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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ى املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل
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 من جدول األعمال 1-15 البند
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 موجز -1
 
 تعرض هــذه الوثيقــة التقرير املــايل ألمــانــة االتفــاقيــة الــدوليــة لوقــايــة النبــاتــات (االتفــاقيــة الــدوليــة) للســــــــــــــنــة املنتهيــة  -1

من ميزانية  2017. وهي تتضــــــــــمن الكشــــــــــوف املالية للموارد املتاحة يف عام 2017ديســــــــــمرب/كانون األّول  31يف 
الربنامج العادي ملنظمة األغذية والزراعة (املنظمة) ومن املوارد من خارج امليزانية يف حســــــاب أمانة االتفاقية الدولية 

 اليت قامت أمانة االتفاقية الدولية بإدارهتا خالل الفرتة املشمولة بالتقرير.
 
وقد ّمت إعداد التقرير املايل وفق اخلطوط التوجيهية والتوصــــــــيات الصــــــــادرة عن جلنة املالية التابعة ملكتب هيئة تدابري  -2

 الصــــحة النباتية (اهليئة). ويشــــمل التقرير منحى ميتد على ثالث ســــنوات بالنســــبة إىل مجيع األرقام ومصــــدر متويلها 
ويرد يف  ة) وتفصـــــــــيًال للموارد من خارج امليزانية حبســـــــــب فرتة املشـــــــــاريع.(الربنامج العادي واملوارد من خارج امليزاني

 الوثيقة أيًضا تفصيل إضايف للموارد املالية. 
 
ا،  6 202 195مـــا قيمتـــه  2017وقـــد بلغ إمجـــايل املوارد املتـــاحـــة ألمـــانـــة االتفـــاقيـــة الـــدوليـــة يف عـــام  -3  دوالرًا أمريكيـــً

دوالرًا أمريكًيا من املوارد من  3 338 018دوالرًا أمريكًيا من الربنامج العادي للمنظمة و 2 864 177مبا يف ذلك 
. وبلغت النفقات اإلمجالية 1خارج ميزانية االتفاقية الدولية (االشـــــــــــــرتاكات واملبالغ املرّحلة)، كما يظهر يف اجلدول 

دوالرات  5 091 906ما قيمته  2017واء يف عام من موارد الربنامج العادي واملوارد من خارج امليزانية على حد ســــــــ
ا من الربنــامج العــادي للمنظمــة و 2 988 548أمريكيــة من ضــــــــــــــمنهــا  ا  2 103 358دوالرًا أمريكيــً  دوالرًا أمريكيــً

وّمت استيعاب العجز الناجم عن ذلك  .1من املوارد املتاحة من خارج ميزانية االتفاقية الدولية كما يظهر يف اجلدول 
يف املائة من املخصـــصـــات لفرتة الســـنتني)  2.1دوالرًا أمريكًيا يف موارد الربنامج العادي للمنظمة ( 124 371 وقدره

 بصورة استثنائية من قبل إدارة الزراعة ومحاية املستهلك يف املنظمة. 
 
ص هلا، ويف حني أّن موارد الربنامج العادي للمنظمة تكون متاحة لالســــتخدام فقط خالل فرتة الســــنتني  -4 اليت ُختصــــَّ

ميكن ترحيل املوارد من خارج ميزانية االتفاقية الدولية إىل الســــــــــــنة التالية، رهناً باالتفاقات ذات الصــــــــــــلة اخلاصــــــــــــة 
باملشـــــــــاريع وحبســـــــــاب األمانة. وبالتايل، فإن الفارق بني املوارد املتاحة والنفقات يف الفرتات احملّددة يُعزى بشـــــــــكل 

 ن خارج ميزانية االتفاقية الدولية اليت بقيت متاحة لإلنفاق خالل السنة التالية.أساسي إىل ترحيل املوارد م
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 الموارد اإلجمالية ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  1الجدول 
 بالدوالر األمريكي 2017لعام 

