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املندوبني  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احلّد من عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ. وُيرجى من السادة

وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت على  االجتماعاتتكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل واملراقبني ال
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 النباتية الصحة تدابري هيئة

 الدورة العاشرة

 0262مارس/ آذار  02-61روما، 

التقرير املالي  -الدولية لوقاية النباتات االتفاقيةالتقرير املالي وامليزانية وتعبئة املوارد يف 

 0262الدولية لوقاية النباتات لعام  لالتفاقية

 من جدول األعمال 62البند 

الدولية لوقاية النباتات يةاالتفاقمن إعداد أمانة   

 

 مقدمة -أواًل

 

الدولية لوقاية النباتات موارد خمصصات الربنامج العادي وحساب  االتفاقيةتشمل البيانات املالية ألمانة  -1

خصة بيانات مالية ملهذا التقرير املالي  عكس. وياالتفاقيةاألمانة التابعني ملنظمة األغذية والزراعة )الفاو( بإدارة أمانة 

  .4112 األولديسمرب/ كانون  11ومشروحة للسنة املنتهية يف 

 

مّت إعداد التقرير املالي وفقًا للمبادئ التوجيهية والتوصيات الصادرة عن اللجنة املالية التابعة هليئة تدابري  -4

وحساب األمانة،  الصحة النباتية، وهو يتضمن حملة عامة لثالث سنوات، وعرضًا منفصاًل ملوارد الربنامج العادي

إىل ذلك، واستنادًا إىل توجيهات من جلنة وباإلضافة وحسابات أمانة مبينة بفرتات املشاريع وتفاصيل مالية خمتلفة. 

 ، مّت حتديث شكل التقرير املالي لعرض البيانات بصورة أوضح وأكثر شفافية.املالية التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية
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 *الدولية لوقاية النباتات بالدوالر األمريكي االتفاقيةوالنفقات اإلمجالية ألمانة جمموع اإليرادات  -1
 

 السنة 4114 4111 4112

 5,643,768 1,515,203 2,716,230 اإليرادات

 2,925,838 1,871,490 5,111,152 النفقات

 
 جمتمعةللمنظمة التابعة األمانة  اتالربنامج العادي وحسابخمصصات  *

 

الربنامج العادي  خمصصاتأن تنفق  االتفاقيةاحلال يف السنوات السابقة، كانت األولوية املالية ألمانة  كانكما و

الدولية  االتفاقية)املتعدد اجلهات املاحنة( يف موارد يف حساب األمانة اخلاص ك، باعتبار أنه ال ميكن ترحيلها بالكامل

1لوقاية النباتات
يف السنوات املذكورة هو نتيجة الختالف طبيعة موارد خمصصات والفرق بني اإليرادات والنفقات  .

خمصصات املنظمة بالكامل يف فرتة السنتني اليت جيب أن ُتستخدم منظمة األغذية والزراعة وحساب األمانة. وبالتالي، 

ترحيلها  حسابات األمانة لفرتات مشاريع مّتفق عليها وملعدل إنفاق معني وجيوزُخصصت هلا، يف حني ختضع موارد 

أطول، على األخص بالنسبة إىل املشروعات  زمنية ا يسمح لمأمانة باإلبقا  على األموال لفرتاتممإىل السنوات التالية، 

 املعتمدة يف املنظمة.اليت قد تطول مّدتها أكثر من فرتة السنتني 

 

)املتعدد اجلهات املاحنة( اخلاص وكما ُذكر يف تقارير سابقة هليئة تدابري الصحة النباتية، فإن حساب األمانة  -2

أمريكي  دوالر 879 111يبلغ  4115إىل  4112الدولية لوقاية النباتات ال يزال يسجل فائضًا )املرّحل من  لالتفاقية

غري أن (. 4111إىل  4114دوالرًا أمريكيًا من  814 454و 4112إىل  4111دوالرًا أمريكيًا من  911 489مقابل 

الدولية  االتفاقيةا يع ي أن األموال املتاحة لربنامج عمل أمانة مم، مبعدل أسرع من جتددها هايتّم استخداماألموال 

 التفاقيةلحساب األمانة اخلاص مبخزون احتياطي يف  االحتفاظوُيعترب لوقاية النباتات ستكون أقل يف السنوات املقبلة. 

