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

 www.fao.org يل:اإلنرتنت على العنوان التا
MV997/A 

A 

 

 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الثالثة عشرة

 2018أبريل/نيسان  20-16روما، 

 التمويل المستدام لبرنامج عمل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (المفهوم واآللية)

 من جدول األعمال 4-8البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 

 األساس المنطقي -الً أوّ 
 
ماليني دوالر أمريكي ســنوياً، وتدعم املهام األســاســية  5تبلغ ميزانية أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات حوايل  -1

 لألمانة: احلوكمة واالســرتاتيجيات، ووضــع املعايري، وتيســري التنفيذ. وتوفر هذه امليزانية األســاســية املوظفني واملوارد التشــغيلية
ذلك املشــاريع املتعلقة بتيســري التنفيذ، ، مبا يف 1 (االتفاقية الدولية) إلدارة مهام خطة عمل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 ، وجلنة املعايري، (اهليئة) وأنشــــــــــطة وضــــــــــع املعايري، واحلوكمة واالســــــــــرتاتيجيات، اليت تشــــــــــمل هيئة تدابري الصــــــــــحة النباتية
 وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات، وغريها من األنشطة.

 
 زراعةملنظمة األغذية وال مليون دوالر أمريكي، من جمموع امليزانية الســـنوية، من الربنامج العادي 2.95ويتم تلقي  -2
 دوالر أمريكي من مســـــــــــــــامهــات األطراف املتعــاقــدة واملنظمــات الــدوليــة. ) 2مليوين ( ، يف حني يتم تلقي حوايل)ملنظمــة(ا

 ، منظمــةللة االتفــاقيــة الــدوليــة يــأيت من الربنــامج العــادي من التمويــل املقــدم إىل أمــانــ يف املــائــة 60وهــذا يعين أن حوايل 
 يعتمـــد إىل حـــد كبري االتفـــاقيـــة الـــدوليـــة من ميزانيـــة أمـــانـــة  يف املـــائـــة 40وهو أمر مســــــــــــــتـــدام إىل حـــد مـــا، ولكن حوايل 

ع املعايري وضـوغريها من املنظمات (مثل مرفق االتفاقية الدولية طرفا متعاقدا يف  183جهة ماحنة من بني  15إىل  10على 
 .)وغري ذلكوتنمية التجارة، واالحتاد الدويل للبذور، 
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من األموال عبئا ثقيال على ســــــــالمة عمل أمانة  يف املائة 40ويشــــــــكل اســــــــتمرار عدم القدرة على التنبؤ بنســــــــبة  -3
 ومن الصعب على حنو متزايد إدارة برنامج عمل االتفاقية الدولية يف ظل هذه الظروف. .االتفاقية الدولية

 
 دام املســــــــــت حقيق االســــــــــتقرار وتوفري االســــــــــتثماريئة أن هناك حاجة واضــــــــــحة لتاهل، رأى مكتب 2016ويف عام  -4

شـــأن آليات ب ا من الزمنل أمدها عقدطا، وقرر إعادة بدء مناقشـــة ألمانة االتفاقية الدولية األســـاســـية شـــغيليةيف الربامج الت
 .ومنذ ذلك احلني، طرأت عدة تطورات، كما هو مبني يف النص أدناه. التمويل املستدام لربنامج عمل االتفاقية الدولية

 
 معلومات أساسية -ثانياً 

 
ة هيئة واجملموعة املعنية بالتخطيط االســــرتاتيجي، مقرتحات أوليل، طُرح على الدورة احلادية عشــــرة ل2016يف عام  -5

  اجلهود املتجددة بشأن املبادرة. اجلهازانبشأن مبادرة التمويل املستدام، وأيد 
 
، من مكتب 2017وبعد حتسني االقرتاح، طلبت الدورة الثانية عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية، يف أبريل/نيسان  -6
يئة وجلنته املالية، وأيضـــاً من اجملموعة املعنية بالتخطيط االســـرتاتيجي، وضـــع أحكام أكثر تفصـــيًال ملقرتح بشـــأن التمويل اهل

). ووافقت 2018هيئة (للاملســـتدام. كما طلبت تقدمي تقرير مرحلي بشـــأن اقرتاح التمويل املســـتدام إىل الدورة الثالثة عشـــرة 
الثانية عشـــــــرة هليئة تدابري الصـــــــحة النباتية، على الســـــــعي إىل مواصـــــــلة تطوير آلية لتأمني األطراف املتعاقدة، خالل الدورة 

التمويل املســـــــــــتدام، مبا يف ذلك نظام "اتفاق االشـــــــــــرتاكات املقررة الطوعية" ونظام "ســـــــــــداد االســـــــــــتحقاقات أوال بأول"،  
. ومت القبول على نطاق 2020هيئة يف عام لكمكونات القرتاح التمويل املســتدام الذي ســيقدم إىل الدورة اخلامســة عشــرة ل

 واسع بأنه ينبغي اعتماد االقرتاح النهائي ما أن يصبح االقرتاح مرضيا بالنسبة هليئة تدابري الصحة النباتية.
 
