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 الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

 ةخامس الةالدور

 2003نيسان /أبريل 11-7روما، 

الميزانية المخصصة لالتفاقية الدولية لتدابير الصحة النباتية من أموال البرنامج العادي 
 )ه األمانةتتقرير أعد(في منظمة األغذية والزراعة 

  من جدول األعمال المؤقت1-4البند 

 
ّؤمن  -1 ة        ت ة لوقاي ة الدولي ى االتفاقي ة عل ة والزراع ة األغذي ل منظم ة بعم ة الخاص الميزاني

ذي يضّم   .ج العادي للمنظمة ـالنباتات وتكاليف وظائف األمانة من البرنام       ويوافق مؤتمر المنظمة ال
ه  ـويعق. جميع األعضاء فيها في نهاية المطاف على الميزانية العادية للمنظمة     اعين ل  د المؤتمر اجتم

نتين لأل    ـوتوضع الميزاني . في السنة  وام   ة لفترة س ذا دواليك   2005-2004،  2003-2002ع وم  .  وهك ويق
ك       ي ذل ا ف ة، بم ابات المنظم ة حس ارجي بمراجع ي وخ ع داخل اباتالمراج ة بحس اب  الخاص حس

ع   ة المراج ؤتمر المنظم ّين م ة؛ ويع ابات    . األمان ي حس ة ف س المنظم ّم مجل ة ث ة المالي ر لجن وتنظ
 .ة ويوافق عليها المؤتمر في نهاية المطافالمنظم

 
 :تقوم عملية إعداد البرامج في المنظمة على مرحلتين أساسيتين ووثائق رئيسية ذات صلةو -2

تم  .كلفة محددة يمتد على ست سنوات     ت متواٍل ذات     هي برنامج  "الخطة المتوسطة األجل  " -  وي
ة        رة مالي درس . إعداده وتحديثه في آل فت زة ال   وت ة الخطة ويوافق           األجه ية في المنظم رياس

 . نيابة عن المؤتمر،عليها مجلس المنظمة في نهاية المطاف
ة  " - ل والميزاني امج العم ة        " برن ى الخط تنادًا إل دادها اس تم إع ة ي رة المالي ة للفت و ميزاني ه

ا            . المتوسطة األجل  ة عليه ي تسبق الموافق نة الت . ويبدأ إعداد الخطة المتوسطة األجل في الس
ة      وت س المنظم ة ومجل ي المنظم ة ف ة المالي امج ولجن ة البرن ر لجن ي  (نظ از فرع و جه وه

ارين    اء مخت م أعض ؤتمر يض ى       ) للم ا إل ل إحالته ة قب ة بالميزاني ات الخاص ي االقتراح ف
 .المؤتمر

ام    2003-2002وقد جرى على هذا األساس إقرار ميزانية         -3 امج      . 2001 ع ة البرن تنظر لجن وس
 في ميزانية 2003حزيران  / ومجلس المنظمة في يونيو    2003أيار  /منظمة في مايو  ولجنة المالية في ال   

وجزة2004-2005 زة  .  بصيغتها الم ه األجه امًال وتدرس ة آ ل والميزاني امج العم ك برن د ذل ّد بع وُيع
ه في      2003تشرين الثاني   /أيلول ونوفمبر /نفسها في سبتمبر   ة علي ة للموافق  وُيحال إلى مؤتمر المنظم

وفمبر اني  ت/ن رين الث ي        . 2003ش ل ف ن التموي ين م تويين ممكن ي مس ة ف ة المنظم ت أمان د بحث وق
ّم       للمنظمة بأآملها  2005-2004االقتراحات الموجزة لبرنامج العمل والميزانية للفترة         وبحثتهما من ث

ة           ياق إعداد هذه الورق ات في س و حقي   : أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات دل نم ة ذات مع ي  ميزاني ق
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و    ) احتساب الزيادات المتوقعة في الكلفة بسبب التضّخم مثالً       ال زيادة بعد    (صفري   وميزانية ذات نم
 1).تتيح المجال لقليل من النمو بعد إجراء التكييف الالزم بفعل التضّخم(حقيقي إجمالي 

 
ا ا   -4 ة برنامجه ن ميزاني ات م ة النبات ة لوقاي ة الدولي ذ االتفاقي ة تنفي د المنظم دة وتؤّي ادي بع لع

 :طرق
م         : التمويل المتاح لألمانة مباشرة    )أ ويشمل هذا وضع المعايير وتبادل المعلومات ودع

اعدة اونالمس ار،   ين الفني والتع رى؛ أي باختص ات األخ ع المنظم االت م   واالتص
ي     دعم الفن ى ال افة إل ال باإلض ة األعم ي خط واردة ف تراتيجية ال ات االس التوجه

ة    للمشاريع والدعم من ال    ة األغذي ديرها منظم مقّر ألمانات المنظمات اإلقليمية التي ت
دابير الصحة                     . والزراعة ة لت ة المؤقت ارآة في الهيئ ل للمش ؤّمن التموي ذا ال ي لكن ه
 .النباتية

