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 هيئة تدابري الصحة النباتية

 الدورة احلادية عشرة

 2016أبريل/نيسان  8-4روما، 

 التقرير املالي وتعبئة املوارد -2015التقرير املالي لعام 

 من جدول األعمال 1-3-11البند 

 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمن إعداد 

 

 املوجز - واًلأ
 

زانية وتعبئة املوارد الذي أعّدته أمانة االتفاقية الدولية لوقايةة النباتةات   ، وامليلتقرير املاليلتعرض هذه الوثيقة  - 1

مةن   2015. وهي تتضمن البيانات املالية اخلاصة باملوارد املتاحة عةام  2015ديسمرب/كانون األول  31 للسنة املنتهية يف

مانة من خارج امليزانية اليت كانةت تتةوىل   ومن مصادر حساب األ (الفاو) األغذية والزراعة ميزانية الربنامج العادي ملنظمة

الربنةامج  يزانيةة  مأمانة االتفاقية إدارتها خالل فرتة رفع التقارير. كما أن هذه الورقة تورد توقعات ملتطلبات التمويل من 

 .2017-2016فاو ومن مصادر من خارج امليزانية على السواء للفرتة لل العادي

 

جلنة املاليةة التابعةة ملكتةب هيئةة     التوجيهية والتوصيات الصادرة عن  للمبادئي وفقًا وقد مّت إعداد التقرير املال - 2

تدابري الصحة النباتية، ويتضمن اجتاهًا ملدة ثالث سةنوات بالنسةبة إىل كةل األرقةام، إضةافًة إىل عةرض منفصةل ملةوارد         

مبّينة بفرتات املشاريع وتفاصةيل ماليةة لتلفةة.     الربنامج العادي واملوارد من خارج امليزانية، وموارد من خارج امليزانية 

 حسابات األمانة بوصفها ميزة جديدة فيه. ملصروفاتويتضمن التقرير املالي أيضًا عرضًا 

 

، بلة  إاةالي املةوارد املتاحةة ألمانةة االتفاقيةة الدوليةة لوقايةة النباتةات          2015بصورة عامةة، وخةالل عةام     - 3

 ًادوالر 2.733.546، وللفةاو دوالر أمريكي منها من الربنةامج العةادي    2.950.000أتى يت ًاأمريكي ًادوالر 5.683.546

من موارد من خارج امليزانية )املساهمات واملبال  املرّحلة(، كما يبّينه اجلدول ألة.. وأّمةا إاةالي النفقةات مةن       ًاأمريكي

 .كما يبّينه اجلدول أل. ًاأمريكي ًادوالر 4.815.650مصادر الربنامج العادي واملوارد من خارج امليزانية فقد بل  
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الةيت   السةنتني متاحةة لالسةتخدام فقةال خةالل فةرتة       للفةاو ويف حني تكون املوارد املتأتية من الربنامج العةادي   - 4

ت ُتخصَّص هلا، ميكن ترحيل املوارد من خارج امليزانية إىل السنة التالية، رهنًا باالتفاقات يف مشاريع حساب األمانة ذا

الصلة. وبالتالي، فإن الفرق بني املوارد املتاحة سنويًا والنفقات يف الفةرتات ادةّددة ُيعةزص بصةورة رئيسةية إىل ترحيةل       

 املوارد من خارج امليزانية اليت تبقى متاحة لإلنفاق يف السنة التالية.

 

 األغذية والزراعةج العادي ملنظمة املوارد املتاحة ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )من الربنام -ألف

 وحسابات األمانة من خارج امليزانية، بالدوالر األمريكي(

 اإلنفاق الفعلي املوارد املتاحة 

ميزانية الربنامج  السنة

 العادي للمنظمة

 حسابات األمانة

 من خارج امليزانية

 )املساهمات واملبالغ املرّحلة(

ميزانية الربنامج  اجملموع

 نظمةالعادي للم

حسابات األمانة 

 من خارج امليزانية

 اجملموع

2013 3,059,096 2,416,776 5,475,872 3,059,096 1,905,924 4,965,020 

2014 
2,950,000 3,561,243 6,511,243 2,984,010 2,051,141 5,035,151 

2015 2,950,000 2,733,546 5,683,546 2,929,061 1,886,589 4,815,650 

 

