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 عشرةرابعة الدورة ال

 2019أبريل/نيسان  5-1روما، 

 2018التقرير المالي ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام 

 من جدول األعمال 1-15البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 



 موجز -1
 
                                                                                                       تعرض هــذه الوثيقــة التقرير املــايل ألمــانــة االتفــاقيــة الــدوليــة لوقــايــة النبــاتــات (االتفــاقيــة الــدوليــة) للســــــــــــــنــة املنتهيــة   - 1

ّ   ديســـــــمرب/كانون األّول     31  يف                     من ميزانية الربنامج       2018                                               . وهي تتضـــــــمن الكشـــــــوف املالية للموارد املتاحة يف عام     2018              
                                                                                                               العادي ملنظمة األغذية والزراعة (املنظمة) ومن املوارد من خارج امليزانية يف حســــاب أمانة االتفاقية الدولية اليت قامت أمانة 

                                                     االتفاقية الدولية بإدارهتا خالل الفرتة املشمولة بالتقرير.
 
ّ                                                                                                 وقد ّمت إعداد التقرير املايل وفق اخلطوط التوجيهية والتوصـــيات الصـــادرة عن جلنة املالية التابعة ملكتب هيئة تدابري   - 2     

                                                                                                  الصـــــــــحة النباتية (اهليئة). ويشـــــــــمل التقرير منحى ميتد على ثالث ســـــــــنوات بالنســـــــــبة إىل مجيع األرقام، ومصـــــــــدر متويلها 
ً   ية) وتفصـيالً للموارد من خارج امليزانية حبسـب فرتة املشـاريع. ويرد يف الوثيقة أيًضا                                       (الربنامج العادي واملوارد من خارج امليزان                                                             ً          

                           تفصيل إضايف للموارد املالية.
 
ا،      766    520  6                                                         ، بلغ إمجـــايل املوارد املتـــاحـــة ألمـــانـــة االتفـــاقيـــة الـــدوليـــة مـــا قيمتـــه     2018       ويف عـــام   - 3      ً       ً    دوالرًا أمريكيـــً

    ً       ً                     دوالرًا أمريكًيا من املوارد من خارج      786    575  3    ً       ً                              دوالرًا أمريكًيا من الربنامج العادي للمنظمة و     980    944  2         مبا يف ذلك 
ّ                       ميزانيـة االتفـاقيـة الدوليـة (االشــــــــــــــرتاكات واملبـالغ املرّحلـة)، كمـا يظهر يف اجلدول                                   . وبلغـت النفقـات اإلمجاليـة من موارد  1                                              

         من ضمنها    ،    ً        ً دوالرًا أمريكًيا     519    095  5         ما قيمته       2018           سواء يف عام                                                 ٍ الربنامج العادي واملوارد من خارج امليزانية على حدٍ 
ا من الربنـــامج العـــادي للمنظمـــة و د     927    979  2 ا من املوارد املتـــاحـــة من خـــارج      592    115  2   ً       ً                              والرًا أمريكيـــً     ً       ً                            دوالرًا أمريكيـــً

ّ                              . وّمت اســــــــــــــتيعاب العجز البالغة قيمته  1                                          ميزانية االتفاقية الدولية كما يظهر يف اجلدول      ً       ً           دوالرًا أمريكًيا يف موارد      947   34   
                               ختصــــيص من الربنامج العادي للمنظمة         بواســــطة                     من خمصــــصــــات فرتة الســــنتني)          يف املائة    59 . 0                        الربنامج العادي للمنظمة (

   .     2019                                 لصاحل أمانة االتفاقية الدولية لعام 
 
ّ                                    ويف حني أّن موارد الربنامج العادي للمنظمة تتاح   - 4 ص خالهلا،                       لالســـــــتخدام خالل فرتة الســـــــنت    فقط         ُ  َّ        ني اليت ُختصـــــــَّ       

                                                                                                        ميكن ترحيل املوارد من خارج ميزانية االتفاقية الدولية إىل الســــــــــنة التالية، رهن االتفاقات ذات الصــــــــــلة بشــــــــــأن املشــــــــــاريع 
ّ    ُ                         وحســـــاب األمانة. وبالتايل، فإن الفارق بني املوارد املتاحة والنفقات يف الفرتات احملّددة يُعزى بشـــــكل أســـــاســـــي إىل ترحيل                                                                         

                                                                       خارج ميزانية االتفاقية الدولية اليت بقيت متاحة لإلنفاق خالل السنة التالية.           املوارد من
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 بالدوالر األمريكي 2018الموارد المالية اإلجمالية ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام  -1الجدول 
 

 النفقات (بالدوالر األمريكي) الموارد المتاحة (بالدوالر األمريكي)

 السنة
ميزانية البرنامج 
 العادي للمنظمة

حسابات أمانة االتفاقية الدولية 
للموارد من خارج الميزانية 

(المساهمات والموارد المتاحة 
ّ    للمشاريع والمبالغ المرح لة)                        

 المجموع
ميزانية البرنامج 
 العادي للمنظمة

حسابات أمانة 
االتفاقية الدولية 

للموارد من 
 خارج الميزانية

 المجموع

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 
2018 2,944,980 3,575,786 6,520,766 2,979,927 2,115,592 5,095,519 

 
     ً                                                                                                   ونتيجًة جلهود تعبئة املوارد واإلدارة املالية السليمة، ال يزال حساب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية الدولية   - 5

ّ   يســـــــــّجل  ا (يقّدر املبلغ املرّحل من عام    ّ          فائضـــــــــً             ّ      ً        ً      ً         دوالراً أمريكياً مقارنًة باملبلغ      082    475  1          ما مقداره       2019       إىل عام       2018    ً     
ّ          املرّحل من عام                            ، قدمت سبعة أطراف متعاقدة     2018    ً       ً           والراً أمريكياً). ويف عام  د     153    228  1      وقدره       2018       إىل عام       2017   

