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 الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

 السابعةالدورة 

 4/2005/ 8-4، روما، ايطاليا

 2004 لعام  التقرير المالي لحساب أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

  من جدول األعمال المؤقت5-8البند 

 
 نباتاتالخطوط التوجيهية المالية لحساب أمانة االتفاقية الدولية لوقاية ال -أوال

 
الالئحة بأنشئ حساب أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بموجب األحكام ذات الصلة  -1

وتعطى المزيد من التوجيهات لحساب أمانة االتفاقية  .الداخلية لمنظمة األغذية والزراعة وأنظمتها
 ICPMالوثيقة  (لنباتاتالخطوط التوجيهية المالية لحساب أمانة االتفاقية الدولية لوقاية امن خالل 

وآما اتفق عليه في الدورة السادسة للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، جرى تحديث  ).2005/15
هذه الخطوط التوجيهية بالتشاور مع جماعة العمل غير الرسمية للتخطيط االستراتيجي والمساعدة 

تية آلتيهما وخضعت الستعراض داخلي الفنية ومع هيئة مكتب الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النبا
 .من جانب الوحدات المختصة في المنظمة

 
وتجدر اإلشارة أيضًا إلى أنه اقُترح في مرحلة أولى إنشاء حساب أمانة عام لالتفاقية  -2

وبعدما قررت الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة . الدولية لوقاية النباتات وحساب أمانة خاص لالتفاقية
حساب أمانة االتفاقية " يكون لديها حساب أمانة واحد ال غير، بات يشار إليه حاليًا باسم النباتية أن

 ".الدولية لوقاية النباتات
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 2004تأمين األموال واإلنفاق عام  -ثانيا
 
وأفاد عدد  .اب أمانة االتفاقيةــات حتى اآلن في حســا اشتراآــوحدها آندا ونيوزيلندا قّدمت -3

م ليسوا في الوقت الراهن في موقع يخّولهم المساهمة في ــة أنهــء في المنظمآخر من األعضا
ات طوعية أخرى خارج نطاق حساب األمانة ــوتجدر اإلشارة إلى تقديم اشتراآ .حساب األمانة

ألغراض شبيهة ) ICPM 2005/28أنظر مصادر التمويل من خارج الميزانية في الوثيقة (لالتفاقية 
تفاصيل عن عائدات ) المرفق (1وترد في الجدول  .ن نطاق حساب أمانة االتفاقيةبتلك الواقعة ضم

 .حساب أمانة االتفاقية وإنفاقه
 
بقي اإلنفاق من حساب أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات محدودًا في السنة األولى من  -4

مساهمة المجموعة األوروبية، متأخرات البرنامج (بدء العمل به نظرًا إلى توافر موارد أخرى 
 .2004آان يتوّجب إنفاقها خالل عام ) العادي

 
تعاون التقني في المنظمة برسالة إلى جميع وقد بعث المدير العام المساعد لمصلحة ال -5

التفاقية الدولية لوقاية ايبلغهم فيها بإنشاء حساب أمانة  26/8/2004األعضاء في المنظمة بتاريخ 
 . باشتراآات طوعية في حساب األمانة إّياهةالنباتات ويدعوهم إلى المساهم

 
 :ويرجى من الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية أن -6
 

 باالشتراآات في حساب أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات آما ترد في تأخذ علمًا -1
 .1الجدول 

 على اإلنفاق من حساب األمانة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات آما يرد في توافق -2
 .1الجدول 

ة الدولية لوقاية تشكر حكومتي آندا ونيوزيلندا على اشتراآاتهما في حساب أمانة االتفاقي -3
 .النباتات
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 عائدات حساب أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وإنفاق�ه من�ذ ال�دورة السادس�ة للهيئ�ة       :1الجدول  
 )بالدوالر األمريكي(المؤقتة لتدابير الصحة النباتية 

 
 الرصيد اإلنفاق العائدات النشاط التاريخ

  دوالرا30 413  را دوال30 413  نيوزيلندااشتراآات 31/12/2003
ش������باط /فبراي������ر

2004 
 148 706  آندااشتراآات

 دوالرات
 119 179 

 دوالرا
نيس������ان /أبري������ل

2004 
تك����������اليف الس�����������فر  
للمشارآين من البلدان   
النامي��������ة لحض��������ور  
الدورة السادسة للهيئة

 323 22 
 *دوالرا

796 156 
 دوالرا

تش����رين /أآت����وبر
 2004األول 

 187 786  را دوال30 990  نيوزيلندااشتراآات
 دوالرا

  دوالرًا أمريكيًا1 264 يبلغ مجموعه  في المائة6بما يشمل رسم : ملحوظة* 