جهود تعبئة املوارد واإلدارة املالية املتأنية، يبقى حسةاب األمانةة اخلةاا باالتفاقيةة الدوليةة لوقايةة        ونتيجة - 5

 675.969بقيمةة   2016إىل عةام   2015النباتات )متعدد اجلهات املاحنة( يف فائض )كانةت املبةال  املرّحلةة مةن عةام      

 801.298، وةأمريكية  اتدوالر 977.106والةذي بلة     2015إىل عةام   2014بالرتحيل من عام  مقارنًة ًاأمريكي ًادوالر

% مةن إاةالي األعضةاء الةذين     3، قدمت مخسة أطراف متعاقدة )2015(. ويف عام 2014-2013للفرتة  ًاأمريكي ًادوالر

طرفًا متعاقدًا( مساهمات يف حساب األمانةة اخلةاا باالتفاقيةة الدوليةة )متعةدد اجلهةات املاحنةة(،         182يبل  عددهم 

. وما زالت األموال ُتستخدم بوترية أسرع من جتّددها. وإذا اسةتمر هةذا االجتةاه    2014نًة بستة أطراف متعاقدة عام مقار

 -يف السنوات املستقبلية، فلن تتوفر أي أموال يف حساب األمانة اخلةاا باالتفاقيةة الدوليةة )متعةدد اجلهةات املاحنةة(      

 .3اجلدول 

 

( مةا يقةارب   2015بدتها أمانة هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورتها العاشرة )وقد بل  إاالي الكلفة اليت تك - 6

دوالر  70.000ومةوارد مةن خةارج امليزانيةة ةتمعةة، أي       للفةاو دوالر أمريكي من مةوارد الربنةامج العةادي     430.000

ي. أقةل يف ةةال الرتاةة    (، ال سيما بسبب تكةال 2014أمريكي أقل من الكلفة املتكبدة خالل الدورة التاسعة للهيئة )

 التحريرية، والرتاة الفورية )عدد أقل من اجللسات( وتكالي. السفر.

 

يف ما يتعلةق وةوارد الربنةامج العةادي      2015وقد مّت تنفيذ ميزانية أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام  - 7

الةيت   2015-2014ة ألمانة االتفاقيةة الدوليةة لفةرتة السةنتني     واملوارد من خارج امليزانية وا يتفق مع امليزانية التشغيلي

   (.2014جرص عرضها خالل الدورة التاسعة هليئة تدابري الصحة النباتية )
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لعةام   للفةاو ومتكنت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات من ضمان استخدام كامل ميزانية الربنةامج العةادي    - 8

 انة واألجور، من أجل متويل األنشطة املدرجة يف امليزانية.املتاحة لعمليات األم 2015

 

 وإن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل: - 9
 

 ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 2015بالتقرير املالي لعام  اإلحاطة علمًا (1)

الدولية )متعدد اجلهةات املاحنةة(    حلساب األمانة اخلاا باالتفاقية 2015التقرير املالي لعام  اعتماد (2)

 (3)اجلدول 

 املسةةةاهمة يف حسةةةاب األمانةةةة اخلةةةاا باالتفاقيةةةة الدوليةةةة  ىاألطةةةراف املتعاقةةةدة علةةة تشةةةجيع (3)

 )متعدد اجلهات املاحنة(

األطراف املتعاقدة اليت ساهمت يف برنامج العمل اخلاا بأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتةات   شكر (4)

 .2015يف عام 
 

 األغذية والزراعةمساهمة الربنامج العادي ملنظمة 

 بالنفقات يف أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات مقارنًة األغذية والزراعةمساهمة الربنامج العادي ملنظمة  -1 الشكل

 
 

دوالر  2.950.000 للفةاو ، بلغت املوارد املخصصة ألمانة االتفاقية الدولية من الربنامج العةادي  2015ويف عام  - 10

، والذي صادق عليه مؤمتر الفاو )مل يتّم للفاووفقًا لربنامج العمل وامليزانية  2014أمريكي، وهو املبل  اإلمسي ذاته للعام 

من موارد الربنامج العادي اليت جةرت   يف املائة 85، اندرج 2015-2014تكييفه مع معدل التضخم(. ويف فرتة السنتني 

، يف حةني انةدرج   وفعاليةة  متكني نظم زراعية وغذائية أكثةر وةوالً     - للفاو 4يف إطار اهلدف االسرتاتيجي  املساهمة بها

مةن الزراعةة     زيةادة وسسةني تةوفري السةلع واخلةدمات       - للفةاو  2من املوارد ضةمن اهلةدف االسةرتاتيجي     يف املائة 15

   والغابات ومصايد األمساك بطريقة مستدامة.