 
 النفقات (بالدوالر األمريكي) الموارد المتاحة (بالدوالر األمريكي)

 السنة
الــبــرنــــــامــج مــيــزانــيــــــة 

 العادي للمنظمة

حســابات أمانة االتفاقية 
الــــــدولـيــــــة لـلـمـوارد مـن 
ــــــمــــــيــــــزانــــــيــــــة  خــــــارج ال
(المســــــاهمات والموارد 
ــــاحــــة للمشـــــــــــــــاريع  المت

 والمبالغ المرّحلة)

 المجموع
ميزانيــــــة البرنــــــامج 

 العادي للمنظمة

حســـــــابات أمانة 
االتفاقية الدولية 
لـــــلـــــمـــــوارد مـــــن 

 خارج الميزانية

 المجموع

2015 2,915,996 2,734,415 5,650,411 2,928,168 1,879,761 4,807,929 
2016 3,038,732 2,584,437 5,623,169 3,038,731 1,691,622 4,730,353 
2017 2,864,177 3,338,018 6,202,195 2,988,548 2,103,358 5,091,906 

 
ونتيجة جهود تعبئة املوارد واإلدارة املالية الســــليمة، ال يزال حســــاب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية الدولية  -5

ا (يقّدر املبلغ املرّحل من عام  مقارنًة دوالراً أمريكياً  1 228 153ما مقداره  2018إىل عام  2017يســـــــــــّجل فائضـــــــــــً
، قدمت ســــــــــــــتة 2017دوالراً أمريكياً). ويف عام  1 098 756وقدره  2017إىل عام  2016باملبلغ املرّحل من عام 

أطراف متعاقدة ومنظمة دولية واحدة مســــــــــــــامهات يف حســــــــــــــاب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية الدولية 
 ).4(حساب األمانة اخلاص لالتفاقية) (انظر اجلدول 

 
 ) مــا يقــارب 2017وبلغــت الكلفــة اإلمجــاليــة لعقــد الــدورة الثــانيــة عشــــــــــــــرة هليئــة تــدابري الصــــــــــــــحــة النبــاتيــة (يف عــام  -6

دوالر  601 800يف املائة ( 62وســـــــددت مجهورية كوريا بصـــــــورة مباشـــــــرة وغري مباشـــــــرة  دوالر أمريكي. 971 800
 أمريكي) من الكلفة اإلمجالية.

 
يف ما يتعلق مبوارد الربنامج العادي واملوارد من خارج امليزانية  2017االتفاقية الدولية لعام وقد ّمت تطبيق ميزانية أمانة  -7

" اليت جرى عرضــــــــــها خالل 2017على حد ســــــــــواء مبا يتفق مع "خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية وميزانيتها لعام 
 ).2017الدورة الثانية عشرة للهيئة (عام 

 
املتاحة  2017لدولية من ضــــــــــــمان اســــــــــــتخداٍم كامٍل ميزانية الربنامج العادي للمنظمة لعام ومتكنت أمانة االتفاقية ا -8

 لتغطية عمليات األمانة واألجور، وذلك من أجل متويل األنشطة املدرجة يف امليزانية.
  



CPM 2018/27 

3 

 البرنامج العادي للمنظمة -2
 
دوالراً  2.864.177، بلغت املوارد املخصــــــصــــــة ألمانة االتفاقية الدولية من الربنامج العادي للمنظمة 2017يف عام  -9

، والذي صادق عليه مؤمتر املنظمة يف عام 2017-2016أمريكياً، وفقاً لربنامج عمل املنظمة وميزانيتها للفرتة املالية 
يف املائة من موارد الربنامج  70ذا العام، مت إدراج ). وخالل ه1مليون دوالر أمريكي (الشــكل  5.9مبســتوى  2015

متكني نظم زراعية وغذائية أكثر  -للمنظمة 4العادي للمنظمة اليت جرى تقدميها، يف إطار الربنامج االســــــــرتاتيجي 
ســــــني زيادة وحت -للمنظمة 2يف املائة من املوارد ضــــــمن الربنامج االســــــرتاتيجي  30مشوالً وفعالية، يف حني مت إدراج 

