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 النباتية الصحة تدابري هيئة  

 الدورة الثامنة

 1122نيسان /أبريل 21-8روما، 

 1122-1121 التقرير املالي لألمانة

 من جدول األعمال 2-9 البند

 ية النباتاتداد أمانة االتفاقية الدولية لوقامن إع

      

 1121النتائج املالية لعام  -أواًل

إىل توفري استعراض  2112-2112 للفرتة االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتيهدف التقرير املالي الصادر عن - 1

   .2112 املصروفات املقررة لألنشطة اليت سوف ُتنجز عامخالل السنة املاضية، إضافًة إىل املنجزة  لألنشطة

 

دوالر  5.191.828 (مبا يف ذلك املرتبات) االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، بلغ جمموع موارد 2112 عاميف و -2

، أمريكيدوالر  2.121.181 يف املائة من امليزانية اإلمجالية أو 55لمنظمة لوقد شّكل متويل الربنامج العادي  .أمريكي

 يف املائة من امليزانية اإلمجالية أو 15 مثلت لوقاية النباتاتاالتفاقية الدولية  أن تختل  حسابات امأمانة يف حني يف

 .(1 الشكل) أمريكيدوالر  2.161.151
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 2112 للعام االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتإمجالي ميزانية : 1 الشكل

 

جمموع امليزانية ، بلغ 2112 مع إزالة ختصيص الراتب الثابت من جمموع امليزانية للعام -امليزانية التشغيلية -2

أموال  وبلغت. يف املائة من جمموع امليزانية 11 أو أمريكيدوالر  2.818.111 النباتات لوقاية التشغيلية لالتفاقية الدولية

امليزانية  يف املائة من 26أو  أمريكيدوالر  1.251.911 (املتاحة لألغراض التشغيلية) للمنظمةالربنامج العادي 

املتاحة لألغراض ) لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات التابعةالتشغيلية، يف حني شّكلت تختل  حسابات امأمانة 

 . (2 الشكل) 2.161.151 يف املائة من امليزانية أو 61 (التشغيلية

 2112 ميزانية امأنشطة التشغيلية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام: 2 الشكل

 
 

 3,038,311دوالر

أميركي ; %53

   2,643,666 

 ; دوالر  أميركي

%47

تمويل البرنامج العادي لمنظمة الفاو  حسابات األمانة المختلفة

مجموع ميزانية 2012

 5,681,977 دوالر أميركي

البرنامج العادي لمنظمة الفاو؛ 

1.435.771 دوالر أميركي؛ 37 في 

المائة

 
حساب األمانة المتعدد الجهات المانحة؛ 

1.133.336 دوالر أميركي؛ 29 في 

المائة

 

صندوق المشاركة- االتحاد األوروبي- 

360.000 دوالر أميركي؛ 9 في المائة

 

حساب أمانة نظام دعم واستعراض 

االتفاقية؛ 535.475 دوالر أميركي؛ 

14 في المائة

 
حساب أمانة تنمية القدرات؛ 372.000 

دوالر أميركي؛ 9 في المائة

 
دخل مشروع منظمة الفاو؛ 

92.000 دوالر أميركي؛ 2 في المائة
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، وهو اية النباتاتق امأكرب من بني حسابات امأمانة التابعة لالتفاقية الدولية لوقكان الصندو، 2112 ويف بداية عام- 1

 1.155.521 يف املائة من امليزانية التشغيلية، حساب امأمانة املتعدد اجلهات املاحنة الذي بدأ العام مببلغ 29 ميثل

ساب امأمانة، من بينها مساهمات من أسرتاليا، ومجهورية كوريا، سخية حلوُقدمت عدة مساهمات . أمريكيدوالر 

 وبدأ حساب أمانة نظام دعم واستعراض االتفاقية الدولية لوقاية النباتات العام مببلغ. وسويسرا، وغريها من البلدان

القدرات الذي ُأنشىء  نميةوحساب امأمانة اخلاص بت. اد امأوروبي، وهو مموَّل حصرًا من االحتأمريكيدوالر  111.561

منظمة /مرفق وضع املواصفات وتنمية التجارة، توّفر معظمه من أمريكيدوالر  212.229 مببلغ 2112 مؤخرًا بدأ عام

وأّما حساب امأمانة اخلاص الذي أنشأه االحتاد امأوروبي لدعم حضور ومشاركة البلدان النامية يف . التجارة الدولية