2013 2014 2015

3,059,096 ميزانية البرنامج العادي للمنظمة 2,950,000 2,950,000

3,059,096 النفقات 2,984,010 2,929,061

0
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 2015عام  - قات يف الربنامج العادي ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات حسب نوع اإلنفاقالنف -2 الشكل

 

 

 

 ًادوالر 2.929.061، بلةة  إاةةالي النفقةةات مةةن الربنةةامج العةةادي ألمانةةة االتفاقيةةة الدوليةةة 2015ويف عةةام  - 11

السةنوات السةابقة، تركتةزت األولويةة املاليةة ألمانةة        . وكمةا يف 2014مةع عةام    ، ما ميثل تراجعًا طفيفةًا مقارنةةً  ًاأمريكي

 .2015االتفاقية الدولية على تنفيذ ايع األنشطة املدرجة يف امليزانية على حنو كفوء. وقد مّت سقيق هذا اهلدف عام 

 

 مبلة   إنفةاق  مّت ،(ًاأمريكية  ًادوالر 2.929.061) 2015 عةام  العةادي  الربنةامج  يف النفقةات  إاالي أصل ومن - 12

 وُأنفةق  ،(ومستشةارون  العامةة  اخلدمةة  وموظفةو  املهنيون املوظفون) املوظفني تكالي. علىدوالرات أمريكية  2.029.605

 مرتبطةة  غةري  وتكةالي.  أخرص تكالي. على ًاأمريكي ًادوالر 617.989 مقابل السفر على ًاأمريكي ًادوالر 281.467 مبل 

 لنفقةات  تفصةيلية  جتزئةة  1 اجلةدول  ويبةّين (. إخل وطباعةة،  ومطبوعات، فورية، وتراة سريرية، تراة) باملوظفني

 .العادي الربنامج

 

 النفقات يف الربنامج العادي ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات حسب نوع اإلنفاق )بالدوالر األمريكي( -1اجلدول 

 نوع التكلفة
2013 2014 2015 

  1,755,076  1,868,120 1,791,247 امةاملوظفون املهنيون وموظفو اخلدمة الع

  274,529  300,326  339,300 املستشارون

  281,467  239,608  228,332 السفر

  172,000  193,319  180,061 تراة سريرية يف هيئة تدابري الصحة النباتية

املوظفون املهنيون وموظفو 
   اخلدمة العامة،
$1,755,076  

 60% 

  274,529$ املستشارون،

 9% 

 %10 281,467$  السفر،

الرتاة التحريرية يف هيئة  
  تدابري الصحة النباتية،

$172,000 , 6% 

هيئة تدابري )تراة فورية 
الصحة النباتية وجلنة 

  150,000$   ،(املعايري

5% 

تكالي. أخرص، 

$295,989 10% 
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 نوع التكلفة
2013 2014 2015 

  150,000  156,000  212,000 (وجلنة املعايريتراة فورية )هيئة تدابري الصحة النباتية 

  295,989  226,637  286,224 تكالي. أخرص

    -    -  21,932 صايف التكالي. يف الُشعب

  2,929,061  2,984,010  3,059,096 اجملموع

 

تقسةيمًا تفصةيليًا لنفقةات أمانةة االتفاقيةة       1ومتاشيًا مع التوصيات الصادرة عن جلنة املاليةة، يةورد اجلةدول     - 13

النباتات حسب نوع الكلفة. وبقيت النفقات يف الربنامج العادي مطتةردة جلميةع أنةواع التكلفةة، يف حةني      الدولية لوقاية 

مليةون دوالر أمريكةي يف السةنة يف الفةرتة      2.1متحورت التكلفة اإلاالية للموارد البشرية )املوظفون واملستشارون( حول 

 فوريةةة فقةةد تراجعةةت علةةى حنةةو مطةةرد يف الفةةرتة   . وأّمةةا تكةةالي. الرتاةةة التحريريةةة والرتاةةة ال  2013-2015

 2014بعةام   يف املائةة(، مقارنةةً   17)بنسةبة   2015. كذلك، اخنفضت تكالي. السفر بصورة طفيفة عام 2013-2015

  بسبب ازدياد أنشطة األمانة.

