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هيئة تدابير الصحة النباتية
الدورة الرابعة عشرة
روما 5-1 ،أبريل/نيسان 2019
خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وميزانيتها لعام 2020

البند  3-15من جدول األعمال
من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
أوالا– مقدمة ومعلومات أساسية
نصااا التوةااية رق ا  1الصااادرة عاان تقيااي عمليااة تعزيااز أمانااة االتةاقيااة الدوليااة لوقايااة النباتااات
-1
يف عااام ّ ،2014
علاى ماا يلاي "ينبغاي وعاع خ اة عمال وميزانياة سانوية ليماناة يصااد عليبماا املكتا وتت امنا أهادااا واعا ة وقابلااة

للت قيق ،مع تقسي مةصّل قدر اإلمكا لينش ة ،إعااة إىل املوارد امل لوبة جلبة املوظةني والتمويل"...

ويف أبريل/نيسا  ،2016اعتمدت هيئة تدابري الص ة النباتية (اهليئة) يف دورهتا احلادية عشرة خ ة عمل األمانة
-2
وميزانيتبا ،وأحاطا علما هبما سيما أهنما كانتا خ ة العمل وامليزانية األوليني ليمانة وقاد وعاعبما علاى أسااي تقياي
التعزيااز ،وكانااا امليزانيااة األوىل الااا أظباارت إعااااات وتسااينات كثاارية .وأثبتااا املمارسااة أ التخ ااي اجليااد والشااةااية
يف خ ة العمل وامليزانياة لعاام  2016مس اا ليماناة برةاد تقادم األنشا ة بشاكل أا ال ،ماع عاما الات ك بالتكاالي .
واستتبع هذه التجربة االعتماد الناجح من جان األمانة خل ة العمل وامليزانية لعام  2017خالل الدورة الثانية عشرة هليئاة
تدابري الص ة النباتية الا انعقدت يف مجبورية كوريا.
ويف يونيو/حزيرا  ،2017أجرى مكت اهليئة مشاورات مكثةة مع جلنة املالية حول امل اي قادما يف خ اة عمال
-3
أمانااة االتةاقيااة الدوليااة لوقايااة النباتااات وميزانيتبااا لعااام  .2018وقااد اقاال كاال ماان املكت ا وجلنااة املاليااة تسااينات عدياادة
ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ( ،)QRوهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة
للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
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لش ااكل خ ااة العم اال وامليزاني ااة لل ااا ترتي ا أولوي ااات خ ااة عم اال االتةاقي ااة الدولي ااة لوقاي ااة النبات ااات (االتةاقي ااة الدولي ااة)
باالستناد إىل االتةاقية الدولية واإلطار االسلاتيجي لالتةاقية ،واالنتباء من عملية امليزانية قبل سنة من موعدها.
وبعااد انعقاااد اجتماعااات املكت ا وجلنااة املاليااة يف يونيااو/حزيرا  ،2017أطلقااا أمانااة االتةاقيااة الدوليااة عمليااة
-4
شاملة لوعع خ ة العمل وامليزانية لعامي  2018و .2019وبعد اعتمااد املكتا خ اة عمال أماناة االتةاقياة الدولياة لوقاياة
النباتا ا ا ا ااات وميزانيتبا ا ا ا ااا لعا ا ا ا ااام  2018يف أكتوبر/تش ا ا ا ا ارين األول  ، 2017عا ا ا ا اارا املكت ا ا ا ا ا يف اجتماع ا ا ا ا ا (االالاعا ا ا ا ااي)
يف ديسمرب/كانو األول خ ة عمل أمانة االتةاقية الدولية لوقاية النباتات وميزانيتبا لعام .2019
ويف عااام  ،2018اعتماادت الاادورة الثالثااة عشاارة هليئااة تاادابري الص ا ة النباتيااة خ ااة عماال أمانااة االتةاقيااة الدوليااة
-5
لوقاية النباتات وميزانيتبا لعام  ،2019وهي أو خ ة عمل وميزانية ت لعية .وي ع ذلا األسااي لوعاع خ اة عمال أماناة
االتةاقية الدولية لوقاية النباتاات وميزانيتباا لعاام  ،2020الاا ساترعرا يف الادورة الرابعاة عشارة هليئاة تادابري الصا ة النباتياة.
وستواةل اهليئة ممارسة املوااقة على خ العمل وامليزانيات ليعوام الالحقة للسما بتخ ي أا ل لينش ة واملوارد.
وعلى مدار عدة أسابيع يف يوليو/متوز  ،2018اجتمع الةريق األساسي يف أمانة االتةاقياة الدولياة لوقاياة النباتاات
-6
يف عاادة مناساابات ملناقشااة خ ااة العماال وامليزانيااة لعااام  2020واملوااقااة علااى برنااامل العماال الشااامل وبنااود العماال التةصاايلية
الا سيت تنةيذها خالل عام .2020
وأسااةرت املناقشااات املثماارة عاان تسااني الةب ا والتنساايق بااني قيااادات الوحاادات بش ا العماال امل لااو إ ااازه،
-7
وكااذل عاان زيااادة الااوعي بشا املاوارد ا اادودة لتنةيااذ العماال املتةااق عليا  .كمااا أتاحااا املناقشااات الةرةااة لتكااوين أوجا
التآزر ،حيث متكنا قياادات الوحادات مان ابا عمال الوحادات األخارى بشاكل أا ال ،مماا أدى إىل تقاسا املاوارد عناد
ال رورة والتخ ي لت ثري أعلى نتيجة للعمل املنسق واملخ ل جيدا.
ووااق مكت اهليئة يف اجتماع املعقود يف أكتوبر/تشرين األول  ،2018على خ اة عمال أماناة االتةاقياة الدولياة
-8
لوقاية النباتات وميزانيتبا لعام  ،2020لكي تعرا على الدورة الرابعة عشرة للبيئة.
ويرعتاارب عااام  2020عامااا مبمااا بشااكل خااا لالتةاقيااة الدوليااة لوقايااة النباتااات نااا أنا ماان املتوقااع أ ر تةاال خاللا
-9
بالسنة الدولية للص ة النباتية .وبغية تواري الوعو والشاةااية للجباات املا اة واجلمباور األوساع ،اصال خ اة عمال السانة
الدولية للص ة النباتية وميزانيتبا لعام  2020عن األنش ة األخرى ليمانة ،وهي ترد باعتبارها النشاط  4يف املراق .1

ثانياا– النتائج/النواتج الرئيسية
 -10ت خذ خ ة عمل أماناة االتةاقياة وميزانيتباا لعاام  2018يف االعتباار مجياع األنشا ة الرئيساية ألماناة االتةاقياة الدولياة
(املرااق  .)1ومان املتوقاع أ ترتقاي النتيجاة اإلمجالياة لتنةياذ خ ااة عمال أماناة االتةاقياة وميزانيتباا لعاام  2020نبماة االتةاقيااة،
وتساه يف اجلبود العاملية اآليلة إىل محاية األمن الغذائي والبيئة وتيسري التجارة يف الوقا ذات .
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ألف– الحوكمة واإلدارة (النشاط  1في المرفق )1
احلوكمة واالسلاتيجيات (النشاط  1-1يف املراق )1
 -11نتيج ااة احلوكم ااة واالسا الاتيجيات س ااوط يس اامح ه ااذا النش اااط الرئيس ااي ليطا اراط املتعاق اادة يف االتةاقي ااة الدولي ااة
باملشاااركة يف عمليااات االتةاقيااة ،وتااواري ماادخالهتا وتلقااي املعلومااات الراجعااة والاادع ماان أمانااة االتةاقيااة الدوليااة .وباعتبارهااا
منتدى مةتوحا ملناقشة ق ايا الص ة النباتية الا ترّكز على وعع املعايري وتنةياذ االتةاقياة ،مان املتوقاع أ تتايح أماناة االتةاقياة
تيسري عمليات االتةاقية الدولية بشكل سلس لتتمكن األطراط املتعاقدة من إحراز تقدم يف جمال الص ة النباتية.
 -12حصاالا احلوكمااة واالس الاتيجيات ،باإلعااااة إىل التكاماال والاادع  ،علااى  13نق ااة يف متارين ترتيا األولويااات.
واعتارب متارين ترتيا األولوياات هنااا أ دورة هيئاة تاادابري الصا ة النباتيااة إلزامياة ،يف حااني رمن اا اجتماعااات مكتا اهليئااة
وجلنا املالية والتنةيذ أولوية عالية.

باء–

التكامل والدعم (النشاط  2-1في المرفق )1

الةعال جلبود وعاع املعاايري
 -13نتيجة التكامل والدع يرتوقع أ يؤدي هذا النشاط األساسي إىل مزيد من التكامل ّ
والتنةيااذ وزيااادة الااوعي ألتيااة االتةاقيااة الدوليااة لوقايااة النباتااات وإدارة املعلومااات والتزامااات تقاادي التقااارير الوطنيااة وتقيااق
تقدم يف مبادرة السنة الدولية للص ة النباتية.
 -14حصاال التكاماال والاادع  ،باإلعااااة إىل احلوكمااة واالس الاتيجيات ،علااى  12نق ااة يف مت ارين ترتي ا األولويااات.
ومنح مترين ترتي األولويات إدارة املعلومات وتعبئة املوارد أولوية عالية.