 من الزراعة والغابات ومصايد األمساك بطريقة مستدامة.توفري السلع واخلدمات 
 

   
(مت توسيع النطاق بني مبلغ  2017-2015االشرتاكات يف الربنامج العادي للمنظمة مقارنًة بالنفقات يف الفرتة  -1الشكل 

 ماليني دوالرات أمريكية من أجل حتسني التمثيل البياين) 3مليون دوالر أمريكي و 2.5
 

 ، مــــا مقــــداره2017وبلغ إمجــــايل نفقــــات أمــــانــــة االتفــــاقيــــة الــــدوليــــة من الربنــــامج العــــادي للمنظمــــة، يف عــــام  -10
ى تنفيذ دوالراً أمريكياً. وكما يف الســــــنوات الســــــابقة، ترّكزت األولوية املالية ألمانة االتفاقية الدولية عل 2 988 548

 .2017مجيع األنشطة املدرجة يف امليزانية على حنو كفؤ. وقد ّمت حتقيق هذا اهلدف يف عام 
 

 
 (بالدوالر األمريكي) 2017نفقات الربنامج العادي للمنظمة حبسب نوع اإلنفاق لعام  -2الشكل 

2015 2016 2017

خمصصات املنظمة 2,915,996 3,038,732 2,864,177

النفقات 2,928,168 3,038,731 2,988,548

2,500,000
2,600,000
2,700,000
2,800,000
2,900,000
3,000,000
3,100,000

دوالر أمريكي

ة وفئة املوظفون من الفئة الفني
، اخلدمات العامة

1,125,457 ،38%

،االستشاريون
635,565 ،21%

%16، 478,242، السفر

%6، 189,474، العقود

، )ةاهليئ(الرتمجة التحريرية 
342,468 ،12%

، )ايرياهليئة وجلنة املع(الرتمجة الفورية  
، تكاليف أخرى4%، 118,705

98,637 ،3%
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دوالراً أمريكياً)، ّمت إنفاق  2 988 548( 2017ومن أصــــــــــــــل إمجايل النفقات من الربنامج العادي للمنظمة يف عام  -11

)، نيدوالراً أمريكياً على تكاليف املوظفني (من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة واالستشاري 1 761 022 مبلغ
دوالرًا أمريكًيا لتكاليف العقود والرتمجة  650 647دوالراً أمريكياً للســــــــــفر ومبلغ  478 242وجرى ختصــــــــــيص مبلغ 

 توزيعاً مفصًال للنفقات من الربنامج العادي للمنظمة. 2ويبّني اجلدول  مجة الفورية.التحريرية والرت 
 

 2017النفقات من البرنامج العادي للمنظمة بحسب نوع اإلنفاق (بالدوالر األمريكي) لعام  -2الجدول 

 
 2017 2016 2015 نوع التكاليف

 1,125,457 1,618,841 1,755,076 املوظفون من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة
 635,565 412,601 274,529 االستشاريون

 478,242 326,829 281,467 السفر
 189,474 112,529 4,121 العقود

 342,468 242,700 172,000 الرتمجة (هيئة تدابري الصحة النباتية)
 118,705 150,000 150,000 الرتمجة الفورية (هيئة تدابري الصحة النباتية وجلنة املعايري)

 98,637 175,231 290,975 تكاليف أخرى
 2,988,548 3,038,731 2,928,168 المجموع

 
الً لنفقات أمانة االتفاقية الدولية  2ومتاشـــــــــياً مع التوصـــــــــيات الصـــــــــادرة عن جلنة املالية، يورد اجلدول  -12  توزيعاً مفصـــــــــّ

 من الربنامج العادي حبسب نوع الكلفة.
 