 .االحتياطيبّد من بذل اجلهود لزيادة هذا  الدولية لوقاية النباتات أساسيًا للتخطيط على املدى البعيد وال

 

الدولية لوقاية النباتات، مثل تنظيم  االتفاقيةعلى مدى السنوات الثالث املاضية، بلغ متوسط تكلفة حوكمة و -5

ا والتكاليف املرتبطة بها م االسرتاتيجيواجملموعة املعنية بالتخطيط يئة اهلهيئة تدابري الصحة النباتية واجتماعات 

ربنامج العادي ملنظمة األغذية والزراعة وحسابات األمانة التقريبًا يف السنة )موارد دوالر أمريكي  511 111جمموعه 

 جمتمعة(.

 

لكل من الربنامج العادي  4112الدولية لوقاية النباتات للعام  االتفاقيةوقد جرى تنفيذ ميزانية أمانة  -6

املقّدمة خالل  4115 -4112 الدولية لفرتة السنتني االتفاقيةألمانة ة التشغيلية امليزانيوحسابات األمانة مبا يتماشى مع 

 (.4112هليئة تدابري الصحة النباتية )الدورة التاسعة 

 

                                                      
املنعقدة يف  لهيئة املؤقتة املعنية بتدابري الصحة النباتيةتأسس حساب األمانة اخلاص يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات خالل الدورة اخلامسة ل  1

 4111عام 
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 لمأمانة من خالل الربنامج العادي للمنظمة.احتمال خبفض التمويل املستقبلي  ومثة -7

 

 ورواتبها.بالكامل لتغطية عمليات األمانة  4112لعام جرى إنفاق خمصصات الربنامج العادي للمنظمة  وقد -9

 

 إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل: -8
 

 4112لعام الدولية لوقاية النباتات  االتفاقيةبالتقرير املالي ألمانة  أن تأخذ علمًا  

 الدولية لوقاية النباتات  تفاقيةااليف  (املتعدد اجلهات املاحنة)التقرير املالي حلساب األمانة اخلاص  اعتماد

 (1)اجلدول  4112لعام 

 الدولية  االتفاقيةاخلاص املتعدد اجلهات املاحنة يف األطراف املتعاقدة على املساهمة يف حساب األمانة  تشجيع

 لوقاية النباتات

 4112ت لعام الدولية لوقاية النباتا االتفاقيةاألطراف املتعاقدة اليت ساهمت يف برنامج عمل أمانة  شكر 

 

 للمنظمة العادي الربنامج   -ثانيًا

 

 الدولية لوقاية النباتات باملقارنة مع النفقات االتفاقيةالربنامج العادي للمنظمة ألمانة  خمصصات -1الشكل 
 

 
 

 اإليرادات
 

أمريكي  دوالر 4 851 111الدولية لوقاية النباتات  االتفاقيةألمانة العادي ملنظمة اخمصصات برنامج  بلغت -11

ا ميثل مم، 4114دوالرًا أمريكيًا يف عام  1 118 151و ،4111دوالرًا أمريكيًا يف عام  1 158 186، مقابل 4112عام 

 .4112-4111لفرتة يف املائة ل 1.6اخنفاضًا بنسبة 

2012 2013 2014

3,009,350 مخصصات المنظمة 3,059,096 2,950,000

3,009,350 النفقات 3,059,096 2,950,000
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 النفقات
 

أمريكي عام دوالر  4 851 111 الدولية لوقاية النباتات االتفاقيةبلغ جمموع نفقات الربنامج العادي ألمانة  -11

 . 4114دوالرًا أمريكيًا يف عام  1 118 151و 4111دوالرًا أمريكيًا يف عام  1 158 186، مقابل 4112

 

 2112لعام  -دي لألمانة حبسب أنواع النفقاتنفقات الربنامج العا -2الشكل 

 
 

 مبلغكان دوالر أمريكي(،  4 851 111) 4112من إمجالي نفقات الربنامج العادي يف عام و -14

 كان مبلغ، و(من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامةبتكاليف املوظفني ) متصالدوالرًا أمريكيًا  1 969 141

على السفر،  مت إنفاقه ةأمريكي اتدوالر 418 619ستشارين، واملب االستعانةبتكاليف متصال دوالرًا أمريكيًا  111 146

تكاليف غري املوظفني )الرتمجة التحريرية، والرتمجة الفورية، لتكاليف عامة و دوالرًا أمريكيًا مّت استخدامه 521 826و

