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ادة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من الس طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة
 املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة 

 www.fao.org على اإلنرتنت على العنوان التايل
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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الثانية عشرة

 2017أبريل/نيسان  11-5إنتشون، جمهورية كوريا، 

 آليات التمويل المستدام لبرنامج عمل  - التمويل المستدام
 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 من جدول األعمال 3-8البند 

 اتاتمن إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النب
 

 مقدمة -أوال
 
تقّر هيئة تدابري الصحححححححححية النباتية ةل لحححححححححنة ة ة العمل واملياانية ال  تُعّد إطار العمل الرئيسححححححححح   ن ححححححححح ة أمانة  -1

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )االتفاقية الدولية( السحححنوية افادفة إىل النهوه ةهمة االتفاقية الدولية واملسحححامهة يف ا هود 
فاقية الدولية، لتمويل أمانة االتمصحححححدران ألحححححالحححححيان ية يف جمال ا من الغذائ ، وتيسحححححري الت ارة، وااية البيئة. وهنا  العامل

مها: خمصحححححححححصحححححححححات ال نامذ العادز ملنظمة ا وذية والاراعة، واملوارد من ةارم املياانية املةلفة من حسحححححححححا  ا مانة املتعدد 
 .م اريع االتفاقية الدوليةا هات املاحنة لالتفاقية الدولية و 

 
 ويف ما يتعّلق بال نامذ العادز ملنظمة ا وذية والاراعة، بلغت املخصحححححححححصحححححححححات السحححححححححنوية  مانة االتفاقية الدولية  -2

مليون دوالر( من خمصححححححصححححححات  0.98يف املائة ) 33مليون دوالر. ويتم ختصححححححي  حوايل  2.95يف ا عوام اخلمس املاضححححححية 
 مانة االتفاقية الدولية، وه : احلوةمة واإلدارة، ووضحححححححع املعايري، وتيسحححححححري  احدة من الرةائا الثالثال نامذ العادز لكل و 

مليون دوالر( من املخصححححححححححححححصححححححححححححححات، يف حني تقّدر التكاليف  2.04يف املائة ) 69التنفيذ. وميّثل جمموع تكاليف املوظفني 
 .(مليون دوالر 0.91يف املائة ) 31الت غيلية حبوايل 

 
 ما صخّ  حسا  ا مانة املتعدد ا هات املاحنة لالتفاقية الدولية، يتم عادة  اقرتا  مياانية تقريبية قدرها مليون ويف -3

عندما قّدمت  2014دوالر، ولكن مل تصحححححل املسحححححامهات قمل إىل هذا املسحححححتوب املرتفع.  وقد بلغت أعلى مسحححححتوب فا عام 
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معظم موارد حسححححححححا  ا مانة املتعدد ا هات املاحنة لالتفاقية الدولية  ألف دوالر. ويتم ختصححححححححي  729ا طراف املتعاقدة 
يف املائة من جمموع  26و 32واإلدارة حبوايل  واحلوةمة ،يف املائة( لتيسححححري التنفيذ، يف حني كظى ةل من وضححححع املعايري 42)

 يف املائة من جمموع املياانية.  24لت غيلية يف املائة والتكاليف ا 76املياانية على التوايل. وميّثل جمموع تكاليف املوظفني 
 
ألف دوالر  800ما يتعّلق ةياانية م ححححححححححححححاريع االتفاقية الدولية يف السححححححححححححححنوات اخلمس ا ةرية، فقد بلغت حوايل  -4

لحححححنويا ، وقامت بصحححححورة ةامحححححة بتمويل م حححححارةة البلدان النامية يف اجتماعات االتفاقية الدولية، ونظام االلحححححتعراه ودعم 
 نفيذ، وتقييم القدرات يف جمال الصية النباتية، وبعض أن  ة ت وير القدرات ا ةرب.الت
 
دوالر، وتدعم أن ححححححححححححح ة ا مانة  الينيم 5وب حححححححححححححكل عام، تبلس املياانية السحححححححححححححنوية  مانة االتفاقية الدولية حوايل  -5

ية املوظفني وتوفّر هذه القدرة ا لحححححححالححححححح ووظائفها الرئيسحححححححية ا ارية من أجل النهوه بوضحححححححع املعايري، والتنفيذ، واحلوةمة.
واملوارد الت غيلية الجتذا  االلتثمار امل رت  يف أن  ة االتفاقية الدولية وإدارته، ةا يف ذلك يف امل اريع، ومعظم العمل 

علومات ملاملتعّلق بالتنفيذ، ووضححع ةسححة معايري ةيد أدف متفق عليه لححنويا ، ومواد االتصححاالت، ومححيانة نظم تكنولوجيا ا
مليون دوالر  2.95. وتوفّر منظمة ا وذية والاراعة نتااإلنرت ا لحححالحححية منها الصحححفيات اإللكرتونية ونظام التعليقات على 

