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، 2021إىل عام  2020يرجى املالحظة أنه نظرًا إىل أتجيل الدورة اخلامسة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية من عام 
 .2020و 2019اخلاصة هبذه الدورة التقريرين املاليني ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت لعامي  23تتضمن الوثيقة رقم 

 
 2019ية الدولية لوقاية النبااتت لعام التقرير املايل ألمانة االتفاق

 موجز -1
 31تعرض هذه الوثيقة التقرير املايل ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت )االتفاقية الدولية( للسنننننننننننننننة املنت ية    -1

ج من ميزانية الألانم 2019وهي تتضنننننننننمن اليشنننننننننومل املالية للموارد املتاحة   عام  .2019ديسنننننننننمألوّانو  األو   
العادي ملنظمة األغذية والزراعة )املنظمة( ومن املوارد من خارج امليزانية   حسنننننننننننننناي أمانة االتفاقية الدولية ال  

  قامت أمانة االتفاقية الدولية إبدارهتا خال  الفرتة املشمولة ابلتقرير.
نة املالية التابعة مليتب هيئة التقرير املايل وفق اخلطوط التوجي ية والتوصنننننننننننننيات الصنننننننننننننادرة عن ج هذا وقد مت  إعداد -2

ويشننننمل التقرير منحى عتد على ثالو تنننننوات ابلنسننننبة إىل ويص األرقام، ومصنننندر  تدابري الصننننحة النباتية )اهليئة(.
ويرد  متويل ا )الألانمج العادي واملوارد من خارج امليزانية( وتفصنننننيالً للموارد من خارج امليزانية رتسنننننب فرتة املشننننناريص.

  ة أيًضا تفصيل إضا  للموارد املالية.  الوثيق
دوالرًا أمرييًيا، مبا   ذلك  7 798 572، بلغ إوايل املوارد املتاحة ألمانة االتفاقية الدولية ما قيمته 2019و  عام  -3

انية دوالرًا أمرييًيا من املوارد من خارج ميز  4 408 523دوالرًا أمرييًيا من الألانمج العادي للمنظمة و 3 390 049
منا يظ ر   اجندو   نات واملبنالغ املرح لنة(،ّ  وبلغنت النفقنات ااونالينة من موارد  .1االتفناقينة الندولينة )االاننننننننننننننرتّا

دوالرًا أمرييًيا، من  5 304 079ما قيمته  2019الألانمج العادي واملوارد من خارج امليزانية على حٍد تنننننننوا    عام 
دوالرًا أمرييًيا من املوارد املتاحة  1 910 013ألانمج العادي للمنظمة ودوالرًا أمرييًيا من ال 3 394 066ضننننننننننننننمن ا 

ما يظ ر   اجدو   دوالرًا أمرييًيا  4 017ومت  اتنننتيعاي العاز البالغة قيمته  .1من خارج ميزانية االتفاقية الدوليةّ 
 نظمة.  املائة من خمصصات فرتة السنتني( من جانب امل 0.06  موارد الألانمج العادي )

، خالهلا، عين  -4 صننا و  حني أ   موارد الألانمج العادي للمنظمة تتاح فقط لالتننتادام خال  فرتة السنننتني ال  ص 
ترحيل املوارد من خارج ميزانية االتفاقية الدولية إىل السننننننننننة التالية، رهن االتفاقات ذات الصنننننننننلة بشننننننننن   املشننننننننناريص 

املوارد املتاحة والنفقات   الفرتات احملد دة ي عزى بشنننننيل أتننننناتننننني إىل  وابلتايل، فإ  الفارق بني وحسننننناي األمانة.
  ترحيل املوارد من خارج ميزانية االتفاقية الدولية ال  بقيت متاحة لإلنفاق خال  السنة التالية.