ة            )ب ات في المكاتب اإلقليمي ة النبات تمويل جزء من وقت وأنشطة المسؤولين عن وقاي
ة  (وشبه اإلقليمية    ادي،            ا: المكاتب اإلقليمي يا والمحيط اله ا، آس ى، أفريقي لشرق األدن

ة   به اإلقليمي ب ش ة؛ المكات ا الالتيني ا،   : أمريك رب أفريقي مال غ اريبي، ش ر الك البح
ويشمل هذا تمويل وظائف األمانة في منظمة وقاية        ). جنوب أفريقيا والمحيط الهادي   

ات في البحر               م    النباتات في آسيا والمحيط الهادي ومنظمة وقاية النبات اريبي، دع الك
ي   ة ف طة األمان ي    أنش درات ف اء الق ي وبن اون الفن م التع يم، ودع به اإلقل يم وش اإلقل
 .مختلف بلدان اإلقليم

دراتها       من البلدان بطلب   )ج اء ق  النامية والتي تمر اقتصادياتها في مرحلة تحول، دعم بن
ة                اون الفني في المنظم امج التع ّول    ا،القطرية ال سيما من خالل مشاريع برن ي تم لت

 .من البرنامج العادي
 

رة               ادي في الفق امج الع ل من البرن ى التموي ة عل ذه الورق وارد     . )أوتقتصر ه ى الم ذا باإلضافة إل ه
 .المتوافرة للمنظمة من خارج الميزانية

 
  الهدف من الورقة–ألف 

 
ّن ، حيث إال يشكل رفع تقرير إلى الهيئة المؤقتة عن الميزانية والنفقات هدفًا بحد ذاته -5

الميزانية ويقّر حسابات البرنامج العادي، بينما القرارات المتعلقة بمؤتمر المنظمة هو من يتخذ 
. يتولى مجلس المنظمة ولجنتا البرنامج والمالية إسداء المشورة بشأن إقرار الميزانيات والحسابات

الملحق (في خطة األعمال يمّكن هذا التقرير، إلى جانب خطة األعمال التي أعدها فريق الترآيز و
، من فهم مستوى التمويل المتوافر في الماضي القريب والمستويات )ICPM 03/16األول بالوثيقة 

يشير التقرير إلى آما . الممكنة في المستقبل القريب والنتائج التي يمكن تحقيقها بفضل هذا التمويل
رته فيها الهيئة المؤقتة في دورتها الرابعة الموارد اإلضافية الالزمة لبرنامج العمل بالصيغة التي أق

 :وهو يسعى تحديدًا إلى)  من تقرير الدورة الثانية للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية75الفقرة (
  معايير في السنة؛5-4وضع  -
 ؛)المنفذ الدولي للصحة النباتية(تقديم الدعم األساسي لبرنامج تبادل المعلومات  -
 ).بما في ذلك إعداد تقييم قدرات الصحة النباتية واستخدامه( المساعدة الفنية دعم مبادرات -

 
وقد تساعد الورقة أيضًا الهيئة المؤقتة على رفع توصية بشأن الموارد الالزمة إلى مجلس  -6

 . 2003حزيران /المنظمة في دورته الرابعة والعشرين بعد المائة في يونيو

                                                      
ام          1 ابات ع ة    2002األرقام الواردة في الجداول المرفقة هي أرقام مؤقتة فحسب، حيث إّن حس  2005-2004 و2003 واالقتراحات الخاصة بميزاني

 .لميزانية عن تلك الواردة هنالذا قد تختلف األرقام الواردة في موجز برنامج العمل وا. لم تكن قد استكملت بعد عند إعداد هذه الورقة
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لتمكين ) ICPM 03/17أنظر الوثيقة ( متعدد الجهات المانحة وفي حال إنشاء حساب أمانة -7

الهيئة المؤقتة من رفع توصيات خاصة باإلنفاق من المساهمات في حساب األمانة المتعدد 
األطراف المانحة والدعوة إليها، قد تساعد هذه الورقة أيضًا على تحديد درجة الشفافية المطلوبة 

 هناك حاجة إلى رفع تقارير تكوندم إنشاء حساب األمانة، قد ال أما في حال ع. من الهيئة المؤقتة
 .مالية مفّصلة في المستقبل إلى الهيئة المؤقتة

 
  اإلجراءات المستقبلية إلعداد خطط الميزانية ورفع التقارير عنها–باء 

 
يط طلبت الهيئة المؤقتة في دورتها الرابعة إلى جماعة العمل غير الرسمية المعنية بالتخط -8

االستراتيجي والمساعدة الفنية بحث الحاجة إلى إجراءات خاصة بإعداد الخطط واالستعراض 
 :وأوصت جماعة العمل بما يلي. وتقييم إجراءات الميزانية

