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  لألغذية والزراعةألمم المتحدةامنظمة 

 

 

 
 

 لوضع صك دولي     التفاوض الحكومية الدولية   لجنة
قة ملزم قانوناً لتطبيق إجراء الموافقة المسب       

عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات          
 معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية

 
 الدورة العاشرة

 ٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني٢١ – ١٧جنيف، 
 ∗من جدول األعمال المؤقت) ب (٥البند 

 
 التحضير لمؤتمر األطراف

 
 مشروع القواعد المالية

 
 مذكرة من األمانة

 
اوض الحكومية الدولية في أعقاب نظرها لمشروع القواعد المالية خالل دورتها            الحظت لجنة التف   - ١

ما إذا كانت الصناديق االستئمانية     : الثامنة، أن هناك ثالث مسائل رئيسية مازال يتعين إيجاد حل لها وهى           
 األغذية  المختلفة سوف ينشئها المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة أم المدير العام لمنظمة                

والزراعة لألمم المتحدة، وما إذا كانت المساعدات من الصندوق االستئماني الخاص سوف تتاح أيضا                
لألطراف التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقال أم لألطراف من البلدان النامية فقط، وما هو المعدل                   

 .األقصى لألنصبة في المساهمات
 
عة، نظرها لمشروع القواعد المالية مع التركيز على المسائل         وواصلت اللجنة، خالل دورتها التاس     - ٢

وفيما يتعلق باألهلية للمساعدات من الصندوق االستئماني الخاص، اتفقت اللجنة على أن             . الثالث المعلقة 
األطراف التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقال مؤهلة أيضا، باإلضافة إلى األطراف من البلدان النامية،                
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لى المساعدات والسيما إذا كانت المساعدات تسهم في تمكينها من التصديق على االتفاقية، إال               للحصول ع 
 .أنها اتفقت أيضا على مواصلة نظرها للمسائل األخرى خالل دورتها التالية

 
وفيما يتعلق بمقر الصناديق االستئمانية، قد ترغب اللجنة النظر في اعتبار هذه المسألة جزءا                  - ٣

 من اتفاقية روتردام بشأن     ٣ من الفقرة    ١٩ الترتيبات الخاصة بمهام األمانة التي، وفقا للمادة          أساسيا من 
الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيماوية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، يتفق                 

لمنظمة األغذية والزراعة، ويوافق    عليها بين المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة والمدير العام            
وسوف يتيح هذا النهج لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األغذية والزراعة             . عليها مؤتمر األطراف  

التعاون في إيجاد أفضل حل إداري لموقع الصناديق االستئمانية وتشغيلها في حين تظل السلطة العامة في                
 على هذا النهج، يمكن تعديل مشروع القواعد المالية على هذا             فإذا وافق المؤتمر  . يد مؤتمر األطراف  

 .األساس
 
وقد . كما أحاطت اللجنة علما باقتراح قدمته كندا لتعديل مشروع القواعد خالل دورتها العاشرة               - ٤

عمم االقتراح المقدم من كندا خالل الدورة التاسعة للجنة باعتباره ورقة مقدمة في قاعة االجتماع، وسوف                
 .INC.10/INF/5تاح للدورة العاشرة في شكل وثيقة معلومات ت
 
وتتشرف األمانة بأن تقدم للجنة، في المرفق بهذه المذكرة، مشروع القواعد المالية للنظر فيه مرة                 - ٥

 .UNEP/FAO/PIC/INC.9/13وكانت القواعد قد صدرت قبل ذلك في المرفق األول من الوثيقة . أخرى
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 المرفق
 

 اعد المالية لمؤتمر األطراف في اتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراءمشروع القو
 الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة

 ∗متداولة في التجارة الدولية، وألجهزته الفرعية وأمانة االتفاقية
 

 النطاق
 
اتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء الموافقة      تنظم هذه القواعد اإلدارة المالية لمؤتمر األطراف في          - ١

المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة في التجارة الدولية، وأجهزته                  
وفيما يتعلق بالمسائل غير المنصوص عليها تحديداً في هذه القواعد، فينطبق             . الفرعية وأمانة االتفاقية  
 .المالية لألمم المتحدةالقواعد المالية والقواعد 

 
 الفترة المالية

 
 .الفترة المالية هي فترة السنتين التي تكون السنة األولى فيها سنة زوجية - ٢
 

 الميزانية
 
يتولى رئيس أمانة االتفاقية إعداد الميزانية المقترحة لفترة السنتين التالية وإرسالها إلى جميع                 - ٣

 .تماع مؤتمر األطراف الذي ستعتمد الميزانية أثناءهاألطراف في االتفاقية قبل افتتاح اج
 
يتولى مؤتمر األطراف بحث الميزانية المقترحة ويعتمد ميزانية بتوافق اآلراء مرِخصاً                  - ٤