 االتفاقية الدولية جلنة املالية وموظفو أمانة ، اجتمع رئيس 2017ويف الفرتة ما بني أبريل/نيســــــــــــــان ويونيو/حزيران  -7

، وكبري موظفي الشــؤون املالية يف املنظمة، Marta Pardoاملوظفني القانونيني يف منظمة األغذية والزراعة، الســيدة  ةري كبمع  
، ملناقشـــة اجلوانب القانونية واملالية والتحســـينات احملتمل إدخاهلا على نظام اتفاق االشـــرتاكات David McSherryالســـيد 

توقيع  ســــــتكشــــــف ترتيب ال يتعني فيه على األطراف املتعاقدة يف االتفاقية الدوليةاملقررة الطوعية. وعرضــــــت املنظمة بأن ت
ية نظمة يف كل مرة يريدون فيها تقدمي مســـــامهة يف الصـــــندوق االســـــتئماين املتعدد املاحنني التابع لالتفاقاملاتفاقات فردية مع 

د، تقوم امهات الطوعية. ويف هذا الســـيناريو اجلديهيئة أن تعتمد اتفاقا شـــامال للمســـلالدولية. وبدال من ذلك، فإنه ميكن ل
األطراف املتعاقدة بتحويل األموال مباشـــــــــــرة، بعد إخطار أمني االتفاقية الدولية رمسيا بعزمها يف اإلســـــــــــهام يف الصـــــــــــندوق 

ابري الصـــــحة دمبوجب األحكام املنصـــــوص عليها يف مشـــــروع قرار هيئة تالتفاقية الدولية لاالســـــتئماين املتعدد املاحنني التابع 
ق نظمة تســــــــــــــتهلك وقتا طويال لكل مســــــــــــــامهة جديدة يف الصــــــــــــــندو املالنباتية، وبذلك يتم جتنب عملية توقيع اتفاق مع 
 االستئماين املتعدد املاحنني التابع لالتفاقية الدولية.

 
ى اقرتاح ميكن إدخاهلا عل اليتجلنة املالية ومكتب اهليئة مزيدا من التحســينات ، ناقشــت 2017ويف يونيو/حزيران  -8

 من املوظف القانوين يف املنظمة إعادة تســــمية نظام "اتفاق االشــــرتاكاتاملقدمة التمويل املســــتدام، وقررا بناء على املشــــورة 



CPM 2018/26_Rev_01  3 

 

 املقررة الطوعية" إىل "املســــــــــــــامهات التكميلية"، يف حني متت إعادة تســــــــــــــمية نظام "ســــــــــــــداد االســــــــــــــتحقاقات أوال بأول" 
 قائم على املشاريع". وبناء على ذلك، اقُرتح إعادة تركيز اقرتاح التمويل املستدام على اخليارين التاليني:إىل "التمويل ال

 
تكمل الربنامج العادي ملنظمة األغذية والزراعة هبدف تغطية تكاليف موظفي أمانة  المســـــــــــاهمات التكميلية: )1(

مليون دوالر أمريكي. ومن املهم اإلشارة إىل أن "املسامهات  2االتفاقية الدولية والتكاليف التشغيلية إىل مستوى 
 التكميلية" ال تزال طوعية متاما، وأن املوافقة على اآللية ال ينطوي على أي التزامات مالية.

التمويل املقدم من األطراف املتعاقدة (أو اجلهات املاحنة اخلارجية مثل مرفق  التمويل القائم على المشـــــــــــاريع: )2(
ملعايري وتنمية التجارة) الذي يرتبط مبشــــــــروع معني (على ســــــــبيل املثال، جمموعة العمل املعنية باحلاويات وضــــــــع ا

 هيئة مع نتيجة متفق عليها.لالبحرية)، وهو حمدود زمنيا، تقره أولوية ل
 

 األحكام المتعلقة بالمساهمات التكميلية -ثالثاً 
 
، اآللية ية الدوليةاحنني التابع لالتفاقالصــــــــــندوق االســــــــــتئماين املتعدد املحالياً، تتبع عملية تقدمي املســــــــــامهات إىل  -9

