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 الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية 

 الدورة السابعة

 8/2005-4 روما،

 2004التقرير المالى لعام 
  من جدول األعمال المؤقت3-8البند 

 
تقتطع م_وارد أمان_ة االتفاقي_ة الدولي_ة لوقاي_ة النبات_ات م_ن البرن_امج الع_ادى لمنظم_ة األغذي_ة                        -1

. تراآات المقدرة االلزامية من األعضاء آافة فى المنظم_ة        والزراعة الذي يموَّل بدورة بواسطة االش     
ويقدم عدد من األعضاء فى المنظمة اشتراآات طوعية فى حساب األمانة الخاص باالتفاقية الدولي_ة        

 .عينية لوقاية النباتات، فى حين يقدم غيرهم من األعضاء اشتراآات طوعية منفصلة نقدية أو
 
 انف_اق أمان_ة االتفاقي_ة م_ن األم_وال المقتطع_ة م_ن البرن_امج          الورقة تقري_را ع_ن    وتتضمن هذه    -2

 5-8رغ__م تخص__يص بن__د منفص__ل ه__و البن__د (الع__ادى وجمي__ع حس__ابات األمان__ة الت__ى أنش__ئت لالتفاقي__ة 
 .واالشتراآات العينية) لحساب األمانة الخاص باالتفاقية

 
  البرنامج العادى للمنظمة-أوال

 
لدولي_ة لوقاي__ة النبات__ات م__ن ميزاني_ة برنامجه__ا الع__ادى بع__دة   ت_دعم المنظم__ة تطبي__ق االتفاقي__ة ا  -3

 :طرق
يتيح هذا التمويل وضع المعايير، تبادل المعلومات،       : التمويل المباشر المتاح لألمانة    )1( 

تس__وية النزاع__ات، دع__م المس__اعدة الفني__ة، االدارة والتع__اون واالتص__ال بالمنظم__ات     
 ،راتيجية المح_ددة ف_ى خط_ة األعم_ال        أي يشمل باختصار التوجه_ات االس_ت      ،  األخرى

باالض__افة ال__ى ال__دعم الفن__ى للمش__اريع وال__دعم م__ن المق__ر ال__ى أمان__ات المنظم__ات           
بيد أنه يتعذر استخدامه لتمويل     . االقليمية لوقاية النباتات التى تقوم المنظمة بتشغيلها      

ي_ة أو   مشارآة ممثلى األعضاء فى المنظمة ف_ى الهيئ_ة المؤقت_ة لت_دابير الص_حة النبات               
 .فى غيرها من االجتماعات الحكومية الدولية التى تعقدها األمانة

تموي__ل جزئ__ى للمس__ؤولين ع__ن وقاي__ة النبات__ات ف__ى المنظم__ة ف__ى المكات__ب االقليمي__ة       )2( 
الش__رق األدن__ى، أفريقي__ا، آس__يا والمح__يط     : المكات__ب االقليمي__ة  (واالقليمي__ة الفرعي__ة  

الكاريبى، شمال غرب أفريقي_ا،     :يمية الفرعية الهادى، أمريكا الجنوبية، المكاتب االقل    
ويشمل ه_ذا تموي_ل وظ_ائف األمان_ة لمنظم_ة وقاي_ة             ). جنوب أفريقيا والمحيط الهادى   
النبات_ات ف_ى الك_اريبى، دع_م أنش_طة          وقاي_ة   لهيئة  ى و النباتات فى آسيا والمحيط الهاد    
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ف_ى بل_دان اقل_يم    األمانة ف_ى األق_اليم واألق_اليم الفرعي_ة ودع_م التع_اون وبن_اء الق_درات          
 .معين

يطلب م_ن البل_دان األعض_اء النامي_ة والبل_دان الت_ى تم_ر اقتص_اداتها بمرحل_ة تح_ول،                  )3( 
 . العادىلتعاون الفنى الممولة من البرنامجدعم بناء قدراتها من خالل مشاريع ا

 
 حسابات األمانةفى  االشتراآات الطوعية -ثانيا

 
لخ__اص باالتفاقي__ة الدولي__ة لوقاي__ة النبات__ات ف__ى الوثيق__ة ت__رد االش__تراآات ف__ى حس__اب األمان__ة ا - 4

ICPM 2005/30. 
 