جيم– وضع المعايير (النشاط  2في المرفق )1
 -15نتيجاة وعااع املعاايري يق ااي هاذا النشاااط الرئيساي بوعااع معااايري دولياة متسااقة مان خااالل عملياة شااةااة ولوليااة
لالستجابة إىل احتياجات األطراط املتعاقدة .ومتثل االتةاقية الدولية لوقاية النباتات املنظمة الدولية الوحيادة لوعاع املعاايري
للص ة النباتية الا تعلط هبا منظمة التجارة العاملية .كذل  ،تواّر معايري االتةاقياة إطاارا متساقا يسااه يف تقياق الزراعاة
واألمن الغذائي املستدامني ،ومحاية البيئة وتيسري التجارة.
 -16حصاال وعااع املعااايري علااى  25نق ااة يف متارين تديااد األولويااات .واعتاارب هااذا التمارين أ الناواتل الرئيسااية األربعااة
املذكورة أعاله تتساوى تقريبا من حيث أتيتبا مع اإلطار االسلاتيجي لالتةاقية الدولية لوقاية النباتات.
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دال– تيسير التنفيذ (النشاط  3في المرفق )1
 -17نتيجااة تيسااري التنةيااذ يق ااي هااذا النشاااط الرئيسااي بزيااادة قاادرات األطاراط املتعاقاادة واملنظمااات الوطنيااة لوقايااة
النباتات لديبا على التعاطي مع ق ايا الص ة النباتية ب ريقة مستنرية ،وشاملة واعالة.
 -18حصل تيسري التنةيذ على  25نق ة يف مترين ترتي األولويات .وقد اعترب هذا التمرين أ تنمية القدرات ،ونظام
اسااتعراا التنةيااذ والاادع  ،وأدوات االتةاقيااة الدوليااة لوقايااة النباتااات وإةاادار الشاابادات اإللكلونيااة للصا ة النباتيااة ذات
أتية عالية بالنسبة إىل اإلطار االسلاتيجي لالتةاقية الدولية لوقاية النباتات.

هاء– السنة الدولية للصحة النباتية (النشاط  4في المرفق )1
 -19نتيجااة الساانة الدوليااة للص ا ة النباتيااة ماان املتوقااع أ يااؤدي هااذا النشاااط غااري العااادي إىل زيااادة يف االع الاط
والاادعوة والاادع لتعزيااز الصا ة النباتيااة .وتعتاارب الساانة الدوليااة للصا ة النباتيااة ذات أتياة قصااوى بالنساابة للمجتمااع الاادو
اتقرة
الذي مان املتوقاع أ يناتل املاوارد النباتياة و ميباا مان أجال عااأل يانع بااألمن الغاذائي اساتنادا إىل نظا إيكولوجياة مس ّ
ومستدامة .ومن املتوقع أ تؤدي السنة الدولية للصا ة النباتياة إىل زياادة يف قادرات األطاراط املتعاقادة واملنظماات الوطنياة
لوقاية النباتات لديبا على التعاطي مع ق ايا الص ة النباتية ب ريقة مستنرية ،وشاملة واعالة.
 -20حصلا السنة الدولية للص ة النباتية على  25نق ة يف مترين تديد األولويات ،أي أولوية متساوية مع اجملاالت
الرئيسية األخرى لالتةاقية الدولية لوقاية النباتات يف عام .2020

ثالثاا– تخصيصات الميزانية
 -21تشاامل امليزانيااة املقلحااة لعااام  2020ختصيصااا للم اوارد متوازنااا بااني األنش ا ة األربعااة الرئيسااية ل ااما دع ا عماال
االتةاقية الدولية لوقاية النباتات على احلوكماة واالسالاتيجيات ووعاع املعاايري دعماا مساتمرا ،ويف الوقاا ذاتا تعزياز العمال
علااى تيسااري التنةيااذ وكااذل التكاماال والاادع تعزي ازا كب اريا .كمااا هتاادط إىل عااما متوياال األنش ا ة ا ي ااة بالساانة الدوليااة
للص ة النباتية بشكل جيد.

ألف– البرنامج العادي لمنظمة األغذية والزراعة
 -22يف وقااا كتابااة هااذه الوثيقااة ،ماان املتوقااع أ تصاال ختصيصااات امليزانيااة خل ااة عماال أمانااة االتةاقيااة الدوليااة لوقايااة
النباتااات وميزانيتبااا لعااام  2020إىل  2.945مليااو دوالر أمريكااي .وقااد ختصيصاابا بااني األنشا ة ماان دو أي عجااز يف
امليزانية (املراق .)1
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حساب األمانة المتعدد الجهات المانحة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 -23تقاال ميزانيااة قاادرها  1.877مليااو دوالر أمريكااي حلسااا األمانااة املتعاادد اجلبااات املا ااة لالتةاقيااة الدوليااة
لوقايااة النباتااات ،حيااث ياات ختصااي  12يف املائااة ماان إمجااا امليزانيااة لل وكمااة واإلدارة ،و 12يف املائااة لوعااع املعااايري،
و 38يف املائااة لتيسااري ا لتنةيااذ .ومتثاال ميزانيااة الساانة الدوليااة للص ا ة النباتيااة  38يف املا ئااة ماان امليزانيااة املقلحااة حلسااا
األمانة املتعدد اجلبات املا ة.
 -24وجت اادر اإلش ااارة إىل أ بع ااض أنش ا ة وع ااع املع ااايري ه ااي ج اازء ال يتجا ازأ م اان احلوكم ااة واالس الاتيجيات وك ااذل
التكاماال والاادع  .ويبل ا جممااوع تكااالي املااوظةني  44يف املائااة ماان إمجااا امليزانيااة ،يف حااني يتوقااع أ تصاال التكااالي
التشغيلية إىل  56يف املائة (املراق .)1
 -25وماان املب ا اإلشااارة إىل أ تنةيااذ األنش ا ة املدرجااة يف ميزانيااة حسااا األمانااة املتعاادد اجلبااات املا ااة لالتةاقيااة
الدولية لوقاية النباتات يتوق بالكامل على استعداد اجلبات املا ة لتواري األموال ألنش تبا.

جيم– مشاريع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 -26تبل ا امليزاني ااة اخلاة ااة نش اااريع االتةاقي ااة الدولي ااة لوقاي ااة النبات ااات ال ااا س ااتنةذها أمان ااة االتةاقي ااة يف ع ااام ،2020
 1.638مليو دوالر أمريكي (املراقني  1و .)2ومن املب اإلشارة إىل أن حىت وقا كتابة هذه الوثيقة (يناير/كانو الثاين
 )2019أل توااااق منظمااة األغذي ااة والزراعة/االتةاقيااة الدوليااة لوقاي ااة النباتااات واالتاااد األورو رمسي ااا علااى "دع ا مش ااروع
االتاااد األورو  -االتةاقيااة الدوليااة لوقايااة النباتااات" املاادر يف املراااق  ،1وأ إدرا ميزانيااة هااذا املشااروع يف خ ااة عماال
أمانة االتةاقية الدولية لوقاية النباتات وميزانيتبا لعام  2020ال يشكل أي التزام مان قبال منظماة األغذياة والزراعة/االتةاقياة
الدولية لوقاية النباتات أو االتاد األورو .

دال– الدعم العيني لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 -27سوط تبل املساتات العينية املقدرة لالتةاقية الدولياة لوقاياة النباتاات  885ألا دوالر أمريكاي يف عاام .2020
وت ااواّر األط اراط املتعاق اادة أو املنظم ااات ذات الص االة ه ااذه املس اااتات العيني ااة إىل أمان ااة االتةاقي ااة الدولي ااة لوقاي ااة النبات ااات
باعتبارها مساتات غري نقدية إمنا يت ّ تويلبا إىل قي بالدوالر ألغراا امليزنة الص ي ة والشةااية (املراق .)1

رابعا– االستنتاجات واالقتراحات
ا
 -28تقل خ اة عمال أماناة االتةاقياة الدولياة لوقاياة النباتاات وميزانيتباا لعاام  2020ختصيصاات مساتبداة واألنشا ة
اساانة ،وإ ااازات أكاارب وزيااادة القاادرة لتقاادي اخلاادمات ليطاراط املتعاقاادة
ال اارورية لتوجيا أمانااة االتةاقيااة لت قيااق نتااائل ّ
يف االتةاقية الدولية لوقاية النباتات عمن املعايري املالية والشخصية املتوقعة.
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 -29ترمي امليزانية املقلحاة إىل تاواري ةاورة واقعياة خل اة العمال لعاام  ،2020وهتادط إىل تساني املنتجاات واخلادمات
الا تقدمبا أمانة االتةاقية الدولية لوقاية النباتات ليطراط املتعاقدة.
-30