املؤلفة من مخس خطوات املبينة أدناه، وتســــــــــتغرق عادة حوايل شــــــــــهر واحد إلمتامها. وهتدف اآللية املقرتحة إىل تبســــــــــيط 
 .اإلجراءات املتعلقة بكيفية تقدمي املسامهات إىل الصندوق االستئماين املتعدد املاحنني

 

 
 
 اآللية المقترحة     اآللية الحالية  

 جهد إداري منخفض جدا)–يوم  2-1(    جهد إداري متوسط) –(شهر واحد  

 
 

جلنــة املــاليــة، وكــذلــك من اجملموعــة املعنيــة بــالتخطيط من مكتــب اهليئــة و هيئــة لطلبــت الــدورة الثــانيــة عشــــــــــــــرة ل -10
 .2017االسرتاتيجي، وضع أحكام تفصيلية ملقرتح التمويل املستدام هذا خالل عام 

 

يعرب الطرف 
املتعاقد عن 

اهتمامه

صياغة االتفاق

توقيع االتفاق
حتويل األموال إىل الصندوق 

االستئماين املتعدد املاحنني التابع 
نباتاتلالتفقاية الدولية لوقاية ال

رسالة شكر من 
أمني االتفاقية 
الدولية لوقاية 

النباتات

هام يف يبلغ الطرف املتعاقد عن اعتزامه باالس
الصندوق االستئماين املتعدد املاحنني التابع 

جب لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات مبو 
دابري األحكام املنصوص عليها يف قرار هيئة ت
لية، الصحة النباتية بشأن املسامهات التكمي

ةويتم اإلقرار بذلك من قبل أمانة االتفاقي

حتويل األموال إىل الصندوق 
االستئماين املتعدد املاحنني التابع 

تاتلالتفاقية الدولية لوقاية النبا

رسالة شكر من أمني 
االتفاقية الدولية لوقاية 

النباتات
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جلنــة املــاليــة وأمــانــة االتفــاقيــة الــدوليــة واجملموعــة املعنيــة بــالتخطيط مع يئــة اهلوبنــاء على ذلــك، أوصــــــــــــــى مكتــب  -11
هيئة بشــأن "ترتيب لي تقدم األطراف املتعاقدة املســامهات التكميلية من خالل مشــروع قرار لاالســرتاتيجي بالنهج التايل لك

األول). وجتدر اإلشــــــــارة إىل أن اجملموعة املعنية بالتخطيط االســــــــرتاتيجي مل تدعم جدول  امللحقاملســــــــامهات التكميلية" (
. وميكن استخدامه كمصدر مرجعي لتيسري 2017ول تقييم األمم املتحدة املعدل للمسامهة التكميلية يف أكتوبر/تشرين األ

 وتظل املســــــــــامهات  .التفاقية الدوليةلقيام األطراف املتعاقدة باملســــــــــامهة يف الصــــــــــندوق االســــــــــتئماين املتعدد املاحنني التابع 
 يف الصندوق االستئماين املتعدد املاحنني التابع لالتفاقية الدولية طوعية وغري ملزمة.

 
 األول) لحقالمهيئة تدابير الصحة النباتية بشأن "ترتيب المساهمات التكميلية" ( مشروع قرار 

 
يئة بشــأن "ترتيب املســامهات التكميلية" إىل تبســيط وإزالة احلاجة إىل اتفاقات منفصــلة بني طرف اهليهدف قرار  -12

نظمة بالنســـــبة لكل مســـــامهة. ويكتســـــي ذلك أمهية خاصـــــة عندما يكون هناك حجم أكرب من املســـــامهات. املما متعاقد و 
هيئة لمســـــامهات ســـــنوياً. ويف حالة اعتماد القرار اجلديد ل 10فعلى ســـــبيل املثال، تقوم أمانة االتفاقية الدولية حاليا مبعاجلة 

التفاقية لملســــــــــامهة يف الصــــــــــندوق االســــــــــتئماين املتعدد املاحنني التابع وقيام املزيد من األطراف املتعاقدة بإبداء اهتمامهم با
، فإنه من األمهية مبكان تبسـيط اآللية للسـماح مبعاجلة كميات أكرب من املسـامهات يف غضـون العام. ولذلك، اقُرتح الدولية

دة، ســــــــتقوم . ومبوجب اآللية اجلدييئة قرارا شــــــــامال يتضــــــــمن مجيع األحكام الالزمة اليت قد متّكن هذه اآلليةاهلبأن تعتمد 
األطراف املتعاقدة فقط بتحويل األموال بعد إخطار أمني االتفاقية الدولية باعتزامها اإلســــــــهام يف الصــــــــندوق االســــــــتئماين 

