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 من جدول األعمال املؤقت 3البند 

 األوىل للجهاز الرائسي الستثنائيةالدورة ا

 2021 ديسمرب/كانون األول 7-8

 2022مشروع امليزانية املؤقتة لعام 

 

 مقدمة -اًل أو  
. 2022الدورة التاسعععععة لل اار الرإسعععع     عا   عقدنقل موعد  تعّي العاملية وآاثرها،  19-جرّاء جائحة كوفيد -1

اختاذ ترتيبات بد لة لضععععععععران اسععععععععتررار ويائا اماار الرإسعععععععع  والعرليات  نبغ وعليه، وسعععععععع  انعدا  اليقي ال ععععععععائد،  
 .2022الضرور ة لألمانة على حنو فّعال طيلة عا  

وقد نظر مكتب الدورة التاسععععععععة لل اار الرإسععععععع  و هق  امل ععععععع لة ووافق على  ن  نظر اماار الرإسععععععع ، على  -2
األو  اليت سععععععععععععععتعقد و  السععععععععععععععتثنائيةو ن  وافق علياا خالل دورته ا 2022ثنائ ، و ميزانية مؤقتة لعا   سععععععععععععععا  اسععععععععععععععت

 2022لعا   ميزانية مؤقتة. وبناء على ذلك، طلب املكتب    األمي  ن  عد مشعععروع اق ا  2021د  عععرانكانون األول 
هبق   املرفقو  امليزانية املؤقتةمداوالت املكتب بشعع ن مشععروع التوجياية. وترد نتائج  املبادئك   نظر فيه، مع تقدمي بعض 

 الوثيقة، لك   نظر فيه اماار الرإس  و عترد .

 2022قرتح مليزانية مؤقتة لعام املشروع امل -اثنًيا
 ما  ل : 2022لعا   امليزانية املؤقتةالتوجياية اليت قدماا املكتب إلعداد مشروع  املبادئتشرل  -3

 استررار العرليات األساسية للرعاهدة؛ صيانةت رح لألمانة ب صيانةن ميزانية لل نبغ   ن تكو  ( )
  للريزانية اإلدار ة األساسية احلالية، ولكن مع  دخال التعد الت الالرمة؛ مماثاًل و نبغ  هلا  ن تعترد هيكاًل  (ب)
 .2022و نبغ   ن تغط  كامل عا   (ج)

تنفيق برانمج العرل لف ة ال عععععنتي احلالية  سعععععتررارو ال عععععرا  اه امليزانية املؤقتة من دفاهلوبناء على ذلك، فإن  -4
 وسععععععععععععععوف تلح  وصععععععععععععععيانتاا.من املعاهدة الدولية و ما  تعلق إبدارهتا  20و 19ومجيع املاا  امللحوية مبوجب املادتي 
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مانة خالل عا  اسععععتررار ويائا اماار الرإسعععع  وعرليات النظت واسليات األسععععاسععععية للرعاهدة والعرليات الضععععرور ة لأل
 . 2023-2022لف ة ال نتي  الكاملانتظار اعتراد برانمج العرل وامليزانية  ،2022

ويائا الصععععععععععععيانة  :بناء على عنصععععععععععععر ن اثني  اقد وضععععععععععععع  2021-2020برانمج العرل وامليزانية للف ة  وكان -5
الفصععععععععععععل بي هق ن العنصععععععععععععر ن من النا ية ولكن و  طار العرل الطبيع  للرعاهدة الدولية، ال ميكن  1وويائا التنفيق.

)ب( 3-19العرلية، ألهنرا  شععكالن مًعا برانمج عرل متراسععًكا لتنفيق  خط  وبرامج تنفيق هق  املعاهدة ، وفًقا للرادة 
 اع. ؤقتة وفًقا للايكل األساس  نف ه مليزانية ف ة ال نتي احلالية، قدر امل تطامليزانية امل تصاغمن املعاهدة الدولية. و 

ما  ثنيت ويائا التنفيق أبكرلاا من امليزانية املؤقتة املق  ة، وولكن مقارنة مبيزانية ف ة ال ععععععععععنتي احلالية، اسععععععععععت   -6
 .ويائا الصيانةلترد د الجرى 