وإ هيئة تدابري الص ة النباتية مدعوة إىل
()1

املوااقة على "خ ة عمل أمانة االتةاقية الدولية لوقاية النباتات وميزانيتبا لعام ."2020

المرفق

1
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المرفق  -1خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وميزانيتها لعام
مهمة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات-
حماية الموارد النباتية في العالم من اآلفات

بنود ميزانية منظمة
األغذية والزراعة

ترتيب األولويات وفقا لإلطار االستراتيجي ( -1أهمية دنيا؛
 -2أهمية متوسطة؛  -3أهمية عالية؛ إلزامي)X-

االتفاقية

تعزيز اإلجراءات للوقاية من انتشار اآلفات

دعم اتساق تدابير المكافحة

مساعدة األطراف المتعاقدة في الوفاء بالتزاماتها

الحوكمة الفعالة

مجموع العالمة

البرنامج العادي للمنظمة

1-1

حساب األمانة المتعدد الجهات المانحة التابع
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ()MUL/122

-1

الدعم المقدم لمشروع االتحاد األوروبي
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات (يحدد الحق ا)EC/

 مصروفات التشغيل
العامة

مشروع نظام االستعراض ودعم التنفيذ
التابع لالتحاد األوروبي ()EC/877

 السفر

المشروع المشترك بين المنظمة والصين
بشأن التعاون في ما بين بلدان الجنوب ()CPR/291

 العقود (المحاسبة،
المشتريات األخرى)

الدعم العيني

 المستشارون

المجموع

النشاط

 رواتب الموظفين في
فئة الخدمات العامة

مصدر التمويل (بآالف الدوالرات األمريكية)

دعم اليابان إلصدار الشهادات اإللكترونية
للصحة النباتية ()JPN/827

 رواتب الموظفين في
الفئة المهنية
النواتج
(النتيجة المتوقعة/اإلنجازات-
وصف موجز)

2020

الحوكمة واإلدارة
الحوكمة واالستراتيجيات

تكاليف الموظفين والموارد البشرية من غير
الموظفين
التكاليف التشغيلية

868
460

100
16

135

27

968
638

 1-1-1هيئة تدابير الصحة النباتية-

الدورة الخامسة عشرة
دع السةر للمشاركني من البلدا النامية يت دع املشاركني من البلدا النامية السةر
وت مني النصا القانوين هليئة تدابري
الص ة النباتية
ترمجة مجيع وثائق هيئة تدابري الص ة اسلداد تكالي اللمجة
ترمجة وثائق هيئة تدابري الص ة النباتية
(ما عدا مشاريع التدابري الدولية ملعايري الص ة النباتية وإتاحتبا جبميع اللغات الرمسية
النباتية وتوةيات هيئة تدابري الص ة النباتية) للمنظمة
اسلداد تكالي اللمجة
اللمجة الةورية جلميع دورات هيئة
اللمجة الةورية يف دورات هيئة تدابري
تدابري الص ة النباتية جبميع اللغات الةورية
الص ة النباتية

X

X

X

X

X

-

-

29

95

124

120

120

70

70

المرفق
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مهمة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات-
حماية الموارد النباتية في العالم من اآلفات

بنود ميزانية منظمة
األغذية والزراعة

ترتيب األولويات وفقا لإلطار االستراتيجي ( -1أهمية دنيا؛
 -2أهمية متوسطة؛  -3أهمية عالية؛ إلزامي)X-

االتفاقية

تعزيز اإلجراءات للوقاية من انتشار اآلفات

دعم اتساق تدابير المكافحة

مساعدة األطراف المتعاقدة في الوفاء بالتزاماتها

الحوكمة الفعالة

مجموع العالمة

البرنامج العادي للمنظمة

حساب األمانة المتعدد الجهات المانحة التابع
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ()MUL/122

الدعم المقدم لمشروع االتحاد األوروبي
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات (يحدد الحق ا)EC/

مشروع نظام االستعراض ودعم التنفيذ
التابع لالتحاد األوروبي ()EC/877

 السفر
 مصروفات التشغيل
العامة

المشروع المشترك بين المنظمة والصين
بشأن التعاون في ما بين بلدان الجنوب ()CPR/291

 العقود (المحاسبة،
المشتريات األخرى)

الدعم العيني

 المستشارون

المجموع

النشاط

النواتج
(النتيجة المتوقعة/اإلنجازات-
وصف موجز)

 رواتب الموظفين في
فئة الخدمات العامة

دعم اليابان إلصدار الشهادات اإللكترونية
للصحة النباتية ()JPN/827

 رواتب الموظفين في
الفئة المهنية

مصدر التمويل (بآالف الدوالرات األمريكية)

الرمسية للمنظمة
تنظي اجللسات واالجتماعات اجلانبية

تنةيذ خ ة التواةل
تنظي األنش ة اللوجستية وأنش ة الدع

تنظي اجللسات واالجتماعات
اجلانبية كما هو خم ل وحبس
ال ل
يت إنتا مواد االتصال وعما
التغ ية اإلعالمية
تنظي مجيع اخلدمات اللوجستية

مصرواات التشغيل العامة

مصرواات التشغيل العامة
مصرواات التشغيل العامة

 2-1-1مكتب الهيئة ولجنة المالية
دع السةر للمشاركني من البلدا النامية تسبيل املشاركة ذات الصلة لثالثة السةر
بلدا نامية يف اجتماعات املكت
وجلنة املالية
مصرواات التشغيل العامة
تنظي األنش ة اللوجستية وأنش ة الدع تنظي مجيع اخلدمات اللوجستية

X

1

1

3

X

5

X

1

X

1

X

2

10

10

15

15

30

30
-

10

10

2

2

 3-1-1لجنة المعايير
دع السةر للمشاركني من البلدا النامية تسبيل املشاركة ذات الصلة
لبلدين ناميني يف اجتماعني للجنة
املعايري

السةر

20

-

37

13

15

65

المرفق
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مهمة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات-
حماية الموارد النباتية في العالم من اآلفات

بنود ميزانية منظمة
األغذية والزراعة

ترتيب األولويات وفقا لإلطار االستراتيجي ( -1أهمية دنيا؛
 -2أهمية متوسطة؛  -3أهمية عالية؛ إلزامي)X-

االتفاقية

تعزيز اإلجراءات للوقاية من انتشار اآلفات

دعم اتساق تدابير المكافحة

مساعدة األطراف المتعاقدة في الوفاء بالتزاماتها

الحوكمة الفعالة

مجموع العالمة

البرنامج العادي للمنظمة

حساب األمانة المتعدد الجهات المانحة التابع
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ()MUL/122

تنظي األنش ة اللوجستية وأنش ة الدع

تنظي مجيع اخلدمات اللوجستية

مصرواات التشغيل العامة

الدعم المقدم لمشروع االتحاد األوروبي
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات (يحدد الحق ا)EC/

اللمجة الةورية الجتماعي جلنة املعايري يف
مايو/أيار ونوامرب/تشرين الثاين

اجتماعا للجنة املعايري ( ترمجتبما اسلداد تكالي اللمجة
بلغتني م لوبتني اإلسبانية والةرنسية الةورية
حاليا باإلعااة إىل اللغة اإللزامية أي
اإل ليزية؛ ميكن طل لغة ثالثة)

مشروع نظام االستعراض ودعم التنفيذ
التابع لالتحاد األوروبي ()EC/877

 السفر
 مصروفات التشغيل
العامة

المشروع المشترك بين المنظمة والصين
بشأن التعاون في ما بين بلدان الجنوب ()CPR/291

 العقود (المحاسبة،
المشتريات األخرى)

الدعم العيني

 المستشارون

المجموع

النشاط

النواتج
(النتيجة المتوقعة/اإلنجازات-
وصف موجز)

 رواتب الموظفين في
فئة الخدمات العامة

دعم اليابان إلصدار الشهادات اإللكترونية
للصحة النباتية ()JPN/827

 رواتب الموظفين في
الفئة المهنية

مصدر التمويل (بآالف الدوالرات األمريكية)

90

90

5

5

 4-1-1لجنة التنفيذ وتنمية القدرات
دع السةر للمشاركني من البلدا النامية تسبيل املشاركة ذات الصلة
للبلدا النامية يف اجتماع واحد
للجنة التنةيذ
تنظي األنش ة اللوجستية وأنش ة الدع تنظي مجيع اخلدمات اللوجستية

السةر

2

1

1

2

6

37

مصرواات التشغيل العامة

3

15

5

المجموع الفرعي للحوكمة واالستراتيجيات
2
2-1

-

3

3

4

1

13

1328

16

135

55
27

32

27

1.606 100

التكامل والدعم

تكاليف الموظفين والموارد البشرية من غير
الموظفين (اإلجمالية)

323

196

30

16

65

630

المرفق

1
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مهمة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات-
حماية الموارد النباتية في العالم من اآلفات