من جمموع هذه املياانية، يف حني يتم مجع حوايل مليوين دوالر عن طريق الت ّعات ال  تقدمها ا طراف املتعاقدة وبعض 
يف املائة من متويل أمانة االتفاقية الدولية يأيت من ال نامذ العادز  60أن حوايل  املوارد. ويعين ذلك أمححححححححححححححيا  نظماتامل

 10يف املائة من مياانية ا مانة متوقف على  40ملنظمة ا وذية والاراعة، وهذه نسحححححححححبة حمتملة إىل حد ما، ولكن يبقى حنو 
ى منظمات املوارد ا ةرب مثل مرفق وضححححححححححححححع املعايري طرفا  متعاقدا  يف االتفاقية الدولية، وعل 183جهة ماحنة من  15إىل 

 .وتنمية الت ارة
 
 ةارممن ارد من مو  مةلفةوجتد ا مانة نفسححححها يف وضححححع حرم بسححححبب افتقارها إىل قاعدة مالية متينة ومسححححتدامة  -6

 يحححة الحححدوليحححة، مياانيحححة االتفحححاق ةحححارممن موارد ال ميكن التنبة ةحححا ال يقحححل عن مليوين دوالر من و مياانيحححة االتفحححاقيحححة الحححدوليحححة. 
لس وال من حيث التوقيت؛ وتعّد هذه ا موال ضححححححححححححححرورية لتمويل م ححححححححححححححارةة البلدان النامية يف اجتماعات بال من حيث امل

االتفاقية الدولية، واملسححححححححححائل املرتب ة بائفات النارححححححححححئة، ومبادرات اعتماد التكنولوجيا وا دوات ا ديدة، واملوظفني لدعم 
 رات وحتريكها.هذه املباد

 
مكتححب هيئححة تححدابري الصححححححححححححححيححة النبححاتيححة وأمححانححة االتفححاقيححة الححدوليححة إىل جححانححب ا موعححة املعنيححة بححالتخ يمل  ونظر -7

وت ححححححكل عدم  حبدود مليوين دوالر لححححححنويا .لألن حححححح ة من ةارم املياانية االلححححححرتاتي  ، يف اخليارات لتوفري متويل مسححححححتدام 
اف وراه ت ححححححححغيلية، عبئا  على التخ يمل الصححححححححييت لتلبية االحتياجات احلقيقية لألطر إمكانية التنبة باملوارد، ال لححححححححيما  

املتعاقدة. وال ميكن االضححح الع ببعض ا ن ححح ة إال إذا   توفري املوارد فا ةالل السحححنة. ويةدز ذلك يف ةثري من ا حيان 
 . وةىإضححححححححافية ونواتذ أقل من املتا ين م عنه تكاليف ممإىل االلححححححححتع ال يف ا ن حححححححح ة على حسححححححححا  التخ يمل الفعال، 

وقد يةدز التأةر يف التمويل املرتبمل بن اط حمدد إىل تأجيل أن  ة أةرب ترد يف ة ة العمل السنوية. وميّثل هذا التقّلب 
 أمام تلبية م الب ا طراف املتعاقدة، وميكن أن يةثر ب ححححححححححححححكل مليو   ا  ةبري   يا  يف الدةل وانعدام اليقني ب ححححححححححححححأنه، حتد

 .ب ذات ا ولوية   االتفاق عليهاعلى أن  ة أةر 
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 الصلة لوثيقةاالتمويل المستدام للمنظمات الدولية األخرى    -ثانيا  
 
 يفالصلة مثل املنظمة العاملية لصية احليوان، ومنظمة وقاية النباتات  لوثيقةايستخدم عدد من املنظمات الدولية  -8

املتولححححححححمل، وهيئة  أوروبا والبير يفمل افادئ، ومنظمة وقاية النباتات أمريكا ال ححححححححمالية، وهيئة وقاية النبات يف يلححححححححيا وا ي
 .، مسامهات لنوية من احلكومات ا عضاء فيها لتمويل أن  تهاالغذائ الدلتور 

 
 لالتفاقية الدولية لمعتمدةاات االستراتيجيات واإلجراء   -ثالثا  

 
مجاعة العمل لنباتية، وهيئة تدابري الصحححية النباتية، و افيئة املةقتة لتدابري الصحححية ا منلسحححنوات عديدة، ناقل ةل  -9

وري الرمسية املعنية بالتخ يمل االلحححححححرتاتي   واملسحححححححاعدة الفنية، وا موعة املعنية بالتخ يمل االلحححححححرتاتي  ، واملكتب، يليات 
ت املقررة ال وعية التيسححري التمويل اإلضححايف لالتفاقية الدولية. وقد درلححت هذه املناق ححات لححلسححلة من النهذ، من املسححامه