 

 2015 عام - لرئيسيالنفقات يف الربنامج العادي ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات حسب النشاط ا -3الشكل 

 
  

 حوكمة االتفاقية الدولية

هيئة تدابري الصحة ) 

جلنة /املكتب/النباتية

اجملموعة املعنية /املالية

 ، (بالتخطيال االسرتاتيجي

  $443,538  ,15% 

اإلدارة العامة  -أمانة االتفاقية 
اإلدارة، املالية، تكنولوجيا )

،   (املعلومات، املكتب القانوني
$1,023,909  ,35% 

وضع املعايري،  

$864,342  ,30% 

   تنمية القدرات،

$314,105  ,11% 

االستعراض ودعم   نظام

  التنفيذ، 
  $11,489 , 0% 

االلتزامات الوطنية لرفع 

,   271,678$ التقارير،

9% 
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  - النفقات يف الربنامج العادي ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات حسب النشاط الرئيسي -2اجلدول 

 )بالدوالر األمريكي(

 

 النشاط الرئيسي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
2013 2014 2015 

اجملموعة املعنية تية/املكتب/جلنة املالية/حوكمة االتفاقية الدولية )هيئة تدابري الصحة النبا

 (بالتخطيال االسرتاتيجي
449,173  414,475  443,538  

  1,023,909   1,186,270   1,166,354 اإلدارة العامة -األمانة

  864,342  860,479  878,118 وضع املعايري

  314,105  286,223  280,850 تنمية القدرات

  11,489  21,218  42,935 نظام االستعراض ودعم التنفيذ

  271,678  215,345  219,734 االلتزامات الوطنية لرفع التقارير

  -  21,932 صايف التكالي. يف الُشعب
 

 2,929,061  2,984,010  3,059,096 اجملموع

 

اتةات حسةب النشةا     تقسيمًا تفصيليًا لنفقات الربنامج العادي ألمانة االتفاقية الدولية لوقايةة النب  2يبّين اجلدول  - 14

مريكةي يف  أدوالر  435.000الرئيسي. ويف خالل السنوات الثالث املاضية، بل  معدل كلفة احلوكمة يف االتفاقية ما يقةارب  

اجملموعةة املعنيةة   السنة. وولت هذه التكالي. تنظيم اجتماعات هيئة تدابري الصةحة النباتيةة، واملكتةب وجلنةة املاليةة و     

الي. الرتاة الفورية، والرتاة التحريرية، واملةوظفني املةؤقتني، وخةدمات الطعةام     ، وتضّمنت تكبالتخطيال االسرتاتيجي

دوالر أمريكةي خةالل السةنوات     1.100.000والسفر. وأّما نفقات اإلدارة العامة يف أمانة االتفاقية فقةد بقيةت ثابتةة حةول     

خلدمةة العامةة، وتكةالي. التوريةدات العامةة،      الثالث املاضية، وولت أجور املوظفني املهنيني يف اإلدارة العامة ومةوظفي ا 

لتةدابري   15واالتصاالت، واإلدارة املالية، وتكنولوجيا املعلومات )املوقع االلكرتوني وما شابه(، وتسجيل املعيار الدولي رقةم  

جزء مةن   الصحة النباتية، والسفر وايع التكالي. األخرص غري املتصلة على حنو حمّدد بأي نشا  رئيسي. وجيري متويل

   األنشطة الرئيسية من موارد حساب األمانة )ُأنظر التفاصيل يف القسم املتصل حبساب األمانة يف التقرير املالي(.
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 حسابات األمانة

املساهمات مقابل النفقات  - حساب األمانة اخلاص باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات )متعدد اجلهات املاحنة( -4الشكل 

(2013-2015) 

 
 

، بلغت مساهمات حساب األمانة اخلاا باالتفاقية الدوليةة لوقايةة النباتةات )متعةدد اجلهةات      2015يف عام  - 15

، قةدمت  2015. ويف عةام  2014بعةام   يف املائةة مقارنةةً   36، ما ميثل تراجعًا بنسبة ًاأمريكي ًادوالر 469.343املاحنة( 

طرفةًا متعاقةدًا( يف حسةاب األمانةة اخلةاا       182بلة  عةددهم   % من إاالي األعضاء الةذين ي 3مخسة أطراف متعاقدة )

، مةا أّثةر سةلبًا علةى ةمةوع      2014باالتفاقية الدولية )متعدد اجلهات املاحنةة(، مقارنةًة بسةتة أطةراف متعاقةدة عةام       

 املساهمات الواردة.
 