فتحدد (أولويات برنامج العمل للسنة التالية تحدد الهيئة المؤقتة : نيسان/ أبريل،1الخطوة 
وتطلعها األمانة على الميزانية ) 2004ولويات العام  أ2003الهيئة المؤقتة مثًال في عام 

ثم تطلب الهيئة المؤقتة الموافقة على الميزانية المقترحة ألي من ). 2003(الراهنة للمنظمة 
 .أنشطة حساب األمانة

 
 :استنادًا إلى) 2004( تقّدر األمانة تكاليف برنامج العمل المقبل ،2الخطوة 

دًا إلى االشتراآات المتوقعة أو المعروفة في المنظمة تكاليف المهام الرئيسية استنا •
 ،)شرط اتخاذ مؤتمر المنظمة قرارًا بهذا الشأن(

 .التكاليف اإلضافية المتوقعة لتنفيذ برنامج العمل المطلوب •
 

تستعرض جماعة العمل ميزانية البرنامج التي أعدتها : تشرين األول/ أآتوبر،3الخطوة 
آما توصي جماعة العمل ببرنامج .  بإدخال التعديالت الالزمةوتوصي) 2004لعام (األمانة 

 ).2005(عمل جديد للسنة التالية 
 

تستعرض هيئة المكتب توصيات : آانون األول/ ديسمبر–تشرين الثاني / نوفمبر،4الخطوة 
بالنسبة إلى التمويل الرئيسي للمنظمة وحسابات األمانة وتوافق ) 2005لعام (جماعة العمل 

أو الموافقة ) التمويل الرئيسي للمنظمة(راح يعرض على الهيئة المؤقتة لدراسته على اقت
 ).حسابات األمانة(عليه 

 
أعاله آلما أمكن ذلك؛ لكن ال بد من وحاولت األمانة في هذه الورقة اتباع التوصيات  -9

آما .  التقريراالعتراف أّن أي قرار لم يكن قد اتخذ بعد بشأن التمويل من المنظمة عند إعداد هذا
ل وجود حساب أمانة مستقّل ضترغب األمانة في اإلشارة إلى فائدة اإلجراءات الموصى بها بف

 ). أعاله7أنظر الفقرة (
 

  2002 تنفيذ برنامج العمل لعام –جيم 
 

. 2002في دورتها الخامسة برنامج العمل لعام لتدابير الصحة النباتية أقّرت الهيئة المؤقتة  -10
وآان هذا . ر تحقيق عدد من النتائج المرجّوة بسبب عدم توافر الموارد المالية الكافيةلكن تعّذ

 برنامج طموح جدًا مقارنة مع الموارد المتاحة 2002فبرنامج العمل لعام : النقص متوّقعًا نوعًا ما
أّن آلفة عقد دورة الهيئة تضاف إلى ذلك عوامل أخرى منها و. في البرنامج العادي للمنظمة

المؤقتة فاقت التوقعات بسبب العدد الكبير من الوثائق المترجمة والجلسات اإلضافية التي تخللت 
.  التابعة لها7ولم تحتسب في الميزانية جلسة إضافية للجنة المعايير وأخرى لمجموعة الـ. االجتماع
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نشطة  لبعض اجتماعات جماعة العمل وغيرها من األ مسبقًالكن لحسن الحظ أنه جرى التحضير
 أرجأت ثالث جماعات عمل معنية بالمعايير ع هيئة المكتب،وبعدما تشاورت األمانة م. 2001عام 

المنفذ الدولي للصحة النباتية الدولية لتدابير الصحة النباتية وألغت اجتماعًا مخصصًا الستعراض 
اتات والدورات وألغت مشارآة األمانة في العديد من اجتماعات المنظمات اإلقليمية لوقاية النب

) خارجي للمشارآة فيهاالتمويل الإال في حال توافر (التدريبية التي تنظمها منظمة التجارة العالمية 
 ذلك، فاق اإلنفاق ومع". الكتاب األخضر" عدد المعايير الجديدة المطبوعة على شكل خّفضتو

دة إلى إدارة وقاية المستوى المتوقع وعملت المنظمة على احتوائه من خالل إرسال موارد جدي
 .النباتات وإلى مصلحة الزراعة

 
النتائج آما يرد استعراض آامل لبرنامج العمل و. وترد في ما يلي مختلف أنشطة األمانة -11

الوثيقة ( جدول األعمال المؤقت للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية  من4المرجوة منه في البند 
ICPM 03/1 .(ادًا إلى النتائج الرئيسية آما حددها برنامج العمل والميزانية وتظهر األنشطة استن

 . في المنظمة2003-2002للفترة 
 

 التوحيد
 

 .2002آذار / مارس15 إلى 11 اجتماعًا لها من  لتدابير الصحة النباتيةعقدت الهيئة المؤقتة -12
تشرين /نوفمبرأيار وفي /وعقدت لجنة المعايير بكامل أعضائها اجتماعين لها في مايو -13