ال  تستخدم معادلة ا مم املتيدة إىل املسامهات اإللاامية حيث يتم تغ ية نفقات املنظمة بفضل املسامهات السنوية ال  
تقدمها احلكومات ا عضححاء. ةما نظروا يف مراجعة االتفاقية إلدرام ن  ب ححأن املسححامهات املقّررة اإللاامية لتمويل أن حح ة 

 .دولية ودعمها بومفها حل طويل ا جلاالتفاقية ال
 

وأوضححححححت مكتب ال ححححححةون القانونية يف منظمة ا وذية والاراعة فيئة تدابري الصححححححية النباتية يف دور ا السححححححادلححححححة  -10
من تقرير الدورة السححححادلححححة فيئة تدابري الصححححية النباتية(، أنه ليس هنا  حاجة إىل اتباع إجراء رمس   149( )الفقرة 2011)

فيئة عندما يقوم بلد فردز، أو جمموعة من البلدان أو املنظمات، بالت ّع إىل أمانة االتفاقية الدولية، بل إىل إبرام اتفاق يف ا
حلماية املاحنني ومصححححححام املنظمة على السححححححواء.  وتتوقف االتفاقات وةيفية الححححححتخدام ا موال عادة  على القرار املّتخذ بني 

 ية والاراعة.البلد املعين ومنظمة ا وذ
 

الدولية حتسححححححححححينات ةبرية على ممارلححححححححححات اإلدارة املالية، وجودة التقارير  االتفاقية، أدةلت أمانة 2013ومنذ عام  -11
املالية، ووضححححححححححوحها، ورححححححححححفافيتها، وةفاءة إعدادها. وقد أدب حتسححححححححححني ممارلححححححححححات اإلدارة املالية إىل توفري املايد من املوارد 

 .تنبة بتوقيتها وقيمتها ال تاال ت ّكل م كلةاملخصصة، ولكن إمكانية ال
 

بغية  2015لدولية عام ا االتفاقيةوبناء  على مبادرة ا مني ا ديد،   إن اء فريق مهام معين بتعبئة املوارد يف أمانة  -12
ملوارد املتوافرة وإلبقاء احتسححححني تعبئة املوارد من ةارم املياانية. ةما اخّتذ أمني االتفاقية الدولية إجراءات لتيسححححني الححححتخدام 

 املوظفني املعتمدين على املوارد من ةارم املياانية  طول فرتة ممكنة، حمتفظا  بالتايل بالدراية واخل ة يف ا مانة.
 

يف ما يتعّلق ةبادرة التمويل املستدام  مانة االتفاقية الدولية.  2016ونتي ة  فذه ا هود،   حتقيق تقدم ةبري عام  -13
 وةالل الدورة احلادية ع حححححححححححححرة فيئة تدابري الصحححححححححححححية النباتية، حّث ا مني ا طراف املتعاقدة على موامحححححححححححححلة تقد  الدعم 

نة املالية،  إىل برنامذ عمل االتفاقية الدولية. ويف وقت الحق من السححححححححححححححنة، أعّدت ا مانة، بالتعاون مع مكتب افيئة و 
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ة االتفاقية ناق ة احلاجة إىل توفري وحتقيق االلتقرار يف متويل ا ن  ة الت غيلية  ماناقرتاحا  للتمويل املستدام. وقد متت م
 .فدفاالدولية، مرّات عّدة فضال  عن احلاجة املالة إىل حتقيق هذا 

 
 الخيارات المطروحة للدرس   -رابعا  

 
 مانة، قامت ا موعة املعنية ، وبااللححححححححححححححتعانة باقرتا  التمويل الذز أعّدته ا2016يف أةتوبر/ ت ححححححححححححححرين ا ول  -14

بالتخ يمل االلححرتاتي   بدعم ةيارين واضححيني لتمويل أمانة االتفاقية الدولية وأن حح تها الرئيسححية على حنو مسححتدام، ومها: 
. ولحححححححححي حححححححححكل هذان املفهومان، بعد "الدفع عند ن حححححححححوء احلاجة"ونظام  "نظام االتفاق على املسحححححححححامهات املقررة ال وعية"

اتية جعة املنالبني، املكونني الرئيسيني القرتا  التمويل املستدام الذز ليعره على هيئة تدابري الصية النبااللتعراه واملرا
(. ويتم التعمق ببعض اإلجيابيات والسحححلبيات ا تملة، وجيب بلور ا إىل جانب تفامحححيل 2020يف دور ا اخلامسحححة ع حححرة )

