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 الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

 السابعةالدورة 

 2005نيسان /بريلأ 8-4، روما، ايطاليا

 خيارات التمويل الطويلة األجل

  من جدول األعمال المؤقت4�2-8البند 

 
، ناقشت جماعة العمل غير الرسمية للتخطيط االستراتيجي والمساعدة الفنية 2003في عام  -1

ووافقت جماعة العمل على ضرورة تحليل  .ية الدولية لوقاية النباتاتموضوع تمويل االتفاق
خيارات التمويل الطويلة األجل مع مراعاة الحاجة إلى تمويل منتظم لألنشطة والموظفين وآون 
ميزانية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعتمد إلى حد آبير على أولويات األعضاء في منظمة 

وأوصت الدورة السادسة للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية بعقد  .جه عاماألغذية والزراعة بو
ووافقت  . من أجل دراسة ترتيبات التمويل الطويلة األجل2004اجتماع لمجموعة الترآيز عام 

الهيئة المؤقتة في دورتها السادسة على اقتراح جماعة العمل غير الرسمية وأنشأت مجموعة ترآيز 
 2004يارات التمويل الطويلة األجل تمهيدًا لدراستها من جانب مجموعة العمل عام تتولى تحليل خ

 من تقرير الدورة السادسة للهيئة المؤقتة لتدابير 3-75أنظر الفقرة . 2005والهيئة المؤقتة عام 
 .الصحة النباتية

 
  خيارات التمويل2004تموز /وناقشت مجموعة الترآيز في اجتماعها في شهر يوليو -2

واعتبرت جماعة الترآيز أّن هناك عددًا  .الطويلة األجل الممكنة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
وأعطت مجموعة . آبيرًا من خيارات التمويل التي يمكن تطبيقها منفردة أو مع خيارات أخرى

 الترآيز مواصفات أربعة نماذج تمويل رئيسية وحللت نقاط القوة والضعف فيها، فضًال عن
 :أما نماذج التمويل األربعة فهي .المخاطر والفرص التي قد تنطوي عليها

 
ضمن منظمة األغذية (الميزانية المستقلة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات : 1النموذج 

 )منفصلة    والزراعة لكن مع ميزانية
 ميزانية منظمة األغذية والزراعة ومساهمات البلدان: 2النموذج 
  ميزانية منظمة األغذية والزراعة وأعباء أو رسوم الخدمات:3النموذج 
 مواصلة العمل بالنظام الحالي: 4النموذج 

أدرآت مجموعة الترآيز، في معرض تحليل خيارات التمويل، أّن العديد من نقاط القوة  -3
أن لذا، لم يكن باستطاعة مجموعة الترآيز رفع توصية نهائية بش .والضعف المزعومة غير مؤآدة

 بإجراء تقييم ،بل أوصت عوضًا عن ذلك .استراتيجية التمويل الطويلة األجل الواجب اتباعها
وتقضي  .آما أوصت بأن يتّم التقييم على مرحلتين .معّمق لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات وتمويلها

 وقت الحق، فتقضي أما المرحلة الثانية، في .المرحلة األولى بإجراء تقييم فوري لمكّونات التمويل
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وينبغي بدء المرحلة الثانية  .بتقييم ترآيبة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمسائل التشغيلية فيها
 .2006/2007 واالنتهاء منها في الفترة 2006منذ اآلن آي يتسنى إدراجها ضمن برنامج عام 

 
 أنه، بغية تقييم مكونات 2004تموز /آذلك أوصت مجموعة الترآيز التي اجتمعت في يوليو -4

 .التمويل المحتملة، ينبغي االستعانة باستشاري يكون على اطالع على إمكانات التمويل الدولية
ويجب أن يعمل االستشاري بالتعاون مع مجموعة مصّغرة من الخبراء في الهيئة المؤقتة لتدابير 

يم خيارات التمويل المتاحة للهيئة الصحة النباتية، طبقًا الختصاصات محددة، بغية اختيار أو تقي
وقد حددت مجموعة الترآيز اختصاصات المجموعة المصّغرة من الخبراء ورفعت  .المؤقتة

 .توصية بها إلى جماعة العمل غير الرسمية المعنية بالتخطيط االستراتيجي والمساعدة الفنية
 
 2004رين األول تش/واستعرضت جماعة العمل غير الرسمية في اجتماعها في أآتوبر -5

وأدخلت جماعة العمل غير .اقتراح مجموعة الترآيز ووافقت على أن يتّم التقييم على مرحلتين
 ،2004تموز /الرسمية تغييرات بسيطة على توصيات اجتماع مجموعة الترآيز في شهر يوليو