  مبشععععععععععععععروع القرار، الدودة النطا  وال تغطّ  1و امللحق والتايل، فإن امليزانية املؤقتة املق  ة، على حنو ورودها  -7
احلد األدىن من اال تياجات الالرمة من املوارد مبا   رح استررار عرليات األمانة وويائا اماار الرإس  و عا  سوى 
وجود املعاهدة الدولية بوصععععفاا صععععكا دولًيا، وخدمة اماار الرإسعععع   صععععيانةنشععععطة واملوارد الالرمة ل. وهق  ه  األ2022

 من املعاهدة الدولية. 20و 19ن املادتي عة مباشر  املنبثقة و جازته الفرعية الدستور ة،
 فا  كرا  ل : ،2022تقد ر اال تياجات من املوارد لعا  ل عي هبااليت است   ما العوامل واالف اضات الرئي ية  -8

ف ة ال عععععععنتي  خاللو املائة من الكلفة  50 ن عععععععبة املوارد البشعععععععر ة الالرمة لوييفة الصعععععععيانة تبلغ كلفة أبن اق    ( )
 مع هيكل املويفي نف ه القي  قر  اماار الرإس  و دورته الثامنة. ،ةاحلالي

نف ععععه و كل من ال ععععنة  بلغامل ك  متّولكلفة عقد دورة اماار الرإسعععع  ل  مت  دراجوو ما  تعلق االجتراعات،  (ب)
 2023و عا   لدورة العاشعععرة اليت سعععتعقدلتخطي  لا تناول األو  والثانية من ف ة ال عععنتي. ومن الضعععروري لدى

وتنظيراا،  ن تكون األموال املطلوبة متا ة. ونظرًا    من  ت ععععععععععععععد د املدفوعات من قبل األطراف املتعاقدة، ال 
كرا  ن تكاليا األجازة ميكن ضععععععران ذلك عا طلب الترو ل الالر  و ال ععععععنة الثانية فق  من ف ة ال ععععععنتي.  

الل نة املعنية اسعععععععععععععع اتي ية الترو ل وتعبجة املوارد، مدرجة   ضععععععععععععععا الفرعية الدائرة،  ي املكتب ومنة االمتثال و 
 و املائة من التكاليا اليت مت توفريها و ف ة ال نتي احلالية. 50مب توى  عادل 

ماا  رمسية للرويفي، على اف اض  ن الوضععععع الراهن لل ائحة سععععيكون قد وقد  درج متو ل تكاليا ال ععععفر و  (ج)
 رجة سيصبح فياا ال فر الضروري و ماا  رمسية ممكًنا. لد 2022حت ن و عا  

 مععا التكععاليا امععار ععة األخرى، مثععل املطبوعععات واالتصعععععععععععععععاالت واللوار  واملعععدات، والعقود وتععدر ععب املويفي،  (د)
 و املائة من ميزانية ف ة ال نتي احلالية. 50فرق  ة بن بة 

فري  مبا  هنا ال تلح   ي رايدة انمجة عن التضعععععععععخت )م عععععععععتوى و ن امليزانية املؤقتة املق  ة  ذات منو امس  صععععععععع -9
 . 2022 النرو الفعل  الصفري ( و الف ة احلالية  و و احلالة املرتقبة لعا  

من برانمج العرل وامليزانية للرد ر  60للفقرة  امنظرة األغق ة والزراعة وفقً  القي تقدمه درج مبلغ الترو ل قد و  -10
سععععععععععععععتغط  الق ة املرتدة     2022لعا   امليزانية املؤقتة (. وو  ي  نC 2021/3)الوثيقة  2023-2022العا  للف ة 
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، فإن  ي تعد الت ضععرور ة سععتنفق عندما  عترد اماار الرإسعع  برانمج العرل وامليزانية لف ة 2022د  ععرانكانون األول 
ة الكامل لف ة ال ععنتي سععينطوي على امليزانية املؤقتة، و دورته التاسعععة. و ن برانمج العرل وامليزاني 2023-2022ال ععنتي 

 ي خق و االعتبار  ي تطورات ذات صلة رمبا  صلت بعد اعتراد امليزانية املؤقتة. سالتعد الت الالرمة، و  مع
الرإسعع   اماار املرتقب  ن  قّرها اليت منأبي شععكل من األشععكال امليزانية الناائية  امليزانية املؤقتةولن خيل  قرار  -11