 التي اختارتها لجنة المعايير من بين األعضاء في دورتها األولى، فقد 7أما مجموعة الـ. الثاني
وعقدت ثالث . تشرين الثاني/عقدت اجتماعًا لها قبل االجتماع الثاني للجنة المعايير في نوفمبر

لحية المحورة وراثيًا تحليل مخاطر اآلفات بالنسبة إلى الكائنات ا: جماعات عمل اجتماعات لها
؛ آفاءة التدابير؛ وجماعة العمل ) توافر الموارد من البرنامج العاديعدم نظرًا إلى آندابتمويل من (

 . بما في ذلك إعداد مشروع ملحق عن األهمية االقتصادية المحتملة-المعنية بقائمة المصطلحات 
 
خاصة باستيراد وإطالق العوامل مدونة السلوك ال:  من المعايير الدولية3النشرة رقم  -14

فكان باإلمكان بالتالي البدء . تؤثر مباشرة على صيانة التنوع الحيوياألجنبية للمكافحة البيولوجية 
 من خالل مجاالت األولوية للعمل المتعدد التخصصات في  هذه النشرةبتنفيذ أنشطة تحديث

 .المنظمة
 
تراتيجي والمساعدة الفنية اجتماعًا لها في عقدت جماعة العمل المعنية بالتخطيط االسو -15

 .تشرين األول/أآتوبر
 
وعقدت اجتماعات لمناقشة مشاريع المعايير في جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا والبحر  -16

 2001وأمنت نيوزيلندا التمويل لالجتماع األول بينما جرى التعاقد من الباطن مسبقًا عام . الكاريبي
ووّفرت األمانة أيضًا الدعم الفني لنفس النشاط في أمريكا الالتينية . خرينللتحضير لالجتماعين اآل

 .بتمويل مباشر من الواليات المتحدة األمريكية
 

 تبادل المعلومات
 

تواصلت عملية تطوير المنفذ الدولي للصحة النباتية ويرد تقرير آامل عن الموضوع في  -17
ولم يكن باإلمكان عقد اجتماع لجماعة دعم المنفذ جدًا وبقي التمويل محدودًا . ICPM 03/6الوثيقة 
وهو . تشرين الثاني/ ومّولت آندا استقدام أحد العلماء الزائرين اعتبارًا من شهر نوفمبر.الدولي

 العمل على منفذ المعلومات عن سالمة استمّرو. يساهم إسهامًا آبيرًا في تطوير المنفذ الدولي
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وتتولى .  جزءًا أساسيًا فيه يشكل المنفذ الدولي للصحة النباتيةاألغذية والصحة الزراعية الذي
 . االتفاقية الدولية لوقاية النباتات رئاسة النظام بأآمله

 
 وآتّيب عنها وترجمتهما وطباعتهما دليل االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتوأعيد إصدار  -18

 .باللغات الخمس
 

 المساعدة الفنية وبناء القدرات
 

واستخدم التقييم بشكل مكّثف في . تواصل العمل على تطوير تقييم قدرات الصحة النباتية -19
وسمح التمويل من برنامج الوقاية من الخسائر الغذائية . مشاريع برنامج التعاون الفني في المنظمة

 .بمتابعة تطوير التقييم وبعقد اجتماع لجماعة الخبراء المعنية بتقييم قدرات الصحة النباتية
 

 مرفق إنشاءانة في وشارآت األم. واستمر تقديم المساعدة الفنية والدعم لبناء القدرات -20
 في منظمة التجارة العالمية وهو مشروع مشترك بين منظمة لوضع المعايير وتنمية التجارة

األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي والمنظمة العالمية لصحة الحيوان 
 وستعرض .مة التجارة العالمية بمشارآة الدستور الغذائي واالتفاقية الدولية لوقاية النباتاتومنظ

أنشطة آما وضعت األمانة خبراتها بتصّرف . على االجتماع الورقة المفهومية إلنشاء المرفق
 .التدريب في منظمة التجارة العالمية

 
لبرنامج بشأن المساعدة الفنية وبناء  في إعداد وثيقة شاملة عن ا أيضًاشارآت األمانةو -21

القدرات في مجاالت التكنولوجيا الحيوية وسالمة األغذية وصحة الحيوان وصحة النبات والذي 
 .أعّد بمبادرة من المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة

 
 التنسيق بين المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات واالتصاالت

 
ض اجتماعات اتفاقية التنوع البيولوجي ولجنة تدابير الصحة شارآت األمانة في بع -22

 .والصحة النباتية في منظمة التجارة العالمية
 

 .2002آانون األول /وعقدت المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات اجتماعًا لها في ديسمبر -23
 

  الموارد من خارج الميزانية –دال 
 

خارج الميزانية لتنظيم جماعة العمل المعنية بتحليل قّدمت آندا الموارد من ، 2000عام  -24
جرى تأمين أحد الموظفين وأموال مخاطر اآلفات بالنسبة إلى الكائنات المحورة وراثيًا، بينما 