 (. خدمات الطعام وما إىل ذلكواملنشورات، والطباعة، و
 

 )بالدوالر األمريكي( نوع اإلنفاقنفقات الربنامج العادي لألمانة حبسب  :1اجلدول 

 نوع الكلفة 2112 2112 2112

 من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامةظفون املو 1,847,864 1,791,247 1,868,120

 املستشارون 188,531  339,300 111,326

 رالسف 191,987 228,332 418,608

 الرتمجة التحريرية هليئة تدابري الصحة النباتية 180,102  180,061 181,319

 وجلنة املعايري( الرتمجة الفورية )هيئة تدابري الصحة النباتية 212,000   212,000 156,000

  تكاليف أخرى 172,646 286,224 184,627

 للشعبة الصافية التكاليف 216,220 21,932 -

2,950,000 3,059,096 3,009,350 
 اجملموع

موظفو الفئة الفنية 

 والخدمات العامة،

$1,868,120  ,63% 

,  المستشارون،

$300,326  ,10% 

 السفر،

  $239,608  ,8% 

الترجمة التحريرية 

 للهيئة،

  $193,319  ,7% 

الترجمة الفورية 

 (الهيئة ولجنة المعايير)

$156,000 , 5% 

 تكاليف أخرى،

$192,627  ,7% 
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مفصاًل لنفقات الربنامج العادي لمأمانة حبسب نوع التكلفة. وظلت نفقات الربنامج  حتلياًل 1يبني اجلدول  -11

على مدى السنوات الثالث املاضية بالنسبة إىل أنواع التكلفة كافة حبيث تراوحت تكاليف املوظفني مستقرة العادي 

السفر  نفسه على تكاليف طبق األمرنوي. 4112-4114مليون دوالر أمريكي يف السنة يف الفرتة  1.9يف حدود اإلمجالية 

دوالر أمريكي. كما بقيت تكاليف الرتمجة التحريرية والفورية على  411 111اليت بلغت قيمتها السنوية التقريبية 

اخنفاض عدد إىل دوالر أمريكي يف السنة )نظرًا  195 111، أو ما يعادل حواىل 4112-4114لفرتة لاملستوى ذاته 

لعام تكاليف الرتمجة الفورية اخنفضت أيضا ، 4112لعام  هليئة تدابري الصحة النباتيةجلسات الدورة التاسعة 

باملقارنة مع عام يف املائة(  11)بنسبة  4112وشهدت التكاليف املرتبطة باملستشارين تراجعًا طفيفًا يف عام (. 4112

4111. 

 

 2112عام  -نفقات الربنامج العادي لألمانة حبسب النشاط األساسي :2الشكل 

 
 

 نفقات الربنامج العادي لألمانة حبسب النشاط األساسي )بالدوالر األمريكي( :2اجلدول 

 الدولية لوقاية النباتات االتفاقيةألمانة  ألساسيالنشاط ا 2112 2112 2112

212,475 449,173  187,671 
جلنة املكتب/ الدولية لوقاية النباتات )هيئة تدابري الصحة النباتية/  االتفاقيةحوكمة 

 (االسرتاتيجياملالية/ جمموعة التخطيط 

 اإلدارة العامة )اإلدارية، واملالية، وتكنولوجيا املعلومات، والقانونية( -األمانة 1,041,280  1,166,354 1,152,260

 وضع املعايري 669,1918  878,118 961,479

 القدراتتنمية  372,139  491,850 496,223

 فيذالتن ودعم ستعراضاالنظام  90,645 42,935 41,218

 املتعلقة برفع التقارير الوطنية االلتزامات 222,197 418,734 415,345

 للشعبة يةالصاف التكاليف 216,220  21,932 -

 اجملموع 1,009,350 3,059,096 4,950,000
 

هيئة )حوكمة االتفاقية 

تدابير الصحة النباتية 

المكتب، لجنة المالية، 

المجموعة المعنية 

 (بالتخطيط االستراتيجي

$414,475 , 14% 

إدارة األمانة العامة 

إدارة، مالية، ) -لالتفاقية 

تكنولوجيا المعلومات، 

 (شؤون قانونية

$1,152,260 , 39% 

 وضع المعايير،

$860,479 , 29% 

 تنمية القدرات،

$286,223 , 10% 

نظام االستعراض ودعم 

 التنفيذ

 $21,218 , 1% 

االلتزامات المتعلقة برفع 

  التقارير الوطنية، 

$215,345 , 7% 
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 على مدى وحتلياًل مفصاًل لنفقات برنامج األمانة العادي حبسب النشاط األساسي.  4اجلدول  يبني -12