نظر أ(وأوصت بأن تتّم في مرحلة أولى االستعانة باستشاري لدراسة مختلف خيارات التمويل 
 تتألف من هيئة مكتب موّسعة وتعنى ،وتعاون االستشاري مجموعة ترآيز جديدة ).الملحق األول

وتنّفذ المرحلة الثانية في وقت الحق وتقضي بتقييم البنية  .باعتبارات الصحة النباتية في االقتراح
تفاقية الدولية لوقاية النباتات ونتائج األساسية للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية وأمانة اال

 .وحصيلة النظام
 
ويرد في الملحق األول النهج القائم على مرحلتين لتقييم االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  -6

وترد في الملحق الثاني . وتمويلها، بناء على توصية جماعة العمل غير الرسمية إلى الهيئة المؤقتة
لمجموعة الترآيز الجديدة التي تعاون االستشاري في المرحلة األولى من االختصاصات المقترحة 

 .التقييم
 
 :ويرجى من الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية أن -7
 

 . النهج القائم على مرحلتين لتقييم االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وتمويلهاتدرس -1
 .قية الدولية لوقاية النباتات وبناها وجوب المباشرة بتقييم تمويل االتفاتقرر -2
  . على التوصيات الواردة في الملحقين األول والثانيتوافق -3
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 الملحق األول
 

 وتمويلها النباتات لوقاية الدولية االتفاقية لتقييم مرحلتين على القائم النهج
 

 نباتاتتقييم خيارات تمويل االتفاقية الدولية لوقاية ال: المرحلة األولى �أوًال 
 
االستعانة باستشاري يكون على اطالع على إمكانات التمويل الدولية من أجل تحليل  -

 .خيارات التمويل لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 لمعاونة االستشاري في مهامه ،إنشاء مجموعة ترآيز جديدة تتألف من هيئة مكتب موّسعة -

 .يطبقًا لالختصاصات الواردة في الملحق الثان
 وأن يرفع تقرير عنه إلى الدورة الثامنة للهيئة المؤقتة 2005يجب أن يجري التقييم عام  -

 عن طريق جماعة العمل غير الرسمية للتخطيط ،2006لتدابير الصحة النباتية عام 
 .2005االستراتيجي والمساعدة الفنية في عام 

 
 ية النباتات وبناهاتقييم االتفاقية الدولية لوقا: لمرحلة الثانية  -ثانيا 

 
 من االتفاقية 1997يجب تقييم االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وبناها قبل دخول طبعة عام  -

 .حّيز التنفيذ
، شريطة توافر الموارد بما فيها الموارد من إدارة التقييم 2007يجري التقييم المذآور عام  -

 .في منظمة األغذية والزراعة
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 الملحق الثاني
 

 ختصاصاتاال
 

 مجموعة الترآيز الموآلة تحليل ترتيبات التمويل الممكنة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 
يستعان باستشاري لدراسة ترتيبات التمويل الراهنة لدى أمانة االتفاقية الدولية لوقاية  -1

ة وُتقترح، النباتات والهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية وجميع االجتماعات ذات الصل
على ضوء ذلك، سلسلة خيارات عملية ممكنة آترتيبات تمويل في المستقبل توّفر المزيد 

 .من مصادر التمويل للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية
 
تعرض هذه الخيارات على مجموعة ترآيز، تتألف من هيئة المكتب الموّسعة للهيئة  -2

مساهمة في دراسة اعتبارات الصحة النباتية في تلك المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، لل
 .الخيارات

 
تدرس المجموعة االنعكاسات العملية والقانونية لكل خيار من الخيارات وحسنات وسيئات  -3

اعتماد آل منها وتأثير آل خيار على ميزانية الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية 
  .وأنشطتها

 
ا إلى الدورة الثامنة للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية عن ترفع المجموعة توصياته -4

طريق اجتماع جماعة العمل غير الرسمية للتخطيط االستراتيجي والمساعدة الفنية في عام 
 بشأن سلسلة خيارات آفيلة بتوفير موارد إضافية للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة 2005
 .تها المفّضلة ومسّوغها المنطقيمع اإلشارة بوضوح إلى خيارا، النباتية

 
 .2005أيلول / وسبتمبر2005نيسان /يجري التحليل بين أبريل -5
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