    )،        الدولية                            (حســــــــــــــاب األمانة اخلاص لالتفاقية         الدولية                                                  مســــــــــــــامهات يف حســــــــــــــاب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية
   ). 4            (انظر اجلدول 

 
ـــــ     ّ                       ، تلّقت أمانة االتفاقية مسامها    2018       ويف عام   - 6    ا      ً أمريكيً    ا    ً دوالرً      550    043  1                                   ت عينية (غري مالية) بقيمة تقارب الـ

ً    طرفًا متعاقًدا و    18   من  ّ                            وتشــــــــــّكل قيمة املســــــــــامهات العينية أفضــــــــــل                             نظمة إقليمية ومنظمتني دوليتني.  م    16   ً              تقدير  ل       وســــــــــيلة     
                                  لتكاليف املرتتبة على املاحنني املسامهني.  ا
 
ّ                                            وقــد ّمت تطبيق ميزانيــة أمــانــة االتفــاقيــة الــدوليــة لعــام   - 7                                                 يف مــا يتعلق مبوارد الربنــامج العــادي واملوارد من خــارج       2018    

                    " اليت جرى عرضـــــــــها خالل     2018                                                                ســـــــــواء مبا يتفق مع "خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية وميزانيتها لعام                  ٍ امليزانية على حدٍ 
   ).    2018                                الدورة الثالثة عشرة للهيئة (عام 

 
ّ                 ومتّكنت أمانة االتفاقي  - 8        املتاحة       2018                  عادي للمنظمة لعام                   ميزانية الربنامج ال                          ٍ      ة الدولية من ضــــــمان اســــــتخداٍم كامل  
                   املدرجة يف امليزانية.        األنشطة                                          تغطية عمليات األمانة والرواتب، من أجل متويل  ل
 
                        مدعوة إىل القيام مبا يلي:                      تدابري الصحة النباتية          وإن هيئة  - 9
 

                        ألمانة االتفاقية الدولية؛      2018                   بالتقرير املايل لعام              ً اإلحاطة علماً   ) 1 (
                                                             حســــــــــــــاب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية الدولية (حســــــــــــــاب األمانة       2018                  التقرير املايل لعام         واعتماد   ) 2 (

   )؛ 4       (اجلدول                        اخلاص لالتفاقية الدولية) 
                                                      حســـاب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية الدولية (حســـاب                              األطراف املتعاقدة على املســـامهة يف         وتشـــجيع  ) 3 (

ّ                                 ويف مشاريع االتفاقية الدولية، ويفّضل أن تكون املسامهة على أساس مستمر؛                               األمانة اخلاص لالتفاقية الدولية)                                 
  .   018 2      يف عام          الدولية                                                              األطراف املتعاقدة اليت سامهت يف برنامج العمل اخلاص بأمانة االتفاقية      وشكر  ) 4 (
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 البرنامج العادي للمنظمة -2
 

                                                                      ، بلغــــت املوارد املخصــــــــــــــصـــــــــــــــــة ألمــــانــــة االتفــــاقيــــة الــــدوليــــة من الربنــــامج العــــادي للمنظمــــة    2018      يف عــــام   -  10
       2019 -    2018             للفرتة املـــاليـــة        لمنظمـــة  ل   ة     يزانيـــ  امل  و     عمـــل   ال       برنـــامج      حبســــــــــــــــب   )،  1   ً        ً         والرًا أمريكيـــًا (الشــــــــــــــكـــل  د     980    944  2

                                      دوالر أمريكي. وخالل هــذا العــام، مت إدراج       ماليني   9 . 5      مبســــــــــــــتوى       2017                                 الــذي صـــــــــــــــادق عليــه مؤمتر املنظمــة يف عــام 
     "متكني    -        للمنظمة    4                                                                                يف املائة من موارد الربنامج العادي للمنظمة اليت جرى تقدميها يف إطار الربنامج االســــــــــــــرتاتيجي     69

ً              نظم زراعيــة وغــذائيــة أكثر مشوًال وفعــاليــة"، يف     2                                        يف املــائــة من املوارد ضــــــــــــــمن الربنــامج االســــــــــــــرتاتيجي     31           حني مت إدراج                           
  . "                                                       جعل الزراعة والغابات ومصايد األمساك أكثر إنتاجية واستدامة "   -       للمنظمة

 

 
 

                 (مت توســــــــــــيع النطاق       2018 -    2016                                       ً                   االشــــــــــــرتاكات يف الربنامج العادي للمنظمة مقارنًة بالنفقات يف الفرتة    - 1      الشــــــــــــكل 
                                            ماليني دوالر أمريكي من أجل حتسني التمثيل البياين)   3                   مليون دوالر أمريكي و   5 . 2        بني مبلغ 

 
ــــدو   -  11 ــــة ال ــــة االتفــــاقي ــــامج العــــادي للمنظمــــة                                    وبلغ إمجــــايل نفقــــات أمــــان ــــة من الربن           مــــا مقــــداره      2018      يف عــــام                                لي

     ً       ً                             ّ                                                     دوالراً أمريكياً. وكما يف الســــــــــــــنوات الســــــــــــــابقة، متثّلت األولوية املالية ألمانة االتفاقية الدولية يف تنفيذ مجيع      927    979  2
ّ                      . وقد ّمت حتقيق هذا اهلدف يف عام   وء                    يف امليزانية على حنو كف       املدرجة         األنشطة       2018    .  