 وذلك قبل بداية الفترة المالية التي تغطيها          ١٠ و ٩بالمصروفات غير تلك المشار إليها في الفقرتين          
 .الميزانية

 
أمانة االتفاقية بتحمل االلتزامات    ) رؤساء(مؤتمر األطراف للميزانية تفويضا لرئيس      يشكل اعتماد    - ٥

والقيام بعمليات الدفع في األغراض التي ربطت االعتمادات من أجلها وفي حدود المبالغ المرصودة لذلك                
 فإنها تغطى   مع االشتراط دائماً أنه ما لم تكن اإللتزامات مرخص بها تحديداً من جانب مؤتمر األطراف،               

 .من اإليرادات ذات الصلة
 
أمانة االتفاقية النقل فيما بين األبواب الرئيسية للميزانية المعتمدة وفي            ) رؤساء(يجوز لرئيس    - ٦

أمانة االتفاقية أيضاً النقل بين     ) رؤساء(ويجوز لرئيس   . الحدود التي يرى مؤتمر األطراف أنها مناسبة       
 . الحد الذي قد يحدده مؤتمر األطراف حسب مقتضى الحالاألبواب الرئيسية للميزانية إلى
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 الصناديق
 
المدير العام لمنظمة األمم المتحدة     )] [اليونيب(المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة       [ينشئ   - ٧

. نة االتفاقية أما) رؤساء(صندوقاً استئمانياً عاماً لالتفاقية يتولى إدارته رئيس         )] الفاو(لألغذية والزراعة   
باستثناء األموال  ) ج(و) ب(و) أ (١٢وتودع في هذا الصندوق المساهمات المقدمة بموجب الفقرة            

 عاليه  ٥أما جميع مصروفات الميزانية التي تتم بموجب الفقرة          . ٩المخصصة المشار إليها في الفقرة       
 .فيتحملها الصندوق االستئماني العام

 
 االستئماني العام باحتياطي رأس مال عامل يحدد مستواه من حين            يتم االحتفاظ داخل الصندوق    - ٨

ويكون الغرض من احتياطي رأس المال العامل هو ضمان            . آلخر مؤتمر األطراف بتوافق اآلراء     
ويتم استعاضة المبالغ المسحوبة من      . استمرارية العمليات في حالة النقص المؤقت في المال السائل          

 .بالمساهمات في أسرع وقتاحتياطي رأس المال العامل 
 
المدير العام لمنظمة   ] [المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة     [ينشئ صندوق استئماني خاص      - ٩

ويتلقى هذا الصندوق مساهمات    . رؤساء أمانة االتفاقية  /ويديره رئيس ] األمم المتحدة لألغذية والزراعة   
 مشاركة ممثلي البلدان النامية األطراف والبلدان        وهي مخصصة لدعم  ) ج(و) ب (١٢بموجب الفقرتين   

 .األخرى األطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال في اجتماعات مؤتمر األطراف وأجهزته الفرعية
 

للمدير العام  ] [للمدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة     [رهنا بموافقة مؤتمر األطراف، يجوز       - ١٠
إنشاء صناديق استئمانية أخرى على أال يتعارض ذلك مع           ] حدة لألغذية والزراعة  لمنظمة األمم المت  
 .مرامي االتفاقية

 
إذا ما قرر مؤتمر األطراف إنهاء صندوق استئماني منشأ بموجب القواعد الحالية، فإنه يخبر                  - ١١

بذلك ] تحدة لألغذية والزراعة  المدير العام لمنظمة األمم الم    ] [المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة     [
المدير التنفيذي  [ويبت مؤتمر األطراف، بالتشاور مع      . قبل ستة أشهر على األقل من تاريخ اإلنهاء المقرر        

بشأن توزيع أرصدة   ] المدير العام لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة      ] [لبرنامج األمم المتحدة للبيئة   
 .ية جميع مصاريف التصفيةاالعتمادات غير المربوطة بعد تسو

 
 المساهمات

 
 :سوف تتألف موارد مؤتمر األطراف من - ١٢

 
المساهمات التي تدفعها األطراف سنوياً على أساس الجدول اإلشاري الذي يعتمده مؤتمر              )أ(

األطراف بتوافق اآلراء، والذي ينبني على جدول األنصبة المقررة لألمم المتحدة الذي تعتمده بين الحين                
 في المائة من    ٠ر٠١اآلخر الجمعية العامة، والذي يتم تعديله بحيث تضمن أال يدفع أي طرف أقل من                و

في المائة من إجمالي المساهمات، وأال تزيد أي مساهمة من          [ ] المجموع، وأال تتعدى أي مساهمة نسبة       
  في المائة من المجموع الكلي؛٠ر٠١طرف نام من أقل البلدان نمواً على 
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مساهمات األخرى التي تقدمها األطراف إضافة إلى تلك المساهمات التي تدفعها بموجب            ال )ب(
 المضيفة ألمانة االتفاقية؛) الحكومات(بما في ذلك المساهمات اإلضافية التي تقدمها الحكومة ) أ(الفقرة 

