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 هيئة تدابري الصحة النباتية
 

 الدورة احلادية عشرة

 2016أبريل/نيسان  8-4روما، 

 تعبئة املوارد

 من جدول األعمال 4-11البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

مرا كران   ، كما هو مشار إليه يف التقريرر املرالي، مسراهمات ماليرة بقردر      2015تقدم اجلهات املاحنة يف عام  مل -1

رغرم مرا أحرهتره األمانرة مرن تقردم كربري         مت ذلكقد ، لذلك تعذر حتقيق األهداف املالية املتعلقة بتعبئة املوارد. وامتوقع

تخصري   خطرة جريئرة ل   هااعتمادواألمانة قدما ومع مضي  .األمانةب صةاخلا األجزاء اإلدارية ملمارسات اإلدارة املالية يف

 يلي:شمل ما تمثة اآلن عدد من العوامل ، 2020سنة دولية للصحة النباتية يف عام 
 

 السنوية واخلاصة بوضع امليزانية؛ هالقد حّسنت األمانة الصرامة والشفافية يف خطط عمل 

 وإن مل يكرن يشرهد   أمانرة أساسرية ومسرتقرة    حيروي لردعم    األغذية والزراعة )الفاو( نظمةالتمويل العادي مل إن

 تزايد؛ أي

 بينما تردفع املرتبرات بصرورة أساسرية      ،األمانة من حسابات األمانة ا تستعني بهيتتتأتى األموال التشغيلية ال

 الربنامج العادي؛ من

 ري وتنميرة  من برامج أخرى، مبا يف ذلك مرفق وضرع املعراي   ستمدةامل تتأتى أي موارد إضافية من أموال املشاريع

 التجارة، واالحتاد األوروبي ومجهورية كوريا وجهات أخرى؛

 يف الربامج التشغيلية الرئيسية؛ ق االستقرار يف هيادة االستثمارحتقيإىل حاجة واضحة  هناك 

 مساهمات يطبق املساهمات الطوعية ميكن حتقيق االستقرار يف األموال التشغيلية يف حال اعتماد اتفاق. 
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اتفراق مسراهمات طوعيرة متعردد السرنوات كوسريلة لتحقيرق االسرتقرار يف امليزانيرة والسرما            تماد اعومن شأن  -2

بالتخطيط مبا يتجاوه دورة امليزانية السنوية أن يشركل خطروة أساسرية للمضري قردما بالنسربة إىل األمانرة نظررا إىل أنره          

 يهدف إىل تقديم أفضل اخلدمات املمكنة إىل األطراف املتعاقدة.

 

(، تسررعى 2012يف دورتهررا السررابعة ))اهليئررة( وبنرراءع علررى مررا وافقررت عليرره هيئررة ترردابري الصررحة النباتيررة  -3

لالتفاقية الدولية من أجرل حتقيرق   املستدام والكايف اسرتاتيجية االتفاقية الدولية املتعلقة بتعبئة املوارد إىل كفالة "التمويل 

 االسرتاتيجية اليت اعتمدتها اهليئرة والريت ينبغري تنفيرذها     أهدافها االسرتاتيجية".  ومثة عدد من األهداف الراسخة يف

. ويتمثررل اهلرردف األول الرروارد يف االسرررتاتيجية يف إ رراد إطررار مررالي إداري مناسررب،  2021عررام بالكامررل ولررول 

بطابع شرامل  حتقيق ذلك من خالل إنشاء جلنة املالية وحتسني الشفافية والوضو  يف امليزانية. وتتسم التقارير املالية  ومت

 الي ألمانة االتفاقية الدولية.وتقدم معلومات أكثر تفصيال وشفافية عن الوضع امل

 

وأمررا اهلرردف التررالي، وهررو وضررع اسرررتاتيجيات خاصررة باالتصرراالت واملعلومررات، فقررد كرران أكثررر صررعوبة.   -4

لتوظير  متخصر     اهليئرة علرى اسررتاتيجية لالتصراالت، ال توجرد أي مروارد متاحرة       فيره  وافقرت  الوقت الذي  ففي

االتصاالت بدوام كامل داخل األمانة. والعمل جار من أجل حتسني الشكل اخلارجي للبوابة الدولية للصرحة النباتيرة    يف

وفائدتها. ويكتسي هرذا العمرل أهميرة حيويرة بالنسربة إىل تقرديم صرورة تتمرع االتفاقيرة الدوليرة إىل العرامل، خاصرة             

ز أنشطة االتفاقية الدولية.  وينبغي لالعرتاف والدعم الواسرعني لتنفيرذ االتفاقيرة بشركل     يتعلق بتعبئة املوارد وتعزي ما يف

سرنة دوليرة    ختصري  علرى   ناز جهوديركإذ ينصب تان بدور املنظمات الوطنية واإلقليمية لوقاية النباتات. وقّرعام أن ُي

، تتطلع األمانة إىل األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات وشركائنا ومجيع 2020يف عام  للصحة النباتية

اهلادفرة  هرود  اجلاألطراف املهتمة األخرى لالرتقاء مبكانة أمانة االتفاقية الدولية والعمل احليوي الذي تقروم عليره. وإن   

 الة.  وارد تسري جنبا إىل جنب مع جهود االتصاالت الفّعاملة تعبئإىل 

 

قردت  للعمل مع اجلهات املاحنة املمكنرة. وعُ  اوأنشأت األمانة أيضا فريق مهام معين بتعبئة املوارد بذل جهود -5

يرة  بعض االجتماعات مع اجلهات املاحنة احملتملة، و ري التخطيط لعقد اجتماعات أخرى. وكانت ردود الفعل األول

 إ ابية، وحنن نبدأ يف رؤية بعض املساهمات اجلديدة.  