 .االقرتاحات نفسها
 

ال وعية إىل جذ  املسححامهات العادية وا ارية ال  تقّدمها ا طراف املتعاقدة بومححفها  و دف املسححامهات املقّررة -15
مصححححدر عائدات مسححححتقر وميكن التنبة به. ويرد التقدير املقرر ملبلس املسححححامهة التقريب الذز لححححُي لب من ا طراف املتعاقدة 

قوم على جدول ا نصحححبة املقررة لألمم املتيدة. ويرتكا وي 2(، يف املرفق امليون دوالر لحححنوي   2اللحححتدامة العمليات )حوايل 
 .املفهوم على فلسفة توفري العديد من املسامهات الصغرية ولكن ا ارية يف برنامذ عمل أمانة االتفاقية الدولية

 
  "يةال وع اتفاق على املسححححححححححامهات"ولتيسححححححححححري عملية املسححححححححححامهة يف التمويل، توفّر أمانة االتفاقية الدولية مسححححححححححودة  -16

لتوفري متويل لدان الب بفراد وميكن أن تسححححححتخدمها  وضححححححعها بالتعاون مع إدارة التعاون التقين يف منظمة ا وذية والاراعة، 
 (.1لنوز مقرر ومتفق عليه على الفور، ةما أهنا لتكون مكونا  ألاليا  من النظام املستقبل  )أنظر املرفق 

 
إلتاحة املوارد  ن ححححححححححح ة ا مانة، أن يقوم طرف متعاقد أو أطراف  "الدفع عند ن حححححححححححوء احلاجة"ويقتضححححححححححح  نظام  -17

متعاقدة بتوفري املوارد املالية  ز ن ححححاط جديد مححححدر به تكليف من هيئة تدابري الصححححية النباتية قبل املبارححححرة بالعمل. ويف 
 حال مل يتوافر التمويل فذا الن اط ا دد، ال يبدأ العمل عليه.

 
لتمويل  "يةاالتفاق على املسامهات املقررة ال وع"امني يف الوقت نفسه، حبيث يستخدم نظام وميكن ت غيل النظ -18

للم حححححححاريع  "الدفع عند ن حححححححوء احلاجة"برنامذ عمل االتفاقية الدولية الرئيسححححححح  على املدب ال ويل، بينما يسحححححححتخدم نظام 
متويل  ن ال كول هذان النه ان دون احلاجة إىلالقصححححححححححححرية ا جل ال  حتتام أمانة االتفاقية الدولية إىل التعامل معها. ولك

 إضايف للم اريع، ويضافان إىل خمصصات ال نامذ العادز ملنظمة ا وذية والاراعة.
 

 "االتفاق على المساهمات المقّررة الطوعية"اإليجابيات والسلبيات المحتملة لنظام  -19
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 "الدفع عند ن وء احلاجة"اإلجيابيات والسلبيات ا تملة لنظام 
 

 

 الطوعية أن: من شأن نظام االتفاق على المساهمات المقّررة - اإليجابيات
يعاز القدرة على التخ يمل ل نامذ عمل ا مانة على أجل أطول نظرا  إىل توافر املوارد على املدب ال ويل، فيتم الرتةيا 

 أةثر على العمل عوضا  عن تعبئة املوارد.
 دونو ملتيدة، امم  يضححححمن التوزيع املنصححححف للمسححححامهات ال وعية ال  تقدمها ا طراف املتعاقدة بااللححححتناد إىل معايري ا

 أن يثقل ةاهل احلكومات يف السياق العامل  الذز يسوده التق ف االقتصادز.
 صخفف من العبء الذز تتيمله ا مانة لتعبئة املوارد على املدب القصري.

 يساهم يف حسا  أمانة تراةم  ل امذ االتفاقية الدولية. 
 ة املسامهة املقررة ال  يقّدمها ا عضاء إىل منظمة ا وذية والاراع نعدة، ال يايد، بالنسبة إىل والبية ا طراف املتعاق

 يمكن لنظام االتفاق على المساهمات المقّررة الطوعية أن: - السلبيات
 يعاين من عدم روبة/ اهتمام ا طراف املتعاقدة بتوفري املايد من املوارد  مانة االتفاقية الدولية بصورة طوعية.

عبء على املوظفني املاليني بسحححححححححبب املسحححححححححائل اإلدارية املتعّلقة بإدارة املوارد اإلضحححححححححافية وا ن ححححححححح ة وإعداد التقارير يايد ال
 ب أهنا.

 يضاعف الصعوبات يف إدارة املسامهات واحلرص على أنه يتم تقدميها وا افظة عليها.

 أن: "الدفع عند نشوء الحاجة"من شأن نظام  - يجابياتاإل
 يضمن توافر املوارد الب رية واملالية الكافية لالخنراط يف جمال عمل جديد قبل املباررة هبذا العمل. 

