  2,500    -    -   املنشورات واالتصاالت 2-جيم

    -      -    -    -    -    -    -    -    - واملعداتاللوازم  3-جيم

    -      -    -    -    -    -    -    -    - العقود 4-جيم

    -      -    -    -    -    -    -    -    - تكاليف متنوعة 5-جيم

  60,000    -  12,500    -    -    -  2,500  15,000  15,000  15,000 التكاليف األخرى جمموع جيم:

  969,203  83,406  101,900  69,400  113,776  118,100  10,600  107,400  96,000  268,622 جمموع ألف + باء + جيم

يف املائة من  4خدمات التشغيل العامة ) -دال

 ألف+باء+جيم(
10,745  3,842  4,296  424  4,724  4,551  2,776  4,072  3,336  38,766  

  1,007,969  86,742  105,972  72,176  118,327  122,824  11,024  111,696  99,842  279,367 امليزانية  التشغيلية

يف املائة من  6تكلفة خدمة املشاريع ) -هاء

امليزانية الشغيلية ناقصًا مساهمة منظمة األغذية 

 والزراعة(

16,759  5,991  6,706  661  7,373  7,099  4,329  6,360  5,205  60,482  

  1,068,452  91,946  112,332  76,505  125,425  130,197  11,685  118,402  105,833  296,126 اجملموع الكلي
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 1الضميمة 
 

 مشاريع الدعم املمكنة املمولة من اجلهات املاحنة اليت سيتم السعي إىل احلصول على متويل هلا

 

 2 000 000 برنامج املعاهدة لدعم تقاسم املنافع

 750 000 التنفيذ املتناسق للمعاهدة واتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا احمللق بها

 950 000 التواصل والتوعية باملعاهدة والرتويج هلا

 1 000 000 – 1 500 000 برنامج التنفيذ املشرتك لبناء القدرات

 850 000 برنامج التدريب على املعاهدة الدولية

 النظام العاملي لإلعالم عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 1 800 000 املعاهدة الدولية من 17مبوجب املادة 

 صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام وحقوق املزارعني

 1 500 000 من املعاهدة الدولية 9و 6و 5مبوجب املواد 
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 2امللحق 

 2017–2016جدول االشرتاكات اإلشاري للسنتني التقومييتني 

 ألغراض املقارنة( 2015–2014)يرد جدول االشرتاكات للسنتني 
 

 1جدول 1جدول 

 2015-2014 2017-2016  األطراف املتعاقدة

   

 أفغانستان
0.008% 0.008% 

 ألبانيا
0.015% 0.015% 

 اجلزائر
0.210% 0.211% 

 أنغوال
0.015% 0.015% 

 أرمينيا
0.011% 0.011% 

   

 أسرتاليا
3.184% 3.188% 

 النمسا
1.225% 1.227% 

 بنغالديش
0.015% 0.015% 

 بلجيكا
1.532% 1.534% 

 بنن
0.005% 0.005% 

   

 بوتان
0.001% 0.001% 

 الربازيل
4.505% 4.510% 

 بلغاريا
0.072% 0.072% 

 بوركينا فاسو
0.005% 0.005% 

 بوروندي
0.001% 0.001% 

   

 كمبوديا
0.006% 0.006% 

 الكامريون
0.018% 0.018% 

 كندا
4.583% 4.588% 

 مجهورية أفريقيا الوسطى
0.001% 0.001% 

 تشاد
0.003% 0.003% 

   

 مجهورية الكونغو
0.008% 0.008% 

 جزر كوك
0.001% 0.001% 

 كوستاريكا
0.058% 0.058% 

                                                 
، كما وضعته 2015-2013إىل جدول اشرتاكات األمم املتحدة للفرتة  2017 – 2016و 2015-2014يستند جدول االشرتاكات اإلشاري للفرتتني   1

 .2012ديسمرب/كانون األول  21واعتمدته يف  67/238اجلمعية العامة مبوجب القرار 
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 1جدول 1جدول 

 2015-2014 2017-2016  األطراف املتعاقدة

   

 كوت ديفوار
0.017% 0.017% 

 كرواتيا
0.193% 0.194% 

   

 كوبا
0.106% 0.106% 

 قرب 
0.072% 0.072% 

 التشيكية اجلمهورية
0.593% 0.593% 

 مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية
0.009% 0.009% 

 مجهورية الكونغو الدميقراطية
0.005% 0.005% 

   

 الدامنرك
1.036% 1.038% 

 جيبوتي
0.001% 0.001% 

 إكوادور
0.068% 0.068% 

 مصر
0.206% 0.206% 

 السلفادور
0.025% 0.025% 

   

 

 إريرتيا
 

0.001% 
 

0.001% 

 إستونيا
0.061% 0.061% 

 إثيوبيا
0.015% 0.015% 

 فيجي
0.005% 0.005% 

 فنلندا
0.797% 0.798% 

   

 فرنسا
8.589% 8.599% 

 غابون
0.031% 0.031% 

 أملانيا
10.966% 10.979% 

 غانا
0.021% 0.022% 

 اليونان
0.98% 0.981% 

   