بنود ميزانية منظمة
األغذية والزراعة

ترتيب األولويات وفقا لإلطار االستراتيجي ( -1أهمية دنيا؛
 -2أهمية متوسطة؛  -3أهمية عالية؛ إلزامي)X-

االتفاقية

تعزيز اإلجراءات للوقاية من انتشار اآلفات

دعم اتساق تدابير المكافحة

مساعدة األطراف المتعاقدة في الوفاء بالتزاماتها

الحوكمة الفعالة

مجموع العالمة

البرنامج العادي للمنظمة

ةو أدوات تكنولوجيا املعلومات(نظام
التعليقات اإللكلوين ،والبوابة الدولية لوقاية
النباتات) لالستجابة بشكل أا ل إىل
احتياجات املستخدمني

 2-2-1االتصاالت والدعوة

ةيانة نظام التعليقات اإللكلوين
حس احلاجة

العقود

رسوم است ااة أدوات تكنولوجيا
املعلومات لالتةاقية الدولية لوقاية
النباتات
تت ةيانة وتسني نظ املعلومات
لالتةاقية الدولية لوقاية النباتات
(البوابة اإللكلونية لوقاية النباتات،
 ،Phyto.infoهيئة وقاية النباتات
يف آسيا وا ي اهلادئ ،تقيي
القدرات يف جمال الص ة النباتية،
أدوات التعل اإللكلوين) حس
احلاجة ،و هتيئة عملية اللحيل

العقود

حساب األمانة المتعدد الجهات المانحة التابع
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ()MUL/122

 1-2-1إدارة المعلومات

2

1

1

الدعم المقدم لمشروع االتحاد األوروبي
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات (يحدد الحق ا)EC/

التكاليف التشغيلية

173

مشروع نظام االستعراض ودعم التنفيذ
التابع لالتحاد األوروبي ()EC/877

 السفر
 مصروفات التشغيل
العامة

المشروع المشترك بين المنظمة والصين
بشأن التعاون في ما بين بلدان الجنوب ()CPR/291

 العقود (المحاسبة،
المشتريات األخرى)

22

-

-

50

-

الدعم العيني

 المستشارون

المجموع

النشاط

النواتج
(النتيجة المتوقعة/اإلنجازات-
وصف موجز)

 رواتب الموظفين في
فئة الخدمات العامة

دعم اليابان إلصدار الشهادات اإللكترونية
للصحة النباتية ()JPN/827

 رواتب الموظفين في
الفئة المهنية

مصدر التمويل (بآالف الدوالرات األمريكية)

26

-

4

20

اسلداد التكالي

2

2

271

6

26

25

25

15

15
-
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مهمة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات-
حماية الموارد النباتية في العالم من اآلفات

بنود ميزانية منظمة
األغذية والزراعة

ترتيب األولويات وفقا لإلطار االستراتيجي ( -1أهمية دنيا؛
 -2أهمية متوسطة؛  -3أهمية عالية؛ إلزامي)X-

االتفاقية

تعزيز اإلجراءات للوقاية من انتشار اآلفات

دعم اتساق تدابير المكافحة

مساعدة األطراف المتعاقدة في الوفاء بالتزاماتها

الحوكمة الفعالة

مجموع العالمة

البرنامج العادي للمنظمة

 3-2-1التعاون الدولي

حساب األمانة المتعدد الجهات المانحة التابع
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ()MUL/122

إنتا مواد الدعوة ونشرها

الدعم المقدم لمشروع االتحاد األوروبي
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات (يحدد الحق ا)EC/

تنظي أنش ة االتصال

تنظي ندوتني إىل ثالث
ندوات/أحداث اتصال لالتةاقية
الدولية لوقاية النباتات؛
إنتا مواد الدعوة أو نشرها أو إعادة العقود
طباعتبا ،نا يف ذل التقرير
السنوي لالتةاقية الدولية لوقاية
النباتات لعام  ،2019و 10إىل 12
ةة ة وقائع تابعة لالتةاقية الدولية
لوقاية النباتات ،و 3إىل 5
ايديوهات ،وجدول ،وأدوات
لالتةاقية ،وإعادة طباعة مواد
الدعوة ،ودليل اإلجراءات

مشروع نظام االستعراض ودعم التنفيذ
التابع لالتحاد األوروبي ()EC/877

 السفر
 مصروفات التشغيل
العامة

المشروع المشترك بين المنظمة والصين
بشأن التعاون في ما بين بلدان الجنوب ()CPR/291

 العقود (المحاسبة،
المشتريات األخرى)

الدعم العيني

 المستشارون

المجموع

النشاط

النواتج
(النتيجة المتوقعة/اإلنجازات-
وصف موجز)

 رواتب الموظفين في
فئة الخدمات العامة

دعم اليابان إلصدار الشهادات اإللكترونية
للصحة النباتية ()JPN/827

 رواتب الموظفين في
الفئة المهنية

مصدر التمويل (بآالف الدوالرات األمريكية)

مصرواات التشغيل العامة
5

29
2

2

35

4

20

60

33
-
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مهمة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات-
حماية الموارد النباتية في العالم من اآلفات

بنود ميزانية منظمة
األغذية والزراعة

ترتيب األولويات وفقا لإلطار االستراتيجي ( -1أهمية دنيا؛
 -2أهمية متوسطة؛  -3أهمية عالية؛ إلزامي)X-

االتفاقية

تعزيز اإلجراءات للوقاية من انتشار اآلفات

دعم اتساق تدابير المكافحة

مساعدة األطراف المتعاقدة في الوفاء بالتزاماتها

الحوكمة الفعالة

مجموع العالمة

البرنامج العادي للمنظمة

حساب األمانة المتعدد الجهات المانحة التابع
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ()MUL/122

 4-2-1التزامات تقديم التقارير الوطنية

الدعم المقدم لمشروع االتحاد األوروبي
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات (يحدد الحق ا)EC/

تنسيق شراكات االتةاقية وأنش ة
االتصال اخلاةة هبا واملشاركة هبا

تنظي أنش ة مشلكة مع شركاء
االتةاقية الدولية لوقاية النباتات/أو
املشاركة ايبا ،نا يف ذل اتةاقية
التنوع البيولوجي ،واريق االتصال
املعين باتةاقيات التنوع البيولوجي،
وبرنامل األم املت دة للبيئة،
و ،Informeaواتةا منظمة التجارة
العاملية بش تدابري الص ة النباتية،
واريق مراق وعع املعايري وتنمية
التجارة ،والوكالة الدولية لل اقة
الذرية ،واملركز الدو للدراسات
الزراعية املتقدمة يف من قة الب ر
األبيض املتوس  ،واالتاد األورو ،
واهليئة األوروبية لسالمة األغذية،
واملكات اإلقليمية واإلقليمية الةرعية
ملنظمة األغذية والزراعة.

مشروع نظام االستعراض ودعم التنفيذ
التابع لالتحاد األوروبي ()EC/877

 السفر
 مصروفات التشغيل
العامة

المشروع المشترك بين المنظمة والصين
بشأن التعاون في ما بين بلدان الجنوب ()CPR/291

 العقود (المحاسبة،
المشتريات األخرى)

الدعم العيني

 المستشارون

المجموع

النشاط

النواتج
(النتيجة المتوقعة/اإلنجازات-
وصف موجز)

 رواتب الموظفين في
فئة الخدمات العامة

دعم اليابان إلصدار الشهادات اإللكترونية
للصحة النباتية ()JPN/827

 رواتب الموظفين في
الفئة المهنية

مصدر التمويل (بآالف الدوالرات األمريكية)

السةر

30
X

1

1

30
-

المرفق

1

CPM 2019/14

مهمة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات-
حماية الموارد النباتية في العالم من اآلفات

بنود ميزانية منظمة
األغذية والزراعة

ترتيب األولويات وفقا لإلطار االستراتيجي ( -1أهمية دنيا؛
 -2أهمية متوسطة؛  -3أهمية عالية؛ إلزامي)X-

االتفاقية

تعزيز اإلجراءات للوقاية من انتشار اآلفات

دعم اتساق تدابير المكافحة

مساعدة األطراف المتعاقدة في الوفاء بالتزاماتها

الحوكمة الفعالة

مجموع العالمة

البرنامج العادي للمنظمة

حساب األمانة المتعدد الجهات المانحة التابع
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ()MUL/122

الدعم المقدم لمشروع االتحاد األوروبي
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات (يحدد الحق ا)EC/

إدارة برنامل التزامات تقدي التقارير
الوطنية

تنظي حلقة عمل واحدة بش
التزامات تقدي التقارير الوطنية؛
تديث قاعدة بيانات التزامات تقدي
التقارير الوطنية وإحصائياهتا وتديثبا

مشروع نظام االستعراض ودعم التنفيذ
التابع لالتحاد األوروبي ()EC/877

 السفر
 مصروفات التشغيل
العامة

المشروع المشترك بين المنظمة والصين
بشأن التعاون في ما بين بلدان الجنوب ()CPR/291

 العقود (المحاسبة،
المشتريات األخرى)