2016 2017 2018

ختصيص املنظمة 3,038,732 2,864,177 2,944,980

النفقات 3,038,731 2,988,548 2,979,927
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                  (بالدوالر األمريكي)      2018                                                 نفقات الربنامج العادي للمنظمة حبسب نوع اإلنفاق لعام    - 2      الشكل 
 

ّ             دوالراً أمريكياً)، ّمت إنفاق مبلغ      927    979  2 (      2018                                               من أصـــــل إمجايل نفقات الربنامج العادي للمنظمة يف عام   -  12     ً       ً     
     ً        ً                                                                                  دوالراً أمريكياً على تكاليف املوظفني (من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة واالســتشــاريني)، وأنفق مبلغ      887    143  2

    ً       ً                                             دوالرًا أمريكًيا على تكاليف العقود والرتمجة التحريرية والرتمجة      114    495     ً       ً                  دوالراً أمريكيًا على الســــــــــــــفر ومبلغ      354    232
      ً                                    ومتاشـــــياً مع التوصـــــيات الصـــــادرة عن جلنة املالية،     ً        ً                  الرًا أمريكًيا على تكاليف أخرى.   دو      572    108               فيما أنفق مبلغ    ،       الفورية

ً                                                 توزيعاً مفّصًال لنفقات أمانة االتفاقية الدولية من الربنامج العادي   2           يورد اجلدول   ّ   .       للمنظمة        ً   
 

 2018النفقات من البرنامج العادي للمنظمة بحسب نوع اإلنفاق (بالدوالر األمريكي) لعام  -2الجدول 
 

 2018 2017 2016 نوع التكاليف
 1,717,354 1,125,457 1,618,841                                           املوظفون من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

 426,533 635,565 412,615         ستشاريون ال ا
 232,354 478,242 326,829      السفر
 71,349 189,474 112,529       العقود

 286,510 342,468 242,700                الرتمجة التحريرية
 137,255 118,705 150,000                                                      الرتمجة الفورية (هيئة تدابري الصحة النباتية وجلنة املعايري)

 108,572 98,637 175,217     أخرى        تكاليف
 2,979,927 2,988,548 3,038,731        المجموع

 
ل لنفقات أمانة االتفاقية الدولية من الربنامج العادي حبســب    3       والشــكل    3    ّ       ويبّني اجلدول   -  13 ّ                                                       التوزيع املفصــّ         األنشــطة           

         ما يقارب                       الســــــنوات الثالث املاضــــــية        لية خالل                                                                   الرئيســــــية. وقد بلغ متوســــــط تكاليف احلوكمة واإلدارة ألمانة االتفاقية الدو 
                                                                                                   مليون دوالر أمريكي يف الســـنة. ومشلت هذه التكاليف تنظيم اجتماعات هليئة تدابري الصـــحة النباتية، واملكتب وجلنة    5 . 1

ّ                                                       وتضـــــــــــــّمنت تكاليف الرتمجة الفورية والرتمجة التحريرية واملوظفني املؤقت                                           املالية واجملموعة املعنية بالتخطيط االســـــــــــــرتاتيجي،    ني   

فئة املوظفون من الفئة الفنية و 
،  1,717,354اخلدمات العامة، 

يف املائة58

يف املائة14، 426,533االستشاريون، 

يف  املائة8، 232,354السفر، 

يف املائة2،  71,349العقود، 

،286,510الرتمجة التحريرية، 
يف املائة10

) ايرياهليئة وجلنة املع(الرتمجة الفورية 
تكاليف أخرى يف املائة4،  137,255

ةيف املائ4، 108,572
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                                                                                                     وخدمات تقدمي الطعام وتكاليف السفر حلضور االجتماعات واألجور العامة للموظفني اإلداريني، وعمليات الشراء العامة 
                                                وما شــــابه)، وتســــجيل رمز املعيار الدويل لتدابري الصــــحة        لكرتوين                                            واإلدارة املالية وتكنولوجيا املعلومات (املوقع اإل       تواصــــل  ال  و 

     وجيري                               ملعايري أو بوحدة تيسري التنفيذ.                                  ً            فني وسائر التكاليف غري املرتبطة خصيصاً بوحدة وضع ا         وسفر املوظ    15             النباتية رقم 
ّ                      نظر املعلومات املفّصلة يف األقسام التالية). ا                                            الرئيسية بواسطة موارد حساب األمانة واملشاريع (        األنشطة            متويل جزء من                   

 
 (بالدوالر األمريكي) 2018ئيسية لعام الر  األنشطةنفقات البرنامج العادي للمنظمة حسب  -3الجدول 

 
 2018 2017 2016                                                النشاط الرئيسي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 1,592,876 1,525,013 1,340,387                         احلوكمة/اإلدارة/االسرتاتيجية
 859,883 1,078,540 1,032,969           وضع املعايري
 527,168 384,995 665,375             تيسري التنفيذ

 2,979,927 2,988,548 3,038,731        المجموع
 

ّ                      مالحظة: إن  التكاليف املوزعة حبسب   الرئيسية هي تقديرات، يف حني تبقى اجملاميع هي نفسها. األنشطة        
 

 
 

 (بالدوالر األمريكي) 2018الرئيسية لعام  األنشطةنفقات الربنامج العادي للمنظمة حبسب  -3الشكل 
 

 حساب األمانة المتعدد الجهات المانحة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات  -3
 )الدولية (حساب األمانة الخاص لالتفاقية

 
      2018    عام   يف          الدولية         التفاقية ل   اص                         املســـامهات يف حســـاب األمانة اخل      قيمة        ، بلغت 4          ّ         كما هو مبّني يف الشـــكل   -  14

ّ    ، قــّدمــت     2018         . ويف عــام     2017             ً       يف املــائــة مقــارنــًة بعــام    7 . 3     ً       ً                      دوالراً أمريكيــاً، مــا ميثــل زيــادة بنســــــــــــــبــة      488    123  1     بلغ م     
  .                                 حساب األمانة اخلاص لالتفاقية الدولية                             سبعة أطراف متعاقدة مسامهات إىل 

 
      إصــــــــدار        أنشــــــــطة ب    ً        ً       دوالرًا أمريكًيا منها     78 1    357      مبلغ         ، ارتبط    2018                              ومن أصــــــــل املســــــــامهات اإلمجالية يف عام   -  15

ا جمموعة خمتلفة من                                    ة للصــــــــــحة النباتية. ودعمت األطراف املتع      لكرتوني           الشــــــــــهادات اإل               طة وضــــــــــع املعايري    أنشــــــــــ        ً                 اقدة أيضــــــــــً