وأوفدت نيوزيلندا أحد الموظفين في إطار . تشرين الثاني/التشغيل لسنة واحدة اعتبارًا من نوفمبر
آما قّدمت نيوزيلندا األموال لعقد . شباط/مة حتى شهر فبرايربرنامج تبادل الموظفين في المنظ

وواصلت . اجتماع لتقييم مشاريع المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية في جنوب شرق آسيا
أرسلت المملكة المتحدة أحد و. الواليات المتحدة األمريكية تمويل مسؤول فني مزامل للسنة الجارية

وبدأ . تشرين األول/رـة اعتبارًا من أآتوبـج تبادل الموظفين في المنظمـالموظفين في إطار برنام
ه بتمويل من ـم قدرات الصحة النباتية وتطبيقـذ مشروع لدعم تطوير تقييـآب تنفي/في أغسطس

 دوالر أمريكي لمدة 422 000ر ما مجموعه ـويتواف. حساب األمانة للوقاية من الخسائر الغذائية
 .سنتين

 
  2003 والموارد األخرى المتوافرة لسنة 2003نية  ميزا–هاء 
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وتعطي هذه األنشطة . ت جماعة العمل في دورتها الرابعة باألنشطة ذات األولويةـأوص -25

آما يجب متابعة . بالدرجة األولى توجيهات لوضع المعايير واالتصاالت والتخطيط االستراتيجي
سيما تطوير تقييم قدرات الصحة النباتية ودعم أنشطة تبادل المعلومات والمساعدة الفنية، ال 

 .خرىالمساعدة الفنية وبناء القدرات في المنظمة وبالتعاون مع المنظمات األ
 

وال تظهر . 2 في الجدول 2003وترد الموارد اإلجمالية من البرنامج العادي المتوافرة لسنة  -26
نية في بحسب التوجهات االستراتيجية بل بحسب النتائج الرئيسية التي حددها برنامج العمل والميزا

وقد فاقت الميزانية ما آان متوقعًا في برنامج العمل والميزانية الذي . 2003-2002المنظمة للفترة 
اتات لتلبية احتياجات وجرت تحويالت داخل إدارة وقاية النب. 2003-2002جرى إقراره للفترة 

. االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وردًا على المناقشات في لجنة البرنامج وفي مجلس المنظمة
 :وتجدر اإلشارة إلى القضايا التالية

 
 :التوحيد

 .قد تكون التكاليف الخاصة بالهيئة المؤقتة أعلى مما هو متوقع -
 .من المتوقع تأليف ثالث أو أربع جماعات عمل -
 .ال تمويل من البرنامج العادي لجماعات العمل اإلقليمية لمناقشة مشاريع المعايير -

 
 :المعلومات

ليل من التمويل من البرنامج العادي لزيادة فرص الوصول إلى المنفذ الدولي يتوافر الق -
 .مما يحد آثيرًا من فعالية المنفذللصحة النباتية من البلدان النامية 

 .ميزانية إلعداد الكتيباتيخصص مبلغ صغير في ال -
 

 :المساعدة الفنية
تغطية تكاليف تقييم قدرات الصحة النباتية آاملة من األموال من خارج من المتوقع  -

 .الميزانية، بما في ذلك التدريب
 لكن ،االتصاالت مع المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات ومع المنظمات الدولية هامة -

 .ى الالزمالحد األدنيجب أن تقتصر على 
سيكون الدعم المقّدم إلى هيئة وقاية النباتات في آسيا والمحيط الهادي وإلى الهيئة  -

ن الجهازين سيعقدان إ حيث 2003الدائمة لجنوب المحيط الهادي مرتفعًا نسبيًا عام 
 .2003اجتماعهما السنوي عام 

 
  2003 الموارد من خارج الميزانية المتوافرة لسنة –واو 

 
 : أعّدت هذه الورقة، آانت الموارد المتوافرة من خارج الميزانية على النحو التاليعندما -27

وال   - ى جانب أم ة إل ي المنظم ادل ف امج التب ار برن ي إط دًا ف ًا واح دا موظف ة آن ؤّمن حكوم ت
 .2003تشرين األول /التشغيل حتى أآتوبر

ل      تؤّمن المملكة المتحدة موظفًا واحدًا في إطار برنامج التباد         - ى أبري نيسان  /ل في المنظمة حت
2003. 

ة     - ة األوروبي ّدمت المجموع ارة (ق ة التج دان   75 000) مديري ارآة البل ي لمش  دوالر أمريك
ة      . النامية في وضع المعايير    ة في الهيئ دان المتقدم وتستخدم هذه األموال لزيادة مشارآة البل

 .المؤقتة
صحة النباتية وتطبيقه بتمويل من حساب  سيتواصل تنفيذ مشروع دعم تطوير تقييم قدرات ال        -

 .األمانة في المنظمة للوقاية من الخسائر الغذائية
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و            - ى يوني ة لموظف فني مزامل حت وال الالزم ران  /أّمنت حكومة الواليات المتحدة األم حزي
2003. 