  الدولية لوقاية النباتات االتفاقيةوكمة الربنامج العادي حلالسنوات الثالث املاضية، بلغ متوسط تكلفة 

هيئة تدابري الصحة جتماعات التكاليف تنظيم اهذه دوالر أمريكي تقريبًا يف السنة. وتتضمن  241 111ما جمموعه 

وتشمل تكاليف الرتمجة الفورية والتحريرية واملوظفني  االسرتاتيجيواجملموعة املعنية بالتخطيط  واملكتبالنباتية 

 يف حدود الدولية لوقاية النباتات  لالتفاقيةالعامة  اإلدارة أمانةنفقات  استقّرتووالسفر. وخدمات الطعام املؤقتني 

وهي تشمل اإلدارة العامة ورواتب املوظفني من السنوات الثالث املاضية  دوالر أمريكي خالل 1 111 111ما يقارب 

تسجيل ، واإلدارة املالية، وتكنولوجيا املعلومات، وواالتصاالتالفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة، واملشرتيات العامة، 

سفر والتكاليف األخرى اليت ال ترتبط بالتحديد بنشاط أساسي لتدابري الصحة النباتية، وال 15رقم املعيار الدولي رقم 

للمزيد من التفاصيل حول تكاليف كل من األنشطة األساسية لمأمانة يف إطار  4معني. وميكن مراجعة اجلدول 

 األنشطة األساسية حتظى بدعم إضايف من حسابات األمانة. خمصصات الربنامج العادي للمنظمة. وجتدر اإلشارة إىل أن
 

 حسابات األمانة   -ثالثًا
 

 الدولية لوقاية النباتات )املتعدد اجلهات املاحنة( االتفاقيةيف حساب األمانة اخلاص 
 

اهمات مقابل النفقات املس - الدولية لوقاية النباتات االتفاقيةيف  (املاحنة اجلهات املتعدد)حساب األمانة اخلاص  :2الشكل 

(2112-2112) 

 
 

  

2012 2013 2014

133,143 المساهمات 384,436 728,201

253,286 النفقات 485,389 551,199

 -

 100,000

 200,000

 300,000

 400,000
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 700,000

 800,000

 دوالر أمريكي
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املساهمات مقابل  -الدولية لوقاية النباتات االتفاقيةيف  (املاحنة اجلهات املتعدد)حساب األمانة اخلاص  :2اجلدول 

 حتليل مفصل -( )بالدوالر األمريكي(2112-2112النفقات )
 

 املساهمات *2112-2111 2112 2112 2112

   139,695 - - 

            
      
     
    
    
              
               
              
          

 أسرتاليا

     28,500 49,500 - 
 اليابان

- 
91,000 

      30,000  
 نيوزيلندا

111,000 111,000     100,000  
    مجهورية كوريا

- 175,000 - 
 الواليات املتحدة األمريكية

117,255 - - 
 كندا  

51,000 - - 
 هولندا

71,000 - - 
 السويد

 غريها  3,143         816 4,751

749,201   384,436    133,143    2,421,027 
 اجملموع 

     
4112 4111 4114 4112-2011* 

 النفقات

421,328  193,650         7,588      

املوظفون الفنيون وموظفو 

 اخلدمات العامة

91,381  148,154     110,622      
 املستشارون

 السفر      95,330       118,258  81,316

84,626 -         1,433                 
  العقود

 أمور أخرى        38,313       25,327  46,548     

551,199   485,389    253,286    1,398,633 
 اجملموع

          

879,300   801,298    902,251    1,022,394 
 الرصيد 

 4112-4114إن الشرح املفصل للمساهمات مبّين فقط للفرتة بني  *
 

الدولية  االتفاقيةيف  (املاحنة اجلهات)املتعدد حلساب األمانة اخلاص املساهمات  إمجالي بلغ، 4112يف عام  -15

. 4111مسّجل منذ إنشا  حساب األمانة يف عام  دوالر أمريكي، وهو أعلى مستوى سنوي 749 411لوقاية النباتات 