 . أعاله 2 الشكلوترد هذه املعلومات يف . 161.621 دولية لوقاية النباتات، فقد بدأ العام مببلغاجتماعات االتفاقية ال

 

إىل توسع عام خارج الدعم املالي لالتفاقية الدولية لوقاية  احلاليوكما هو معلوم جيدًا، أفضى الوضع العاملي  -5

غري أن بعض البلدان امأعضاء قّدموا مساعدة كرمية مأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات خالل السنة . النباتات

واليابان، والواليات عمليات اإلعارة من فرنسا، )وعلى صعيد الدعم العيين ( ُأنظر أعاله)على الصعيد املالي  -املاضية

هذه اجلهود مقدَّرة إىل حد بعيد سيما أنها متّكن امأمانة .(. ودعم املشاركة إخلاملتحدة إضافًة إىل استضافة االجتماعات 

 . املسائل اجلديدة يف جمالمن متابعة عملياتها، ويف بعض احلاالت، من توسيع نطاق عملها 

 املصروفات -ثانيًا

وبصورة عامة، . أمريكيدوالر  1.181.552 ما جمموعه 2112 بلغ إمجالي املصروفات عام  - جمموع املصروفات -6

مّت تنفيذ امليزانية مبا يتماشى مع خطة امليزانية املقررة ومع امأهداف االسرتاتيجية اجلديدة يف اإلطار االسرتاتيجي العام 

تزايد تكالي  الرتمجة، قبيل االجتماعات امللغاة، ولالتفاقية الدولية لوقاية النباتات مع بعض التعديالت الطفيفة من 

حني  يف املائة من جمموع املصروفات، يف 25 أو أمريكيدوالر  1.151.212 وبلغ جمموع تكالي  املوظفني. وغري ذلك

 2 الشكلويبّين . يف املائة من جمموع املصروفات 65 أو أمريكيدوالر  2.121.211 التشغيلية املصروفاتبلغت 

ولغرض الوضوح، من املهم جدًا . التشغيلية مأهداف اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات املصروفات

فتجري أنشطة إعداد املعايري . دإىل أنه ال جيري تناول امأنشطة العديدة اليت تقوم بها امأمانة يف إطار هدف واحاإلشارة 

 االبياني ووثيقة امليزانية هو الرتكيز على املصروفات النقدية سيما أنه الرسم واهلدف من. اًل يف إطار عدة أهدافمث

 .تتعلق بأهداف اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 



4 CPM 2013/27/Rev.1 

 

 حسب أهداف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 2112 التشغيلية للعام املصروفات: 3 الشكل

 

 

حتى يشري استعراض سريع لإلنفاق  -واجتماعات جلنة املعايري( 2112) 7-النباتيةهيئة تدابري الصحة  -1

كانت مأنشطة متصلة باالجتماع السابع هليئة  2112عام يف إىل أن املبالغ امأكرب اليت جرى إنفاقها  2112نهاية عام 

وتبلغ التقديرات احلالية . تشرين الثاني/نيسان ونوفمرب/جلنة املعايري يف أبريل تدابري الصحة النباتية، واجتماعي

الجتماعي جلنة  أمريكيدوالر  211.111 ما تبلغبين، أمريكيدوالر  111.111 للتكالي  املتصلة باجتماع اهليئة حوالي

 . املعايري

 رصيد امليزانية -ثالثًا

 بلغ فائضبانتهى  2112 ن أن عامدولية لوقاية النباتات يبّيقية التفاإن استعراضًا إلنفاق اال -الفائض -8

بعجز، على غرار  العام للمنظمةالربنامج العادي  أنهت أموالو. يزانيةامليف املائة من إمجالي  22,1أو 1  211.285

. السنة بفائض حساب أمانة املشاركة وحساب أمانة تنمية القدرات بالكاملأنهى كما . االحتاد امأوروبيحساب أمانة 

وجتدر اإلشارة إىل أنه بسبب أنشطة التسوية يف . 2112 ومّت ترحيل أموال حساب أمانة املتعدد اجلهات املاحنة إىل عام

 (.1 اجلدول. )أفضل تقدير يف نهاية السنة التقومييةتقريبية وال تعكس  امأرقام، فإن هذه املنظمةميزانية 
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 الهدف ألف: حماية الزراعة المستدامة وتعزيز األمن الغذائي العالمي من خالل منع انتشار اآلفات 

 الهدف باء: حماية البيئة، والغابات والتنّوع البيولوجي من اآلفات النباتية

 الهدف جيم: تسهيل التنمية االقتصادية والتجارية من خالل النهوض بتدابير الصحة النباتية المنسقة والمستندة إلى أسس علمية

 الهدف دال: تنمية القدرة الصحية النباتية لألعضاء إلنجاز األهداف ألف، وباء، وجيم.  