الدعم العيني

النشاط

 المستشارون

المجموع

النواتج
(النتيجة المتوقعة/اإلنجازات-
وصف موجز)

 رواتب الموظفين في
فئة الخدمات العامة

دعم اليابان إلصدار الشهادات اإللكترونية
للصحة النباتية ()JPN/827

 رواتب الموظفين في
الفئة المهنية

مصدر التمويل (بآالف الدوالرات األمريكية)

السةر

15

15

 5-2-1تعبئة الموارد
االع الع بثالث بعثات إىل
جبات ما ة اتملة

تنظي أنش ة تعبئة املوارد

السةر

تسجيل رمز املعيار الدو رق
للص ة النباتية
التكالي التشغيلية العامة

15

المجموع الفرعي للتكامل والدعم
المجموع الفرعي للحوكمة واإلدارة
-2

تسجيل رمز املعيار الدو رق
للص ة النباتية أو جتديده
تكنولوجيا املعلومات وغريها من
املعدات ،وةيانة املساحات املكتبية

1

2

18

18

 6-2-1مسائل أخرى
15

1

-

العقود

1

-

1

مصرواات التشغيل العامة

20

20

29

29

4

-

1

4

3

12

496

218

30

16

50

-

6

3

4

8

4

25

1.824

234

165

43

50

-

91

901

2.507 191

وضع المعايير
-

-

المرفق

1

CPM 2019/14

مهمة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات-
حماية الموارد النباتية في العالم من اآلفات

بنود ميزانية منظمة
األغذية والزراعة

ترتيب األولويات وفقا لإلطار االستراتيجي ( -1أهمية دنيا؛
 -2أهمية متوسطة؛  -3أهمية عالية؛ إلزامي)X-

االتفاقية

تعزيز اإلجراءات للوقاية من انتشار اآلفات

دعم اتساق تدابير المكافحة

مساعدة األطراف المتعاقدة في الوفاء بالتزاماتها

الحوكمة الفعالة

مجموع العالمة

البرنامج العادي للمنظمة

حساب األمانة المتعدد الجهات المانحة التابع
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ()MUL/122

474
214

1-2

تحديد المواضيع وترتيب

2-2

الصياغة ومدخالت الخبراء

أولوياتها
تنظي الدعوة لعالجات الص ة
تنظي الدعوات
النباتية ومعاجلة ال لبات املقدمة
اسلداد تكالي اللمجة
تديث قائمة املواعيع بسا
تديث قائمة املواعيع  -املعايري والتنةيذ
لغات مرتني بالسنة
السةر
تنظي الدعوة للمواعيع اخلاةة
باملعايري واريق العمل املعين باملواعيع
ومعاجلة ال لبات املقدمة
اسلداد تكالي اللمجة

تنظي عمل جمموعات عمل اخلرباء

دع املشاركني ذوي الصلة حل ور السةر
االجتماع

1

2

X

2

1

6

1

2

X

2

1

6

219

الدعم المقدم لمشروع االتحاد األوروبي
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات (يحدد الحق ا)EC/

تكاليف الموظفين والموارد البشرية من غير
الموظفين (اإلجمالية)
التكاليف التشغيلية

مشروع نظام االستعراض ودعم التنفيذ
التابع لالتحاد األوروبي ()EC/877

 السفر
 مصروفات التشغيل
العامة

المشروع المشترك بين المنظمة والصين
بشأن التعاون في ما بين بلدان الجنوب ()CPR/291

 العقود (المحاسبة،
المشتريات األخرى)

الدعم العيني

 المستشارون

المجموع

النشاط

النواتج
(النتيجة المتوقعة/اإلنجازات-
وصف موجز)

 رواتب الموظفين في
فئة الخدمات العامة

دعم اليابان إلصدار الشهادات اإللكترونية
للصحة النباتية ()JPN/827

 رواتب الموظفين في
الفئة المهنية

مصدر التمويل (بآالف الدوالرات األمريكية)

30

1.044 321

15

229

-

3

3

7

7

9

9
-

10

15

25

المرفق

1

CPM 2019/14

مهمة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات-
حماية الموارد النباتية في العالم من اآلفات

بنود ميزانية منظمة
األغذية والزراعة

ترتيب األولويات وفقا لإلطار االستراتيجي ( -1أهمية دنيا؛
 -2أهمية متوسطة؛  -3أهمية عالية؛ إلزامي)X-

االتفاقية

تعزيز اإلجراءات للوقاية من انتشار اآلفات

دعم اتساق تدابير المكافحة

مساعدة األطراف المتعاقدة في الوفاء بالتزاماتها

الحوكمة الفعالة

مجموع العالمة

3-2

المشاورات واالعتماد

البرنامج العادي للمنظمة

وعع وتديث املواد التدريبية ليطراط
املتعاقدة وألع اء جلنة املعايري

حساب األمانة المتعدد الجهات المانحة التابع
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ()MUL/122

تنظي عمل الةر الةنية

الدعم المقدم لمشروع االتحاد األوروبي
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات (يحدد الحق ا)EC/

تنظي اللوجستيات

مشروع نظام االستعراض ودعم التنفيذ
التابع لالتحاد األوروبي ()EC/877

 السفر
 مصروفات التشغيل
العامة

المشروع المشترك بين المنظمة والصين
بشأن التعاون في ما بين بلدان الجنوب ()CPR/291

 العقود (المحاسبة،
المشتريات األخرى)

الدعم العيني

 المستشارون

المجموع

النشاط

النواتج
(النتيجة المتوقعة/اإلنجازات-
وصف موجز)

 رواتب الموظفين في
فئة الخدمات العامة

دعم اليابان إلصدار الشهادات اإللكترونية
للصحة النباتية ()JPN/827

 رواتب الموظفين في
الفئة المهنية

مصدر التمويل (بآالف الدوالرات األمريكية)

مصرواات التشغيل العامة

دع املشاركني ذوي الصلة حل ور السةر
ثالث اجتماعات اعلية للةر الةنية
تنظي اللوجستيات

مصرواات التشغيل العامة

" تديث مواد تدريبية ذات ةلة
ملشاركة األطراط املتعاقدة يف عملية
وعع املعايري وألع اء جلنة املعايري
حبس احلاجة
تنةيذ برامل التوجي ليع اء اجلدد
يف جلنة املعايري

مصرواات التشغيل العامة

2

2

X

1

1

6

2

2

30

30

2

2

2

2
-

المرفق

1

CPM 2019/14

مهمة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات-
حماية الموارد النباتية في العالم من اآلفات

بنود ميزانية منظمة
األغذية والزراعة

ترتيب األولويات وفقا لإلطار االستراتيجي ( -1أهمية دنيا؛
 -2أهمية متوسطة؛  -3أهمية عالية؛ إلزامي)X-

االتفاقية

تعزيز اإلجراءات للوقاية من انتشار اآلفات

دعم اتساق تدابير المكافحة

مساعدة األطراف المتعاقدة في الوفاء بالتزاماتها

الحوكمة الفعالة

مجموع العالمة

4-2

البرنامج العادي للمنظمة

ترمجة بروتوكوالت التشخي
االعتماد

بعد

حساب األمانة المتعدد الجهات المانحة التابع
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ()MUL/122

ترمجة التدابري الدولية ملعايري الص ة
النباتية للمشاورات

تقدي مشاريع التدابري الدولية
ملعايري الص ة النباتية للمشاورات
بثالث لغات ( تقدي بروتوكوالت
التشخي باللغة اإل ليزية وترمجتبا
بعد اعتمادها).
تت ترمجة بروتوكوالت التشخي
املعتمدة وإتاحتبا بعد اعتمادها

اسلداد تكالي اللمجة

اسلداد تكالي اللمجة

الدعم المقدم لمشروع االتحاد األوروبي
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات (يحدد الحق ا)EC/

ترمجة التدابري الدولية ملعايري الص ة
النباتية وتوةيات هيئة تدابري الص ة النباتية
العتمادها من قبل الدورة السادسة عشرة
للبيئة ()2021

تقدي مشاريع التدابري الدولية
ملعايري الص ة النباتية وتوةيات هيئة
تدابري الص ة النباتية بسا لغات
إىل هيئة تدابري الص ة النباتية (
تقدي بروتوكوالت التشخي باللغة
اإل ليزية وترمجتبا بعد اعتمادها)

اسلداد تكالي اللمجة

مشروع نظام االستعراض ودعم التنفيذ
التابع لالتحاد األوروبي ()EC/877

 السفر
 مصروفات التشغيل
العامة

المشروع المشترك بين المنظمة والصين
بشأن التعاون في ما بين بلدان الجنوب ()CPR/291

 العقود (المحاسبة،
المشتريات األخرى)

الدعم العيني

النشاط

 المستشارون

المجموع

النواتج
(النتيجة المتوقعة/اإلنجازات-
وصف موجز)