 

كللت مساعي األمانة بالنجا  يف تأمني املوافقة على مشررو  ملرفرق وضرع املعرايري وتنميرة التجرارة بقيمرة        كما ت -6

لصرلة  التطرورات ذات ا تررد  مليون دوالر أمريكي بالنسبة إىل مشرو  إصدار الشهادات اإللكرتونية للصرحة النباتيرة. و   1

 .CPM 2016/23بهذا املشرو  يف الوثيقة 

 

وباإلضافة إىل اإلجناهات اإل ابية الرواردة أعراله، رردر اإلشرارة مررة أخررى إىل النرداء املوجره إىل تتمرع           -7

لتشرجيع األطرراف   خرا  باالتفاقيرة الدوليرة    طوعيرة  السراهمات  يتعلق باملاالتفاقية الدولية للنظر تددا يف وضع اتفاق 
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عمرل أمانرة   دة على تقديم مساهمات طوعية. فمن شأن هرذه املسراهمات أن تسراعد علرى ضرمان مروارد مسرتدامة ل       املتعاق

 االتفاقية الدولية.  

 

يف ظل احتمال تدني املوارد.  الدولية كفالة متويل مستدام لعمل األمانة االتفاقيةذلك يف ويكمن اهلدف من وراء  -8

احلاصل يرتاجع خالل السنوات القليلة املاضية، فإنه مل يواكب التضخم ويف حني أن متويل الربنامج العادي للمنظمة مل 

وليست هناك أي ضمانات بأن هذا التمويل سيظل خمصصا يف املستقبل. وميكن لتوافر موارد مستدامة يف ظّل تزايد عبء 

 ألهداف املنشودة يف املستقبل.ن تعزيز فر  بلوغ الغايات وامالعمل أن يض

 

طوعيرة، وتررى األمانرة    السراهمات  مسراهمة مرن امل  الوقرت احلرالي أي مبلرد حمردد بالنسربة إىل      يف ُيقرت  وال  -9

سرراهمة طوعيررة أن يشرركل حررافزا ملواصرلة اسررتدامة التمويررل يف املسررتقبل. وبررالنظر  احلررد األدنرى مل ميكررن لتحديررد  هأنر 

وان، ويف ضوء املروارد املقدمرة إىل الدسرتور    االشرتاكات اإللزامية اليت تدفعها األطراف إىل املنظمة العاملية لصحة احلي إىل

الغذائي، من املعقول اقرتا  تقديم مساهمة طوعية مستدامة صغرية إىل حساب أمانرة االتفاقيرة الدوليرة متعردد اجلهرات      

 ط بشكل أفضل.التخطيب السما املاحنة من أجل 

 

القردرات )كالفعاليرات السرنوية    وستخص  هذه املوارد على وجه التحديد لالضطال  مبزيد من أنشرطة تنميرة    -10

املخصصة لوضع الدالئل وللتدريب( ودعم وضع املعايري الدولية وعلميات ترمجتهرا وتنفيرذها، وتعزيرز البنيرة األساسرية      

، ضمن مجلة أمور أخرى. وستساعد هذه األموال الدولية لتكنولوجيا املعلومات، وغري ذلك من األنشطة املتصلة باالتفاقية

من خالل أنشطة حمرددة تضرعها اهليئرة. وسريتمثل املكرّون احليروي يف اسرتخدام         يةقضية الصحة النباتعلى النهوض ب

 بعض األموال، مبوافقة اهليئة، لضمان وجود موارد بشرية كافية لدعم األنشطة املتفق عليها يف اهليئة.

 

املعلومات املتعلقة بكيفية  واضحوبشكل للجمهور تا  ومع استمرار األمانة يف تقديم تقرير مالي أكثر شفافية، ست -11

استعراضها وسرتفع، على حنو فصلي علرى اإلنرتنرت ويف سرياق التقريرر املرالي السرنوي،       غرض استخدام هذه األموال ل

أنشرطة حمرددة بنراء علرى طلرب       املتعلقة باالتفاقيةاهليئة للموافقة عليها. وقد يشمل وضع اتفاقات اجلهات املاحنة  إىل

 على املدى الطويل. املتعلقة باملساهمات ذه االتفاقاتي أن تعمل هاملاحنني، ولكن النية األوسع ه من

 

 وإّن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل: -12
 

 واملخطرط لره   2015بتعبئة املوارد الذي قامت به أمانرة االتفاقيرة الدوليرة يف عرام     املتعلق بالعمل  األخذ علما ،

 ؛ 2016عام  يف

 البلردان، أو تموعرات مرن البلردان أو املنظمرات      ع فرادى ات مساهممتعلق باملوتشجيع استخدام اتفاق  ودعم

 ؛الدولية واألمانة لكفالة وجود دعم ثابت ومستدام لعمل االتفاقية

 مسراهمة طوعيرة اةيرة ومسرتدامة كرل سرنة مرن األطرراف املتعاقردة أو تموعرات            احلصرول علرى   وتشجيع

 للجهات املاحنة.   األطراف املتعاقدة القادرة على القيام بذلك، رهنا بالظروف املالية من
 