 و دورته التاسعة.
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 املرفق
 

 2022مشروع قرار بشأن امليزانية املؤقتة لعام 
 ن  اجلهاز الرائسي،إ

على امليزانية اإلدار ة  سععععععععععععععياقه ، القي وافق و2021-2020برانمج العرل وامليزانية للف ة  - 2019ن14القرار  إذ يذك ر
-2022يزانية لف ة ال ععععنتي املعرل و البرانمج ألمي تقدمي مشععععروع ، وطلب    ا2021-2020األسععععاسععععية لف ة ال ععععنتي 

 دورته التاسعة؛ خاللك   نظر فيه اماار الرإس    2023
ب بب القيود الناشجة عن جائحة  2022 ن الدورة التاسعة لل اار الرإس  قد  رججت    ما ون اير  وإذ يضع يف اعتباره

 العاملية؛ 19-كوفيد
عرليات املعاهدة الدولية وويائا اماار الرإس  و مانته،  على استررار اختاذ ترتيبات للحفاظ رورةضالتايل  وإذ يالحظ

 ؛2022تركي األطراف املتعاقدة من دفع اش اكاهتا و عا  لو 
ة أبنه وفقا للطرائق اليت وافق علياا مكتب الدورة التاسععععععععععععععة لل اار الرإسععععععععععععع ، وجات األطراف املتعاقد وإذ حييط علمًا

 ؛االستثنائية الدورةانعقاد قبل  امليزانية املؤقتة سجلة    األمي  و طلبت   ضا ات منه بش ن مشروع 
 للظروف الناشجة عن امائحة؛  الطابع االستثنائ منه واعرتافا

رععا  هبععقا القرار لل عععععععععععععع امللحق األولعلى حنو ورودهععا و  2022امليزانيععة املؤقتععة للرعععاهععدة الععدوليععة لعععا  يعتمددد  -1
 من املعاهدة الدولية؛ 20و 19استررار تنفيق كافة الويائا املنصوص علياا و املادتي 

ا الطوعية اإلشععاري اكاتالشعع  اجدول ويعتمد  -2 ب من الالئحة املالية، على حنو ورود   1 -، وفقا للرادة خام ععً
 هبقا القرار؛ 2امللحق و 
ًدا على ضععععععععععععععرورة  ن  د ، مشععععععععععععععدّ امليزانية املؤقتة مبوجبالالرمة مجيع األطراف املتعاقدة على توفري املوارد  وحيث   -3

  كافية لالضطالع العرليات وس  انعدا  اليقي ال ائد؛األمانة  موااًل 
دوالر  مر ك  لف ة  (2) امل ععععععععععععععا ة املؤقتة املق  ة من قبل منظرة األغق ة والزراعة والبالغة مليويا وحييط علمً  -4

 ؛2023-2022ال نتي 
 ن  ل اار الرإس ل من املرتقبأبي شكل من األشكال أبي ميزانية هنائية  ال خيلّ  امليزانية املؤقتةرار  ن  قد ويؤك   -5

 رمبا  دثت ي تطورات ذات صععععععلة وتراع  ، مع التعد الت املركنة، امليزانية املؤقتة على تنطوي ،و دورته التاسعععععععة ها قرّ 
 ؛امليزانية املؤقتةبعد اعتراد 

يزانية لف ة ال ععععععععععععنتي املعرل و لاأيخق و االعتبار هقا القرار لدى  عداد مشععععععععععععروع برانمج األمي  ن يطلب إىل و  -6
2022-2023. 

 ابلقرار:  لحقانامل
 2022امليزانية املؤقتة لعا   : 1امللحق 
  جدول االش اكات اإلشاري :2امللحق 
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 1امللحق 

 2022امليزانية املؤقتة لوظائف صيانة املعاهدة لعام 
 20-19 ملعاهدةامادة 

الرمز املرجعي لوثيقة اجلهاز الرائسي - 

 

الكلفة )ابلدوالر 
 األمريكي(

 املوارد البشرية -ألف
 

 الوظائف الدائمة 1-ألف
 2,365,824 وفًقا لل دول املعترد ملالك مويف  األمانة

 249,528 )األمي( 1-مد
 243,389 احلوكرة()انئب األمي ورئيس املويفي الفنيي، ال ياسات و  5-ف
 191,328 )مويا برامج، الاانمج واإلدارة( 4-ف
ظعععا  الععععامل  ن)مويا فين، عرليعععات النظعععا  املتععععدد األطراف، رفع التقعععار ر وال 4-ف