 رواتب الموظفين في
فئة الخدمات العامة

دعم اليابان إلصدار الشهادات اإللكترونية
للصحة النباتية ()JPN/827

 رواتب الموظفين في
الفئة المهنية

مصدر التمويل (بآالف الدوالرات األمريكية)

91

91

50

50

3

3

مسائل أخرى
املساتة يف أنش ة التشغيل الداخلية

عما التشغيل الةعال والك ء
للوحدة وتغ ية احلاالت ال ارئة

مصرواات التشغيل العامة

1

1

1

1

3

-

7

5

5

المرفق

1

CPM 2019/14

مهمة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات-
حماية الموارد النباتية في العالم من اآلفات

بنود ميزانية منظمة
األغذية والزراعة

ترتيب األولويات وفقا لإلطار االستراتيجي ( -1أهمية دنيا؛
 -2أهمية متوسطة؛  -3أهمية عالية؛ إلزامي)X-

االتفاقية

تعزيز اإلجراءات للوقاية من انتشار اآلفات

دعم اتساق تدابير المكافحة

مساعدة األطراف المتعاقدة في الوفاء بالتزاماتها

الحوكمة الفعالة

مجموع العالمة

البرنامج العادي للمنظمة

219

45

-

-

-

1.273 321

تيسير التنفيذ
-

تكاليف الموظفين والموارد البشرية من غير
الموظفين (اإلجمالية)
التكاليف التشغيلية
1-3

حساب األمانة المتعدد الجهات المانحة التابع
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ()MUL/122

-3

الدعم المقدم لمشروع االتحاد األوروبي
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات (يحدد الحق ا)EC/

المجموع الفرعي لوضع المعايير

5

7

1

6

6

25

688

مشروع نظام االستعراض ودعم التنفيذ
التابع لالتحاد األوروبي ()EC/877

 السفر
 مصروفات التشغيل
العامة

المشروع المشترك بين المنظمة والصين
بشأن التعاون في ما بين بلدان الجنوب ()CPR/291

 العقود (المحاسبة،
المشتريات األخرى)

الدعم العيني

 المستشارون

المجموع

النشاط

النواتج
(النتيجة المتوقعة/اإلنجازات-
وصف موجز)

 رواتب الموظفين في
فئة الخدمات العامة

دعم اليابان إلصدار الشهادات اإللكترونية
للصحة النباتية ()JPN/827

 رواتب الموظفين في
الفئة المهنية

مصدر التمويل (بآالف الدوالرات األمريكية)

393

214

49

132

160

182

1.233 103

40

503

80

12

415

-

1.495 140

شبكة االتفاقية الدولية لوقاية

النباتات
تنسيق االجتماع مع املساتة يف السةر
تنسيق وتيسري اجتماع املشاورة الةنية بني
خ ة العمل بني املنظمات اإلقليمية
املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات
لوقاية النباتات
دع املشاركني ذوي الصلة حل ور السةر
تنظي حلقات العمل السنوية لالتةاقية
 8حلقات عمل إقليمية سنوية
الدولية لوقاية النباتات
لالتةاقية الدولية لوقاية النباتات
تنظيمبا
سةر  9موظةني يف االتةاقية الدولية السةر
لوقاية النباتات إىل حلقات العمل
اإلقليمية لالتةاقية

X

3

-

3

10

5

150

25

15

30

100

20

130

410

45

المرفق

1

CPM 2019/14

مهمة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات-
حماية الموارد النباتية في العالم من اآلفات

بنود ميزانية منظمة
األغذية والزراعة

ترتيب األولويات وفقا لإلطار االستراتيجي ( -1أهمية دنيا؛
 -2أهمية متوسطة؛  -3أهمية عالية؛ إلزامي)X-

االتفاقية

تعزيز اإلجراءات للوقاية من انتشار اآلفات

دعم اتساق تدابير المكافحة

مساعدة األطراف المتعاقدة في الوفاء بالتزاماتها

3-3

الحوكمة الفعالة

تنظي دورتني تدريبيتني لتدري املدر
بش الص ة النباتية

مجموع العالمة

تنظي دورة تدريبية تقنية متقدمة للخرباء
من األطراط املتعاقدة النامية

البرنامج العادي للمنظمة

وعع األدلة واملواد التدريبية

دع موظةي وخرباء االتةاقية
لتيسري ما ال يقل عن تقييمني
للقدرات يف جمال الص ة النباتية
السةر
دع موظةي وخرباء االتةاقية
إلنتا دليلني ومواد تدريبية
تدري  25 - 20خبري من بلدا العقود
املبادرة الصينية  -طريق واحدة -
(آسيا وا ي اهلادئ وأمريكا الالتينية
والب ر الكارييب) يف الصني
تدري  40خبري يف جمال الص ة السةر
النباتية

حساب األمانة المتعدد الجهات المانحة التابع
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ()MUL/122

ت بيق تقيي القدرات يف جمال الص ة
النباتية

السةر

الدعم المقدم لمشروع االتحاد األوروبي
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات (يحدد الحق ا)EC/

2-3

تنمية القدرات

3

3

3

مشروع نظام االستعراض ودعم التنفيذ
التابع لالتحاد األوروبي ()EC/877

 السفر
 مصروفات التشغيل
العامة

المشروع المشترك بين المنظمة والصين
بشأن التعاون في ما بين بلدان الجنوب ()CPR/291

 العقود (المحاسبة،
المشتريات األخرى)

الدعم العيني

 المستشارون

المجموع

النشاط

النواتج
(النتيجة المتوقعة/اإلنجازات-
وصف موجز)

 رواتب الموظفين في
فئة الخدمات العامة

دعم اليابان إلصدار الشهادات اإللكترونية
للصحة النباتية ()JPN/827

 رواتب الموظفين في
الفئة المهنية

مصدر التمويل (بآالف الدوالرات األمريكية)

0

9

50

12

12

40

108

50

240

280
108

إصدار الشهادات اإللكترونية

للصحة النباتية
تنظي األنش ة املتعلقة بإةدار
الشبادات اإللكلونية للص ة النباتية

عقد اجتماعات للمجموعة
التوجيبية إلةدار الشبادات
اإللكلونية للص ة النباتية

السةر

3

3

6

-

30

المرفق

1

CPM 2019/14

مهمة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات-
حماية الموارد النباتية في العالم من اآلفات

بنود ميزانية منظمة
األغذية والزراعة

ترتيب األولويات وفقا لإلطار االستراتيجي ( -1أهمية دنيا؛
 -2أهمية متوسطة؛  -3أهمية عالية؛ إلزامي)X-

االتفاقية

تعزيز اإلجراءات للوقاية من انتشار اآلفات

دعم اتساق تدابير المكافحة

مساعدة األطراف المتعاقدة في الوفاء بالتزاماتها

الحوكمة الفعالة

مجموع العالمة

البرنامج العادي للمنظمة

حساب األمانة المتعدد الجهات المانحة التابع
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ()MUL/122

الدعم المقدم لمشروع االتحاد األوروبي
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات (يحدد الحق ا)EC/

ةيانة النظام الوطين إلةدار
ةيانة وتنةيذ النظام الوطين إلةدار
الشبادات اإللكلونية للص ة النباتية
الشبادات اإللكلونية للص ة النباتية
يف املركز الدو لل وسبة ليم
املت دة
السةر
دع اخلرباء املعنيني بإةدار
الشبادات اإللكلونية للص ة النباتية
والبلدا النامية للمشاركة يف
اجتماعات تنمية القدرات ذات
الصلة
العقود
ةيانة مركز إةدار الشبادات اإللكلونية ةيانة مركز إةدار الشبادات
اإللكلونية للص ة النباتية يف املركز
للص ة النباتية
الدو لل وسبة ليم املت دة

مشروع نظام االستعراض ودعم التنفيذ
التابع لالتحاد األوروبي ()EC/877

 السفر
 مصروفات التشغيل
العامة

المشروع المشترك بين المنظمة والصين
بشأن التعاون في ما بين بلدان الجنوب ()CPR/291

 العقود (المحاسبة،
المشتريات األخرى)

الدعم العيني

 المستشارون

المجموع

النشاط

النواتج
(النتيجة المتوقعة/اإلنجازات-
وصف موجز)

 رواتب الموظفين في
فئة الخدمات العامة

دعم اليابان إلصدار الشهادات اإللكترونية
للصحة النباتية ()JPN/827

 رواتب الموظفين في
الفئة المهنية

مصدر التمويل (بآالف الدوالرات األمريكية)

العقود

4-3

225

30

80

165

165

الحاويات البحرية

اجتماع اعلي لةرقة العمل املعنية
تنظي ارقة العمل املعنية باحلاويات
الب رية التابعة لالتةاقية الدولية لوقاية النباتات باحلاويات الب رية يف الصني
يف الصني
تنظي مجيع األنش ة اللوجستية
تنظي األنش ة اللوجستية وأنش ة الدع