 .سوف توفد حكومة اليابان مسؤوًال فنيًا مزامًال واحدًا -
 

  2005-2004ة  الموارد الالزمة في الفتر– اىز
 

وافقت الهيئة المؤقتة في دورتها الرابعة على وجوب أن تعّد األمانة تحليًال ماليًا للموارد  -28
المخصصة للتوجهات االستراتيجية ألغراض إعداد خطة األعمال وتحديثها ولتيسير المناقشات 

مال الذي يضّم هيئة وقد عقد الفريق المعني بخطة األع. بشأن التخطيط االستراتيجي في المستقبل
حزيران في المنظمة إلعداد خطة األعمال /اجتماعًا له في يونيو) آندا (Carberryالمكتب والسيد 

الموارد المخصصة ألمانة االتفاقية  وتوصي الخطة بزيادة ).ICPM 03/16الملحق األول بالوثيقة (
 الميزانية الموازية المحتملة 4وترد في الجدول . مريكي في السنة دوالر أ1 000 000الدولية بنحو 

وتلحظ الميزانية الموارد الالزمة للموظفين وغير الموظفين . ع تفاصيل إضافية في خطة األعمالم
 :صلتحقيق عدد محدد من النتائج بالنسبة إلى التوجهات االستراتيجية الستة، وبنوع خا

 
 تدابير الصحة النباتيةتنفيذ معايير دولية لرصد وضع وإقرار و: 1االستراتيجي التوجه 

 الدورة السنوية للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية -
 لجنة المعايير -
 ستة اجتماعات لجماعات العمل -
 االجتماعات اإلقليمية لجماعات العمل لمناقشة مشاريع المعايير الجديدة -
 تيسير إعداد وثائق تفسيرية للمعايير -
العمل المعنية بالتخطيط االستراتيجي التخطيط المنتظم لألنشطة من خالل جماعة  -

 والمساعدة الفنية أو آلية شبيهة
 

 تبادل المعلومات: 2التوجه االستراتيجي 
 تطوير المنفذ الدولي لتدابير الصحة النباتية وصيانته -
 القدرة على الحصول على االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واستخدامهاتعزيز  -

 
 

 ية المنازعاتتسو: 3التوجه االستراتيجي 
  ال يمكن توّقع سوى الوقت المحدد للموظفين–يصعب توّقع األنشطة  -

 
تطوير قدرات األعضاء في مجال الصحة النباتية، بتشجيع تقديم : 4التوجه االستراتيجي 
 المساعدات الفنية لهم

تطوير واالحتفاظ بطرق وأدوات لتقييم االحتياجات وأدوات التدريب ال سيما في  -
 )تقييم قدرات التقييم(لنامية البلدان ا

 
 االحتفاظ بإطار إداري فعال يتسم بالكفاءة: 5التوجه االستراتيجي 

 
تدعيم االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والتعاون مع المنظمات : 6التوجه االستراتيجي 

 الدولية األخرى 
 والتنسيق بين الترويج لالتفاقية الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة -

 المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات
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 : خاص بتوظيفبوجهوتسمح . وتلحظ الميزانية أيضًا زيادة عدد الموظفين -29
 أمين بدوام آامل -
 ثالثة مسؤولين فنيين إضافيين -
 .موظف واحد من فئة الخدمة العامة -

 
 السيناريوهات المحتملة من الميزانية العادية للمنظمة –حاء 

 
تغطية نصف تكاليف   في المنظمة2009-2004لحظت الخطة المتوسطة األجل للفترة  -30

 فيما أشير إلى آامل المبلغ للفترة 2005-2004الزيادات التي تتعدى المستويات الحالية في الفترة 
 .ومما ال شك فيه أّن هذه الزيادات تتوقف على زيادة الميزانية اإلجمالية للمنظمة. 2006-2007

 
 2002أيلول  /ل في سبتمبرـة األجـوناقشت لجنة البرنامج في المنظمة الخطة المتوسط -31

ا أيد ـآم. ة األعمالـة الدولية استنادًا إلى خطـادة الموارد المخصصة لالتفاقيـوأّيدت بشّدة زي
 /آتوبر أ28ه الثالثة والعشرين بعد المائة المنعقدة من ـفي دورتة ـذه التوصيـًا هـبشدة أيضالمجلس 

 ).CL 123/REP-Revisedة ـ من الوثيق75الفقرة  (2002تشرين الثاني / نوفمبر2تشرين األول إلى 
 

، ال سيما في ما يتعلق 2005-2004 ميزانية المنظمة للفترة المالية حجمولم يجر بعد تحديد  -32
ة تتخطى مستوى إذا لم تكن هناك أية زيادة في الميزانيو. 2003-2002بزيادة محتملة في الفترة 

