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  النباتيةةلتدابير الصحالهيئة المؤقتة 

 السادسةالدورة 

 2/4/2004-29/3روما، 

 حساب األمانة الخاص

  من جدول األعمال المؤقت5-8البند 
 
ة                     -1 اء حساب أمان ى إنش ا الخامسة عل ي دورته وافقت الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية ف

 :خاص ضمن شروط العمل األساسية التالية
 

 .تصر استخدامه لما يعود بالفائدة المباشرة على البلدان الناميةيق -1
 . طابع مكمِّلوتمويل ذ -2
وة الواجب      -3 ائج المرج ار النت ؤولية اختي ة مس دابير الصحة النباتي ة لت ة المؤقت ل الهيئ تتحم

 .تمويلها من هذا المصدر
 . قبول المساهمات الطوعية فقط -4

 
ي الملحق   ي و -2 م الخ1رد ف ي وافقت        للعل ة الخاص الت ة لحساب األمان ة المالي طوط التوجيهي

ة    ا الخامس ي دورته ة ف ة المؤقت ا الهيئ ات    . عليه ة الترتيب ة والزراع ة األغذي تكملت منظم د اس وق
 . الحساب هذااإلدارية إلنشاء

 
ة    -3 ذه الورق داد ه ى إع دا حت ت نيوزيلن مبر (وآان ع ديس ي مطل انون األول /ف د ،)2003آ  البل

دي 50 000(لذي ساهم في حساب األمانة الخاص   الوحيد ا  دان     ،) دوالر نيوزيلن ددًا من البل  مع أّن ع
دورها     اهمات ب ديم مس ة تق ي إمكاني ا تبحث ف ى أنه ارت إل د أش ت ق رى آان تقدم. األخ ة وس  األمان

ة                 ة المؤقت اع الهيئ رح  . معلومات محّدثة عن المساهمات في حساب األمانة الخاص خالل اجتم وتقت
ة ة الخاص  األمان اب األمان ي حس اهمة ف ا المس رّوج لمزاي تراتيجية ت مل .  وضع اس ع أن تش ويتوّق
 . مع الجهات المانحة المحتملةللتعاملنهج مباشر يجية إعداد مواد ترويجية وإتباع االسترات

 
د   -4 ة ق اعدة الفني تراتيجي والمس التخطيط االس ة ب مية المعني ر الرس ل غي ة العم وآانت جماع

ي أآ وبرناقشت ف انون األول /ت اص  ، 2003آ ة الخ اب األمان ن حس ل م ات التموي وأوصت . أولوي
ة              ي اجتماعات الهيئ جماعة العمل بإعطاء األولوية القصوى لإلنفاق من حساب األمانة للمشارآة ف

ة            دابير الصحة النباتي ة لت وأوصت  . المؤقتة وفي حلقات العمل اإلقليمية عن مشاريع المعايير الدولي
ة العم دره  جماع غ ق أمين   500 000ل بتخصيص أول مبل ع ت طة، م ك األنش ى تل ي إل  دوالر أمريك
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 يتعدى  أالآما أوصت جماعة العمل . تبادل المعلوماتي لتقييم قدرات الصحة النباتية و تمويل إضاف 
ة   30التمويل لتقييم قدرات الصحة النباتية وتبادل المعلومات وتكاليف التشغيل العامة نسبة       ي المائ  ف

 . المجموعمن 
 
رد في الجدول التالي النسب المئوية المقترحة لألموال المخصصة لمختلف األنشطة مع                يو -5

درات   . مراعاة توصيات جماعة العمل    إال أّن اإلنفاق من حساب األمانة الخاص لتنفيذ أنشطة تقييم ق
 .  دوالر أمريكي500 000الصحة النباتية وتبادل المعلومات لن يبدأ ما لم تتعدَّ المساهمات مبلغ 