 الهدف خاء: التعاون الفعال مع الدول األعضاء وأصحاب الشأن

 الهدف ذال: اإلدارة الكفوءة والفعالة

A D

B

C

X Y

USD



 CPM 2013/27/Rev.1 5 

 

 2112 رصيد ميزانية عام: 1 اجلدول

ميزانية  

2102 

حساب أمانة  الربنامج العادي

االتفاقية 

الدولية لوقاية 

 النباتات

حساب أمانة 

االحتاد 

 األوروبي

حساب أمانة 

بني االحتاد 

األوروبي ونظام 

دعم واستعراض 

 تنفيذ االتفاقية

حساب 

أمانة تنمية 

 القدرات

دخل 

 مشروع الفاو

 (األمريكيبالدوالر )متاح 
5,681 977 3 038 311 1 133 336 360 000 535 475 522 855 92 000 

 (األمريكيبالدوالر )مستخدم 
5 804 860 3 612 884 620 985 341 000 615 136 522 855 92 000 

 (األمريكيبالدوالر )عجز /فائض
-122 883 -574 573 512 351 19 000 -79 661 0 0 

        

واحملور امأول الهتمام أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات هو ضمان أن ُينفق ختصيص أموال الربنامج العادي - 9

ُتستخَدم للتوصل إىل النتائج املتوقعة، وأن أمانة االتفاقية  املنظمةواهلدف هو تبيان أن امأموال اليت توّفرها . بالكامل

ومل يكن إنفاق التخصيص الكامل لتمويل . ومسؤولة وخاضعة للمساءلة ناشطة، ى منظمةالدولية لوقاية النباتات تبق

اليت جتريها أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات خالل العام تتجاوز مشكلة إذ أن امأنشطة  للمنظمةالربنامج العادي 

 . ضافيةلذا تربز ضرورة إنشاء حسابات أمانة لدعم امأنشطة اإل -عامًة امأموال املتاحة

 

وُيعزى . فظ حساب امأمانة املتعدد اجلهات املاحنة على فائض يف نهاية العاماخالل السنوات القليلة املاضية، ح -11

. أحد امأسباب إىل عدم توّفر املوظفني املالئمني لالضطالع بكافة املهام املوكلة إىل حساب امأمانة املتعدد اجلهات املاحنة

يداعها يف حسابات االتفاقية الدولية اطية املرافقة الستالم امأموال وإوقرريالودائع، فالبويكمن سبب آخر يف توقيت 

إمنا يزداد استخدام حسابات امأمانة لدعم أنشطة امأمانة، . تستغرق، وقتًا طوياًل لوقاية النباتات قد تستغرق، وعادًة

 .   السنوات املقبلة مّما يوّفر محاية مفيدة يف حال تضاءلت أموال الربنامج العادي يف

 1122ميزانية عام - رابعًا

وضعت امأمانة تقديرات اإلنفاق باالستناد إىل مستوى التمويل ذاته يف الربنامج ، 2112 خالل وضع ميزانية عام- 11

وبعد مناقشات . أمريكيمليون دوالر  1.251 والذي يبلغ( من دون املرتبات)بالنسبة إىل العمليات  للمنظمةالعادي 

. 2112 من أموال الربنامج العادي عام أمريكيمليون دوالر  1.118 داخلية يف امأمانة، تقرتح امأمانة يف البداية إنفاق

كانت  2112 والرتمجة التحريرية عام الفوريةسيما أن تكالي  الرتمجة ، 2112 وهذا الرقم أعلى من املبلغ املنَفق عام

كذلك، جتدر اإلشارة إىل أنه خالل فرتة تسوية . 2112 تكون أعلى عاموتفرتض امأمانة أن هذه التكالي  س. أدنى
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مسؤولني عن ميزانية االتفاقية الدولية لوقاية  املنظمة، ُتجرى التكييفات من جانب أخصائيني ماليني يف املنظمةميزانية 

و متسق إىل جمموع املصروفات يف النباتات، والتكالي  املصاحبة مأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تفضي على حن