 زيادة قدرها 2005-2004التضخم، تقترح أمانة المنظمة في موجز خطة العمل والميزانية للفترة 
 دوالر أمريكي في الفترة المالية من خالل تحويل داخلي للموارد، داخل إدارة وقاية 500 000

 موظف واحد زيادة وهذا من شأنه المساعدة على. النباتات وفي مصلحة الزراعة على حد سواء
فتعود النتائج بالتالي إلى مستواها في عام .  الموارد المخصصة لغير الموظفينوآذلكفي األمانة 

 يكون باإلمكان تنفيذ العديد من لكن رغم زيادة الموارد، لن.  أآثر لكن على أساس مستدام2003
طلق عليها اسم  هذه الميزانية التي ي3وترد في الجدول . األنشطة المحددة في خطة األعمال

مع أنها تلحظ نموًا محدودًا في الموارد الخاصة " صفريالحقيقي النمو ال  معدلالميزانية ذات"
 .باألنشطة المبّينة في هذه الوثيقة

 
نمو ( الزيادات في ميزانية الفترة المالية في المنظمة مستوى التضخم توفي حال تخط -33

ي من األولوية لالتفاقية الدولية من خالل  المستوى العالمنظمة اإلبقاء على، تقترح أمانة ال)حقيقي
 . 4وترد الميزانية في الجدول . تغطية ميزانية خطة األعمال آاملة

 
 :ويرجى من الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية أن -34

عليه، ال سيما الشكل الجديد لرفع تبدي مالحظاتها  بالتقرير عن الميزانية وتأخذ علمًا -1
 .التقارير عن الميزانية
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 )بالدوالر األمريكي (2002اإلنفاق المؤقت سنة : 1الجدول 

 التجهيزات 4السفر 3العقود2االستشاريون الموظفون 
مصروفات 

التشغيل العامة

المبالغ 

 5المسترجعة
المجموع لغير 
 المجموع الموظفين

827 800695 901487 545246 99210 8983 146127 31833 02765 208 التوحيد

119 953122 58017 17725010 9454 00101 1661 104 تبادل المعلومات

852 492135 3440148022 3600022 113 التعاون واالتصاالت

58500000 440021 3177 126 المساعدة الفنية

798 245953 481528 943257 16910 7728 146173 75933 87073 551 المجموع

 

                                                      
  بما في ذلك مكون خاص بترجمة المعايير–االستشاريون  2
  بما في ذلك المطبوعات–العقود  3
  بما في ذلك مكون خاص بتقييم المعايير إقليميًا ومكون خاص بجماعة العمل المعنية بالكفاءة–السفر  4
 ة والزراعة لبدالت الخدمات المقدمة داخل المنظمة وهو يشمل تكاليف الترجمة التحريرية والفورية للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية النظام الخاص بمنظمة األغذي–المبالغ المسترجعة  5
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 )بالدوالر األمريكي (2003الميزانية المؤقتة لسنة : 2الجدول 

 التجهيزات السفر العقود االستشاريون 
مصروفات 
التشغيل 
 العامة

المبالغ 
 المسترجعة

غير 
 الموظفين

غير 
 المجموع الموظفون الموظفين

113 313562 800205 356 التوحيد
ة المؤق دابير الصحة الهيئ ة لت ت

700000 000131 200120 0005004 0003 0001 3 النباتية
 لجنة المعايير 
  1 000060 0002 0001 60050065 100000

800000 00004 000003 00030 15 )المطبوعات(المعايير 
000000 00000095 00015 080  جماعات العمل
ة ا ة جماع ل المعني لعم

تراتيجي   التخطيط االس ب
000000 000017 00002 0015 والمساعدة الفنية
0000000000 التقييم/المعايير اإلقليمية
946 946212 000120 000000092 تبادل المعلومات

000000 000062 0002 0005 000015 40 المنفذ الدولي للصحة النباتية
000000 00000010 0010 زيادة إمكانية الوصول

000000 00000010 0010 التعاون بين الوآاالت 
000000 000000010 0005 5 الكتّيبات

868 368135 500110 000000025 المساعدة الفنية
500000 00008 5001 5002 50002 2 تقييم قدرات الصحة النباتية 

000000 0000012 0002 0010 تعزيز المساعدة الفنية
000000 0000005 005 المشارآة 
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        تابع،)بالدوالر األمريكي (2003الميزانية المؤقتة لسنة : 2الجدول 

 التجهيزات السفر العقود االستشاريون 
مصروفات 
التشغيل 
 العامة

المبالغ 
 المسترجعة

غير 
 الموظفين

غير 
 المجموع الموظفون الموظفين

 
973 473175 500122 000000053 االتصاالت

ة    ات اإلقليمي اع المنظم اجتم
000000 000016 00001 0015 لوقاية النباتات

000000 000027 00002 0025 االتصاالت 
ة النب  ة وقاي م هيئ ي  دع ات ف ات

ادي   يط اله يا والمح ة /آس الهيئ
500000 0000500010 0010الدائمة لجنوب المحيط الهادي