 األمريكيابلدوالر  2019املوارد املالية اإلمجالية ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت لعام  :1اجلدول 
 النفقات )ابلدوالر األمريكي( املوارد املتاحة )ابلدوالر األمريكي(

 السنة
ميزانية الربانمج 

العادي 
 للمنظمة

حساابت أمانة االتفاقية الدولية من 
خارج امليزانية )املسامهات واملوارد 
  املتاحة للمشاريع واملبالغ املرّحلة(

ميزانية الربانمج  اجملموع
 ةالعادي للمنظم

حساابت أمانة 
االتفاقية الدولية 
 من خارج امليزانية

 اجملموع

2017  177 864 2   018 338 3   195 202 6   548 988 2   537 025 2   085 014 5  
2018  925 979 2   818 964 3   743 944 6   927 979 2   781 758 1   708 738 4  
2019  049 390 3   523 408 4   572 798 7   066 394 3   013 910 1   079 304 5  
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ا ،2019ورصننننننننندت املنظمة   أّتوبروتشنننننننننرين األو   -5  500 000ألمانة االتفاقية الدولية بلغت قيمته  مبلًغا خاصنننننننننً

 دوالر أمرييي.
التفاقية الدولية يبقى حسننننننننننننناي األمانة املتعدد اج ات املا ة ل ،ونتياًة ج ود تعبئة املوارد واادارة املالية السنننننننننننننليمة -6

 2 198 040 قيمته 2020إىل عام  2019)حسنننناي األمانة اخلات لالتفاقية الدولية(   فائمل )املبلغ املرح ل من عام 
و  عنننام  (.اأمرييينننً  ادوالرً  1 475 082 النننذي بلغ 2019إىل عنننام  2018من عنننام  رتحينننلمقنننارننننًة ابل اأمرييينننً  ادوالرً 

 (.4اجدو   انظرمسامهات   حساي األمانة اخلات لالتفاقية الدولية )، قدمت تسعة أطرامل متعاقدة 2019
دوالرًا أمرييًيا فيما بلغ  482 495و  السننننننننة نفسننننننن ا، بلغت قيمة املسنننننننامهات   السننننننننة الدولية للصنننننننحة النباتية  -7

 (.8دوالرًا أمرييًيا )اجدو   164 971اانفاق 
 ادوالرً  1 104 500مسنننامهات عيني ة )غري مالية( بلغت قيمت ا حوايل ، تلقت أمانة االتفاقية الدولية 2019و  عام  -8

ة أفضننننننننل تقدير للتيالي  املرتتبة على وتشنننننننني ل قيمة املسننننننننامهات العيني   منظمة. 18طرفًا متعاقًدا و 20من  اأمريييً 
 (.7املا ني املسامهني )اجدو  

 ما يتعلق مبوارد الألانمج العادي واملوارد من خارج امليزانية   2019وقد مت  تطبيق ميزانية أمانة االتفاقية الدولية لعام  -9
م ال  جرى عرضنننننننننن ا خال  2019على حٍد تننننننننننوا  مبا يتفق مص مخطة عمل أمانة االتفاقية الدولية وميزانيت ا لعام 

 (.2018الدورة الثالثة عشرة لل يئة )عام 
امل ميز  -10 املتاحة  2019انية الألانمج العادي للمنظمة لعام ومتي نت أمانة االتفاقية الدولية من ضنننننننننننننما  اتنننننننننننننتادامّ 

 لتغطية عمليات األمانة والرواتب، من أجل متويل األنشطة املدرجة   امليزانية.
  يئة مدعوة إىل القيام مبا يلي:اهلوإّن  -11

 ؛2019لعام  ابلتقرير املايل ألمانة االتفاقية الدولية ااحاطة علماً  (1)
حلسنناي األمانة املتعدد اج ات املا ة لالتفاقية الدولية )حسنناي األمانة  2019التقرير املايل لعام  واعتماد (2)

 (؛4اخلات لالتفاقية الدولية( )اجدو  
األطرامل املتعاقدة على املسنننننننننامهة   حسننننننننناي األمانة املتعدد اج ات املا ة لالتفاقية الدولية  وتشنننننننننايص (3)

ل أ  تيو  املسننامهة على )حسنناي األمانة اخلات لالتفاقية الدولية( و  مشنناريص ا التفاقية الدولية، ويفضنن 
 أتاس مستمر؛

 .2019األطرامل املتعاقدة ال  تامهت   برانمج العمل اخلات أبمانة االتفاقية الدولية   عام  واير (4)
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 الربانمج العادي للمنظمة -2