 . ولن يكون هناك حاجة إىل اتفاق رمسي.التفاقية الدوليةلاملتعدد املاحنني التابع 
 

 المشاريعآلية للتمويل القائم على  -اً رابع
 

 أوصــــــــــت اجملموعة املعنية بالتخطيط االســــــــــرتاتيجي، يف اجتماعها األخري الذي عقد يف أكتوبر/تشــــــــــرين األول،  -13
 ي ، بدال من أن يكون ذلك من قبل جهة ماحنة واحدة. وينبغد أنشــــــــــطة أمانة االتفاقية الدوليةيئة يف حتدياهلبأن تســــــــــتمر 

صة شاريع) فقط إذا كانت مفيدة جلميع األطراف املتعاقدة وال تستخدم املوارد املخصيئة املشاريع (التمويل للماهلأن تعتمد 
لوظائف األمانة األســــــــــاســــــــــية. وعلى الرغم من أن اجملموعة املعنية بالتخطيط االســــــــــرتاتيجي أثارت بعض املخاوف، أعاد 

 لوفاء باملعايري التالية:يئة التأكيد على احلاجة إىل التمويل القائم على املشاريع، وأنه يلزم ااهلمكتب 
 

 التمويل مبشروع حمددارتباط  •
 املشروع بفرتة زمنيةحتديد مدة  •
 الصحة النباتية هيئة تدابريإىل بالنسبة املشروع إسناد األولوية إلقرار  •
 ة وأعضائها.االتفاقية الدوليمن خارج للمشروع من مصادر  موالاألال حيتمل أن جتذب  نتائجإىل توجيه التمويل  •
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 آلية التمويل القائم على المشاريع

 جهد إداري عال) –أشهر  3-4(

حتدد قواعد وإجراءات دورة مشـــــاريع املنظمة آلية التمويل القائم على املشـــــاريع بالتفصـــــيل. وقد اكتســـــبت أمانة  -14
 االتفاقية الدولية خربة جيدة يف هذا اجملال وهي قادرة متاما على جتهيز مشــــــــــــــاريع جديدة. وبالتايل، فإن التمويل القائم 

 لتفاصيل يف هذه املرحلة.على املشاريع ال يتطلب املزيد من التطوير أو ا
 

 الخالصة -اً خامس
 

. فاقية الدوليةاالتتقدم حنو إجياد حل دائم لتمويل أمانة فرصـــــــــــــة أخرى إلحراز اح أمام جمتمع االتفاقية الدولية تت -15
التفاقية االذي بين على هذا املوضــــــــــوع من جهة، واالجتاهات اإلجيابية يف جمال الدعوة ألنشــــــــــطة  والفهمويســــــــــهم الزخم 

 ىل حل حمدد ، يف هتيئة البيئة املواتية اليت ميكن التوصــــــل فيها إالنباتيةصــــــحة لمن جهة أخرى، مثل الســــــنة الدولية لالدولية 
ما يتعلق بقضايا التمويل اخلاصة بأمانة االتفاقية الدولية. وينبغي أن تنظر األطراف املتعاقدة جبدية يف فائدة وجود أمانة  يف

 يئة على املدى الطويل وبطريقة مستدامة.اهلمتاما على تنفيذ برنامج عمل  مستقرة قادرة
 

ويشـــكل تبســـيط إجراءات املســـامهات التكميلية يف الصـــندوق االســـتئماين املتعدد املاحنني التابع لالتفاقية الدولية  -16
بســرعة  وســوف يســهل معاجلة املســامهات. االتفاقية الدوليةخطوة إىل األمام حنو إجياد حّل بشــأن التمويل املســتدام ألمانة 

، نظرا لعــدم ضــــــــــــــرورة وجود اتفــاق ثنــائي بني الطرف املتعــاقــد ةأكرب لكــل من األطراف املتعــاقــدة وأمــانــة االتفــاقيــة الــدوليــ
يف إطار هذا النهج. وسيكون هذا اإلجراء املبسط مفيدا بشكل خاص ألن املزيد من األطراف املتعاقدة االتفاقية الدولية و 

 ذا النهج املبســـــــط . ويضـــــــع هالتفاقية الدوليةلعون يف املســـــــامهة يف الصـــــــندوق االســـــــتئماين املتعدد املاحنني التابع ســـــــيشـــــــر 
 أســــاســــا حلل مســــتقبلي بشــــأن التمويل املســــتدام. وهو يهدف إىل تقليل الوقت الالزم ملعاجلة املســــامهات من شــــهر واحد 

 إىل يوم واحد.
 