عالوًة على ذلك، وبفعل عمليات انتقال جتري يف جمال تكنولوجيا املعلومات، وتركيز . للمنظمةميزانية الربنامج العادي 

 .متناٍم على تعبئة املوارد، حصل تزايد يف املصروفات املقرتحة يف إطار اهلدف ذال

لنفقات العامة أدنى افمن خالل تكالي  . ملتعدد اجلهات املاحنةوقد كانت امأمانة حمظوظة حبساب امأمانة ا -12

ن حساب امأمانة املتعدد اجلهات املاحنة من تزويد امأمانة باملوارد الضرورية للقيام ، متّكاملنظمةمّما هي عليه عادة يف 

يف املستقبل،  للمنظمةالعادي ويف ظل احتمال تضاؤل أموال الربنامج . بأنشطة عدة ملا كانت لُتنَجز من دون هذه املوارد

أدنى بكثري مّما كان  2111 والغياب املستمر للمساهمات املقّدرة يف حساب امأمانة العام، قد يكون املبلغ املرّحل إىل عام

ولطاملا اعُترب حساب امأمانة املتعدد اجلهات املاحنة موردًا مبثابة شبكة أمانة بالنسبة إىل . عليه يف السنوات املاضية

ودعت امأموال يف وكلت مهام إضافية إىل امأمانة مع مرور الوقت، ُأويف حني ُأ. أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

متالزم للتمويل، وكلت مهام إضافية من دون دعم ويف حني ُأ. هذا احلساب هلذه الغايات ومّت إنفاقها على هذا امأساس

هذه املرحلة،  ويف. ستمر يف التضاؤل على حنو مّطردهات املاحنة وسوف تنة املتعدد اجلتضاءلت أموال حساب امأما

توقع متى سوف ُتستنفد أموال حساب امأمانة بشكل كامل، إمنا فيما تستمر يف التضاؤل، سوف ليس من املمكن ال

للموظفني املتاحني وهذا سوف يستوجب أيضًا ختفيضًا . يرتاجع مستوى امأنشطة اليت ميكن لألمانة القيام بها وإجنازها

 . يف مرحلة ما يف املستقبل

 توقعات امليزانية- خامسًا

تتلقى االتفاقية الدولية لوقاية النباتات التمويل من مصادر متنوعة؛ وما زالت املدخالت اإلمجالية امأكرب تأتي  -12

ونظرًا إىل . شار إليه أعالهُم الوضع يتغري تدرجييًا، كما هو ، على الرغم من أن هذاللمنظمةمن صندوق الربنامج العادي 

، ترى امأمانة أنه ميكن استباق ختفيض املنظمةالوضع املالي العاملي يف الوقت احلاضر، واملؤشرات الناجتة عنه داخل 

. لفرتة السنتني املقبلة التمويل يف الربنامج العادي يف املستقبل بالنسبة إىل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

س ، فإن امأمانة غري قادرة على توفري املعلومات يف ما خيص متويل الربنامج العادي لفرتة السنتني املقبلة وقت ولأل

 (.2 اجلدول)انعقاد هيئة تدابري الصحة النباتية 
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 2113 وامليزانية لعام 2112 املصروفات التشغيلية حسب األهداف لعام -2 اجلدول

 اهلدف االسرتاتيجي
2112 
 ُمنَفق/تخصَّص

 (امأمريكيبالدوالر )

2112 
بالدوالر )مقَتَرح 

 (امأمريكي

محاية الزراعة املستدامة وحتسني امأمن الغذائي العاملي عن   :اهلدف أل 

 طريق منع انتشار اآلفات
         818 710          831 000  

محاية البيئة، والغابات، والتنوع البيولوجي من آفات  :اهلدف باء

 النباتات
         160 000          130 000  

إتاحة فرص للتنمية االقتصادية والتجارية عن طريق تعزيز  :اهلدف جيم

 تدابري الصحة النباتية املتوائمة والقائمة على أساس علمي
         709 000           724 000  

إلجناز امأهداف تنمية قدرة امأعضاء يف جمال الصحة النباتية  :اهلدف دال

 أل  وباء وجيم
         804 000           1 066 000  

  000 145           500 135          التعاون الفعال مع الدول األعضاء وأصحاب الشأن :اهلدف خاء

  000 175           000 110          اإلدارة الكفؤة والفعالة :اهلدف ذال

 اجملموع
2 737 210 3 071 000 
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