االسرتاتيجية،/اإلدارة/احلوكمة
يف املائة53،  1,592,876

يف املائة29،  859,883وضع املعايري،

يف املائة18،  527,168التنفيذ والتيسري
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    ً                                        فضـــــــالً عن مبادرة الســـــــنة الدولية للصـــــــحة النباتية    )    ً        ً دوالرًا أمريكًيا     071    442    ً        ً                  دوالرًا أمريكًيا) وتيســـــــري التنفيذ (     365   79 (
     ً        ً  دوالرًا أمريكًيا.     054    149                                 دوالر أمريكي) وأولويات أخرى بقيمة      000   80 (      2020     لعام 

 

  
     2018 -      2016                                                                              املسامهات يف حساب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية الدولية مقابل النفقات للفرتة    - 4      الشكل 

 
ً                       عمًال مبا أوصت به جلنة املالية  -  16      نشطة   ّ  ً        موّزعًة حبسب األ         الدولية                          حساب األمانة اخلاص لالتفاقية               مت إدراج نفقات    ،  

                       يف املائة) لنشــــــــــــــاط احلوكمة؛     52    ً        ً   دوالرًا أمريكًيا (     237    458                  ) حيث جرى اســــــــــــــتخدام  4                           الرئيســــــــــــــية، يف التقرير (اجلدول 
                يف املـائـة) لنشـــــــــــــــاط    5    ً       ً    دوالرًا أمريكيًـا (     264   44                             يف املـائـة) لنشـــــــــــــــاط تيســــــــــــــري التنفيـذ و    43    ً       ً    دوالرًا أمريكيًـا (     058    374 و

            وضع املعايري.
 

ّ            ة الدولية يف التوّجه بالشـــكر إىل                   وترغب أمانة االتفاقي  -  17             حســـاب األمانة                على مســـامهاهتا يف                      ً األطراف املتعاقدة كافةً                   
                           إن تلك املســــامهات الســــخية تســــمح   و   .  )                                 حســــاب األمانة اخلاص لالتفاقية الدولية (                                     املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية الدولية

ع نطاق قدراهتا وأن توفّر خدمات أفضـــــل إىل األطراف املتعاقدة. وإّن األطراف املتعاقدة مدعّوة  ّ   لالتفاقية الدولية بأن توســـــّ                      ّ                                     ّ                    ّ                        
                                              ّ                                       إىل مواصلة تقدمي املسامهات إىل حساب األمانة يف ضوء اّتساع نطاق برنامج عمل االتفاقية الدولية. 

2016 2017 2018

االشرتاكات 666,398 1,083,777 1,123,488

النفقات 251,308 954,380 876,559
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              مقابل النفقات                                                          ت في حســــــــاب األمانة المتعدد الجهات المانحة لالتفاقية الدولية         المســــــــاهما   - 4       الجدول 
                  (بالدوالر األمريكي)      2018     لعام 

 
 2018 2017 2016 2015-2004 المساهمات

 - 433,017 150,000         أسرتاليا
 322,182 205,793 -      كندا
 - - 25,000       فرنسا
 20,000 20,000 -         اليابان
 59,737 - -        هولندا

 50,000 50,000 38,929           نيوزيلندا
 176,700 208,000 311,126              مجهورية كوريا

 314,619 - -        سويسرا
 155,000 155,000 140,000                 أمريكا الشمالية                                مريكية/ منظمة وقاية النباتات يف                 الواليات املتحدة األ
 - 9,875 -                    االحتاد الدويل للبذور

 25,250 2,092 1,343      أخرى       أطراف
 1,123,488 1,083,777 666,398 4,137,648        المجموع

     
 2018 2017 2016 2015-2004                         النفقات بحسب نوع الكلفة 

 172,915 495,137 237,083                                            املوظفون من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة
 224,899 47,411 -                خرباء استشاريون

 174,321 252,903 -       السفر
 245,825 - -        العقود

 8,982 102,946 -      ذلك)     وغري                                                     نفقات التشغيل العامة (الرتمجة التحريرية والرتمجة الفورية 
 49,617 55,983 14,225      ذلك)     وغري                               نفقات أخرى (تكاليف دعم املنظمة، 

 876,559 954,380 251,308 3,453,982        المجموع

     
 2018 2017 2016 2015-2004                             النفقات بحسب النشاط الرئيسي*

 458,237 466,620 -                          احلوكمة/اإلدارة/االسرتاتيجية
 44,264 20,000 -            وضع املعايري
 374,058 467,760 251,308              تيسري التنفيذ

 876,559 954,380 251,308 3,453,982        المجموع
      

 1,475,082 1,228,153 1,098,756 683,666       الرصيد
 

  .                     ) لتسهيل الرجوع إليها    2015 -    2004                            مالحظة: مت مجع السنوات املاضية (
ّ                     * إّن توزيع التكاليف حبسب                                                  الرئيسية هي تقديرات، يف حني تبقى اجملاميع هي نفسها.        األنشطة   
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يد المبالغ المرّحلة في حســـــــــــاب األمانة المتعدد الجهات المانحة لالتفاقية الدولية    - 5       الجدول  ّ                                                           هيكل رصـــــــــــ                        
     2019    إلى       2018   من 

 

 النشاط الطرف المتعاقد/المنظمة
 31الرصيد في 

ديسمبر/كانون األول 
2018 

        ة للصــــــــــحة       لكرتوني                 إصــــــــــدار الشــــــــــهادات اإل        أسرتاليا
 204,820         النباتية

     كندا

                                        املنــاطق اخلــاليــة من آفــة بعينهــا واملنــاطق اليت 
 205,502                             تنتشر فيها اآلفات مبستوى منخفض

 4,658                             وحدة وضع املعايري (جلنة املعايري)
 79,365                  (جمموعة عمل اخلرباء)                وحدة وضع املعايري 

 8,448                احلاويات البحرية
 9,875                             السنة الدولية للصحة النباتية                   االحتاد الدويل للبذور