اإلعراب عن االهتمام باملسامهة يف مشاريع 
أمانة االتقافية الدولية لوقاية النباتات وإقرار
المهاالتفاقية الدولية لوقاية النباتات باست

اخلطوط التوجيهية لدورة 
مشاريع منظمة األغذية 

والزراعة

رسالة شكر من أمني 
االتفاقية الدولية لوقاية

النباتات
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وُتشــــــــــجع األطراف املتعاقدة بقوة على النظر يف املســــــــــامهات املتعددة الســــــــــنوات وااللتزام هبا باســــــــــتخدام النهج  -17
املبســــط. كما ينبغي أن تشــــارك األطراف املتعاقدة يف حوار على املســــتوى اإلقليمي ملناقشــــة أفضــــل الســــبل لدعم أولويات 

 يئة من خالل برنامج العمل املتنامي.اهل
 

الثاين األســــــــــــــئلة املتكررة واإلجابات عليها اليت مت مجعها يف اجتماع اجملموعة املعنية بالتخطيط امللحق وترد يف  -18
 .2017االسرتاتيجي يف أكتوبر/تشرين األول 

 
 إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:و  -19

 
واإلحاطة علماً  ،تعدد املاحنني لالتفاقية الدوليةاين امليف اإلجراء املبســط للمســامهات يف الصــندوق االســتئم النظر )1(

 بالتقدم احملرز بشأن "آلية متويل مستدامة حمسنة ومفصلة".

 األول).امللحق يئة بشأن ترتيبات املسامهات التكميلية (اهلمشروع قرار  اعتماد )2(

قية على مواصــــلة املســــامهة يف الصــــندوق االســــتئماين املتعدد املاحنني التابع لالتفا بقوةاألطراف املتعاقدة  تشــــجيع )3(
 ، إىل أن يتم التوصل إىل حل دائم للتمويل واالتفاق عليه.مشاريع االتفاقية الدوليةالدولية ويف 
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 األول الملحق
 

 قرار هيئة تدابير الصحة النباتية
 بشأن

 ترتيبات المساهمات التكميلية
 

 هيئة تدابري الصحة النباتيةإن 
 

أن اجملموعة املعنية بالتخطيط االســرتاتيجي وافقت على وضــع نظام من شــأنه أن يتيح إجراء مبســطا لألطراف  إذ تستذكر
املتعاقدة وألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، من أجل تقدمي وتلقي املســــــــــــــامهات الطوعية يف مشــــــــــــــروع الصــــــــــــــندوق 

 ص التابع لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ("املشروع")؛االستئماين اخلا
 

د اآلن إىل إبرام ، فـإ�ـا لن حتتـاج بعـاملرفقأنـه بـاعتمـاد األطراف املتعـاقـدة لرتتيـب املســـــــــــــــامهـات التكميليـة يف  وقد نظرت
دمي مســــــــــــــامهات كانت ترغب يف تق، بالنيابة عن أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، إذا ما  املنظمةاتفاقات حمددة مع 

 طوعية للمشروع؛
 
 هبذا القرار. املرفقترتيب املسامهات التكميلية على النحو  قرّ ت
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 ترتيب المساهمات التكميلية
 
 راف املتعــاقــدة جيوز لألطهليئــة تــدابري الصــــــــــــــحــة النبــاتيــة،  لثــالثــة عشــــــــــــــرةامت االتفــاق عليــه خالل الــدورة  اوفقــا ملــ 

اخلاص  ) أن تتيح مســــــامهات لدعم املشــــــروع "الصــــــندوق االســــــتئمايناالتفاقية الدوليةالدولية لوقاية النباتات (يف االتفاقية 
التابع لالتفاقية الدولية ("املشــــــــروع")، على أســــــــاس منحة، ألمانة االتفاقية الدولية املمثلة من قبل منظمة األغذية والزراعة 

يئة اهلن قبل وميزانيتها املوافق عليهما ماالتفاقية الدولية يف خطة عمل أمانة  ، على النحو املبني(املنظمة) لألمم املتحدة
 على أساس سنوي.

 
("الصــندوق االســتئماين")،  MTF/GLO/122/MULنظمة الصــندوق االســتئماين املتعدد املاحنني املوقد أنشــأت  

 اجلهة املاحنة") ("االتفاقية الدولية دة يف إلدارة املســـــــــامهات والنفقات يف املشـــــــــروع. وســـــــــُتدفع مســـــــــامهات األطراف املتعاق
 إىل الصندوق االستئماين وستخضع للشروط التالية:

 
نظمة إدارة املســـــــامهات وفقا للنظام املايل يف املنظمة والقواعد واإلجراءات واملمارســـــــات األخرى املعمول هبا، املتتوىل  )1(

 ممارسات احملاسبة املعمول هبا مهنيا.وستحتفظ بسجالت وحسابات منفصلة للمشروع، تتفق مع قواعد و 
 
رف على أساس قيمة الدوالر األمريكي بسعر الص عمالت غري الدوالر األمريكيبيتم تلقي وتسجيل املسامهات  )2(

 املعمول به يف األمم املتحدة الساري يف يوم استالم املسامهة.
 