يف حسةاب األمانةة اخلةاا    جلنة املالية، متتت إضافة هيكلية اإلنفةاق حسةب النشةا  الرئيسةي     ووفقًا لتوصية  - 16

(، 3. وكما يظهر يف تقسةيم النفقةات حسةب نةوع التكلفةة )اجلةدول       3باالتفاقية الدولية إىل التقرير، كما يبّينه اجلدول 

 ًادوالر 240.328حصلت الزيادة األكرب يف النفقات يف بند املةوظفني املهنةيني ومةوظفي اخلدمةة العامةة إذ ارتفعةت مةن        

بفعل ازدياد األنشطة يف ةال تنمية القدرات واستخدام  2015عام  ةأمريكي اتدوالر 634.906 إىل 2014عام  ًاأمريكي

 )ُأنظر النفقات حسب النشا  الرئيسي ملزيد من التفاصيل(. 2014موظفني جدد يف أواخر عام 
 

إىل برنامج العمل املتزايد دومًا لدص أمانة االتفاقية الدولية، لن يتمكن حساب األمانة لالتفاقية من متويل  ونظرًا - 17

 ايع األنشطة ادددة حاليًا إذا مل يتّم جتديد موارده بوترية أعلى؛ ُأنظر قسم التوقعات يف التقرير ملزيد من التفاصيل.
 

اية النباتات أن تشةكر ايةع األطةراف املتعاقةدة علةى مسةاهماتها يف حسةاب        وتود أمانة االتفاقية الدولية لوق - 18

األمانة اخلاا باالتفاقية )متعدد اجلهات املاحنة(. فهذه املساهمات السخية تسةم  لالتفاقيةة توسةيع قةدراتها وتقةديم      

وة إىل االستمرار يف املسةاهمة  خدمات أفضل لألطراف املتعاقدة. ويف ظّل توسيع برنامج العمل، فإن األطراف املتعاقدة مدع

   يف حساب األمانة.

2013 2014 2015

384,436 المساهمات 728,831 469,343

485,389 النفقات 553,023 770,480

 -
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 دوالر أمريكي
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 مساهمات ونفقات حساب األمانة اخلاص باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات )متعدد اجلهات املاحنة( -3اجلدول 

 )بالدوالر األمريكي( 2015ديسمرب/كانون األول  31حتى 

 املساهمات
2004-2012* 2013 2014 2015 

    -             139,695       -               أسرتاليا

    -             337,255       -               كندا

  27,352         -               -               يرلنداآ

  40,000       28,500       28,500         اليابان

    -             50,000         -               هولندا

  100,000       -             80,000         نيوزيلندا

  162,597     100,000     100,000       اهورية كوريا

  137,642       -                -               جنوب أفريقيا

    -             70,000         -               السويد

    -               -             175,000       الواليات املتحدة األمريكية

  1,752        3,381         936             غريه

 اجملموع
  2,554,170     384,436    728,831   469,343  

 **النفقات حسب نوع الكلفة     
2004-2012* 2013 2014 2015 

 املوظفون املهنيون وموظفو اخلدمة العامة
      193,650     240,328     634,906  

  14             81,381       148,154       املستشارون

 السفر
      118,258       90,316           618  

 العقود
              -         92,626       89,400  

  45,542       48,372       25,327         غريه

 اجملموع
  1,651,919     485,389    553,023   770,480  

 **النفقات حسب النشاط الرئيسي     
2004-2012* 2013 2014 2015 

 احلوكمة يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
              -         99,300             -    

 اإلدارة العامة - أمانة االتفاقية الدولية
      273,315     180,153     175,217  

 وضع املعايري
            460       38,261       16,068  

 تنمية القدرات
      211,614     130,867     462,768  

 نظام االستعراض ودعم التنفيذ
              -         57,224  62,159  

 االلتزامات الوطنية لرفع التقارير
              -    47,218  54,268  

 اجملموع
1,651,919  485,389  553,023  770,480  

          