 206,633 لإلعال (

)مويا فين، النظا  املتعدد األطراف، الدعت القانوي وو جمال ال عععععياسعععععات،  4 -ف 
 206,633 واالمتثال(

 103,316 مويا فين، اس اتي ية الترو ل، تطو ر املشار ع والشراكات االس اتي ية( ) 4-ف 
مويا فين، التواصععععععععل مع اتفاقية التنوع البيولوج ، وامراعة االسععععععععتشععععععععار ة ) 4 -ف 

 206,633 للبحوث الزراعية واملنظرات  خرى(

 169,673 )مويا فين، دعت اس اتي ية الترو ل( 3-ف
 169,673 ا فين، دعت عرليات النظت(موي) 3-ف
 169,673 دعت التنفيق وتنرية القدرات( ،مويا فين) 3-ف

 133,268 كاتب دعت  داري  6 -خ ع
 110,292 كاتب دعت اجتراعات  5-خ ع 
 110,292 سكرتري 5-خ ع 
 95,496 كاتب  4 -خ ع
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 237,195 تكاليف اخلدمات االستشارية 3-ألف
 154,575 اعات الدستور ة ذات الصلةصيانة املعاهدة واالجتر

 82,620 االتصاالت واخلدمات التحر ر ة ذات الصلة
 2,603,019 املوارد البشرية -جمموع ألف 

 األجهزة الدستورية -االجتماعات  -ابء 
 

 360,000 اجلهاز الرائسي )متويل الدورة العاشرة( 1-ابء
 25,000 االستشار ون

 30,000 العقود
 12,500 ملتعاقد معاا الليًا وساعات العرل اإلضافيةالعرالة ا

 60,000 ال فر )األمانة وامل مجون الفور ون(
 3,500 املش ايت امل تالكة

 2,500 نفقات التشغيل العامة
 1,500 اخلدمات املش كة اخلارجية -نفقات التشغيل العامة 

ل مجة اخلدمات املشعععععععععععععع كة الداخلية )ا -نفقات التشععععععععععععععغيل العامة 
 225,000 الفور ة وال مجة التحر ر ة والطباعة(

   
 

 12,500 املكتبيئة ه 2 -ابء 
 20,000 جلنة االمتثال 3-ابء 
 20,000 اللجنة الدائمة املعنية ابسرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد 4-ابء

 5,000 تكاليف الضيافة الجتماعات األجهزة الدستورية 5 -ابء 
 417,500 تماعاتاالج -جمموع ابء 
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 التكاليف األخرى -جيم 
 

 150,000 يف مهام رمسية الرئيسينيسفر املوظفني  1 -جيم 
 32,500 املطبوعات واالتصاالت 2-جيم

 12,500 اللوازم واملعدات 3 -جيم 
 - العقود 4 -جيم 

اسعععععععتضعععععععافة االتفا  املو د لنقل املواد و مركز األمت املتحدة الدويل 
 11,000 ةبللحوس

اسععععععععععتضععععععععععافة النظا  العامل  لإلعال  و املنظرة واسععععععععععتضععععععععععافة املوقع 
 21,250 تهناإللك وي وصيا

 12,500 تدريب املوظفني 5 -جيم 
 10,000 تكاليف متنوعة 6-جيم

 249,750 تكاليف أخرى -جمموع جيم 
 3,270,269 جمموع ألف + ابء + جيم

 130,811 ابء + جيم( % من ألف +4التشغيل العامة ) خدمات -دال 

  
 3,401,080 امليزانية التشغيلية

 144,065 يف املائة من ميزانية التشغيل بدون مسامهة املنظمة( 6) تكاليف خدمة املشاريع -هاء 
 3,545,144 امليزانية اإلدارية األساسية

 1,000,000 (60الفقرة  C 2021/3الوثيقة ) 2022مسامهة منظمة األغذية والزراعة لعام  -واو 
 2,545,144 الرصيد الذي ستموله األطراف املتعاقدة
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 2امللحق 

 2023-2022اإلشاري للسنتني التقومييتني الطوعية  جدول االشرتاكات
 ألغراض املقارنة فق (. 2021-2020) رد جدول الف ة 