الرتتيب. ويعرب عن مجيع احلســــــــــابات املالية ُتســــــــــتخدم املســــــــــامهات فقط لدعم املشــــــــــروع كما هو حمدد يف هذا  )3(

أو بالدوالر حبســــــب عملة املســــــامهة، وختضــــــع حصــــــرا إلجراءات املراجعة الداخلية واخلارجية  والبيانات بالدوالر األمريكي
ردية فاملنصـــــــــــوص عليها يف النظام املايل والقواعد والتوجيهات الصـــــــــــادرة عن منظمة األغذية والزراعة، وفقا ملبدأ املراجعة ال

 الذي تتبعه منظومة األمم املتحدة ككل.
 
 احلساب التايل: علىُتدفع املسامهات إىل منظمة األغذية والزراعة  )4(
 

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 

 
 MTF/GLO/122/MUL مع اإلشارة بوضوح إىل املشروع:  
 
 نظمة على تلقي األموال الالزمة من اجلهات املاحنة وفقا هلذا الرتتيب.املتتوقف التزامات  )5(
 
مدخالت لتغطية تكاليف اخلدمات للالصــــــايف موع اجملمن  يف املائة 6وســــــتتضــــــمن املســــــامهة حكما ال يتخطى  )6(

 اإلدارية والتشغيلية اليت تتكبدها املنظمة واملتصلة مباشرة باملشروع.
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وستبذل منظمة األغذية والزراعة قصارى جهدها لضمان عدم استخدام املسامهة لتغطية تكاليف رسوم االسترياد  )7(
ويف حالة عدم  دمات املقدمة.أو الرســوم اجلمركية (أو أية رســوم مماثلة) تفرضــها البلدان املعنية على الســلع املســتوردة أو اخل

 منح اإلعفاء من هذه الرسوم، فإنه ميكن الوفاء بتكاليف هذه الرسوم من املسامهة.
 
جيب أن تتم مجيع عمليات الشــــــــــــــراء وفقا للوائح منظمة األغذية والزراعة، اليت تتفق مع املبادئ املقبولة عموما  )8(

املمارسات الفاسدة وغري القانونية، وعدم تقدمي أي عرض أو هدية ملمارسات الشراء اجليدة، مبا يف ذلك الضمانات ضد 
أو دفعة أو فائدة من أي نوع، يكمن تفســـــريها على أ�ا ممارســـــة غري مشـــــروعة أو فاســـــدة، ســـــواء بصـــــورة مباشـــــرة أو غري 

زراعة تطبيق وتنفيذ المباشــرة، كحافز أو مكافأة ملنح أو تنفيذ عقود الشــراء. وحتقيقا هلذه الغاية، ســتكفل منظمة األغذية و 
 وغري القانونية. ةما يتعلق باملمارسات الفاسد قواعدها ذات الصلة يف

 
نعقاد تقريرا عن النتائج احملققة للمسامهات يف الصندوق االستئماين سنويا مبناسبة ااالتفاقية الدولية ستقدم أمانة  )9(

الدورة العادية هليئة تدابري الصحة النباتية، مبا يف ذلك بيان مايل يصدر بالدوالر األمريكي ويكون للمشروع ككل. وسوف 
 املاحنة، بعد إقفال املشـــــــروع، على أســـــــاس تناســـــــيبتعاد أية أموال غري منفقة وأية فوائد مســـــــتحقة من املســـــــامهة إىل اجلهة 

 يتماشى مع مسامهة كل جهة ماحنة. 
 