 الرصيد
902,251  801,298  977,106  675,969  

 (2012-2004لسهولة املرجع، مّت اع السنوات السابقة ) *
 إاالي النفقات هو ذاته، والفرق الوحيد هو يف عرض هيكلية اإلنفاق **
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 توىل إدارتها أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتحسابات أمانة أخرى ت

 حسابات أمانة أخرى - 4اجلدول 
 

حسابات أمانة األمانة
*

 
 اجلهة املاحنة

 31احلالة يف 

ديسمرب/كانون 

 2015األول 

 تاريخ تاريخ 

 2015نفقات عام  النفقات السابقة امليزانية

 31الرصيد يف 

ديسمرب/كانون 

 2015األول 
 اإلمجالية النهاية البداية ز/رمز املشروع()وصف موج

                 حسابات أمانة االحتاد األوروبي

 املشاركة يف حساب األمانة

(311/CE( )2014-2016) 

االساد 

 األوروبي
01/07/2014 ناشال  30/06/2016  819,282 128,738 354,789 335,755 

نظام استعراض ودعم التنفيذ 

 (EC/391) )اجلزء جيم(

(2014-2017) 

االساد 

 األوروبي
01/04/2014 ناشال  31/03/2017  794,702 71,164 200,496 523,042 

               الربنامج الشامل لتنمية القدرات
                  - 

   

 تعزيز اخلطة الوطنيةة يف غامبيةا  

(527/STF) 

مرفق وضع 

املعايري وتنمية 

 التجارة

15/03/2013 ناشال  31/03/2016  56,020 16,869 12,354 26,797 

تةةدريب امليّسةةرين علةةى الر يةةة  

 واالسةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجية واألداء

(527/STF) 

مرفق وضع 

املعايري وتنمية 

 التجارة

01/04/2014 ناشال  30/09/2016  734,088 3,102 47,524 683,462 

 (UK/165تعزيز األمن البيولوجي )
اململكة 

 املتحدة
01/04/2014 ناشال  31/03/2016  269,697 

                    
-    

267,965 1,732 

نظام االسةتعراض ودعةم التنفيةذ    

 (SWI/551يف سويسرا )
01/07/2014 ناشال سويسرا  30/06/2016  339,750 37,213 

                    
-    

302,537 

سويسةرا حسةاب    -وضع املعايري

 (SWI/368) األمانة
05/10/2012 مغلق سويسرا  30/06/2015  315,769 230,239 83,023 

                  - 
   

 كتّيبات عامليةة للصةحة النباتيةة   

(368/STF) 

مرفق وضع 

املعايري وتنمية 

 التجارة

01/02/2012 مغلق  31/07/2015  672,877 610,918 60,660 
                  - 

   

التعةةةةاون يف ةةةةةال الصةةةةحة  

 تنميةةةةة القةةةةدرات  -النباتيةةةةة

(419/JPN) 

01/08/2012 مغلق اليابان  30/04/2015  425,263 373,396 51,867 
                  - 

   

 1,873,325 1,078,678 1,471,639 4,427,448         اجملموع )بالدوالر األمريكي(

 )طوال سنة كاملة أو أقل( 2015ناشال يف عام   *
 

تقسيمًا تفصةيليًا حلسةابات األمانةة األخةرص يف االتفاقيةة       4ول جلنة املالية، يبّين اجلدباالستناد إىل توصيات  - 19

، (2015ديسةمرب/كانون األول   31( وميزانياتها، ونفقاتها وأرصدتها )يف 2015الدولية لوقاية النباتات )الناشطة يف عام 

فاقيةة الدوليةة لوقايةة    . وإضةافًة إىل حسةاب األمانةة اخلةاا باالت    2017-2012واليت تشّغلها أمانة االتفاقية يف الفةرتة  

النباتات )متعدد اجلهات املاحنة(، توفتر حسابات األمانة هذه موارد متويل أساسية ألنشطة حمةددة جتريهةا االتفاقيةة.    

منها خالل السةنة. لكةل حسةاب أمانةة      3 غالقإحسابات أمانة ناشطة، وقد مت  9، كان لدص االتفاقية 2015ويف عام 

يزانيات وفقًا لالتفاقات املوقعة. وتلتزم أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بتنفيذ ايع هدف خاا به ويتّم تنفيذ امل

   األنشطة يف نطاق املشروع وامليزانية وبالوفاء وتطلبات رفع التقارير.