 3اجلدول 2اجلدول 
 2021-2020 2023-2022 الطرف املتعاقد

   
 %0.009 %0.009  فغان تان

 %0.011 %0.011 لبانيا 
 %0.182 %0.182 امزائر
 %0.013 %0.013  نغوال

 %0.003 %0.003  نتيغوا واربودا
   

 %1.206 %1.206 األرجنتي
 %0.009 %0.009  رمينيا

 %2.913 %2.912  س اليا
 %0.892 %0.892 النر ا

 %0.013 %0.013 بنغالد ش
   

 %1.082 %1.082 بل يكا
 %0.004 %0.004 بنن

 %0.001 %0.001 بواتن
 %0.021 %0.021 بوليفيا )دولة متعددة القوميات( 

 %3.887 %3.886 الاار ل
   

 %0.061 %0.061 بلغاراي
 %0.004 %0.004 بوركينا فاسو

 %0.001 %0.001 بوروندي
 %0.008 %0.008 كربوداي

                                                      
، على حنو ما  دد  قرار 2021-2019، اسعععععتناداً    جدول األمت املتحدة لألنصعععععبة املقررة للف ة 2023-2022جدول االشععععع اكات اإلشعععععاري للف ة   2

 2018د  رانكانون األول  22املعترد و  271ن73 امرعية العامة
، على حنو ما  دد  قرار 2021-2019اسععععععتناًدا    جدول األمت املتحدة لألنصععععععبة املقررة للف ة  2021-2020جدول االشعععععع اكات اإلشععععععاري للف ة   3

 2018د  رانكانون األول  22املعترد و  271ن73امرعية العامة 
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 3اجلدول 2اجلدول 
 2021-2020 2023-2022 الطرف املتعاقد

   

 %0.017 %0.017 الكامريون
   

 %3.604 %3.603 كندا
 %0.001 %0.001 ر ة  فر قيا الوسطىمجاو 
 %0.005 %0.005 تشاد
 %0.536 %0.536 شيل 

 %0.008 %0.008 مجاور ة الكونغو
   

 %0.001 %0.001 جزر كوك
 %0.082 %0.082 كوستار كا

 %0.017 %0.017 كوت د فوار
 %0.101 %0.101 كرواتيا

 %0.105 %0.105 كوا
   

 %0.047 %0.047 قاص
 %0.410 %0.410 تشيكيا

 %0.008 %0.008 مجاور ة كوراي الشعبية الدميقراطية
 %0.013 %0.013 مجاور ة الكونغو الدميقراطية

 %0.730 %0.730 الدامنرك
   

 %0.001 %0.001 جيبويت
 %0.105 %0.105  كوادور

 %0.245 %0.245 مجاور ة مصر العربية
 %0.016 %0.016 ال لفادور

 %0.001 %0.001  ر  اي
   

 %0.051 %0.051  ستونيا
 %0.003 %0.003  سواتيين

 %0.013 %0.013  ثيوبيا
 %0.004 %0.004 في  
 %0.555 %0.555 فنلندا
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 3اجلدول 2اجلدول 
 2021-2020 2023-2022 الطرف املتعاقد

   
   

 %5.836 %5.835 فرن ا
 %0.020 %0.020 غابون

 %0.011 %0.011 جورجيا
 %8.028 %8.027  ملانيا
 %0.020 %0.020 غاان
   

 %0.482 %0.482 اليوانن
 %0.047 %0.047 غواتيراال

 %0.004 %0.004 غينيا
 %0.001 %0.001 غينيا بي او

 %0.003 %0.003 غياان
   

 %0.012 %0.012 هندورا 
 %0.272 %0.271 هنغاراي

 %0.037 %0.037 آ  لندا
 %1.099 %1.099 اهلند

 %0.716 %0.716  ندوني يا
   

 %0.525 %0.524 مجاور ة   ران اإلسالمية
 %0.170 %0.170 العرا 
 %0.489 %0.489 آ رلندا
 %4.360 %4.359   طاليا

 %0.011 %0.011 جاما كا
   

 %11.289 %11.287 الياان
 %0.028 %0.028 األردن
 %0.032 %0.032 كينيا

 %0.001 %0.001 كري با 
 %0.332 %0.332 الكو ت

   