 .يعاز إمكانية التنبة يف العمليات املالية واإلدارية يف ا مانة
 مت بايادة الرتةيا على تسليم امل روع يف الوقت املنالب.ا يسممكد من الضغمل على اإلدارة إلجياد املوارد، 

 .احلاجة إىل متابعة وتوقفها بالكامل على ا طراف املتعاقدة دونبكرص على تقد  املسامهات 
 أن: "الدفع عند نشوء الحاجة"يمكن لنظام  - السلبيات

راف ذ العمل حبيث يصححححححححححححححبت هذا ا ةري رهن ا طيةدز إىل فقدان أمانة االتفاقية الدولية للقدرة على التيكم ب نام
 املتعاقدة القادرة على توفري ا موال لدعم أن  ة حمددة. 

يةدز إىل تكاثر حسححابات ا مانة الفردية إلدارة مسححامهات أطراف متعاقدة فردية، ويرتتب عن ذلك عمل ورق  يصححعب 
 على موظف  ا مانة إدارته. 

 درة رة بامل حححححححاريع ةا أن عمليات املوارد الب حححححححرية يف منظمة ا وذية والاراعة تةثر على القيةدز إىل تأةري ةبري يف املبارححححححح
 ."يدفع فا عند ن وء احلاجة"على التخدام وإبقاء املوظفني على ألاس م اريع 
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 إّن هيئة تدابري الصية النباتية مدعوة إىل: -20
 

 وء الدفع عند ن"ونظام  "رة ال وعيةاالتفاق على املسامهات املقر "التخدام نظام ، من حيث املبدأ، إقرار  (1)
بومفهما املكونني الرئيسيني القرتا  التمويل املستدام الذز ليعره على هيئة تدابري الصية النباتية  "احلاجة

 .2020يف دور ا اخلامسة ع رة عام 
االلرتاتي  ، وضع  ملمن مكتب هيئة تدابري الصية النباتية و نتها املالية، ومن ا موعة املعنية بالتخ ي ال لب (2)

 أحكام مفّصلة ملثل اقرتا  التمويل املستدام هذا. 
إعداد تقرير مرحل  ب أن اقرتا  التمويل املستدام على أن يتم عرضه على هيئة تدابري الصية النباتية يف  طلب (3)

 (. 2018دور ا الثالثة ع رة )
ملبالس املقرتحة موارد من ةارم املياانية ةا يتمارى مع ا ا طراف املتعاقدة يف الفرتة املةقتة على ختصي  ت  يع (4)

 .1املقررة ال وعية على النيو املبنّي يف املرفق  املسامهاتوذلك عن طريق االتفاق على  2يف املرفق 
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 1المرفق 

Attachment 1  

 
AGREEMENT BETWEEN 

THE GOVERNMENT OF _____________________ 

AND 

THE FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

 

MTF/GLO/122/MUL 

"Special International Plant Protection Convention Trust Fund" 

 

The COUNTRY (“the donor”), shall make available, on a grant basis, to the Food and Agriculture 

Organization of the United Nations ("FAO"), a contribution amounting up to a maximum of 

_________________________________ ("the contribution") to provide support to the project "Special 

International Plant Protection Convention Trust Fund" (MTF/GLO/122/MUL) ("the project") as set 

out in the overall International Plant Protection Convention Secretariat (“the IPPC Secretariat”) work plan. 

 

1. Issues from the contribution in currencies other than United States Dollars will be received and recorded 

based on the United States Dollar value at the UN rate of exchange prevailing on the day of receipt 

of the contribution. 

 

2. The project will be completed by 31 December 20XX. 

 

3. FAO has established a Multiple Donor Trust Fund ("Trust Fund"), MTF/GLO/122/MUL, to administer 

the contributions and expenditures of the project. The contribution of the donor will be paid to the 

Trust Fund. The contribution will be administered under FAO's financial and administrative rules and 

will be subject to the following conditions: 

 

(a) the contribution will be implemented in line with the overall IPPC Secretariat work plan. FAO 

will make every effort to ensure timely and full implementation of the project; 

 

(b) FAO will make every effort to ensure that the contribution is not used to meet the cost of import 

duties or customs duties (or any similar levies) imposed by the countries involved on the goods 

imported or services provided. In the event that exemption from such duties is not granted, the 

costs of duties can be met from the contribution; 

 

(c) the contribution shall be paid to FAO in one instalment on signature of this agreement into the 

following account:  

Bank Name:              Citibank 

399 Park Avenue, New York, NY, USA, 10022 

Account Name: Food Agr Org – TF USD 

Swift/BIC:  CITIUS33 

ABA/Bank Code: 021000089 

Account No.: 36352577 
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clearly stating Project MTF/GLO/122/MUL 

 

(d) the contribution has to be made in United States Dollars. 