)املتعدد الدولية لوقاية النباتات، قد ال يكون حساب األمانة اخلاص  االتفاقيةولكن مع توسع برنامج عمل أمانة 

من قادرًا على دعم توقعات هيئة تدابري الصحة النباتية ما مل يتجدد بوترية أسرع. ملزيد  االتفاقيةيف  اجلهات املاحنة(

 (.7التفاصيل، ميكن مراجعة التوقعات )الشكل 
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 الدولية لوقاية النباتات االتفاقيةحسابات األمانة األخرى بإدارة أمانة 
 

 حسابات األمانة األخرى :2اجلدول 

 

 

ت الدولية لوقاية النباتا االتفاقيةحتلياًل مفصاًل حلسابات األمانة األخرى اليت تتوىل أمانة  2يبني اجلدول و -16

. وتقدم حسابات األمانة هذه، إىل جانب حساب األمانة اخلاص 4117و 4111إدارتها وميزانياتها للفرتة املمتدة بني 

كان ، 4112، املوارد املالية الضرورية ألنشطة حمددة تقوم بها األمانة. ويف عام االتفاقيةيف  )املتعدد اجلهات املاحنة(

من حسابات األمانة. ولكل مشروع هدف حمدد، وميزانية خاصة به واتفاق يرعى  مموالجاريًا مشروعًا  14األمانة لدى 

تنفيذه. ويتجاوز تقديم حتليل مفصل إليرادات حسابات األمانة املختلفة ونفقاتها نطاق هذا التقرير املالي. وجتدر 

 ادوالر 117 624) 4112 إىل أن مجهورية جنوب أفريقيا قدمت بدورها تقريرًا ماليًا إىل األمانة يف عام أيضا اإلشارة

قد (. وعملية إطالق املشروع جارية وليس للمشروع رمٌز حتى اآلن. وجتدر اإلشارة إىل أن بعض حسابات األمانة ًاأمريكي

رفع التقارير الفنية أو املالية تأتي بالتزامات تبدو مستمرة حتى بعد تاريخ انتها  املشروع، ذلك أن املهل الزمنية املتعلقة 

 حق بالنسبة إىل تاريخ انتها  املشروع.يف وقت ال

 

الدولية لوقاية النباتات  االتفاقيةمشروعني إضافيني ال تتوىل أمانة القدرات  نميةيستضيف الربنامج الشامل لت -17

 يف دول جنوب شرقإدارتهما وهما: مشروع دعم تنمية القدرات يف تنفيذ برنامج مراقبة اآلفات النباتية وإدارة املعلومات 

، ومشروع تعزيز تفتيش الصحة ًاأمريكي ادوالر 1 786 624مبيزانية  - GCP /RAS/286/ROKاملشروع رمز  -آسيا

دوالر  1 141 111 مبيزانية - MTF /AZE/007/STFرمز املشروع  –أذربيجانالنباتية وخدمات التشخيص يف 

 أمريكي.
 

حسابات أمانة االتحاد األ]وروبي

)2012-2011( ))EC/311(( 1/1/1130/6/141,204,819أغلقيوروحساب أمانة مشاركة     

)2017-2014( ))EC/311(( 1/7/1430/6/17819,282نشطيوروحساب أمانة مشاركة       

)2012-2011(  ) )E C /311( (        1/1/1131/3/12534,614أغلقيورونظام االستعراض ودعم التنفيذ الجزء ألف 

)2014-2012(  ) )E C /391( (      1/4/1231/3/141,088,436أغلقيورونظام االستعراض ودعم التنفيذ الجزء باء 

)2017-2014(  ) )E C /391( (        1/4/1431/3/17794,702نشطيورونظام االستعراض ودعم التنفيذ الجزء جيم 

قدرات برنامج الشامل لتنمية ال ال

)STF/368( ير الصحة النباتية العالمية        1/2/1231/7/15672,329نشطمرفق وضع المعاييرأدلة تداب

       1/4/1431/3/15269,697نشطالمملكة المتحدةتعزيز األمن البيولوجي )المملكة المتحدة/165( 

)UK/368(  1/4/1430/9/16734,078نشطمرفق وضع المعاييرتدريب ميسري تقييم القدرات في مجال الصحة النباتية       

)419/JPN(CD  يابانالتعاون في مجال الصحة النباتية        1/8/1230/4/15425,262نشطال