التوزيع املفصـــــل لنفقات أمانة االتفاقية الدولية من الربنامج العادي حبســـــب األنشـــــطة  3والشـــــكل  3ويبّني اجلدول  -13
  الرئيســــية. وقد بلغ متوســــط تكاليف احلوكمة واإلدارة يف أمانة االتفاقية الدولية، خالل الســــنوات الثالث املاضــــية،

ل هذه التكاليف تنظيم اجتماعات هيئة تدابري الصــــــــحة ماليني دوالر أمريكي يف الســــــــنة. وتشــــــــم 1.4ما يقارب 
النباتية واملكتب وجلنة املالية واجملموعة املعنية بالتخطيط االســـــرتاتيجي، وتضـــــّمنت تكاليف الرتمجة الفورية، والرتمجة 
 التحريرية، واملوظفني املؤقتني، وخدمات تقدمي الطعام وتكاليف الســــــــــــــفر حلضــــــــــــــور االجتماعات واألجور العامة

للموظفني اإلداريني، وعمليات الشـــــراء العامة واالتصـــــاالت واإلدارة املالية وتكنولوجيا املعلومات (املوقع اإللكرتوين 
وســفر املوظفني ومجيع التكاليف األخرى.  15وما يشــابه)، وتســجيل رمز املعيار الدويل لتدابري الصــحة النباتية رقم 

لة وجيري متويل جزء من األنشــــــــطة الرئيســــــــية بواســــــــ  طة موارد حســــــــاب األمانة واملشــــــــاريع (أنظر املعلومات املفصــــــــّ
 يف األقسام التالية).
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  2017النفقات من البرنامج العادي للمنظمة بحسب األنشطة الرئيسية لعام  -3الجدول 
 (بالدوالر األمريكي)

 
النشاط الرئيسي لالتفاقية الدولية لوقاية 

 النباتات
2015 2016 2017 

 1,525,018 1,340,372 1,466,554 احلوكمة/اإلدارة/االسرتاتيجية 
 1,078,540 1,032,969 864,342 وضع املعايري
 384,990 665,390 597,272 تيسري التنفيذ

 2,988,548 3,038,731 2,928,168 المجموع
 

 مالحظة: إّن توزيع التكاليف حبسب األنشطة الرئيسية هي تقديرات، يف حني تبقى اجملاميع هي نفسها. 
 

 
 

 (بالدوالر األمريكي) 2017النفقات من الربنامج العادي للمنظمة حبسب األنشطة الرئيسية لعام  -3الشكل 
  

%51، 1,525,018، االسرتاتيجية/اإلدارة/احلوكمة

%36، 1,078,540، وضع املعايري

%13، 384,990، تيسري التنفيذ
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 حساب األمانة المتعدد الجهات المانحة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات  -3
 (حساب األمانة الخاص لالتفاقية)

 
 ، بلغـت مســــــــــــــامهات حســــــــــــــاب األمانة املتعـدد اجلهـات املاحنة لالتفـاقيـة الدوليـة4كمـا هو مبّني يف الشــــــــــــــكـل  -14

دوالراً أمريكياً، ما ميثل  1 083 777، ما قيمته 2017لوقاية النباتات (حســـــــــاب األمانة اخلاص لالتفاقية)، يف عام 
، قدمت ســــــــتة أطراف متعاقدة ومنظمة دولية واحدة 2017. ويف عام 2016يف املائة مقارنًة بعام  63زيادة بنســــــــبة 

 مسامهات إىل حساب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية.
 

دوالرًا أمريكًيا منها مرتبطًا بأنشطة إصدار الشهادات  673 017كان   2017ومن أصل املسامهات اإلمجالية يف عام  -15
ا األطراف املتعاقدة عدًدا منوًعا من أنشـــطة تيســـري وضـــع املعايري وتنفيذها  اإللكرتونية للصـــحة النباتية. وأيّدت أيضـــً

رتفاع نفقات حســـــــاب ويعزى جزئًيا ا .2020باإلضـــــــافة إىل مبادرة إطالق الســـــــنة الدولية للصـــــــحة النباتية يف عام 
إىل زيادة اســــــــــــتخدام موارد حســــــــــــاب األمانة لتغطية  2017األمانة املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية الدولية يف عام 

 تكاليف احلوكمة ويرتبط ذلك جزئًيا أيًضا بتنظيم الدورة الثانية عشرة للهيئة يف كوريا. 
 