السةر

مصرواات التشغيل العامة

2

3

-

5

50

50
10

10

المرفق

1
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مهمة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات-
حماية الموارد النباتية في العالم من اآلفات

بنود ميزانية منظمة
األغذية والزراعة

ترتيب األولويات وفقا لإلطار االستراتيجي ( -1أهمية دنيا؛
 -2أهمية متوسطة؛  -3أهمية عالية؛ إلزامي)X-

االتفاقية

تعزيز اإلجراءات للوقاية من انتشار اآلفات

دعم اتساق تدابير المكافحة

مساعدة األطراف المتعاقدة في الوفاء بالتزاماتها

الحوكمة الفعالة

مجموع العالمة

البرنامج العادي للمنظمة

املساتة يف أنش ة التشغيل الداخلية

عما التشغيل الةعال والك ء
للوحدة وتغ ية احلاالت ال ارئة

مصرواات التشغيل العامة

2

25

المجموع الفرعي لتيسير التنفيذ
3

9

6

433

15

10
717

129

144

575

182

2.728 243

السنة الدولية للصحة النباتية
-

تكاليف الموظفين والموارد البشرية من غير
الموظفين (اإلجمالية)
التكاليف التشغيلية
1-4

-

5
5

-4

حساب األمانة المتعدد الجهات المانحة التابع
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ()MUL/122

5-3

الدعم المقدم لمشروع االتحاد األوروبي
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات (يحدد الحق ا)EC/

مسائل أخرى

2

2

مشروع نظام االستعراض ودعم التنفيذ
التابع لالتحاد األوروبي ()EC/877

 السفر
 مصروفات التشغيل
العامة

المشروع المشترك بين المنظمة والصين
بشأن التعاون في ما بين بلدان الجنوب ()CPR/291

 العقود (المحاسبة،
المشتريات األخرى)

الدعم العيني

 المستشارون

المجموع

النشاط

النواتج
(النتيجة المتوقعة/اإلنجازات-
وصف موجز)

 رواتب الموظفين في
فئة الخدمات العامة

دعم اليابان إلصدار الشهادات اإللكترونية
للصحة النباتية ()JPN/827

 رواتب الموظفين في
الفئة المهنية

مصدر التمويل (بآالف الدوالرات األمريكية)

189
518

130

319
518

اجتماعات وأحداث السنة

الدولية للصحة النباتية
تنظي دورة على املستوى الوزاري هليئة
تدابري الص ية النباتية

دع املت دثني الرئيسيني حل ور
دورة هيئة تدابري الص ة النباتية
إجراءات الربوتوكوالت ،واألمن
وغريها من اخلدمات اللوجستية

السةر
اسلداد التكالي

3

3

3

3

3

-

15

5

5

30

30

المرفق

1
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مهمة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات-
حماية الموارد النباتية في العالم من اآلفات

بنود ميزانية منظمة
األغذية والزراعة

ترتيب األولويات وفقا لإلطار االستراتيجي ( -1أهمية دنيا؛
 -2أهمية متوسطة؛  -3أهمية عالية؛ إلزامي)X-

االتفاقية

تعزيز اإلجراءات للوقاية من انتشار اآلفات

دعم اتساق تدابير المكافحة

مساعدة األطراف المتعاقدة في الوفاء بالتزاماتها

الحوكمة الفعالة

مجموع العالمة

البرنامج العادي للمنظمة

تنظي مؤمتر دو للص ة النباتية

حساب األمانة المتعدد الجهات المانحة التابع
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ()MUL/122

تنظي مسابقة ومعرا للصور بش
الص ة النباتية خالل دورة هيئة تدابري الص ة
النباتية

الدعم المقدم لمشروع االتحاد األوروبي
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات (يحدد الحق ا)EC/

تنظي اجتماع تنسيقي مع الشركاء يف
االتةاقية الدولية لوقاية النباتات بش أنش ة
السنة الدولية للص ة النباتية

مشروع نظام االستعراض ودعم التنفيذ
التابع لالتحاد األوروبي ()EC/877

 السفر
 مصروفات التشغيل
العامة

المشروع المشترك بين المنظمة والصين
بشأن التعاون في ما بين بلدان الجنوب ()CPR/291

 العقود (المحاسبة،
المشتريات األخرى)

الدعم العيني

 المستشارون

المجموع

النشاط

النواتج
(النتيجة المتوقعة/اإلنجازات-
وصف موجز)

 رواتب الموظفين في
فئة الخدمات العامة

دعم اليابان إلصدار الشهادات اإللكترونية
للصحة النباتية ()JPN/827

 رواتب الموظفين في
الفئة المهنية

مصدر التمويل (بآالف الدوالرات األمريكية)

دع الشركاء حل ور االجتماعات السةر

اخلدمات اللوجستية

مصرواات التشغيل العامة

اخلدمات اللوجستية

مصرواات التشغيل العامة

دع الةائزين للمشاركة

السةر

دع املت دثني املدعوين واملوظةني السةر
واملشاركني من البلدا النامية حل ور
املؤمتر (حوا  300مشارك)
مصرواات التشغيل العامة
اخلدمات اللوجستية
السةر

املساتة يف يوم األغذية العاملي مع اللكيز دع املت دثني الرئيسيني حل ور
يوم األغذية العاملي
على الص ة النباتية
دع املشاركني ذوي الصلة حل ور السةر
تنظي اجتماع للجنة التوجيبية للسنة
االجتماع
الدولية للص ة النباتية

2

2

1

1

15

15

15

15

130

130

70

70

10

10

20

20

المرفق

1
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مهمة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات-
حماية الموارد النباتية في العالم من اآلفات

بنود ميزانية منظمة
األغذية والزراعة

ترتيب األولويات وفقا لإلطار االستراتيجي ( -1أهمية دنيا؛
 -2أهمية متوسطة؛  -3أهمية عالية؛ إلزامي)X-

االتفاقية

تعزيز اإلجراءات للوقاية من انتشار اآلفات

دعم اتساق تدابير المكافحة

مساعدة األطراف المتعاقدة في الوفاء بالتزاماتها

الحوكمة الفعالة

مجموع العالمة

البرنامج العادي للمنظمة

حساب األمانة المتعدد الجهات المانحة التابع
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ()MUL/122

2-4

مواد العرا واخلدمات اللوجستية

مصرواات التشغيل العامة

الدعم المقدم لمشروع االتحاد األوروبي
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات (يحدد الحق ا)EC/

املشاركة يف اجتماعات األجبزة الرئاسية
للمنظمة واملؤمترات اإلقليمية للمنظمة

دع موظةي االتةاقية الدولية
لوقاية النباتات حل ور األحداث

السةر

مشروع نظام االستعراض ودعم التنفيذ
التابع لالتحاد األوروبي ()EC/877

 السفر
 مصروفات التشغيل
العامة

المشروع المشترك بين المنظمة والصين
بشأن التعاون في ما بين بلدان الجنوب ()CPR/291

 العقود (المحاسبة،
المشتريات األخرى)

الدعم العيني

 المستشارون

المجموع

النشاط

النواتج
(النتيجة المتوقعة/اإلنجازات-
وصف موجز)

 رواتب الموظفين في
فئة الخدمات العامة

دعم اليابان إلصدار الشهادات اإللكترونية
للصحة النباتية ()JPN/827

 رواتب الموظفين في
الفئة المهنية

مصدر التمويل (بآالف الدوالرات األمريكية)

30

30

20

20

االتصال والدعوة للسنة الدولية

للصحة النباتية
إنتا املنشورات

وعع مواد االتصال والدعوة

العقود

تت طباعة املنشورات ذات الصلة
وتوزيعبا ،نا يف ذل تقارير
األحداث الرئيسية
العقود
تت طباعة وتوزيع مواد االتصال
والدعوة ،نا يف ذل الةيديوهات،
وإعالنات اخلدمة العامة
لإلذاعة/التلةزة ،والبودكاسا،
وة ائ الوقائع ،وامللصقات،
والالاتات باللغات ،للبالغني
واألطةال
يت ش ن مواد االتصال والدعوة إىل العقود
الوجبات ذات الصلة

2

2

2

2

2

-

10

50

50

80

80

20

20

المرفق

1
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مهمة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات-
حماية الموارد النباتية في العالم من اآلفات

بنود ميزانية منظمة
األغذية والزراعة

ترتيب األولويات وفقا لإلطار االستراتيجي ( -1أهمية دنيا؛
 -2أهمية متوسطة؛  -3أهمية عالية؛ إلزامي)X-

االتفاقية

تعزيز اإلجراءات للوقاية من انتشار اآلفات

دعم اتساق تدابير المكافحة

مساعدة األطراف المتعاقدة في الوفاء بالتزاماتها

الحوكمة الفعالة

مجموع العالمة

البرنامج العادي للمنظمة

حساب األمانة المتعدد الجهات المانحة التابع
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ()MUL/122

الدعم المقدم لمشروع االتحاد األوروبي
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات (يحدد الحق ا)EC/

إنتا املواد اللوجيية

يت إنتا وتوزيع املواد اللوجيية ذات
الصلة ،نا يف ذل احلقائ ،
والدبابيس ،والتقوميات ،والقمصا ،
والدااتر ،والا ،USBإخل.