        ة للصــــــــــحة       لكرتوني                 إصــــــــــدار الشــــــــــهادات اإل        اليابان
 1,656         النباتية

      كوريا

 39,428                  وحدة تيسري التنفيذ
 26,700                البلدان اآلسيوية

 50,000         النباتية                    السنة الدولية للصحة 
        ة للصــــــــــحة       لكرتوني                 إصــــــــــدار الشــــــــــهادات اإل

 90,000         النباتية

                              مــــنــــظــــمــــــــة وقــــــــايــــــــة الــــنــــبــــــــاتــــــــات يف أمــــريــــكــــــــا 
       ّ                          الشمالّية/الواليات املتحدة األمريكية

 21,754                احلاويات البحرية
 35,206                             السنة الدولية للصحة النباتية

        ة للصــــــــــحة       لكرتوني                 إصــــــــــدار الشــــــــــهادات اإل
 45,523         النباتية

        ة للصــــــــــحة       لكرتوني                 إصــــــــــدار الشــــــــــهادات اإل       هولندا
 27,749         النباتية

 50,000                   برنامج العمل اإلمجايل          نيوزيلندا

       سويسرا
 62,433       لتواصل ا

        ة للصــــــــــحة       لكرتوني                 إصــــــــــدار الشــــــــــهادات اإل
 105,710         النباتية

 406,255              موارد غري خمصصة 
 1,475,082                            المجموع (بالدوالر األمريكي)

 
ّ       هيكل رصيد املبالغ املرّحلة من    5          ظهر اجلدول  ُ يُ                    الشفافية واملساءلة         لمزيد من  ل    ً  توخًيا   -  18   .    2019   إىل       2018                    

 
 مشاريع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -4

 
  )     2018                                               بالتفصـــيل مشـــاريع االتفاقية الدولية (اجلارية يف عام    6                                  ّ       باالســـتناد إىل توصـــيات جلنة املالية، يبّني اجلدول   -  19

                                  اليت نفــــذهتــــا أمــــانــــة االتفــــاقيــــة الــــدوليــــة   )   18  20                 ديســــــــــــــمرب/كــــانون األول     31                              وميزانيــــاهتــــا ونفقــــاهتــــا وأرصـــــــــــــــــدهتــــا (يف 
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                          ملشـــــاريع موارد مالية أســـــاســـــية     ّ        ، توفّر هذه ا                                 حســـــاب األمانة اخلاص لالتفاقية الدولية           . وإىل جانب     2018 -    2016        يف الفرتة 
    ،                             ة مخســــــــــــــة مشــــــــــــــاريع لالتفاقية الدولية      بإدار       2018            ألمانة يف عام       قامت ا   قد                                   طة حمددة تقوم هبا أمانة االتفاقية. و    ألنشــــــــــــــ

ّ                          ً                                                      وقد ّمت تنفيذ مجيع امليزانيات وفقاً لالتفاقات املربمة. وتلتزم أمانة االتفاقية الدولية بتنفيذ    ،                     ولكل مشــــــــــــروع هدف خاص به     
                                                              ضمن نطاق املشروع وامليزانية وكذلك بالوفاء مبتطلبات رفع التقارير.        األنشطة    مجيع 

 
 2018بتنفيذها في عام  االتفاقية الدولية أمانةع االتفاقية الدولية التي قامت مشاري -6ول الجد

 

 عنوان المشروع
الجهة 
 المانحة

 31في  الحالة
ديسمبر/كانون 

 2018األول 
 تاريخ البدء

تاريخ 
 االنتهاء

 الميزانية
النفقات 
 السابقة

نفقات عام 
2018 

 31الرصيد في 
ديسمبر/كانون 

 2018األول 
  مشاريع االتحاد األوروبي

                 دعـــــــــــم االحتـــــــــــاد األورويب 
                        لالتفــــاقيــــة الــــدوليــــة لوقــــايــــة 
         الــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــــــات 

) GCP/GLO/725/EC(  

االحتاد 
 512,871 65,212 410,928 989,011 31/12/2019 01/01/2017 ناشط األورويب

                   مشـــــــــــروع نظام اســـــــــــتعراض 
                    ودعم تنفيــــــــذ االتفــــــــاقيــــــــة 
                           الدولية لوقاية النباتات مع 
             االحتـــــــــــــــــــــــــــــــاد األورويب 

) GCP/GLO/877/EC(  

االحتاد 
 613,082 129,843 - 742,925 31/01/2021 01/02/2018 ناشط األورويب

 -                 غير ذلك

                     مشــروع إصــدار الشــهادات 
                 ة للصـــــحة النباتية       لكرتوني  اإل
) MTF/GLO/688/STF(  

مرفق وضع 
املعايري 
وتنمية 
 التجارة

 217,114 533,070 369,816 1,120,000 14/12/2019 15/12/2016 ناشط

                       مشـــــــروع التعاون بني بلدان 
ــــــوب مــــــع الصـــــــــــــــــــــني                 اجلــــــن

) GCP /INT/291/CPR(  
 1,636,931 287,304 83,306 2,007,541 31/12/2020 24/02/2017 ناشط الصني

                   دعم إصــــــــــدار الشــــــــــهادات 
                  ة للصـــــحة النباتية       لكرتوني  اإل
) GCP /GLO/827/JPN(  

 432,529 223,604 19,548 675,681 31/08/2020 02/07/2017    ٍ جار   اليابان

ـــمـــجـــمـــوع (بــــــالــــــدوالر                   ال
         األمريكي)

      5,535,158 883,598 1,239,033 3,412,527 

 
ّ                         ميكن االطالع على وصف مفّصل للمشاريع كافة يف امللحق   -  20                                                خبطة عمل أمانة االتفاقية الدولية وميزانيتها لعام    2                    

                                                           الصادرة عن الدورة الرابعة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية).    14         (الوثيقة       2020
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                                                     ّ                                              وتعرب أمانة االتفاقية الدولية عن تقديرها للمســــامهات الســــخّية اليت قدمتها األطراف املتعاقدة واملنظمات املعنية   -  21
                                           بتعزيز قدراهتا وتقدمي خدمات أفضــــــــل. وإن األطراف                  االتفاقية الدولية       ألمانة                              ع االتفاقية الدولية واليت تســــــــمح         إىل مشــــــــاري