  
 2017- 2015املسامهات يف حساب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية الدولية مقابل النفقات للفرتة  -4الشكل 

 
كما أوصت به جلنة املالية، مت إدراج نفقات حساب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية الدولية املوّزعة حبسب  -16

يف املائة) لنشــــاط  49دوالرًا أمريكًيا ( 466 620)، حيث جرى اســــتخدام 4االنشــــطة الرئيســــية يف التقرير (اجلدول 
يف املائة)  2دوالر أمريكي ( 20 000يف املائة) لنشـــــــــاط تيســـــــــري التنفيذ و 49دوالرًا أمريكًيا ( 467 760احلوكمة؛ و

 لنشاط وضع املعايري. 
 

طراف املتعاقدة كافة على مســـــــامهاهتا يف حســـــــاب األ وترغب أمانة االتفاقية الدولية يف التوّجه خبالص الشـــــــكر إىل -17
األمانة املتعدد اجلهات املاحنة (حســــــــــاب األمانة اخلاص لالتفاقية الدولية). وتســــــــــمح هذه املســــــــــامهات الســــــــــخية 

2015 2016 2017

املسامهات 470,210 666,398 1,083,777

النفقات  763,652 251,308 954,380

 -

 200,000

 400,000

 600,000

 800,000

 1,000,000

 1,200,000

دوالر أمريكي
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ع نطاق قدراهتا وأن توفّر خدمات أفضــــل إىل األطراف املتعاقدة. ويف ظّل توســــيع نطاق  لالتفاقية الدولية بأن توســــّ
 التفاقية الدولية، فإّن األطراف املتعاقدة مدعوة إىل مواصلة تقدمي املسامهات حلساب األمانة.برنامج عمل ا

 
 المساهمات في حساب األمانة المتعدد الجهات المانحة لالتفاقية الدولية  -4الجدول

 (بالدوالر األمريكي) 2017مقابل النفقات لعام 
 

 2017 2016 2015 2014-2004 المساهمات

 433,017 150,000 -  أسرتاليا

 205,793 - -  كندا

 - - 27,352  آيرلندا

 - 25,000 -  فرنسا

 20,000 - 40,000  اليابان

 50,000 38,929 100,000  نيوزيلندا

 208,000 311,126 162,597  مجهورية كوريا

 - - 137,642  جنوب أفريقيا

 155,000 140,000 -  ىف أمريكا الشماليةالواليات املتحدة األمريكية/ منظمة وقاية النباتات 

 9,875 - -  االحتاد الدويل للبذور

 2,092 1,343 2,619  غري ذلك

 1,083,777 666,398 470,210 3,667,438 المجموع

     

 2017 2016 2015 :2014-2004 النفقات بحسب نوع الكلفة **

 495,137 237,083 630,182  املوظفون من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

 47,411 - 15  االستشاريون

 252,903 - 618  السفر

 - - 89,400  العقود

 102,946 - -  نفقات التشغيل العامة (الرتمجة التحريرية والرتمجة الفورية وسوى ذلك)

 55,983 14,225 43,437  نفقات أخرى (تكاليف دعم املنظمة، سوى ذلك) 

 954,380 251,308 763,652 2,690,330 المجموع

     

 2017 2016 2015 :2014-2004 النفقات بحسب النشاط الرئيسي**

 466,620 - 168,389  احلوكمة/اإلدارة/االسرتاتيجية

 20,000 - 16,068  وضع املعايري

 467,760 251,308 579,195  تيسري التنفيذ

 954,380 251,308 763,652 2,690,330 المجموع

      