مشروع نظام االستعراض ودعم التنفيذ
التابع لالتحاد األوروبي ()EC/877

 السفر
 مصروفات التشغيل
العامة

المشروع المشترك بين المنظمة والصين
بشأن التعاون في ما بين بلدان الجنوب ()CPR/291

 العقود (المحاسبة،
المشتريات األخرى)

الدعم العيني

 المستشارون

المجموع

النشاط

النواتج
(النتيجة المتوقعة/اإلنجازات-
وصف موجز)

 رواتب الموظفين في
فئة الخدمات العامة

دعم اليابان إلصدار الشهادات اإللكترونية
للصحة النباتية ()JPN/827

 رواتب الموظفين في
الفئة المهنية

مصدر التمويل (بآالف الدوالرات األمريكية)

العقود

20

20

المجموع الفرعي للسنة الدولية
للصحة النباتية

5

5

5

5

5

25

-

707

-

المجموع

21

18

19

25

17

100

2.945

1.877

339

امليزانية
خت ا امليزانية

2945
0

187

-

-

625

182

130

837

7.345 885
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المرفق  -2وصف موجز لمشاريع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات المزمع تنفيذها في عام

2020

لالتفاقيدة الدوليدة لوقايدة النباتدات (حسداب األماندة المتعددد الجهدات المانحدة التدابع لالتفاقيدة الدوليدة

عنوان المشروع :حساب األمانة الخدا
لوقاية النباتات)
الجهددات المانحددة أسالاليا وكناادا وآيرلناادا وارنسااا واليابااا واالتاااد الاادو للبااذور وهولناادا ونيوزيلناادا ومجبوريااة كوريااا وجنااو أاريقيااا والسااويد وسويسارا
ومنظمة وق اية النباتات يف أمريكا الشمالية/الواليات املت دة األمريكية
الميزانية اإلجمالية  6 888 212دوالر أمريكي
رمز المشروع MTF /GLO/122/MUL
مدة المشروع  1يناير/كانو الثاين  31 -2004ديسمرب/كانو األول ميزانية  1 877 2020مليو دوالر أمريكي (خم هلا)
2020

وصف موجز للمشروع:
ياادع املشااروع برنااامل عماال األمانااة بشااكل عااام نااا يف ذلا الساانة الدوليااة للصا ة النباتيااة ،وإةاادار الشاابادات اإللكلونيااة للصا ة النباتيااة،
وتنظي حلقات عمل حول تليل خماطر الص ة النباتية ،وةياغة معايري تدابري الص ة النباتية املتصالة بت ليال خمااطر اآلااات ،وتقياي وإدارة خمااطر
اآلاااات ،واحلجاار النباااا ،وتاادابري الصا ة النباتيااة السااتخدام التجااارة الدوليااة ،ووعااع التعليمااات لاربامل استئصااال اآلاااات ،وكيةيااة وعااع شاابادات
الص ة النباتية ،وطر اإلشعاع مثل تدابري الص ة النباتية ،واخل وط التوجيبية إلنشاء نظ لتنظي واردات الص ة النباتية ،وح ور البلدا النامية
األع ااء يف اهليئاة الجتماعاات االتةاقياة الدولياة لوقاياة النباتاات ،وتباادل املعلومااات ،وعقاد حلقاات عمال إقليمياة حاول مشااريع املعاايري وتنةيااذها،
ووعع توجيبات تستخدمبا البلدا يف تقيي اجلوان املؤسسية والتنظيمية للنظ الوطنية للصا ة النباتياة ،وتشاجيع البلادا الةردياة علاى اساتخدام
تقيي القدرات يف جمال الص ة النباتية ،وةياغة خ وطنية للص ة النباتية .وجيري ت بيق مجيع التقنيات الا يت ّ وععبا يف البلدا األع اء يف
االتةاقية الدولية لوقاية النباتات.

عنوان المشروع :دعم تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
الجهة المانحة املةوعية األوروبية
الميزانية اإلجمالية تدد الحقا
رمز المشروع دد الحقا
تخصيصات الميزانية لعام  2020تدد الحقا
مدة المشروع تدد الحقا
وصف موجز للمشروع:
يتمثل اهلدط الشامل للمشروع باملساتة يف التجارة الكةوءة والشاملة من خاالل زياادة قادرة األطاراط املتعاقادة علاى تنةياذ االتةاقياة الدولياة لوقاياة
النباتات واملعايري الدولية التابعة هلا.

عنوان المشروع :تعزيز قدرات األطراف المتعاقدة من البلدان النامية في تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
الجهة المانحة :الصني
الميزانية اإلجمالية  2 007 541دوالر أمريكي
رمز المشروع GCP/INT/291/CPR
مد دددة المش د ددروع  24ارباير/شا ااباط  31 -2017ديسا اامرب/كانو األول تخصيصات الميزانية لعام  625 000 2020دوالر أمريكي

2020

CPM 2019/14

وصف موجز للمشروع:
من املتوقع أ يساه املشروع املقل يف تسني األمن الغذائي والتجارة الزراعية يف البلدا املشاركة .ومن املتوقع أ تزداد قدرات البلدا النامية ،من
خالل تدخالت املشروع ،يف تنةيذ االتةاقية الدولية لوقاية النباتات ومعايريها.
ويرمي املشروع بصورة مباشرة إىل تقيق ما يلي
الناتل
الناتل 2
الناتل 3
الناتل 4
1

تسني قدرات  226ممثال من أكثر من  100من البلدا النامية على اب االتةاقية الدولية لوقاية النباتات؛
تعزيز التعاو بني األقالي بني  40بلدا ناميا حول االسلاتيجية الصينية "حزام واحد ،طريق واحد"؛
تنةيذ برامل االتةاقية الدولية لوقاية النباتات من خالل الشراكة الةنية مع املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف الصني؛
زيادة التوعية إزاء االتةاقية الدولية لوقاية النباتات على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية.

بإصدار الشهادات اإللكترونية للصحة النباتية وتنفيذ االتفاقية

الحل الخا
عنوان المشروع :التعاون من أجل وضع ّ
الجهة المانحة اليابا
الميزانية اإلجمالية  675 681دوالر أمريكي
رمز المشروع GCP /GLO/827/JPN
تخصيصات الميزانية لعام  182 000 2020دوالر أمريكي
مدة المشروع  1سبتمرب/أيلول  31-2017أغس س/آ 2020
وصف موجز للمشروع:
يرمااي املشااروع إىل تعزيااز قاادرات البلاادا علااى تنةيااذ املعااايري اخلاةااة بشاابادات التصاادير واالسااترياد (باسااتخدام حا ّال إةاادار الشاابادات اإللكلونيااة
للص ة النباتية) والق اء على اآلاات.
ويتمثال أثار املشااروع يف تنةياذ اإلجاراءات املتصاالة بتنمياة القاادرات يف جماال التجاارة اآلمنااة والاا تتماشااى ماع األهاداط االسالاتيجية للمنظماة ،ومااع
أهداط التنمية املستدامة ليم املت دة بش تيسري التجارة.
وسوط تت قق هذه النتيجة من خالل ناجتني رئيسيني
-

الناتل
الناتل 2
1

تواري الدع الةين لنظام إةدار الشبادات اإللكلونية للص ة النباتية التابع لالتةاقية الدولية لوقاية النباتات
تواري الدع للتنةيذ ولتنمية القدرات

عنوان المشروع :نظام االستعراض ودعم التنفيذ في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (الدورة الثالثة)
الجهة المانحة املةوعية األوروبية
الميزانية اإلجمالية  922 758دوالر أمريكي
رمز المشروع GCP /GLO/877/EC
مدة المشروع  1ارباير/شباط  31 -2018يناير/كانو الثاين  2021تخصيصات الميزانية لعام  187 000 2020دوالر أمريكي
وصف موجز للمشروع:
رجيري املشروع أنش ة تقيّ وت ّدد الت ديات واملمارسات الة لى ليطراط املتعاقدة يف جمال وقاية النباتات .وتولّد هذه األنش ة معلومات وطنية،
وإقليمية وعاملية بش تنةيذ االتةاقية  ،واملعايري الدولية لتدابري الص ة النباتية والق ايا املستجدة يف الص ة النباتية .كما أ املعلومات كااة بش تقارير
نظااام االسااتعراا ودعا التنةيااذ ،والدراسااات ،واملسااوحات ،وحلقااات العماال والناادوات متاحااة للجميااع علااى الصااة ة  .ippc.int IRSSوتناادر هااذه
يلخ حالة تنةيذ االتةاقية ومعايريها من جان األطراط املتعاقدة.
األنش ة يف تقرير استعراا التنةيذ كل ثالث سنوات الذي ّ