 

4. The donor and FAO shall promptly inform each other of any event or situation which might affect the 

implementation of project activities and which may necessitate a modification or alteration of the 

scope, implementation, the agreed budget or other aspects of this Agreement. In case any change 

occurs in the schedule or implementation of the activities, FAO shall promptly inform the donor. 

 

5. The obligations of FAO are contingent upon receipt of the necessary funds from the donor in 

accordance with this Agreement.  

 

6. The contribution will include a provision not exceeding 6 percent of the total net inputs to cover the 

cost of administrative and operational services incurred by FAO directly relating to the project. 

 

7. FAO will administer and account for the contribution in accordance with FAO's financial regulations 

and other applicable rules and procedures and practices and keep separate records and accounts for 

the project, which conform to professionally accepted bookkeeping rules and practices. The 

contribution will be used solely for the support to the project as specified in this Agreement. All 

financial accounts and statements shall be expressed in United States Dollars and shall be subject 

exclusively to the internal and external auditing procedures laid down in the Financial Regulations, 

Rules and directives of FAO, in conformity with the single audit principle observed by the United 

Nations system as a whole.  

 

8. All procurement shall be made in accordance with FAO regulations, which conform to generally 

accepted principles of good procurement practice, including safeguards against corrupt and illegal 

practice, and that no offer, gift, payment or benefit of any kind, which would or could be construed 

as an illegal or corrupt practice can be accepted, either directly or indirectly, as an inducement or 

reward for the award or execution of procurement contracts. To this end, FAO shall ensure that it 

applies and enforces its relevant rules regarding corrupt and illegal practices. 

  

9. FAO will provide, at any time and at the request from the donor, its standard financial statements 

regarding the status of the implementation of the project which will be maintained for the project as 

a whole. 

10. IPPC Secretariat will report the achieved results of the trust fund contributions each year at its 

Commission on Phytosanitary Measures (CPM) meeting FAO will submit to the donor, within six 

months at project completion, a terminal report and a certified financial statement. The financial statement 

will be issued in US dollars and will be for the project as a whole. Any unspent funds and any interest 

accrued from the Contribution will be returned to the donor, following closure of the project, on a pro rata 

basis in proportion to the contribution of each donor. A progress report can be provided if so requested by 

the donors. 

 

11. The donor shall not accept any responsibility or liability for any claims, debt demands, damage or loss 

as a result of the implementations of this Agreement. 
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12. If any changes occur which, in the opinion of the donor, impair significantly on the value of the project, 

the donor and FAO will consult on measures to resolve the problem and possible courses of action. 

In the event of such changes, the donor reserves the right to modify or terminate its financial 

contribution to the project. In the event of termination, the obligations already assumed by either 

party shall remain in force to the extent necessary to permit orderly withdrawal of personnel, funds 

and assets, the settlement of accounts between the parties and the settlement of any liability incurred 

by FAO for the activities covered by this Agreement. 

 

13. For the avoidance of doubt, nothing in this Agreement or in any document relating thereto will be 

construed as constituting a waiver of privileges and immunities of FAO. Any dispute between the 

donor and FAO arising out of the interpretation or execution of this Agreement shall be settled by a 

mutually agreed arrangement. 

 

14. This Agreement shall enter into force upon signature by both parties and may be subsequently amended 

by mutual consent in writing. 

 

15. This Agreement is made in two originals in the English language, duly signed by the authorized 

representatives of the donor and FAO. 

 

For the Government 

Signed: 

Name:  

Date:  

For the Food and Agriculture Organization of 

the United Nations 

Signed: 

Name:   

Date: 
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Attachment 2: Table of Estimated voluntary contribution amounts by contracting parties based on 

UN Assessment scale (2017), set to an annual revenue of USD 2 million 

 

IPPC Contracting party 

UN Scale of 

assessments 

(percentage) USD 

Afghanistan  0.0060% 

                   

120  

Albania  0.0080% 

                   

160  

Algeria  0.1610% 
                

3,220  

Antigua and Barbuda  0.0020% 
                     

40  

Argentina  0.8920% 

              

17,840  

Armenia  0.0060% 

                   

120  

Australia  2.3370% 

              

46,740  

Austria  0.7200% 

              

14,400  

Azerbaijan  0.0600% 
                

1,200  

Bahamas  0.0140% 
                   

280  

Bahrain  0.0440% 

                   

880  

Bangladesh  0.0100% 

                   

200  

Barbados  0.0070% 

                   

140  

Belarus  0.0560% 

                

1,120  

Belgium  0.8850% 
              

17,700  

Belize  0.0010% 
                     

20  

Benin  0.0030% 

                     