 غواتيماال
0.041% 0.041% 

 غينيا
0.001% 0.001% 

 بيساو-غينيا
0.001% 0.001% 

 هندوراس
0.012% 0.012% 

 هنغاريا
0.408% 0.409% 

   

 آيسلندا
0.041% 0.041% 
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 1جدول 1جدول 

 2015-2014 2017-2016  األطراف املتعاقدة

   

 اهلند
1.023% 1.024% 

 إندونيسيا
0.531% 0.532% 

 مجهورية إيران اإلسالمية
0.547% 0.547% 

 العراق
0.104% - 

   

 آيرلندا
0.642% 0.643% 

 إيطاليا
6.831% 6.839% 

 جامايكا
0.017% 0.017% 

 اليابان
16.634% 16.654% 

 األردن
0.034% 0.034% 

   

 كينيا
0.020% 0.020% 

 كرييباتي
0.001% 0.001% 

 الكويت
0.419% 0.420% 

 مجهورية القريغيز
0.003% 0.003% 

 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
0.003% 0.003% 

   

 التفيا
0.072% 0.072% 

 لبنان
0.064% 0.065% 

 ليسوتو
0.001% 0.001% 

 ليربيا
0.001% 0.001% 

 ليبيا
0.218% 0.218% 

   

 ليتوانيا
0.112% 0.112% 

 لكسمربغ
0.124% 0.125% 

 مدغشقر
0.005% 0.005% 

 مالوي
0.003% 0.003% 

 ماليزيا
0.431% 0.432% 

   

 ملديف
0.001% 0.001% 

 مالي
0.006% 0.006% 

 مارشالجزر 
0.001% - 

 موريتانيا
0.003% 0.003% 

 موريشيوس
0.020% 0.020% 
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 1جدول 1جدول 

 2015-2014 2017-2016  األطراف املتعاقدة

   

 اجلبل األسود
0.008% 0.008% 

 املغرب
0.095% 0.095% 

 ميامنار
0.015% 0.015% 

 ناميبيا
0.015% 0.015% 

 نيبال
0.009% 0.009% 

   

 هولندا
2.540% 2.542% 

 نيكاراغوا
0.005% 0.005% 

 النيجر
0.003% 0.003% 

 النرويج
1.307% 1.308% 

 عمان
0.157% 0.157% 

   

 باكستان
0.131% 0.131% 

 باالو
0.001% 0.001% 

 بنما
0.040% 0.040% 

 بابوا غينيا اجلديدة
0.006% _ 

 باراغواي
0.015% 0.015% 

   

 بريو
0.180% 0.180% 

 الفلبني
0.236% 0.237% 

 بولندا
1.414% 1.416% 

 الربتغال
0.728% 0.729% 

 قطر
0.321% 0.321% 

   

 مجهورية كوريا
3.062% 3.065% 

 مجهورية مولدوفا
0.005% - 

 رومانيا
0.347% 0.347% 

 رواندا
0.003% 0.003% 

 سانت لوسيا
0.001% 0.001% 

   

 ساموا
0.001% 0.001% 

 سان تومي وبرينسييب
0.001% 0.001% 

 اململكة العربية السعودية
1.327% 1.328% 

 السنغال
0.009% 0.009% 

 صربيا
0.061% 0.061% 



11 IT/GB-6/15/Report 

 

 1جدول 1جدول 

 2015-2014 2017-2016  األطراف املتعاقدة

   

   

 سيشيل
0.001% 0.001% 

 سرياليون
0.001% 0.001% 

 سلوفاكيا
0.263% 0.263% 

 سلوفينيا
0.154% 0.154% 

 إسبانيا
4.565% 4.570% 

   

 سري النكا
0.038% 0.038% 

 السودان
0.015% 0.015% 

 سوازيلند
0.005% 0.005% 

 السويد
1.474% 1.476% 

 سويسرا
1.608% 1.609% 

   

 اجلمهورية العربية السورية
0.055% 0.055% 

 توغو
0.001% 0.001% 

 تونغا
0.001% - 

 ترينيداد وتوباغو
0.068% 0.068% 

 تونس
0.055% 0.055% 

   

   

 تركيا
2.039% 2.041% 

 أوغندا
0.009% 0.009% 

 اإلمارات العربية املتحدة
0.914% 0.915% 

 اململكة املتحدة
7.953% 7.963% 

 مجهورية تنزانيا املتحدة
0.014% 0.014% 

   

 أوروغواي
0.080% 0.080% 

 فنزويال
0.963% 0.964% 

 اليمن
0.015% 0.015% 

 زامبيا
0.009% 0.009% 

 زمبابوي
0.003% 0.003% 

   

 100.000% 100.00% 
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 3امللحق 

 

 2017-2016جدول مالك موظفي األمانة للفرتة 

 

 الفئة الفنية:

 1مد 

 5ف 

 (4) 4ف 

 (3) 3ف 

 

 فئة اخلدمات العامة

 5خ ع 

 (2) 4خ ع 

 3خ ع 

 