     ً                       نظراً إىل تزايد طلبات األمانة.         الدولية                                                                         املتعاقدة واملنظمات املعنية مدعوة إىل مواصلة تقدمي املسامهات يف مشاريع االتفاقية
 

 ) لالتفاقية الدوليةالمساهمات العينية (غير المالية -5
 

                                                                                      المســـــــــــــاهمــات العينيــة (غير المــاليــة) التي قــدمــت إلى أمــانــة االتفــاقيــة الــدوليــة لوقــايــة النبــاتــات    - 7       الجــدول 
     2018       في عام 

 
 الطرف المتعاقد/

 المنظمة
لنشاط (مجال ا

 العمل)
 نوع المساهمة (وقت الموظفـين، دعم االجتماعات)

ّ    القيمة المقد رة             
 بالدوالرات األمريكية

                      هيئــــة وقــــايــــة النبــــاتــــات يف 
                 آسيا واحمليط اهلادئ

                      شـــــــبكة االتفاقية الدولية 
 60,000      آلسيا                   لالتفاقية الدولية          اإلقليمية            حلقة العمل             دعم اجتماعات                 لوقاية النباتات

     بشـــــــأن                   لالتفاقية الدولية          اإلقليمية            حلقة العمل             دعم اجتماعات              تيسري التجارة        األرجنتني
 5,000                  يف أمريكا الالتينية                  ة للصحة النباتية      لكرتوني                 إصدار الشهادات اإل

        أسرتاليا
  ة       لكرتوني       ادات اإل             طة إصـــــــــدار الشـــــــــه   ألنشـــــــــ       ني اثنني         َ وقت موظفَ              تيسري التجارة

 100,000              وتكاليف سفرمها                للصحة النباتية

                      شـــــــبكة االتفاقية الدولية 
                لوقاية النباتات

     جلنوب                   لالتفاقية الدولية          اإلقليمية            حلقة العمل             دعم اجتماعات 
 45,000                غرب احمليط اهلادئ 

        الربازيل
                                                         تقدمي الدعم لوضـــع دليل االتفاقية الدولية بشـــأن املناطق اخلالية              تيسري التنفيذ

 5,000         من اآلفات

                      شـــــــبكة االتفاقية الدولية 
                لوقاية النباتات

                  لالتفــــاقيــــة الــــدوليــــة          اإلقليميــــة            حلقــــة العمــــل             دعم اجتمــــاعــــات 
 10,000                ألمريكا الالتينية

                     وكـــالـــة الصـــــــــــــــحـــة الزراعيـــة 
              وســـــــــــــــــــــــالمـــــــــة األغـــــــــذيـــــــــة 

          يف الكارييب

                      شـــــــبكة االتفاقية الدولية 
                لوقاية النباتات

     لبحر  ل         الدولية         لالتفاقية           اإلقليمية            حلقة العمل             دعم اجتماعات 
 5,000         لكارييب ا

              جمموعة األنديز 

                                                  دعم االجتماعات يف ســــــــــياق تنظيم الدورة الثالثني للمشــــــــــاورة        احلوكمة
 5,000                                  للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات        الفنية

                                                       تنقيح الرتمجـة اإلســـــــــــــــبــانيــة لـدليــل االتفــاقيــة الـدوليــة حول مراقبـة              تيسري التنفيذ
 5,000      اآلفات

                      شـــــــبكة االتفاقية الدولية 
                لوقاية النباتات

                  لالتفــــاقيــــة الــــدوليــــة         اإلقليميــــة             حلقــــة العمــــل             دعم اجتمــــاعــــات 
                  اإلقليميــة إىل اللغــة             حلقــة العمــل                           ألمريكــا الالتينيــة وترمجــة مواد 

         اإلسبانية
10,000 

                 ة للصــــــــحة النباتية       لكرتوني                   ق إصــــــــدار الشــــــــهادات اإل   ّ منســــــــّ     وقت              تيسري التجارة     كندا
 250,000    ً                             شهرًا وما يرتبط به من سفر املوظف.     12             يف املائة) ملدة      100 (

     الصني
            ّ    الصـــــــــــــــحــة النبــاتيـّـة؛                                     دعم اجتمــاع الفريق التقين املعين مبعــاجلــات            وضع املعايري

 50,000      أشهر    4             يف املائة) ملدة      100 (                ووقت موظف واحد

                                                          دعم اجتماعات املنتدى الرفيع املســـــتوى التابع لالتفاقية الدولية              تيسري التنفيذ
 60,000  "                      حزام واحد وطريق واحد "           اسرتاتيجية    حول 
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 الطرف المتعاقد/
 المنظمة

لنشاط (مجال ا
 العمل)

 نوع المساهمة (وقت الموظفـين، دعم االجتماعات)
ّ    القيمة المقد رة             

 بالدوالرات األمريكية
 10,000      ّ  البحريّة                                   ّ   دعم اجتماعات فريق املهام املعين باحلاويّات              تيسري التجارة

                      اللجنة اإلقليمية للصـــــــــــــحة 
                        النباتية يف املخروط اجلنويب

                      شـــــــبكة االتفاقية الدولية 
                لوقاية النباتات

                  لالتفــــاقيــــة الــــدوليــــة          اإلقليميــــة            حلقــــة العمــــل             دعم اجتمــــاعــــات 
 5,000                ألمريكا الالتينية

                        منظمــة وقــايــة النبــاتــات يف
                     أوروبا والبحر املتوسط

 5,000                                         فريق اخلرباء الفنيني املعين بربوتوكوالت التشخيص           دعم اجتماع            وضع املعايري

