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  النباتيةةلتدابير الصحالهيئة المؤقتة 
 السادسةالدورة 

 2/4/2004-29/3 روما،
 التقرير المالى

 من جدول األعمال المؤقت 3-8البند 

وفر -1 ال   ت ة الخاصة بأعم ة الميزاني ة والزراع ة األغذي ي منظم ادي ف امج الع ة البرن  ميزاني
ات  ة النبات ة لوقاي ة الدولي أن االتفاقي ة بش ال،المنظم ة وتك ائف األمان امج . يف وظ ل البرن تّم تموي وي

 .العادي من خالل االشتراآات اإللزامية المقّدرة لكافة البلدان األعضاء
دة                     -2 ادي بع ا الع ة برنامجه ات من ميزاني ة النبات ة لوقاي وتدعم المنظمة تطبيق االتفاقية الدولي

 :طرق
ل وضع ال       : التمويل المباشر المتاح لألمانة    ) أ( ذا التموي ات، دعم        يتيح ه ادل المعلوم ايير، تب مع

رى      ات األخ االت بالمنظم اون واالتص ة والتع اعدة الفني ديم المس ار  . تق مل باختص أي يش
اريع    ي للمش دعم الفن ى ال ال باإلضافة إل ة األعم ي خط ددة ف تراتيجية المح ات االس التوجه

ذر    . والدعم من المقر إلى أمانات المنظمات اإلقليمية التي تقوم المنظمة بتشغيلها   ه يتع د أن بي
التمويل الالزم للمشارآة في الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية أو في أي اجتماع          أن يقدم   

 . حكومي دولي آخر
ل  ) ب( ه    تموي ذى ينفق ت ال بة الوق ل    نس ات للعم ة النبات ؤولو وقاي ى   مس طة الت واألنش

م    ى عمله ا ف طلعون به ة    يض ة الفرعي ة واإلقليمي ب اإلقليمي ي المكات ةا(ف رق : إلقليمي الش
الكاريبي، شمال  : األدنى، افريقيا، آسيا والمحيط الهادي، أمريكا الجنوبية؛ اإلقليمية الفرعية        

ة         ). غرب أفريقيا، جنوب أفريقيا والمحيط الهادي      ة لمنظم ويشمل هذا تمويل وظائف األمان
اريب            ي الك ات ف ي؛ دعم أنشطة   وقاية النباتات في آسيا والمحيط الهادي ولمنظمة وقاية النبات

يم             دان إقل ي بل درات ف اء الق ي وبن اون الفن ة؛ ودعم التع اليم الفرعي اليم واألق ي األق ة ف األمان
 .معّين

اء     ببطلب من البلدان األعضاء النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها     ) ج( ة تحّول، دعم بن مرحل
 . اديقدراتها من خالل مشاريع التعاون الفني الممّولة من البرنامج الع

ي               -3 رد ف ا ي ى        ). 1(تتناول هذه الورقة التمويل من البرنامج العادي آم ارة إل اك إش ا أّن هن آم
ام             . الموارد من خارج الميزانية المتاحة لألمانة      ي ع ق ف د واف ة ق ام للمنظم ؤتمر الع ان الم  2001وآ

 .2003-2002على الميزانية للفترة 

 2003اإلنفاق في عام 
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ي الجدول          2003نفاق المقّدر في عام      اإل 2يرد في الجدول     -4 رد ف ا ي ام     1 بينم اق لع  2002 اإلنف
ة ة   . ألغراض المقارن ة المؤقت ة للهيئ دورة الخامس اق خالل ال ذا اإلنف ن ه ع ع د رف ر ق ان تقري وآ

 .لتدابير الصحة النباتية

لنتيجة  وهو ا  . 2002أّن العقود مرتفعة للغاية بالمقارنة مع عام        " التنسيق"ويالحظ في إطار     -5
م   ة رق دابير الصحة النباتي ة لت ايير الدولي ة الخاصة بالمع اليف تسجيل العالم وال . 15المباشرة لتك

اليف الترجم          ـ تزال تكاليف سداد المصروفات مرتفعة للغاية نتيجة تك ـ ة التحريري ـ ـ ة والفوري ـ ي   ـ ة ف
 . أمريكي دوالر200 000الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية والتي آانت بحدود 

ام        -6 ي ع دره           2003وآان اإلنفاق ف غ المخصص أصًال وق ى بشكل ملحوظ من المبل  700 أعل
ي977 ى  .  دوالر أمريك ات، وردًا عل ة النبات ة لوقاي ة الدولي تراطات االتفاقي ة اش ل تلبي ن أج وم

ة النبات            . اتمناقشات لجنة البرنامج ومجلس المنظمة، جرى عدد من عمليات النقل داخل إدارة وقاي
أخرات           رات      (وفي خالل السنة، توافر المزيد من الموارد من المت وافرت من فت ي ت االشتراآات الت