 دوالر أمريكى لمشارآة البلدان النامية فى عملي_ة         120 000وقد أتاحت المجموعة األوروبية      - 5

واس_تخدمت ه_ذه األم_وال لتس_هيل مش_ارآة ممثل_ى بل_دان نامي_ة ف_ى ال_دورة السادس_ة               . وضع المعايير 
 .ابير الصحة النباتيةللهيئة المؤقتة لتد

 
وجرى تغطية تكاليف مشروع لدعم تطوير أداة تقي_يم ق_درات الص_حة النباتي_ة وتطبيقه_ا م_ن            - 6

 232 432وبل__غ االنف__اق االجم__الي  . حس__اب األمان__ة الخ__ص بتالف__ي الخس__ائر الغذائي__ة ل__دى المنظم__ة    
 .2004دوالرا أمريكيا عام 

 
 2004نباتات عام  انفاق االتفاقية الدولية لوقاية ال-ثالثا

 
مص__ادر ال__دخل للبرن__امج الع__ادي وحس__ابات     ) الم__رفقين) (ب(1و ) أ(1ت__رد ف__ى الج__دولين    - 7

 ومف_اده أن_ه ج_رى    2004االنف_اق المق_در لع_ام    ) المرف_ق  (2ويرد في الجدول . 2004األمانة خالل عام  
 دوالر أمريك_ى م_ن   362 000 مليون دوالر أمريكى تقريبا م_ن أم_وال البرن_امج الع_ادى و       2.55انفاق  

 .مشاريع حساب األمانة
 

  غيرها من االشتراآات الطوعية-رابعا
 
 .أتاحت الواليات المتحدة األمريكية خدمات عالم زائر ومستشار قانوني بنصف دوام - 8
 
 .وأتاحت الحكومة اليابانية موظفا فنيا مبتدئا - 9
 
األخيرة عن طريق معهد التعاون فى       (ومولت آل من أستراليا والواليات المتحدة األمريكية       -10

حلقت_ي عم_ل إقليميت_ين الس_تعراض المع_ايير الدولي_ة لت_دابير           ) مجال الزراع_ة ف_ى البل_دان األمريكي_ة        
 .الصحة النباتية

 
 :ويرجى من الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية أن -11
 

 .2004ات وإنفاقها عام  بعائدات أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتتأخذ علما )1( 
 المجموع__ة األوروبي__ة عل__ى مس__اهمتها ف__ى المس__اعدة عل__ى تيس__ير مش__ارآة       تش__كر )2( 

 .البلدان النامية فى عملية وضع المعايير
 . الحكومة اليابانية على تمويل مهام الموظف الفني المبتدئتشكر )3( 
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لمستش__ار الق__انوني   الحكوم__ة األمريكي__ة عل__ى تموي__ل أج__ور الع__الم الزائ__ر وا    تش__كر )4( 
 .بنصف دوام

 الحك____ومتين األس___ترالية واألمريكي____ة عل___ى تموي____ل حلقت___ي عل____م إقليميت____ين    تش___كر  )5( 
 .الستعراض المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية

 
 2004 عائدات البرنامج العادي لعام ):أ(1الجدول 

 
 )بالدوالر األمريكي(

1 700 000 مخصصات البرنامج العادى
1 260 000 ال المتأخراتأمو

85 149 األموال المستردة من المشاريع
3 045 149 المجموع

 
 )غير الموظفين( لتنفيذ األنشطة 2004 ميزانيات حسابات األمانة المتاحة عام ):ب(1الجدول 

 
 )بالدوالر األمريكي(

 أموال المجموعة األوروبية
(GCP/INT/922/EC) 

206 122

 باالتفاقي_ة   حساب األمانة الخ_اص   
 الدولية لوقاية النباتات

(MTF/GLO/122/MUL) 

109 210

 حسابات تالفي الخسائر الغذائية
(PFL/INT/859/PFL) 

292 233

أم__________وال التق__________دير الش__________امل  
 لالحتياجات

(GCP/INT/850/CAN) 

796 8

574 403 المجموع
حس_ابات  / البرنامج الع_ادى  (2004عام  االنفاق المقدر فى االتفاقية الدولية لوقاية النباتات      :2الجدول  
 )األمانة

 
 البرنامج العادي بالدوالر األمريكى

 
 تكاليف الموظفين

 البرنامج العادي
 

التكاليف لغير 
 الموظفين

 حسابات األمانة
 

التكاليف لغير (
 )الموظفين

 المجموع لكل توّجه

     1التوجه 
وض________ع المع________ايير 
والهيئ________ة المؤقت________ة 
لت________دابير الص________حة  

 اتيةالنب

216,713 764,727 125,541 1,106,981 

     
     2التوجه 

 594,510 0 369,080 225,430 تبادل المعلومات
     

     3التوجه 
 32,532 0 15,000 17,532 تسوية النزاعات
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     4التوجه 

 592,551 232,432 177,406 182,713 المساعدة الفنية
     

     5التوجه 
 470,373 0 327,291 143,082 ن االداريةالشؤو

     
     6التوجه 

 118,486 3,646 27,161 87,679 االتصاالت الدولية
     

 2,915,433 361,619 1,680,665 873,149 المجموع
 
 
 