10 CPM 2016/31 

 

تهمةا )بالنسةبة إىل   يستضي. الربنامج الشامل لتنمية القدرات مشروعني إضافيني ال تتوىل أمانة االتفاقيةة الدوليةة إدار   - 20

مشةروع دعةم تنميةة القةدرات يف     وهمةا   :هذين املشروعني، تشكل األمانة الوحدة التقنية الرائدة، إمنا ليست املكلفة بامليزانيةة( 

 رمةةةةز املشةةةةروع  -تنفيةةةةذ برنةةةةامج مراقبةةةةة اةفةةةةات النباتيةةةةة وإدارة املعلومةةةةات يف دول جنةةةةوب شةةةةرق آسةةةةيا     

 GCP /RAS/286/ROK  -  دوالرا أمريكيةةًا، ومشةةروع تعزيةةز تفتةةيا الصةةحة النباتيةةة وخةةدمات     1 796 642ويزانيةةة

   دوالر أمريكي. 1 120 000ويزانية  -  FTM /00C/007/FTM رمز املشروع  –التشخيص يف أذربيجان
 

ألمانةة  وتعّبر أمانة االتفاقية عن املساهمات السخية اليت تقدمها األطةراف املتعاقةدة حلسةاب األمانةة والةيت تسةم  ل       - 21

يف املسةاهمة يف حسةاب األمانةة اخلةاا      توسيع قةدراتها وتقةديم خةدمات أفضةل. واألطةراف املتعاقةدة مةدعوة إىل االسةتمرار        

 باالتفاقية الدولية )متعدد اجلهات املاحنة( ويف حسابات أمانة أخرص يف ظّل تزايد الطلبات على األمانة يف برنامج العمل.
 

 ة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتاتاألهداف االسرتاتيجية والوظيفي

 النفقات التشغيلية املقّدرة حسب األهداف االسرتاتيجية والوظيفية لالتفاقية الدولية -5الشكل 

 (2019-2012)وفقًا لإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية للفرتة 

 
 

 -2012)اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية  النباتاتاألهداف االسرتاتيجية والوظيفية لالتفاقية الدولية لوقاية  -5اجلدول 

2019) 

 األهداف االسرتاتيجية

 اهلدف أل.: محاية الزراعة املستدامة وتعزيز األمن الغذائي العاملي من خالل منع انتشار اةفات
 اهلدف باء: محاية البيئة، والغابات، والتنوع البيولوجي من اةفات النباتية
 ل التنمية االقتصادية والتجارية من خالل تعزيز تدابري الصحة النباتية املنسقة والقائمةاهلدف جيم: تسهي 

 على أسس علمية
 اهلدف دال: تطوير قدرات الصحة النباتية عند األعضاء إلجناز األهداف أل. وباء وجيم.   

 األهداف الوظيفية

 اهلدف خاء: التعاون الفعال مع األعضاء وأصحاب املصلحة 
 اهلدف ذال: إدارة تتسم بالكفاءة والفعالية 

 

A B C D X Y 

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  

2015 740,000  180,000  1,069,00 982,000  205,000  552,000  

 -
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النفقات التشغيلية املقدرة )موارد الربنامج العادي وحسابات األمانة ةتمعة( حسةب األهةداف    5 لشكلايبّين  - 22

 ، وفقةةًا لإلطةةار االسةةرتاتيجي لالتفاقيةةة للفةةرتة  2015-2013لالتفاقيةةة الدوليةةة يف الفةةرتة   الوظيفيةةةواالسةةرتاتيجية 

. ونتيجةة زيةادة   2017، والذي اعتمدته هيئة تدابري الصحة النباتيةة  يف دورتهةا السةابعة املنعقةدة عةام      2012-2019

، خصّصت االتفاقية كمية إضةافية ملحوظةة مةن    2015و 2014مساهمات حساب األمانة وتوسيع برنامج العمل، عامي 

وخاء يف حني أن األهداف أل. إىل دال تلقتت موارد أقةل   اإلضافية للهدفني باء املوارد للهدفني جيم وذال، وبعض املوارد