 
األموال المخصصة النشاط

  أنشطة وضع المعايير
 %30 السفر للمشارآة في اجتماعات الهيئة المؤقتة 

ات  ايير وجماع ة المع ات لجن ي اجتماع ارآة ف المش
 %10 العمل المتخصصة

ايير     اريع المع ن مش ة ع ة اإلقليمي اورات الفني المش
 %30 الدولية

  اتيةتقييم قدرات الصحة النب
 %4 االستشاريون

 %11 )الخبراء القطريون+ الموظفون (السفر 
  تبادل المعلومات
 %6 االستشاريون

 %5 )الخبراء القطريون+ الموظفون (السفر 
 %4 تكاليف التشغيل العامة

 
 :ويرجى من الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية أن -6
 

ق  -1 تراتيتواف ة اس ّد األمان ى أن تع ات   عل ة الخاص وتشجيع الجه رويج لحساب األمان جية للت
 .المانحة على المساهمة فيه

تراتيجي والمساعدة                توافق -2 التخطيط االس ة ب  على توصية جماعة العمل غير الرسمية المعني
ة    500 000الفنية بشأن استخدام أول مبلغ    ي اجتماعات الهيئ  دوالر أمريكي لدعم المشارآة ف

يم   لعمل اإلقليمية عن مشاريع المعايير مع تخصيص أموال إضافي        المؤقتة وفي حلقات ا    ة لتقي
 .تبادل المعلوماتقدرات الصحة النباتية و

ق -3 التخطيط         تواف ة ب مية المعني ر الرس ل غي ة العم ل جماع ة العم ية جماع ى توص  عل
ة     ى االستراتيجي والمساعدة الفني ادل      أال يتعدى    عل ة وتب درات الصحة النباتي يم ق ل تقي  تموي

 . في المائة من مجموع المساهمات30المعلومات وتكاليف التشغيل العامة نسبة 
 .  على النسب المئوية لتخصيص األموال لمختلف األنشطة آما تظهر في الجدولتوافق -4
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 1الملحق 

 لحساب األمانة الخاصالخطوط التوجيهية المالية 
 لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 النطاق  -أوال 
 
 :يهدف الحساب إلى توفير موارد للبلدان النامية -1
 

 ،من خالل مشارآتها في اجتماعات وضع المعايير -1
 ،من خالل المشارآة في برنامج تدريبي وتبادل المعلومات في االنترنت -2
 ، إقليمية عن مشروعات المعايير وتنفيذ المعاييرمن خالل حلقات عمل -3
ات للب -4 ن خالل وضع التوجيه ة  م ية والتنظيمي ب المؤسس يم الجوان ي تقي تخدامها ف دان الس ل

 ،لنظمها القطرية للصحة النباتية
ة وصياغة     -5 درات الصحة النباتي يم ق تخدام تقي ى اس رادى عل جيع األعضاء ف ن خالل تش م

 ،خططها القطرية للصحة النباتية
 .لنباتيةمن خالل أي مشروع آخر توافق عليه الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة ا -6

 
 التطبيق  – ثانيا

 
تنظم هذه الخطوط التوجيهية اإلدارة المالية لحساب األمانة الخاص لالتفاقية الدولية لوقاية  -2

 .النباتات
 
طبق هذه الخطوط التوجيهية على نشاطات حساب األمانة الخاص فيما يتصل بالمسائل ت -3

 .التي ال تغطيها الالئحة المالية للمنظمة واجراءتها بشأن حسابات األمانة

 
 الفترة المالية  – ثالثا

 
 .تكون الفترة المالية سنة تقويمية واحدة -4
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 الميزانية  – رابعا
 
ديرات الميزانية لعرضها على دورة الهيئة التي تعقد في السنة السابقة تعد أمانة الهيئة تق -5

 .للسنة المالية التي تغطيها الميزانية
 
تقوم جماعة العمل المعنية بالتخطيط االستراتيجي والمساعدة الفنية باستعراض تقديرات  -6

 . اعتمادها من قبل الهيئةالميزانية قبل عرضها على الهيئة لدراستها، وتقدم توصياتها النهائية بشأن
 
يوما على األقل من افتتاح دورة الهيئة  60 توزع الميزانية على جميع أعضاء الهيئة قبل -7

 .التي ستعتمد فيها الميزانية
 
 أنه إذا لم يتسن، ،شريطة،تعتمد الهيئة ميزانية حساب األمانة الخاص باتفاق عام ألعضائها  -8

 اتفاق عام أثناء مسار الدورة، تطرح المسألة للتصويت وتعتمد لىإبعد بذل آافة الجهود، التوصل 
 .الميزانية بأغلبية ثلثي األعضاء