60  

Bhutan  0.0010% 

                     

20  

Bolivia (Plurinational State of)  0.0120% 

                   

240  

Bosnia and Herzegovina  0.0130% 
                   

260  

IPPC Contracting party 

UN Scale of 

assessments 

(percentage) USD 

Botswana  0.0140% 

                   

280  

Brazil  3.8230% 

              

76,460  

Bulgaria  0.0450% 
                   

900  

Burkina Faso  0.0040% 
                     

80  

Burundi  0.0010% 

                     

20  

Cabo Verde  0.0010% 

                     

20  

Cambodia  0.0040% 

                     

80  

Cameroon  0.0100% 

                   

200  

Canada  2.9210% 
              

58,420  

Central African Republic  0.0010% 
                     

20  

Chad  0.0050% 

                   

100  

Chile  0.3990% 

                

7,980  

China  7.9210% 

            

158,420  

Colombia  0.3220% 

                

6,440  

Comoros  0.0010% 
                     

20  

Congo  0.0060% 
                   

120  

Cook islands 

no UN 

assessment  N/A  

Costa Rica  0.0470% 

                   

940  

Côte d’Ivoire  0.0090% 

                   

180  

Croatia  0.0990% 
                

1,980  
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IPPC Contracting party 

UN Scale of 

assessments 

(percentage) USD 

Cuba  0.0650% 
                

1,300  

Cyprus  0.0430% 

                   

860  

Czech Republic  0.3440% 

                

6,880  

Democratic People’s Republic 

of Korea  0.0050% 

                   

100  

Democratic Republic of the 

Congo  0.0080% 

                   

160  

Denmark  0.5840% 
              

11,680  

Djibouti  0.0010% 
                     

20  

Dominica  0.0010% 

                     

20  

Dominican Republic  0.0460% 

                   

920  

Ecuador  0.0670% 

                

1,340  

Egypt  0.1520% 

                

3,040  

El Salvador  0.0140% 
                   

280  

Equatorial Guinea  0.0100% 

                   

200  

Eritrea  0.0010% 

                     

20  

Estonia  0.0380% 

                   

760  

Ethiopia  0.0100% 

                   

200  

European Union 

no UN 
assessment  N/A  

Fiji  0.0030% 
                     

60  

Finland  0.4560% 

                

9,120  

France  4.8590% 

              

97,180  

Gabon  0.0170% 

                   

340  

IPPC Contracting party 

UN Scale of 

assessments 

(percentage) USD 

Georgia  0.0080% 
                   

160  

Germany  6.3890% 

            

127,780  

Ghana  0.0160% 

                   

320  

Greece  0.4710% 

                

9,420  

Grenada  0.0010% 

                     

20  

Guatemala  0.0280% 
                   

560  

Guinea  0.0020% 
                     

40  

Guinea-Bissau  0.0010% 

                     

20  

Guyana  0.0020% 

                     

40  

Haiti  0.0030% 

                     

60  

Honduras  0.0080% 

                   

160  

Hungary  0.1610% 
                

3,220  

Iceland  0.0230% 

                   

460  

India  0.7370% 

              

14,740  

Indonesia  0.5040% 

              

10,080  

Iran (Islamic Republic of)  0.4710% 

                

9,420  

Iraq  0.1290% 
                

2,580  

Ireland  0.3350% 
                

6,700  

Israel  0.4300% 

                

8,600  

Italy  3.7480% 

              

74,960  

Jamaica  0.0090% 

                   

180  
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IPPC Contracting party 

UN Scale of 

assessments 

(percentage) USD 

Japan  9.6800% 
            

193,600  

Jordan  0.0200% 

                   

400  

Kazakhstan  0.1910% 

                

3,820  

Kenya  0.0180% 

                   

360  

Kuwait  0.2850% 

                

5,700  

Kyrgyzstan  0.0020% 
                     

40  

Lao People’s Democratic 

Republic  0.0030% 
                     

60  

Latvia  0.0500% 

                

1,000  

Lebanon  0.0460% 

                   

920  

Lesotho  0.0010% 

                     

20  

Liberia  0.0010% 

                     

20  

Libya  0.1250% 
                

2,500  

Lithuania  0.0720% 

                

1,440  

Luxembourg  0.0640% 

                

1,280  

The former Yugoslav Republic 

of Macedonia  0.0070% 

                   

140  

Madagascar  0.0030% 

                     

60  

Malawi  0.0020% 
                     

40  

Malaysia  0.3220% 
                

6,440  

Maldives  0.0020% 

                     

40  

Mali  0.0030% 

                     

60  

Malta  0.0160% 

                   