                      شـــــــبكة االتفاقية الدولية 
                لوقاية النباتات

       ألوروبــا                   لالتفــاقيــة الــدوليــة        قليميــة  اإل            حلقــة العمــل           دعم اجتمــاع 
                            شــــاريع املعايري الدولية لتدابري  مل    رتمجة        توفري ال  و                  الشــــرقية والوســــطى

    هذه       العمل     حلقة                              الصحة النباتية ومواد أخرى ختص 
10,000 

                      شـــــــبكة االتفاقية الدولية                       ممثلية املنظمة يف مدغشقر
 5,450         ألفريقيا                   لالتفاقية الدولية          اإلقليمية            حلقة العمل             دعم اجتماعات                 لوقاية النباتات

                     املكتــــب اإلقليمي ألوروبــــا 
             وآسيا الوسطى

                      شـــــــبكة االتفاقية الدولية 
                لوقاية النباتات

                                اإلقليمية ألوروبا الشـــــــرقية والوســـــــطى             حلقة العمل           دعم اجتماع 
                                          بشــــــــــــأن التزامات تقدمي التقارير الوطنية اخلاصــــــــــــة            لقة العمل  وحل

                        بأوروبا الشرقية والوسطى
1,000 

                    ممثليــــــــة املنظمــــــــة ألوروبــــــــا 
                الشرقية والوسطى

                      شـــــــبكة االتفاقية الدولية 
                لوقاية النباتات

       ألوروبــا                   لالتفــاقيــة الــدوليــة          اإلقليميــة            حلقــة العمــل           دعم اجتمــاع 
                            بشــــأن التزامات تقدمي التقارير            لقة العمل                  الشــــرقية والوســــطى وحل

                                      الوطنية اخلاصة بأوروبا الشرقية والوسطى
1,000 

ــــــب اإلقليمي الفرعي                       املكت
        للمنظمة         الكارييب      للبحر 

                      شـــــــبكة االتفاقية الدولية 
                لوقاية النباتات

     لبحر  ل         الدولية         لالتفاقية           اإلقليمية            حلقة العمل             دعم اجتماعات 
 1,000       لكارييب ا

                      شـــــــبكة االتفاقية الدولية      فيجي
                لوقاية النباتات

     جلنوب                   لالتفاقية الدولية         اإلقليمية             حلقة العمل             دعم اجتماعات 
 5,000               غرب احمليط اهلادئ

 50,000     أشهر   3             يف املائة) ملدة      100               وقت موظف واحد (           وضع املعايري      فرنسا
                       الوكــــالــــة الــــدوليــــة للطــــاقــــة 

                                                         تقدمي الدعم لوضـــع دليل االتفاقية الدولية بشـــأن املناطق اخلالية              تيسري التنفيذ       الذرية
 20,000         من اآلفات

      للصــــــــــــــحة          األفريقي     اجمللس 
         النباتية

                       شـــــــبكة االتفاقية الدولية
 31,500        ألفريقيا                  لالتفاقية الدولية          اإلقليمية            حلقة العمل             دعم اجتماعات                 لوقاية النباتات

                      معهـــــد البلـــــدان األمريكيـــــة 
              ميدان الزراعة          للتعاون يف 

 15,000                                                        ترمجة دليل االتفاقية الدولية حول مراقبة اآلفات إىل اإلسبانية             تيسري التنفيذ

                      شــبكة االتفاقية الدولية   
                لوقاية النباتات

                  لالتفــــاقيــــة الــــدوليــــة          اإلقليميــــة            حلقــــة العمــــل             دعم اجتمــــاعــــات 
         اإلقليميــة             حلقــة العمــل                                    ألمريكــا الالتينيــة والكــارييب وترمجــة مواد 

                      هذه إىل اللغة اإلسبانية
35,000 

  ة       لكرتونيـ                                             دعم اجتمــاع اللجنــة التوجيهيــة املعنيــة بشـــــــــــــــهــادات اإل             تيسري التجارة        آيرلندا
 7,500               للصحة النباتية

                                               دعم اجتماع الفريق الفين املعين مبســــــــرد مصــــــــطلحات الصــــــــحة            وضع املعايري        إيطاليا
 2,000         النباتية

        اليابان

                                                      وقت موظفني اثنني وتكاليف ســفرمها لدعم الدورة الثالثة عشــرة        احلوكمة
 15,000         أسبوعان    -       للهيئة 

             تيسري التجارة
                                                 دعم اجتمــاع اللجنــة التوجيهيــة املعنيــة بــإصـــــــــــــــــدار شـــــــــــــــهــادات 

                                              ة للصــــحة النباتية؛ ولورشــــة عمل آســــيا واحمليط اهلادئ       لكرتوني  اإل
                 ة للصحة النباتية      لكرتوني                      بشأن إصدار الشهادات اإل

15,000 
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 الطرف المتعاقد/
 المنظمة

لنشاط (مجال ا
 العمل)

 نوع المساهمة (وقت الموظفـين، دعم االجتماعات)
ّ    القيمة المقد رة             

 بالدوالرات األمريكية

                      شـــــــبكة االتفاقية الدولية        مدغشقر
 2,000        ألفريقيا                  لالتفاقية الدولية          اإلقليمية            حلقة العمل             دعم اجتماعات                 لوقاية النباتات

 15,000                                     ّ        ّ  وقت جزئي ملنسق فريق املهام املعين باحلاويّات البحريّة             تيسري التجارة Maersk Line  ة    شرك

  ة       لكرتوني                               الندوة العاملية بشــــــــــأن الشــــــــــهادات اإل             دعم اجتماعات              تيسري التجارة        ماليزيا
 10,000               للصحة النباتية

                                                 دعم اجتمـــاع جمموعـــة عمـــل اخلرباء حول التوجيهـــات املتعلقـــة            وضع املعايري      مالطة
 5,000  )   001 -    2014                   بإدارة خماطر اآلفات (

                       منظمــة وقــايــة النبــاتــات يف 
             تيسري التنفيذ              ّ  أمريكا الشمالّية