 
تغطى تقديرات الميزانية اإليرادات والمصروفات للفترة المالية المرتبطة بها، وتقدم  -9

 .محسوبة بالدوالرات األمريكية
 
فترة المالية مع تفصيالت المعلومات ينبغي أن تعكس تقديرات الميزانية برنامج العمل لل -10

والبيانات المالئمة، وأن تتضمن برنامج العمل والمعلومات األخرى، والمالحق أو البيانات 
 .التفسيرية حسبما تطلبه الهيئة

 
الميزانية المتعلقة بالمساهمات الطوعية من األعضاء، وغير األعضاء  :تتألف الميزانية من -11

آما . من المصروفات المحملة على حساب األمانة الخاص، وفقا لنطاقهوالمساهمين اآلخرين، و
ينبغي أن تشير الميزانية، على النحو المالئم، إلى المصروفات التي تتحملها المنظمة ويتحملها 

 .حساب األمانة العام فيما يتعلق باألموال التي تتاح خالل الفترة المالية
 
 :مانة الخاص للفترة المالية من اعتمادات ألجلينبغي أن تتألف ميزانية حساب األ -12
 

ة يساوى              -1 ا المنظم ي تتحمله  4.5المصروفات اإلدارية، بما في ذلك مبلغ لتغطية التكاليف الت
 .في المائة من حساب األمانة الخاص للهيئة

رد           . مصروفات أنشطة الهيئة   -2 ي مجموع مف اب، ف ويجوز عرض التقديرات في إطار هذا الب
ط، ول ا  فق ا باعتباره ق عليه ين ويواف ل مشروع مع ديرات تفصيلية لك د تق ن تع تفاصيل "ك
 .للميزانية" تكميلية

 
تعتمد الهيئة ميزانية حساب األمانة الخاص متضمنة ما قد تراه : المصروفات غير المنظورة -13

 .الهيئة من التعديالت الضرورية
 
 .نة المالية في المنظمة بغرض العلمتعرض ميزانية حساب األمانة الخاص للهيئة على لج -14
 
 .تحدد الهيئة األولويات فيما بين المخرجات لتأخذ بعين االعتبار النقص المحتمل في التمويل -15
 

 توفير األموال   – خامسا
 
يجوز تقديم األموال على أساس طوعي من شتى المصادر، بما في ذلك األعضاء، وغير  -16

 .ومية واألشخاص الطبيعييناألعضاء، والكيانات غير الحك
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يقتصر الرصد الخاص لمساهمات فردية لمخرجات معينة، على تمويل تلك المخرجات التي  -17

 .أقرتها الهيئة
 
يرخص لألمين، بالتشاور مع هيئة المكتب، تمويل مصروفات مدرجة في الميزانية  -18

 .انية حساب األمانة الخاصلألغراض المبّينة في النطاق، من الرصيد غير الملتزم به من ميز
 
ينبغي على األمين أن يقر على الفور باستالم جميع التعهدات والمساهمات، ويبلغ األعضاء  -19

 .مرتين في آل سنة بأوضاع التعهدات والمساهمات
 

 األموال  – سادسا
 

تودع جميع المساهمات المحصلة في حساب أمانة بتوجيهات من الهيئة المؤقتة لتدابير  -20
 .الصحة النباتية، بما يتفق مع الالئحة المالية للمنظمة والئحتها العامة

 
فيما يتعلق بحساب األمانة، تحتفظ المنظمة بحساب عام تقيد له جميع المقبوضات من  -21

المساهمات التي سددت، والتي تغطى منها جميع المصروفات المحملة مقابل المبالغ المخصصة 
 .األمانة الخاصللميزانية السنوية لحساب 

 
 التقارير المالية  – سابعا

 
يقدم األمين للهيئة تقارير مالية عن حساب األمانة الخاص على أساس سنوي، تأخذ بعين  -22

 مع األهداف روابطوينبغي أن تتضمن هذه التقارير . االعتبار جميع الموارد المالية المتاحة للهيئة
 .ات االستراتيجية والمخرجات في عالقاتها بالتوجهاألنشطةو
 

 التعديالت  - ثامنا
 

 .يجوز للهيئة تعديل هذه الخطوط التوجيهية -23