 
ة المساهمات من الدول غير األطراف في االتفاقية وكذا المنظمات الحكومية، والحكومي             )ج(

 الدولية وغير الحكومية ومصادر أخرى؛
 

 رصيد االعتمادات غير الملتزم به من فترات مالية سابقة؛ )د(
 

 .إيرادات متنوعة )ه(
 

، )أ (١٢يجرى مؤتمر األطراف عند إقرار الجدول اإلشاري للمساهمات المشار إليه في الفقرة               - ١٣
مم المتحدة وكذلك منظمات التكامل      تسويات لعمل حساب مساهمات األطراف غير األعضاء في األ           

 .االقتصادي اإلقليمية األطراف
 

 ):أ (١٢وفيما يتعلق بالمساهمات التي تقدم بموجب الفقرة  - ١٤
 

يناير من تلك   /يتوقع تسديد المساهمات عن كل سنة تقويمية قبل األول من كانون الثاني             )أ(
 السنة؛

 
أمانة ) رؤساء(خ استحقاق المساهمة، رئيس      يبِلغْ كل طرف، بقدر اإلمكان قبل تاري         )ب(
 . بالمساهمة التي يزمع تقديمها والموعد المنتظر لذلكاالتفاقية

 
طبقاً للشروط الخاصة بذلك وبما ال      ) ج(و) ب (١٢تستخدم المساهمات التي تقدم بموجب الفقرتين        - ١٥

تحدة حسبما يتم االتفاق عليه بين       يتعارض مع مرامي االتفاقية ومع اللوائح والقواعد المالية لألمم الم           
 .أمانة االتفاقية ومقدم المساهمة) رؤساء(رئيس 

 
من جانب الدول ومنظمات التكامل      ) أ (١٢تستخدم المساهمات التي تدفع بموجب الفقرة          - ١٦

 عن  االقتصادي اإلقليمية التي تصبح أطرافاً في االتفاقية بعد بداية الفترة المالية على أساس تناسبي زمني               
وتدخل التعديالت الناتجة عن ذلك في نهاية كل فترة مالية بالنسبة             . الفترة المتبقية من الفترة المالية     

 .لألطراف األخرى
 

تسدد جميع المساهمات بدوالرات الواليات المتحدة األمريكية أو ما يعادلها بعمالت قابلة للتحويل               - ١٧
المدير العام لمنظمة األمم     ] [مج األمم المتحدة للبيئة    المدير التنفيذي لبرنا  [في حساب مصرفي يحدده      

 .أمانة االتفاقية) رؤساء(بالتشاور مع رئيس ] المتحدة لألغذية والزراعة
 

أمانة االتفاقية فورا عن تحصيل جميع التعهدات والمساهمات، ويبلغ            ) رؤساء(يبلغ رئيس    - ١٨
 .المدفوعةاألطراف مرتين سنوياً بحالة المساهمات المتعهد بها و
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 هناك حاجة فورية إليها في حساب استثماري بناء على تعليمات             دتوضع المساهمات ال توج    - ١٩
، ]المدير العام لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة       ] [المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة      [

 .تجة فتودع في حساب الصندوق المناسبأما اإليرادات النا. أمانة االتفاقية) رؤساء(بالتشاور مع رئيس 
 

 الحسابات والمراجعة
 

تخضع حسابات جميع الصناديق وإداراتها المالية الخاضعة لهذا النظام لعملية المراجعة الداخلية              - ٢٠
 .والخارجية لألمم المتحدة

 
ء السنة الثانية   يقدم كشف مؤقت بحسابات السنة األولى من الفترة المالية إلى مؤتمر األطراف أثنا             - ٢١

من الفترة المالية، ويقدم كشف نهائي مراجع للحسابات عن كامل الفترة المالية إلى مؤتمر األطراف في                  
 .أسرع وقت عقب إقفال حسابات الفترة المالية

 
 داريإلتكاليف الدعم ا

 
م المتحدة   األم منظمة] [ األمم المتحدة للبيئة   برنامج[يقوم مؤتمر األطراف برد مصروفات إلى         - ٢٢

عن الخدمات التي قدمت إلى مؤتمر األطراف، وأجهزته الفرعية وأمانة االتفاقية، من             ] لألغذية والزراعة 
 حسب الشروط التي قد يتفق عليها من حين آلخر بين            ١٠ و ٩ و ٧الصناديق المشار إليها في الفقرات      

، أو في حال عدم     ]دة لألغذية والزراعة   األمم المتح  منظمة] [ األمم المتحدة للبيئة   برنامج[مؤتمر األطراف و  
 .وجود اتفاق كهذا، طبقاً للسياسات العامة لألمم المتحدة

 
 تعديالت

 
 .يعتمد مؤتمر األطراف بتوافق اآلراء أي تعديل يدخل على هذه القواعد - ٢٣

 
- - - - - 

 
 