ابقة   اء                  ). الميزانية الس ى مشاريع بن ل العمل عل الغ مسددة مقاب ة مب ة الدولي ة االتفاقي ت أمان ا تلّق آم
ذة عامي          2003القدرات في الفترة     ي ال    . 2002و 2001 وبعض المشاريع المنف رد ف  لمحة   3جدول   وت

 . عامة عن مصادر التمويل

 2003 الموارد من خارج الميزانية المتوافرة في عام 
 .تشرين األول/قّدمت الحكومة الكندية التمويل لموظف واحد وتكاليف التشغيل حتى أآتوبر -1
هر             -2 ى ش اديمي حت ادل األآ امج التب ار برن ي إط دًا ف ًا واح دة موظف ة المتح ّدمت المملك ق

 .نيسان/أبريل
دمت -3 ة ق ارة( المجموعة األوروبي ة التج ارآة ألغراض  دوالر أمريكي 75 000) مديري مش

ًا لضمان مشارآة              . البلدان النامية في وضع المعايير     وال تقريب ذه األم ع ه وتم استخدام جمي
 .ممثلي البلدان النامية في الدورة الخامسة للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

ة                 -4 ه من حساب األمان سددت تكاليف مشروع دعم إعداد تقييم قدرات الصحة النباتية وتطبيق
ة     اق    . الخاص بالوقاية من الخسائر الغذائي غ مجموع اإلنف ًا   97 000وبل  دوالر أمريكي تقريب

 .2003في عام 
 .2003تموز / حتى يوليو،وّفرت حكومة الواليات المتحدة األموال لموظف فني مبتدئ -5
 .2003شباط / باشر مهامه في فبراير،لحكومة اليابانية تكاليف موظف فني مبتدئغّطت ا -6
جرى تمويل مشاورتين إقليميتين عن مشاريع معايير دولية لتدابير الصحة والصحة النباتية   -7

 ).منظمة وقاية النباتات في أمريكا الشمالية وأستراليا(من مصادر من خارج الميزانية 
ة النبات      قدم -8 ة وقاي ة                 ت لجن راء المعني ل لجماعة عمل الخب وبي التموي ي المخروط الجن ات ف

 .بنظم مكافحة تقّرح الحمضيات
دابير             -9 ة لت ايير الدولي ى عن مشاريع المع ة للشرق األدن اورة الفني اليف المش ة تك تمت تغطي

 . الصحة النباتية من األموال التي أتاحها المكتب اإلقليمي للمنظمة لوقاية النباتات
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 2002اإلنفاق المقّدر في عام : 1الجدول  

الموظفو 
 ن

االستشاريو
المعدات السفر العقود ن

مصروفات 
التشغيل 
 العامة

سداد 
المصروفات

المجموع من 
 المجموع غير الموظفين

 695827 487800 246901 10545 3992 127898 33146 65318 208027 التنسيق
 122119 17953 10580 250 4177 1945 0 1001 104166 تبادل المعلومات

 135852 22492 0 148 0 22344 0 0 113360 التعاون واالتصاالت
 155342 29025 0 0 0 21585 0 7440 126317 المساعدة الفنية

 1109140 557270 257481 10943 8169 173772 33146 73759 551870 المجموع
 .ة والفورية في الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتيةيشمل سداد المصروفات تكاليف الترجمة التحريري: مالحظة    

 2003اإلنفاق المقّدر في عام : 2الجدول  
الموظفو 

مصروفات  المعدات السفر العقوداالستشاريون ن
التشغيل العامة

سداد 
 المصروفات

المجموع من 
غير 
 الموظفين

المجموع

 912713 704784 275563 54185 18869 138237 159743 58186 207929 التنسيق
 167967 60665 0 0 0 5608 1032 54025 107303 تبادل المعلومات

 137986 22191 0 2290 0 18901 0 1000 115794 التعاون واالتصاالت
 165061 39446 0 0 0 39419 0 27 125615 المساعدة الفنية

138372 827086 275563 56475 18869 202165 160775 113238 556641 المجموع
7 

 .تشمل العقود تكاليف طباعة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية: مالحظة 
 .يشمل سداد المصروفات تكاليف الترجمة التحريرية والفورية في الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية 
 .آارار الدولية لتدابير الصحة النباتية في ديشمل السفر لتقديم المساعدة الفنية تكاليف المشاورة الفنية عن مشاريع المعايي 
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  بآالف الدوالرات األمريكية2003مصادر التمويل لإلنفاق في عام : 3الجدول 

 977 البرنامج العاديحساب المخصصات من 

 106 أموال المتأخرات

 163 األموال المسترجعة في إطار المشاريع

 136 تاتاألموال المعاد تخصيصها في إدارة وقاية النبا

    

 1382 المجموع

 

 

 