IT/GB-Sp1/21/ 3  11 

 

 3اجلدول 2اجلدول 
 2021-2020 2023-2022 الطرف املتعاقد

   

 %0.003 %0.003 قريغيزستان
 %0.007 %0.007 اور ة الو الدميقراطية الشعبيةمج

 %0.062 %0.062 التفيا
 %0.062 %0.062 لبنان

 %0.001 %0.001 لي وتو
   

 %0.001 %0.001 ليااي
 %0.040 %0.039 ليبيا

 %0.094 %0.094 ليتوانيا
 %0.088 %0.088 لك راغ
 %0.005 %0.005 مدغشقر

   
   

 %0.003 %0.003 مالوي
 %0.449 %0.449 اليزايم

 %0.005 %0.005 ملد ا
 %0.005 %0.005 مايل

 %0.022 %0.022 مالطة
   

 %0.001 %0.001 جزر مارشال
 %0.003 %0.003 مور تانيا

 %0.014 %0.014 مور شيو 
 %0.007 %0.007 منغوليا

 %0.005 %0.005 امبل األسود
   

 %0.072 %0.072 املغرب
  %0.005 مورامبيق

 %0.013 %0.013 ميامنار
 %0.012 %0.012 انميبيا
 %0.009 %0.009 نيبال
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 3اجلدول 2اجلدول 
 2021-2020 2023-2022 الطرف املتعاقد

   

 %1.787 %1.787 هولندا
 %0.007 %0.007 نيكاراغوا

 %0.003 %0.003 الني ر
 %0.994 %0.994 النرو ج
 %0.152 %0.152 عران

   
 %0.152 %0.152 اك تان

 %0.001 %0.001 االو
 %0.059 %0.059 بنرا

 %0.013 %0.013 وا غينيا امد دةاب
 %0.021 %0.021 اراغواي

   

 %0.200 %0.200 بريو
 %0.270 %0.270 الفلبي
 %1.057 %1.057 بولندا

 %0.461 %0.461 الاتغال
 %0.372 %0.372 قطر
   

 %2.988 %2.988 مجاور ة كوراي
 %0.004 %0.004 مجاور ة مولدوفا

 %0.261 %0.261 رومانيا
 %0.004 %0.004 رواندا

 %0.001 %0.001 سانت لوسيا
   

 %0.001 %0.001 ساموا
 %0.001 %0.001 سان توم  وبرن ييب

 %1.545 %1.545 املرلكة العربية ال عود ة
 %0.009 %0.009 ال نغال

 %0.037 %0.037 صربيا
   

 %0.003 %0.003 سيشيل
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 3اجلدول 2اجلدول 
 2021-2020 2023-2022 الطرف املتعاقد

   

 %0.001 %0.001 سرياليون
 %0.202 %0.202 سلوفاكيا
 %0.100 %0.100 سلوفينيا

 - %0.008 جنوب ال ودان
   
   

 %2.829 %2.828  سبانيا
 %0.058 %0.058 سري النكا

 %0.013 %0.013 ال ودان
 %1.194 %1.194 ال و د
 %1.517 %1.517 سو  را

   

 %0.014 %0.014 امراور ة العربية ال ور ة
 %0.003 %0.003 توغو
 %0.001 %0.001 تونغا

 %0.053 %0.053 تر نيداد وتواغو
 %0.033 %0.033 تونس

   
 %1.807 %1.807 تركيا

 %0.001 %0.001 توفالو
 %0.011 %0.011  وغندا

 %0.812 %0.812 دولة اإلمارات العربية املتحدة
 %6.021 %6.020 لا طانيا العظرى وآ رلندا الشرالية املرلكة املتحدة

   

 %0.013 %0.013 نزانيا املتحدةمجاور ة ت
 %22.000 %22.000 الوالايت املتحدة األمر كية

 %0.115 %0.115  وروغواي
 %0.960 %0.960 البوليفار ة( –)امراور ة  فنزو ال
 %0.013 %0.013 اليرن

   
 %0.012 %0.012 رامبيا



14 IT/GB-Sp1/21/3 

 

 3اجلدول 2اجلدول 
 2021-2020 2023-2022 الطرف املتعاقد

   

 %0.007 %0.007 رمبابوي
   
 100.000% 100.00% 
 

 

 