)STF/030(  15/3/1331/3/1456,020نشطمرفق وضع المعايير تعزيز برنامج  غامبيا لموظفي المشاريع الوطنية         

       1/7/1430/6/16339,750نشطسويسراسويسرا-نظام االستعراض ودعم التنفيذ )551/سويسرا(

نشطحسابات أمانة أخرى

 (368/SWI)5/10/1230/6/15315,425نشطسويسرا سويسرا - حساب األمانة الخاص بوضع المعايير       

)USA/555( 1/7/1430/9/1480,000نشطالواليات المتحدةدعم الواليات المتحدة لالتفاقية العالمية         

)UK/368( 1/3/1330/9/1398,590أغلقالمملكة المتحدةترجمة أداة تقييم القدرات في مجال الصحة النباتية         

)USA/017(  31/10/1130/10/12123,752أغلقالواليات المتحدةالموظفون الفنيون المعاونون - الواليات المتحدة       

   7,556,756المجموع )بالدوالرات األمريكية(

 تاريخ
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 حسابات لدى األمانة )وصف موجز/رمز المشروع(

 الجهة

المانحة

الخط الزمني للمشروع

الوضع
 تاريخ

بداية ال 20162017 20112012201320142015



9 CPM 2015/27  

 

 

لمساهمات السخية الواردة من جانب األطراف ل تعرب عن تقديرهاالدولية لوقاية النباتات  االتفاقيةإن أمانة  -19

يف  ااملتعاقدة اليت تسمح لمأمانة بتوسيع قدراتها وتقديم خدمات أفضل. واألطراف املتعاقدة مدعوة إىل مواصلة مساهمته

 نظرًا إىلالدولية لوقاية النباتات وحسابات األمانة األخرى  االتفاقيةيف  )املتعدد اجلهات املاحنة(حساب األمانة اخلاص 

 توسع برنامج عمل األمانة.
 

 الدولية لوقاية النباتات لالتفاقيةوالوظيفية  االسرتاتيجيةاألهداف  -رابعًا
 

 االتفاقيةالدولية لوقاية النباتات )وفقًا إلطار  لالتفاقيةوالوظيفية  االسرتاتيجيةالنفقات التشغيلية لألهداف  :5الشكل 

 (2112-2112 االسرتاتيجي
 

 

  االسرتاتيجي االتفاقيةالدولية لوقاية النباتات )إطار  لالتفاقيةوالوظيفية  االسرتاتيجيةاألهداف  :5ل اجلدو

 (2112-2112لفرتة ل

 االسرتاتيجيةاألهداف 

 اهلدف ألف: محاية الزراعة املستدامة وتعزيز األمن الغذائي العاملي من خالل منع انتشار اآلفات

 الغابات، والتنوع البيولوجي من اآلفات النباتيةاهلدف با : محاية البيئة، و

 ةة من خالل تعزيز تدابري الصحة النباتية املنسقة والقائمة على أسس علمييوالتجار االقتصاديةاهلدف جيم: تسهيل التنمية 

 .اهلدف دال: تطوير قدرات الصحة النباتية عند األعضا  إلجناز األهداف ألف وبا  وجيم

 يةاألهداف الوظيف

 اهلدف خا : التعاون الفعال مع األعضا  وأصحاب املصلحة

 تتسم بالكفا ة والفعاليةاهلدف ذال: إدارة 

 
 االسرتاتيجيةالنفقات التشغيلية )موارد الربنامج العادي وحسابات األمانة جمتمعة( لمأهداف  5يبني الشكل  -18

الذي اعُتمد يف  4118-4114بها لفرتة اخلاص  االسرتاتيجي طبقًا لإلطار 4112-4114فرتة اليف  لالتفاقيةوالتشغيلية 

يف الدورة السابعة هليئة تدابري الصحة النباتية. ونتيجة لزيادة املساهمات يف حساب األمانة وتوسع برنامج  4114عام 

A B C D X Y

2012 818,710 160,000 709,000 804,000 135,500 110,000

2013 831,000 130,000 724,000 1,066,00 145,000 175,000

2014 740,000 180,000 1,069,00 982,000 205,000 552,000

 -
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 400,000

 600,000

 800,000

 1,000,000

 دوالر أمريكي
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موظفني  ، خصصت األمانة كمية أكرب بكثري من املوارد للهدفني جيم وذال )املتعلقني بتعيني4112العمل يف عام 