320  

IPPC Contracting party 

UN Scale of 

assessments 

(percentage) USD 

Mauritania  0.0020% 
                     

40  

Mauritius  0.0120% 

                   

240  

Mexico  1.4350% 

              

28,700  

Micronesia (Federated States 

of)  0.0010% 

                     

20  

Mongolia  0.0050% 

                   

100  

Montenegro  0.0040% 
                     

80  

Morocco  0.0540% 
                

1,080  

Mozambique  0.0040% 

                     

80  

Myanmar  0.0100% 

                   

200  

Namibia  0.0100% 

                   

200  

Nepal  0.0060% 

                   

120  

Netherlands  1.4820% 
              

29,640  

New Zealand  0.2680% 

                

5,360  

Nicaragua  0.0040% 

                     

80  

Niger  0.0020% 

                     

40  

Nigeria  0.2090% 

                

4,180  

Niue 

no UN 
assessment  N/A  

Norway  0.8490% 
              

16,980  

Oman  0.1130% 

                

2,260  

Pakistan  0.0930% 

                

1,860  

Palau  0.0010% 

                     

20  
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IPPC Contracting party 

UN Scale of 

assessments 

(percentage) USD 

Panama  0.0340% 
                   

680  

Papua New Guinea  0.0040% 

                     

80  

Paraguay  0.0140% 

                   

280  

Peru  0.1360% 

                

2,720  

Philippines  0.1650% 

                

3,300  

Poland  0.8410% 
              

16,820  

Portugal  0.3920% 
                

7,840  

Qatar  0.2690% 

                

5,380  

Republic of Korea  2.0390% 

              

40,780  

Republic of Moldova  0.0040% 

                     

80  

Romania  0.1840% 

                

3,680  

Russian Federation  3.0880% 
              

61,760  

Rwanda  0.0020% 

                     

40  

Saint Kitts and Nevis  0.0010% 

                     

20  

Saint Lucia  0.0010% 

                     

20  

Saint Vincent and the 

Grenadines  0.0010% 

                     

20  

Samoa  0.0010% 
                     

20  

Sao Tome and Principe  0.0010% 
                     

20  

Saudi Arabia  1.1460% 

              

22,920  

Senegal  0.0050% 

                   

100  

Serbia  0.0320% 

                   

640  

IPPC Contracting party 

UN Scale of 

assessments 

(percentage) USD 

Seychelles  0.0010% 
                     

20  

Sierra Leone  0.0010% 

                     

20  

Singapore  0.4470% 

                

8,940  

Slovakia  0.1600% 

                

3,200  

Slovenia  0.0840% 

                

1,680  

Solomon Islands  0.0010% 
                     

20  

South Africa  0.3640% 
                

7,280  

South Sudan  0.0030% 

                     

60  

Spain  2.4430% 

              

48,860  

Sri Lanka  0.0310% 

                   

620  

Sudan  0.0100% 

                   

200  

Suriname  0.0060% 
                   

120  

Swaziland  0.0020% 

                     

40  

Sweden  0.9560% 

              

19,120  

Switzerland  1.1400% 

              

22,800  

Syrian Arab Republic  0.0240% 

                   

480  

Tajikistan  0.0040% 
                     

80  

Thailand  0.2910% 
                

5,820  

Togo  0.0010% 

                     

20  

Tonga  0.0010% 

                     

20  

Trinidad and Tobago  0.0340% 

                   

680  
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IPPC Contracting party 

UN Scale of 

assessments 

(percentage) USD 

Tunisia  0.0280% 
                   

560  

Turkey  1.0180% 

              

20,360  

Tuvalu  0.0010% 

                     

20  

Uganda  0.0090% 

                   

180  

Ukraine  0.1030% 

                

2,060  

United Arab Emirates  0.6040% 
              

12,080  

United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland  4.4630% 
              

89,260  

United Republic of Tanzania  0.0100% 

                   

200  

United States of America  22.0000% 

            

440,000  

Uruguay  0.0790% 

                

1,580  

IPPC Contracting party 

UN Scale of 

assessments 

(percentage) USD 

Vanuatu  0.0010% 
                     

20  

Venezuela (Bolivarian Republic 

of)  0.5710% 

              

11,420  

Viet Nam  0.0580% 

                

1,160  

Yemen  0.0100% 

                   

200  

Zambia  0.0070% 

                   

140  

Zimbabwe  0.0040% 
                     

80  

Gambia 0.0010% 
                     

20  

Non-assigned percentage 0.1210% 

                

2,420  

Total (183 IPPC CPs) 100% 

         

2,000,000  

 

Source: http://www.un.org/en/ga/contributions/budget.shtml; www.ippc.int  

 

 

 

http://www.un.org/en/ga/contributions/budget.shtml
http://www.ippc.int/