 ال تتحمل اجلهة املاحنة أي مسؤولية عن أي مطالبات أو مطالب دين أو أضرار أو خسائر، نتيجة لتنفيذ هذا الرتتيب. )10(
 
 ؤثر ور بأي حدث أو حالة قد تتقوم اجلهة املاحنة ومنظمة األغذية والزراعة بإبالغ بعضــــــــــــــهما البعض على الف )11(

تفق عليها، أو جوانب أو امليزانية املالذي قد يتطلب تعديل أو تغيري يف نطاق التنفيذ،  رعلى تنفيذ أنشـــــطة املشـــــروع، األم
أخرى من هذا الرتتيب. ويف حالة حدوث أي تغيري يف اجلدول الزمين أو يف تنفيذ األنشــــطة، تقوم منظمة األغذية والزراعة 

 غ اجلهة املاحنة على الفور.بإبال
 
حدوث أي تغيريات أخرى، ترى اجلهة املاحنة أ�ا ســـــتؤثر بشـــــكل كبري على قيمة املشـــــروع، فإن اجلهة  ويف حال )12(

 لعمل. لممكنة مســــــــــارات املاحنة ومنظمة األغذية والزراعة ســــــــــتتشــــــــــاوران بشــــــــــأن التدابري الرامية إىل حل املشــــــــــكلة وإجياد 
اء ات، حتتفظ اجلهة املاحنة باحلق يف تعديل أو إ�اء مسامهتها املالية يف املشروع. ويف حال إ�ويف حال حدوث هذه التغيري 

املشروع، تظل التزامات الطرفني سارية املفعول بالقدر الالزم للسماح بسحب املوظفني واألموال واألصول بطريقة منظمة، 
 .ملنظمة من أجل األنشطة اليت يغطيها هذا الرتتيبتتكبده ا الرتاموتسوية احلسابات بني الطرفني، وتسوية أي 

 
عن امتيازات  على أنه تنازل بهولتجنب الشــــــــــك، لن يفســــــــــر أي شــــــــــيء يف هذا الرتتيب أو يف أية وثيقة تتعلق  )13(

، بوحصانات ملنظمة األغذية والزراعة. وُحيل أي نزاع بني اجلهة املاحنة ومنظمة األغذية والزراعة ينتج عن تفسري هذا الرتتي
 برتتيب يتفق عليه الطرفان.

 
 يدخل هذا الرتتيب حيز التنفيذ بعد أن توافق عليه هيئة تدابري الصحة النباتية. )14(
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 الثانيالملحق 
 

 أسئلة متكررة تم جمعها خالل اجتماع المجموعة المعنية
 2017بالتخطيط االستراتيجي في أكتوبر/تشرين األول 

 
إذا وافق طرف متعاقد على اإلجراء املبســـط للمســـامهات الطوعية يف الصـــندوق االســـتئماين املتعدد املاحنني التابع  )1(

ة، فهل ســـــيكون ملزما األول هلذه الوثيقامللحق لالتفاقية الدولية واعتمد قرار هيئة تدابري الصـــــحة النباتية الوارد يف 
 ؟احنني التابع لالتفاقية الدوليةباملسامهة يف الصندوق االستئماين املتعدد امل

يف الصـــندوق االســـتئماين املتعدد املاحنني التابع لالتفاقية الدولية طوعية متاما. ويهدف قرار كال. تظل املســـامهات  •
ري ملزم بأي أســـــرع وأبســـــط، وهو غ اتهبذه الوثيقة إىل جعل إجراءات املســـــامه املرفقهيئة تدابري الصـــــحة النباتية 

 حال من األحوال.

قدم بلدي مســـــامهات للصـــــندوق االســـــتئماين املتعدد املاحنني التابع لالتفاقية الدولية يف الســـــنوات األخرية. كيف  )2(
 سيؤثر اإلجراء اجلديد على العملية املعتادة للمسامهات يف الصندوق االستئماين؟

 كل مســــــــــــــامهة جديدة. وبدال تكون هناك حاجة إىل اتفاق جديد بني بلدك ومنظمة األغذية والزراعة ل أوًال، لن •
من ذلك، بعد إخطار أمانة االتفاقية الدولية باعتزام بلدك املسـامهة يف الصـندوق االسـتئماين املتعدد املاحنني التابع 

حة ، فإنه بإمكان بلدك حتويل األموال ببساطة إىل احلساب املصريف الوارد يف قرار هيئة تدابري الصدوليةالتفاقية الل
 هبذه الوثيقة، واإلشــــارة يف التحويل إىل أن املســــامهة خمصــــصــــة للصــــندوق االســــتئماين املتعدد املاحنني فقاملر النباتية 

 ).MTF/GLO/122/MULالتابع لالتفاقية الدولية (رمز مشروع منظمة األغذية والزراعة 

 األطراف املتعاقدة؟ماذا متول أمانة االتفاقية الدولية حاليا من خالل املسامهات الطوعية املقدمة من  )3(

إن أمانة االتفاقية الدولية مؤســـــســـــة قائمة على املعرفة. وهذا يعين أن معظم تكاليفها األســـــاســـــية تتعلق باملوظفني  •
التفاقية اووفقا حلاجة نشــــــــــــــاط حمدد، وإطاره الزمين، وميزانيته، تقوم أمانة  الذين يؤدون واجبات مهنية خمتلفة.