 1,228,153 1,098,756 683,666 977,108 الرصيد

 
 .) لتسهيل الرجوع إليها2014 - 2004مالحظة: مت مجع السنوات املاضية (

 
 * إّن توزيع التكاليف حبسب األنشطة الرئيسية هي تقديرات، يف حني تبقى اجملاميع هي نفسها. 
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 هيكل رصيد المبالغ المرّحلة في حساب األمانة المتعدد الجهات المانحة  - 5الجدول 
 2018إلى  2017لالتفاقية الدولية من 

 

 النشاط الطرف المتعاقد/المنظمة
 31الرصيد في 

ديسمبر/كانون 
 2017األول 

 أسرتاليا

وحدة وضع املعايري (معاجلات 
 150,000 الصحة النباتية)

إصــدار الشــهادات اإللكرتونية 
 395,507 للصحة النباتية 

 نداك

وحـــدة وضـــــــــــــــع املعـــايري (جلنـــة 
 60,975 املعايري)

وحدة وضـــــــــع املعايري (جمموعة 
 68,598 عمل اخلرباء) 

 9,875 السنة الدولية للصحة النباتية االحتاد الدويل للبذور

 مجهورية كوريا

إصــدار الشــهادات اإللكرتونية 
 40,000 للصحة النباتية 

 40,000 السنة الدولية للصحة النباتية
 3,652 السنة الدولية للصحة النباتية

 74,204 وحدة تيسري التنفيذ (املراقبة) 

الواليات املتحدة األمريكية/ منظمة وقاية النباتات ىف أمريكا 
 الشمالية

إصــدار الشــهادات اإللكرتونية 
 106,614 للصحة النباتية 

 30,000 السنة الدولية للصحة النباتية
 40,000 السنة الدولية للصحة النباتية

 208,728  املوارد غري املخصصة 
 1,228,153   المجموع (بالدوالر األمريكي)

 
فافية واملســــــــــــــاءلة، يظهر اجلدول  -18 يد املبالغ املرّحلة من  5وتوخًيا ملزيد من الشــــــــــــــ   .2018إىل  2017هيكل رصــــــــــــــ

ومن املقرر اســـتخدام القســـم األكرب من املوارد املخصـــصـــة إلصـــدار الشـــهادات اإللكرتونية للصـــحة النباتية وللســـنة 
 . 2018يف حني من املقرر استخدام سائر املوارد األخرى يف عام  2019الدولية للصحة النباتية اعتبارًا من 
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 يع االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمشار  -4
 

) وميزانياهتا 2017بالتفصـــــيل مشـــــاريع االتفاقية الدولية (اجلارية يف عام  6باالســـــتناد إىل توصـــــيات جلنة املالية، يبّني اجلدول  -19
 . 2017-2014 ) واليت نفذهتا أمانة االتفاقية الدولية يف الفرتة2017ديســــــــــــمرب/كانون األول  31ونفقاهتا وأرصـــــــــــــدهتا (يف 

 وإىل جانب حســــــــــــاب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية الدولية (حســــــــــــاب األمانة اخلاص باالتفاقية الدولية)، توفّر 
، بإدارة ســــــبعة 2017هذه املشــــــاريع موارد مالية أســــــاســــــية ألنشــــــطة حمددة تقوم هبا أمانة االتفاقية. وقامت األمانة، يف عام 

ولية. ولكل مشــــــــروع هدف خاص به ويتّم تنفيذ مجيع امليزانيات وفقاً لالتفاقات املربمة. وتلتزم أمانة مشــــــــاريع لالتفاقية الد
 االتفاقية الدولية بتنفيذ مجيع األنشطة وفقاً لنطاق املشروع وامليزانية وكذلك بالوفاء مبتطلبات رفع التقارير.