إضافيني يف كل اجملاالت األساسية لمأمانة( وكمية أقّل من املوارد للهدفني با  وخا ، يف حني أن اهلدفني ألف ودال 

 4115-4112لفرتة السنتني  االتفاقيةماشى مع امليزانية التشغيلية ألمانة تلّقيا كمية أقل من املوارد نسبيًا، مبا يت

 .4112يئة تدابري الصحة النباتية املنعقدة يف عام املعروضة على الدورة التاسعة هل

 

 التوقعات   -خامسًا
 

 الربنامج العادي للمنظمة
 

 التوقعات -الدولية لوقاية النباتات االتفاقيةخمصصات برنامج املنظمة العادي ألمانة  -6الشكل 

 
 

 على ميزانية الربنامج العادي  4111 حزيرانيونيو/وافق مؤمتر املنظمة يف دورته الثامنة والثالثني يف  -41

مليون دوالر أمريكي يف السنة( لفرتة السنتني  4.85مليون دوالر أمريكي ) 5.8احلالي وبلغت قيمة خمصصات األمانة 

استنادًا إىل  غري أنه. 4117-4116خمصصات األمانة لفرتة  4115وسيحدد مؤمتر املنظمة يف عام . 4112-4115

الدولية لوقاية  االتفاقيةاملنظمة وأمانة  كبار املسؤولني يفهذا التقرير واملناقشات األولية بني  دإعداعند  احةاملعلومات املت

 .4115-4112 النباتات، مل ُيقرر إجرا  تغيريات مهمة مقارنًة بفرتة السنتني

 

  

2012 2013 2014 2015 2016 2017

3,009,350 مخصصات المنظمة 3,059,096 2,950,000 2,950,000 2,950,000 2,950,000

0
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 الدولية لوقاية النباتات  االتفاقيةيف  (املاحنة اجلهات)املتعدد  حساب األمانة اخلاص
 

املساهمات باملقارنة مع  -الدولية لوقاية النباتات  االتفاقيةيف  (املاحنة اجلهات املتعدد) حساب األمانة اخلاص :7 الشكل

 التوقعات -النفقات
 

  
 

يف  (املتعدد اجلهات املاحنة)، ارتفعت املساهمات يف حساب األمانة اخلاص 7وكما هو مبّين يف الشكل  -41

دوالر أمريكي.  749 411وسجلت مبلغًا قياسيًا قدره  4111 بعاممقارنًة  4112يف عام  يف املائة 98بنسبة  االتفاقية

)املتعلقة بتعيني املوظفني يف كل اجملاالت األساسية( هي أعلى مما ميكن  4116و 4115ولكن النفقات املتوقعة للعامني 

السنوية حلساب األمانة اخلاص  . ومن املتوقع أن تصل التكاليف التشغيليةأن يتحملهملستوى املساهمات احلالي 

مليون دوالر أمريكي واألطراف املتعاقدة مدعوة  1.4 حوالي 4116-4115للعامني  االتفاقيةيف  (املتعدد اجلهات املاحنة)

وفقًا لربنامج عمل بطريقة مستدامة بتقديم مساهماتها لبلوغ هذا الرقم مبا يسمح مبواصلة برنامج عمل األمانة  االلتزامإىل 

 ئة تدابري الصحة النباتية. هي

 

ُيعترب الوضع املالي ألمانة ومبوارد حمدودة.  4112عام العديد من األنشطة يف  االتفاقيةنفذت أمانة  وختاما فقد -44

هناك ، االتفاقيةمع توسع برنامج عمل أمانة  غري انهمستقرًا يف ما يتعلق بتمويل الربنامج العادي للمنظمة.  االتفاقية

لضمان استمرارية عمل األمانة اليت تعرب عن تقديرها لكل األطراف املتعاقدة اليت ىل دعم من خارج امليزانية حاجة إ

 االلتزام. كما تدعو األمانة األطراف املتعاقدة إىل 4112عام دعمت برنامج عملها سوا  ماليًا أو باملساعدات العينية يف 

 : محاية املوارد النباتية العاملية من اآلفات.تفاقيةاالبتقديم املزيد من املساهمات لدعم رؤية 

2012 2013 2014 2015 2016

133,143 المساهمات 384,436 728,201 728,201 728,201

253,286 النفقات 485,389 551,199 1,150,00 1,250,00

 -
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 دوالر أمريكي