       اللغــة    إىل   5                                            ترمجــة املعيــار الــدويل لتــدابري الصـــــــــــــــحــة النبــاتيــة رقم 
                                اخلرباء السـتكمال صـياغة دليل املناطق         اجتماع     ودعم           اإلسـبانية

                     اخلالية من آفة بعينها
25,000 

                        املنظمـــة الـــدوليـــة االقليميـــة 
                       لوقاية النباتات والصـــــــــــــــحة 

         احليوانية

                      شـــــــبكة االتفاقية الدولية 
                لوقاية النباتات

                  لالتفــــاقيــــة الــــدوليــــة          اإلقليميــــة            حلقــــة العمــــل             دعم اجتمــــاعــــات 
 3,000                ألمريكا الالتينية

                      شـــــــبكة االتفاقية الدولية      عمان       سلطنة
                لوقاية النباتات

      للشــرق                   لالتفاقية الدولية          اإلقليمية            حلقة العمل             دعم اجتماعات 
 3,000     األدىن

                       منظمــة وقــايــة النبــاتــات يف 
           الشرق األدىن

        الدولية               شـــــــبكة االتفاقية 
                لوقاية النباتات

      للشــرق                   لالتفاقية الدولية          اإلقليمية            حلقة العمل             دعم اجتماعات 
 2,000     األدىن

                    املكتب اإلقليمي للشـــــــــــرق 
     األدىن

                      شـــــــبكة االتفاقية الدولية 
                لوقاية النباتات

      للشــرق                   لالتفاقية الدولية         اإلقليمية             حلقة العمل             دعم اجتماعات 
 2,000     األدىن

  يف                       منظمــة وقــايــة النبــاتــات
           احمليط اهلادئ

                      شـــــــبكة االتفاقية الدولية 
                لوقاية النباتات

     جلنوب                   لالتفاقية الدولية          اإلقليمية            حلقة العمل             دعم اجتماعات 
 5,000               غرب احمليط اهلادئ

             مجهورية كوريا
                      شـــــــبكة االتفاقية الدولية 

 20,000      آلسيا                   لالتفاقية الدولية          اإلقليمية            حلقة العمل             دعم اجتماعات                 لوقاية النباتات

ّ        موظف واحد (متدّرب) ملدة        لتواصل ا  2,100     أشهر   3              

                      شـــــــبكة االتفاقية الدولية       روسيا
                لوقاية النباتات

       ألوروبــا                   لالتفــاقيــة الــدوليــة          اإلقليميــة            حلقــة العمــل           دعم اجتمــاع 
                            بشــأن التزامات تقدمي التقارير            لقة العمل                   الشــرقية والوســطى، وحل

    هذه            حلقة العمل                        الوطنية وتوفري ترمجة مواد 
15,000 

                      شـــــــبكة االتفاقية الدولية                  ترينيداد وتوباغو
                لوقاية النباتات

                  لالتفــــاقيــــة الــــدوليــــة          اإلقليميــــة            حلقــــة العمــــل             دعم اجتمــــاعــــات 
 5,000        للكارييب

                                               وقت موظفني اثنني وتكاليف ســـــــــــــــفرمها لدعم اجتماعات جلنة            وضع املعايري              اململكة املتحدة
 15,000        أسبوعان   -      الثاين                                   املعايري يف مايو/أيار ويف نوفمرب/تشرين 

                        الواليات املتحدة األمريكية
  ة       لكرتوني                                     وقت موظف واحد لشـــــــــــبكة إصـــــــــــدار الشـــــــــــهادات اإل             تيسري التجارة

 50,000               للصحة النباتية

                                                         تقدمي الدعم لوضـــع دليل االتفاقية الدولية بشـــأن املناطق اخلالية              تيسري التنفيذ
 20,000         من اآلفات

 1,043,550        المجموع
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            دوالر أمريكي      550    043  1                                                          ، تلقت أمانة االتفاقية مســـــــــــامهات عينية (غري مالية) بقيمة راوحت     2018       ويف عام   -  22
ً    طرفًا متعاقًدا و    18   من  ّ                                            منظمة إقليمية ومنظمتني دوليتني. وتشــــــــّكل قيمة املســــــــامهات العينية أفضــــــــل تقدير للتكاليف     16   ً                                         

                         املرتتبة على املاحنني املسامهني.
 

 المستقبلالخالصة وآفاق  -6
 

ّ  إّن الوضـــع املايل ألمانة التفاقية الدولية مســـتقر يف ما يتعلق بالتمويل من الربنامج العادي للمنظمة. لكن يف ظّل   -  23                                                                                                ّ  
                                                                                                              الطلبات املتزايدة باســــتمرار من جانب هيئة تدابري الصــــحة النباتية، فإن نطاق برنامج عمل أمانة االتفاقية الدولية آخذ يف 

                                                                                          الدعم احلايل من خارج امليزانية لتلبية طلبات اهليئة ولكي تتمكن أمانة االتفاقية الدولية من تنفيذ                     االتســــــــــــــاع وينبغي زيادة 
                             ُ                                                                                برنامج عملها على حنو مســتدام. وتُعرب أمانة االتفاقية الدولية عن امتنا�ا جلميع األطراف املتعاقدة واملنظمات املعنية اليت 

                                                             . كما تدعو األمانة األطراف املتعاقدة واملنظمات املعنية إىل التعهد،     2018   ام                          ً        ً      ساندت برنامج عملها، نقدياً أو عينياً، يف ع
                             وبدعم مهمة االتفاقية الدولية.      2019                                                  خالل االجتماع الرابع عشر للهيئة، بتقدمي مسامهاهتا لعام 

 
    28               ويرد يف الوثيقة                           الرئيســـــــية ألمانة االتفاقية.        لألنشـــــــطة                                            وما زالت هناك حاجة إىل وضـــــــع آلية متويل مســـــــتدامة   -  24

                                                              التمويل املســــــــتدام على املدى الطويل، من أجل دراســــــــته واختاذ اإلجراءات             مقرتح لتأمني               عشــــــــرة للهيئة �ج          الرابعة       للدورة 
        بشأنه. 
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