عني، فني الفنيني، وموظفي اخلدمات العامة، واالســــــــتشــــــــاريني، واملتدربني، واملتطو بتوظيف املوظفني (املوظالدولية 
التفاقية ا. ويُطلب من موظفي أمانة االتفاقية الدوليةوما إىل ذلك) الســـــــتكمال نشـــــــاط معني وفقا لربنامج عمل 

يضــــــاً جزءا هاما ل أالســــــفر إىل بلدان خمتلفة لتقدمي خدمات األمانة، وبالتايل فإن تكاليف الســــــفر تشــــــكالدولية 
 ات الصــلةذ تكاليف ترمجة املعايري، والكتيبات، والوثائقاالتفاقية الدولية من التكاليف العامة. كما تغطي أمانة |

ليــة. ومتول الفرعيــة التــابعــة لالتفــاقيــة الــدو  األجهزةاألخرى، وتــدفع تكــاليف الرتمجــة الفوريــة ملختلف اجتمــاعــات 
 البلدان النامية إىل اجتماعاهتا. األمانة أيضا سفر املشاركني من

 ؟احنني التابع لالتفاقية الدوليةما هي تفاصيل املسامهات يف الصندوق االستئماين املتعدد امل )4(
يعترب الصـــــــندوق االســـــــتئماين املتعدد املاحنني التابع لالتفاقية الدولية مصـــــــدر التمويل الرئيســـــــي ألنشـــــــطة األمانة،  •

 باإلضــــــــافة إىل خمصــــــــصــــــــات الربنامج العادي اليت تتلقاها من منظمة األغذية والزراعة على أســــــــاس كل ســــــــنتني. 
يكي حىت اآلن. ومن خالل هذا الصـــــــــندوق ماليني دوالر أمر  6، وقد تلقى حوايل 2004ومت تأســـــــــيســـــــــه يف عام 

االستئماين، تدعم األطراف املتعاقدة برنامج العمل العام لألمانة، ولكن تستهدف املسامهات أيضاً أنشطة معنية. 
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وتشــمل تفاصــيل الصــندوق االســتئماين املعاجلة على وجه الســرعة للمســامهات (شــهر واحد حالياً ملعاجلة مســامهة 
 ألول اامللحق إذا اعتمدت هيئة تدابري الصــــــــــــــحة النباتية القرار الوارد يف ) 2يومني ( إىل) 1من يوم ( واحدة، أو

 ذه الوثيقــة)، واجلهود اإلداريــة املتوســــــــــــــطــة واملنخفضـــــــــــــــة لكــل من األطراف املتعــاقــدة واألمــانــة. ويتم اإلبالغ هبــ
 تية.تدابري الصحة النباعن أنشطة الصندوق االستئماين وتقريره املايل ككل يف الدورة السنوية هليئة 

 ما هي تفاصيل التمويل القائم على املشاريع؟ )5(

 يســــــــــــــتهــدف التمويــل القــائم على املشـــــــــــــــاريع املســـــــــــــــامهــات املتعــددة الســــــــــــــنوات واملســـــــــــــــامهــات الكبرية (أكثر  •
) اليت جيب أن تتم إدارهتا بشــــــكل منفصــــــل عن الصــــــندوق االســــــتئماين يف اجملموع دوالر أمريكي 500 000من 

 ألســـــباب خمتلفة. وخيضـــــع التمويل القائم على املشـــــاريع إلجراءات دورة مشـــــاريع منظمة األغذية والزراعة، وعادة 
  دأشـــــهر للبدء مبشـــــروع جديد. ويلزم بذل جهود إدارية عالية للبدء مبشـــــروع جدي 4و 3ما يســـــتغرق األمر ما بني 

لة سواء. وتشمل تفاصيل التمويل القائم على املشاريع: تقدمي تقارير مستق من قبل اجلهة املاحنة واألمانة على حدٍ 
 ســــــــــــــواء). وتصــــــــــــــدق منظمة األغذية والزراعة  إىل كل جهة ماحنة بشــــــــــــــأن مســــــــــــــامهتها (التقنية واملالية على حدٍ 

 حنة.على التقارير املالية وهي تتعلق فقط مبسامهة اجلهة املا

 ؟عية إىل أمانة االتفاقية الدوليةكيف ميكن لطرف متعاقد تقدمي مسامهة مالية طو  )6(
 .IPPC-Secretary@fao.org: اهتمامك إىل فيها تبدييرجى إرسال رسالة  •
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