 
 2017تنفيذها في عام مشاريع االتفاقية الدولية التي قامت األمانة ب - 6الجدول 

 

 عنوان المشروع
الجهة 
 المانحة

الحالة في 
 ديسمبر 31
كانون /

األول 
2017 

 تاريخ البدء
تاريخ 
 االنتهاء

الميزانية 
األساسية 
 المعتمدة

آخر 
ميزانية 
 معتمدة

النفقات 
 السابقة

نفقات 
عام 
2017 

الرصيد في 
 ديسمبر 31
 كانون/

 2017األول 

   مشاريع االتحاد األوروبي
حســاب أمانة نظام االســتعراض 
ودعــم الــتــنــفــيـــــــذ (اجلــزء جــيــم) 

)GCP/GLO/391/EC( 
االحتــــــــــــــــــــــــــاد  

 منتهٍ  األورويب
01/04/2014 31/03/20

17 
794,701 694,245 639,209 55,036 - 

دعم االحتــاد األورويب لالتفــاقيــة 
الـــــــدوليـــــــة لوقـــــــايـــــــة النبـــــــاتـــــــات 

)GCP/GLO/725/EC( 
االحتـــــــــــــــــــــــــــــــاد 

 ناشط األورويب
01/01/2017 31/12/20

19 989,011 989,011 - 410,928 578,083 

  -                البرنامج الشامل لتنمية القدرات 
ري تقييم القدرات  التدريب مليســّ

 جمــــــال الصــــــــــــــحــــــة النبــــــاتيــــــة يف
)MTF/GLO/527/STF( 

مرفق وضــــــــــــــع 
املعــايري وتنميــة 

 منتهٍ  التجارة
01/04/2014 31/12/20

17 
734,088 734,088 552,109 182,495 - 

دعــم ســـــــــــــــــويســـــــــــــــــرا لــنــظــــــــام 
االســـــــــــــــتعراض ودعم التنفيــــذ 

)GCP/GLO/551/SWI( منتهٍ  سويسرا 
01/07/2014 30/04/20

17 
339,751 339,751 272,740 28,365 - 

مشــــــروع إصــــــدار الشــــــهادات 
اإللكرتونية للصـــــــــــــــحة النباتية 

)MTF/GLO/688/STF( 

مرفق وضــــــــــــــع 
املعــايري وتنميــة 

 ناشط التجارة
15/12/2016 14/12/20

19 
1,120,000 1,120,00

0 - 369,816 750,184 

  -                  غير ذلك
مشـــــــــــــــروع التعاون بني بلدان 
 اجلــــــــنــــــــوب مــــــــع الصـــــــــــــــــــــــني 

)GCP /INT/291/CPR( ناشط الصني 
24/02/2017 31/12/202

0 2,007,541 2,007,541 - 83,306 1,924,235 

دعم إصـــــــــــــــدار الشـــــــــــــــهادات 
النباتية اإللكرتونية للصـــــــــــــــحة 

)GCP /GLO/827/JPN( جارٍ  اليابان 
02/07/2017 31/08/202

0 
675,681 675,681 - 19,548 656,133 

 3,908,635 1,149,494 1,464,058 6,560,317 6,660,773       المجموع (بالدوالر األمريكي)
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، مشـــــــروًعا 2017، أطلقت أمانة االتفاقية الدولية، يف �اية ســـــــنة 2017باإلضـــــــافة إىل املشـــــــاريع اجلارية طوال عام  -20

 جديًدا واحًدا: 
 

 الجهة المانحة عنوان المشروع
الميزانية 

(بالدوالر 
 األمريكي)

 فترة المشروع

نظــام االســـــــــــــــتعراض ودعم التنفيــذ التــابع لالتفــاقيــة الــدوليــة (الــدورة الثــالثـة) 
)GCP /GLO/877/EC( 742,924 املفوضية األوروبية 

  – 2018فرباير/شباط  1
 2021يناير/كانون الثاين  31

 
ل للمشـــــــــــاريع كافة يف امللحق  -21  خبطة عمل أمانة االتفاقية الدولية وميزانيتها  3ميكن االطالع على وصـــــــــــف مفصـــــــــــّ

