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                                              2020 تشرين الثاني/وفمبرن 16 يوم                                               NCP GB9-012 – CAB contributions الرقم:

 إشعار 

 2021  -2020لفترة السنتين األساسية في الميزانية اإلدارية  مساهماتلا

  حضرة السيد/ السيدة

 تحية طيبة وبعد،

 

تشرين  / نوفمبر 16-11 ،للمعاهدة الدولية )روماتقرير الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي  انتباهكم الى يشرفني أن ألفت

، الذي تم بموجبه اعتماد برنامج 14/2019يشار إلى القرار على وجه الخصوص، ووالقرارات الواردة فيه.  (2019 الثاني

 7.809.274الميزانية اإلدراية األساسية رصيد عادل ي. و2021-2020لفترة السنتين  العمل والميزانية اإلدارية األساسية

المالية الئحة قدة وفقًا لدوالًرا أمريكيًا يتم تمويلها من خالل مساهمات األطراف المتعا 5.809.274دوالًرا أمريكيًا، منها 

 .(ب) 1-5 للجهاز الرئاسي

توفر موارد كافية، في الوقت المناسب، مرهون ببرنامج العمل  نجازإبأن " الجهاز الرئاسي، يقر 14/2019في القرار 

وفعاليتها  بشكل حيوي لعمل المعاهدة الدولية ومصداقيتهاو"سيكون هذا ضروريًا  ،الميزانية اإلدارية األساسية" في إطار

  في المستقبل".

أو  في فترة السنتين السابقة، لذلك يحث الجهاز الرئاسي جميع األطراف المتعاقدة، ال سيما تلك التي لم تقدم مساهمات

بصيغتها بأن الميزانية  قرار، مع االلميزانية اإلدارية األساسيةلالموارد المطلوبة قديم ، على تفقطقدمت مساهمات محدودة 

بناء على ما ورد في  ،األطراف المتعاقدة، بما في ذلك ما يتعلق بالمدفوعات الطوعيةبين راء اآلفي توافق التعكس  المعتمدة

شتراكات اإل جدولمن جميع األطراف المتعاقدة والمحسوبة وفقًا ل دفعها المساهمات الطوعية المتوقعان بالقرار.  3لملحق ا

 .    "مساهماتالحالة  /بلدانلا" لمعاهدة تحت عنواناإللكتروني ل موقع العلى  احةتم 3المعتمد والواردة في الملحق االشاري 

/arcontributions/-of-treaty/countries/status-http://www.fao.org/plant  

في أقرب وقت ممكن ر أن تسدد المساهمات عن كل سنة تقويمية ظمن المنت" هب( على أن)أ( و ) 2-5 المالية ئحة الكما تنص ال

قبل موعد ، أن يبلغ األمين"يجب على كل طرف متعاقد  هوأن ،دفع المساهمات الطوعية" فيها يطلب مينمن األ تسلم رسالة بعد 
  ".التي يعتزم تقديمها والتوقيت المتوقع لسدادها مةبقيمة المساه ،قدر اإلمكان ،بوقت كاف استحقاق المساهمة

دوالًرا أمريكيًا للميزانية اإلدارية  2،364،218 وقدره اطرفًا متعاقدًا مبلغ 39، قدم  2020نوفمبر / تشرين الثاني  1اعتباًرا من 

ميزانية المعتمدة في حين أن همات الطوعية المتوقع دفعها للالمسافي المائة من  41وهذا يعادل حوالي  األساسية لفترة السنتين الحالية.
 في المائة من إجمالي أعضاء المعاهدة. 30 يقل عنعدد األطراف المساهمة 
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يزانية اإلدارية دفوعات للموبناًء على ذلك، يتم إصدار هذا اإلخطار لتشجيع األطراف المتعاقدة على سداد م

على المعلومات ذات الصلة بالميزانية اإلدارية األساسية  حصوليمكن الوالمالية.  الئحةوال 14/2019األساسية وفقًا للقرار 

معلومات  ةبحاجة إلى أي مإذا كنتوهذا، ". مساهمات/حالة ال بلدانعلى موقع المعاهدة على اإلنترنت، تحت عنوان "ال

 Treaty@fao.org-PGRFAاالتصال باألمانة على العنوان  جىإضافية، ير

 

  معبارات التقدير... والسالم عليك بقبول أسمى رة السيد/ السيدةضحوتفضلوا 

                                                                                                                      

 

 

 

 

Kent Nnadozie 

 أمين

 لألغذية والزراعةالمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية 

 

 

                                    

 