900 086 1001 800559 600527 500484 300120 00017 50012 000195 500116 66 المجموع
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 )بالدوالر األمريكي (2005-2004صفري للفترة الحقيقي النمو المعدل الميزانية المؤقتة ذات : 3الجدول 

 التجهيزات السفر العقوداالستشاريون 
مصروفات 
التشغيل 
 العامة

المبالغ 
 المسترجعة

غير 
 الموظفين

آلفة 
 الموظفين

غير 
التوج/الموظفين
 ه

التوجها/الجموع
 ت

738 101 0001 738739 0000000362 1التوجه 
دابير   ة لت ة المؤقت الهيئ

000000 000323 000295 00004 0006 0002 16 الصحة النباتية
000000 0000134 00002 0000130 2 لجنة المعايير

000000 000092 000002 00060 30 )المطبوعات(المعايير 
000000 000000190 00030 0160 جماعات العمل

0000000000 االجتماعات اإلقليمية
477 000480 477182 0000000298 2التوجه 

000000 0000142 0004 0008 000030 100 تبادل المعلومات
000000 00000040 0040 زيادة إمكانية الوصول

642 642012 000000012 3التوجه 
556 000209 55675 0000000134 4التوجه 

000000 00000043 00020 023 قدرات الصحة النباتيةتقييم 
000000 00000032 0032 تعزيز المساعدة الفنية

945 000206 94557 000149 000057 00018 0009 0030 5التوجه 
718 000171 71890 000000081 6التوجه 

000000 00000050 0050 االتصاالت الدولية
000000 00000020 000010 10 نتشاراال

ة    ة لوقاي ات اإلقليمي المنظم
000000 00000020 0020 النباتات
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دول  ة ذات: 3الج ة المؤقت دلالميزاني و ال  مع يالنم فري ال حقيق رة ص دوالر (2005-2004للفت بال
 ، تابع)األمريكي

    

 التجهيزات السفر عقودالاالستشاريون 
مصروفات 
التشغيل 
 العامة

المبالغ 
 المسترجعة

غير 
 الموظفين

آلفة 
 الموظفين

غير 
التوج/الموظفين
 ه

التوجها/الجموع
 ت

 
ة    ات اإلقليمي م المنظم دع

770 00043 77030 00013 00000030 0030 لوقاية النباتات
 

276 2760256 0000000256 دعم المشاريع
 

122 483 0002 173 1221 310 0001 173 0001 000295 00030 00017 000428 000245 158 الجموع
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 )بالدوالر األمريكي (2005-2004 للفترة حقيقيالنمو المعدل الميزانية المؤقتة ذات : 4الجدول 

 التجهيزات السفر العقود االستشاريون 
مصروفات 
التشغيل 
 العامة

المبالغ 
آلفة  الجموع المسترجعة

 الموظفين
غير 
التوج/الموظفين
 ه

التوجها/الجموع
 ت

 1التوجه 
دابير   ة لت ة المؤقت الهيئ

663 012 0002 495 6631 000517 000425 000370 000010 00040 05 الصحة النباتية
000000 0000134 00004 00130 لجنة المعايير

000000 0000000170 000100 70 )المطبوعات(المعايير 
000000 0000404 00004 000100 0300 جماعات العمل

000000 0000362 00002 0000310 50 االجتماعات اإلقليمية
 2التوجه 

522 000742 521284 000458 0000238 00010 00010 00020 000100 98 تبادل المعلومات
000000 00000046 000044 2 زيادة إمكانية الوصول

150 150018 000000018 3التوجه 
 4التوجه 

حة    درات الص يم ق تقي
510 000362 510156 000206 000000126 000026 100 النباتية
000000 00000030 000020 10 المساعدة الفنيةتعزيز 

518 000290 51869 000221 000069 00049 00020 5التوجه 
 6التوجه 

109 000274 109104 000170 00000060 0060 االتصاالت الدولية
000000 00000024 00004 20 االنتشار

ات اإل ة المنظم ة لوقاي قليمي
000000 000020 000010 0010 النباتات



15 ICPM 03/4 
 

ICPM2003\Y8594a 

 
    ، تابع)بالدوالر األمريكي (2005-2004 للفترة حقيقيالنمو الالميزانية المؤقتة ذات معدل : 4الجدول 

 التجهيزات السفر العقود االستشاريون 
مصروفات 
التشغيل 
 العامة

المبالغ 
آلفة  الجموع المسترجعة

 نالموظفي
 aغير
التوج/الموظفين
 ه

التوجها/الجموع
 ت

 
ة   ات اإلقليمي م المنظم دع

770 770013 000000013 لوقاية النباتات
 

816 8160283 0000000283 الدعم الميداني
 

058 998 0003 108 0572 900 00018 108 0002 000370 00089 00030 000764 000505 350 الجموع
 