 الصادرة عن الدورة الثالثة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية). 35(الوثيقة رقم  2018لعام 
 

وتعرب أمانة االتفاقية الدولية عن تقديرها للمســــــــامهات الســــــــخية اليت قدمتها األطراف املتعاقدة واملنظمات املعنية  -22
ملشـــــــــــــاريع االتفاقية الدولية واليت تســـــــــــــمح لألمانة بتعزيز قدراهتا وتقدمي خدمات أفضـــــــــــــل. وإن األطراف املتعاقدة 

 ت يف مشاريع االتفاقية نظراً إىل تزايد طلبات األمانة.واملنظمات املعنية مدعوة إىل مواصلة تقدمي املسامها
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 الخالصة وآفاق المستقبل -5
 

إّن الوضـــــــع املايل ألمانة التفاقية الدولية مســـــــتقر يف ما يتعلق بالتمويل من الربنامج العادي للمنظمة. لكن يف ظّل  -23
فإن نطاق برنامج عمل أمانة االتفاقية الدولية الطلبات املتزايدة باســـــــتمرار من جانب هيئة تدابري الصـــــــحة النباتية، 

آخذ يف االتســــــــــــــاع وينبغي زيادة الدعم احلايل من خارج امليزانية لتلبية طلبات اهليئة ولكي تتمكن أمانة االتفاقية 
الدولية من تنفيذ برنامج عملها على حنو مســــــــــــــتدام. وتُعرب أمانة االتفاقية الدولية عن امتنا�ا جلميع األطراف 

. كما 2017تعاقدة واملنظمات املعنية اليت ســــــاندت برنامج عملها، من خالل املســــــاعدة املالية أو العينية يف عام امل
تدعو األمانة األطراف املتعاقدة واملنظمات املعنية إىل التعهد، خالل االجتماع الثالث عشــــــــر هليئة تدابري الصــــــــحة 

 االتفاقية الدولية.وبدعم مهمة  2018النباتية، بتقدمي مسامهاهتا لعام 
 

" 2018وقــد أعــّدت أمــانــة االتفــاقيــة الــدوليــة "خطــة عمــل أمــانــة االتفــاقيــة الــدوليــة لوقــايــة النبــاتــات وميزانيتهــا لعــام  -24
 " باعتبارمها إطارًا تشغيلًيا ومالًيا ألنشطتها 2019االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وميزانيتها لعام  أمانة و"خطة عمل

 على التوايل للدورة الثالثة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية).  36و 35(الوثيقتان  2019و 2018يف عامي 
 

للدورة  26ويرد يف الوثيقة رقم  وما زالت هناك حاجة إىل وضع آلية متويل مستدامة لربنامج عمل االتفاقية الدولية. -25
 م على املدى الطويل، من أجل دراسته.لتأمني التمويل املستدا الثالثة عشرة للهيئة �ج مقرتح

 
 باتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:إن هيئة تدابري الصحة الن -26
 

 ألمانة االتفاقية لوقاية النباتات؛ 2017بالتقرير املايل لعام  اإلحاطة علماً  )1(

حلســـــاب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية الدولية (حســـــاب األمانة  2017التقرير املايل لعام  واعتماد )2(
 )؛4اخلاص لالتفاقية الدولية) (اجلدول 

 األطراف املتعاقدة على املســـــــــــامهة يف حســـــــــــاب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية الدولية  وتشـــــــــــجيع )3(
ل أن تكون املســـــــــامهة  (حســـــــــاب األمانة اخلاص لالتفاقية الدولية) ويف مشـــــــــاريع  االتفاقية الدولية، ويفضـــــــــّ

 على أساس مستمر؛

 إىل األطراف املتعــاقــدة اليت ســــــــــــــامهــت يف برنــامج العمــل اخلــاص بــأمــانــة االتفــاقيــة الــدوليــة  والتوجــه بــالشـــــــــــــكر )4(
 .2017يف عام 
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