، اليت اعتمدتها هيئةة تةدابري الصةحة النباتيةة يف     2015-2014على حنو معتدل، وفقًا مليزانية االتفاقية لفرتة السنتني 

 .2014دورتها التاسعة عام 

 التوقعات

 األغذية والزراعةمساهمة الربنامج العادي ملنظمة 

 التوقعات -ة الدولية لوقاية النباتاتييف أمانة االتفاقملنظمة األغذية والزراعة ة الربنامج العادي مساهم -6 الشكل

 

 
 

علةى مسةاهمة الربنةامج العةادي      2013صادق مؤمتر الفاو يف دورته الثامنة والثالثني املنعقدة يف يونيةو/حزيران   - 23

 2.95مليةون دوالر أمريكةي )أو    5.9وبل   2015-2014رتة السنتني يف أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لف للفاو

 2015مليون دوالر أمريكي يف السنة(. كذلك، صادق مؤمتر الفاو يف دورته التاسعة والةثالثني املنعقةدة يف يونيةو/حزيران    

مليةون دوالر   2.95و مليةون دوالر أمريكةي )أ   5.9بةاملبل  ذاتةه، أي    2017-2016على مساهمة أمانة االتفاقية للفرتة 

   أمريكي يف السنة(.

2013 2014 2015 2016 2017

3,059,096 ميزانية البرنامج العادي للفاو 2,950,000 2,950,000 2,950,000 2,950,000

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

 دوالر أمريكي
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 حساب األمانة اخلاص باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات )متعدد اجلهات املاحنة(

املساهمات مقارنًة  -التفاقية الدولية لوقاية النباتات )متعدد اجلهات املاحنة(ابحساب األمانة اخلاص  -7الشكل 

 توقعات -بالنفقات

 
 

، اخنفضةت مسةاهمات حسةاب األمانةة اخلةاا باالتفاقيةة الدوليةة        2014، ومقارنًة بعام 7 لشكلاكما يبّينه  - 24

. غةري أن  ًاأمريكي ًادوالر 469.343ووصلت إىل  2015يف املائة عام  36لوقاية النباتات )متعدد اجلهات املاحنة( بنسبة 

، أعلةى مةن املسةتوص    2016ة االتفاقيةة لعةام   ، وباالستناد إىل خطة العمةل وامليزانيةة ألمانة   2016النفقات املتوقعة عام 

احلالي الذي ميكن أن تتحمله املساهمات. كما أن احلةّد األدنةى التشةغيلي املقةّدر حلسةاب األمانةة اخلةاا باالتفاقيةة         

الدولية )متعدد اجلهات املاحنة( بل  مليون دوالر أمريكةي تقريبةًا، واألطةراف املتعاقةدة مةدعوة إىل التعهةد وسةاهماتها        

 سب هذا املبل  حبيث يستمر برنامج العمل بصورة مستدامة.ح

 

 الصةاخل - ثانيًا

 

أنشطة عديدة ضةمن املةوارد املتاحةة هلةا.      2015يف اخلتام، نفتذت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات عام  - 25

. إمنا وبسبب الطلبات املتزايدة دومةًا مةن   فاوللواملوقع املالي لالتفاقية الدولية مستقر يف ما يتعلق بتمويل الربنامج العادي 

جانب هيئة تدابري الصحة النباتية، فإن برنامج عمل أمانة االتفاقية يتسع نطاقًا على حنو مستمر، وينبغي زيادة الةدعم  

ى حنةو  احلالي من خارج امليزانية ملعاجلة طلبات اهليئة، ولتتمكن أمانة االتفاقية الدولية من سقيق برنةامج عملةها علة   

مستدام. وتعّبر أمانة االتفاقية عن امتنانها جلميع األطراف املتعاقدة اليت سةاندت برنةامج عملةها، نقةديًا أو عينيةًا عةام       

خةالل االجتمةاع احلةادي عشةر      2016. كذلك، إن األمانة تدعو األطراف املتعاقدة إىل التعهد وسةاهماتها لعةام   2015

 مهمة االتفاقية الدولية، أي محاية املوارد النباتية يف العامل من اةفات.هليئة تدابري الصحة النباتية، ودعم 

2012 2013 2014 2015 2016

133,143 المساهمات 384,436 728,831 469,343 500,000

253,286 النفقات 485,389 553,023 770,480 700,000

 -
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 دوالر أمريكي