 ادوالرً  3 390 049ي للمنظمة ، بلغت املوارد املاصنننننننصنننننننة ألمانة االتفاقية الدولية من الألانمج العاد2019  عام  -12
الذي صننننادق عليه م متر  2019-2018(، رتسننننب برانمج العمل وامليزانية للمنظمة للفرتة املالية 1)الشننننيل  اأمريييً 

إضننننننافة إىل ذلك، رصنننننندت املنظمة   أّتوبروتشننننننرين  ماليني دوالر أمرييي. 5.9مبسننننننتوى  2017املنظمة   عام 
ا ،2019األو   ، مت نفسنننننه وخال  العام دوالر أمرييي. 500 000نة االتفاقية الدولية بلغت قيمته ألما مبلًغا خاصنننننً
 -للمنظمة  4الألانمج االترتاتياي  ضمن  املائة من موارد الألانمج العادي للمنظمة ال  جرى تقدع ا  74إدراج 

ائنننة من املوارد ضننننننننننننننمن الألانمج   املننن 26ممتيني نظم زراعينننة وغنننذائينننة أّثر لواًل وفعنننالينننةم،   حني مت إدراج 
  م.جعل الزراعة والغاابت ومصايد األمساك أّثر إنتاجية واتتدامةم -للمنظمة 2االترتاتياي 

 

 
)مت توتننيص النطاق بني مبلغ  2019-2017  الألانمج العادي للمنظمة مقارنةً ابلنفقات   الفرتة  املسننامهات :1الشيل

 أجل حتسني التمثيل البياين(مليو  دوالر أمرييي من  3.5و 2.5
 

 3 394 066مننا مقننداره  2019وبلغ إوننايل نفقننات أمننانننة االتفنناقيننة النندوليننة من الألانمج العننادي للمنظمننة   عننام  -13
ما   السننننننننوات السنننننننابقة، متث لت األولوية املالية ألمانة االتفاقية الدولية   تنفيذ ويص األنشنننننننطة  .اأمريييً  ادوالرً  ّو

فو .املدرجة   امل   .2019ولقد مت  حتقيق هذا اهلدمل   عام  يزانية على  وّ 
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 )ابلدوالر األمرييي( 2019نفقات الألانمج العادي للمنظمة رتسب نوع اانفاق لعام  :2الشيل 

 
مبلغ  رصنننننننننند(، مت  اأمريييً  ادوالرً  3 394 066) 2019ومن أصننننننننننل إوايل نفقات الألانمج العادي للمنظمة   عام  -14

ومت تيالي  املوظفني )من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة واالتنننننننننننننتشننننننننننننناريني(، لدوالر أمرييي  2 500  931
دوالر أمرييي على تيالي  العقود والرتوة  616 246دوالر أمرييي على السننننننننننننننفر ومبلغ  140 772مبلغ  إنفاق

مص التوصننننننننننيات  متااننننننننننًياو  ا على تيالي  أخرى.دوالرًا أمريييً  136 117التحريرية والرتوة الفورية، فيما أنفق مبلغ 
 لنفقات الألانمج العادي للمنظمة. مفص اًل  اتوزيعً  2الصادرة عن جنة املالية، يورد اجدو  

 2019نفقات الربانمج العادي للمنظمة حبسب نوع اإلنفاق )ابلدوالر األمريكي( لعام  :2اجلدول 
 2019 2018 2017 نوع التكاليف

  1 806 832   1 717 354   1 125 457  لفئة الفنية وفئة اخلدمات العامةاملوظفو  من ا
  694 099   426 533   635 565  االتتشاريو 

  140 772   232 354   478 242  السفر
  146 190   71 349   189 474  العقود

  258 596   286 510   342 468  الرتوة التحريرية هليئة تدابري الصحة النباتية
  211 460   137 255   118 705  الرتوة الفورية )هيئة تدابري الصحة النباتية وجنة املعايري(

  136 117   108 572   98 637  تيالي  أخرى

  3 394 066   2 979 927   2 988 548  اجملموع
 

ل لنفقات أمانة االتفاقية الدولي 3والشنننننيل  3ويبني  اجدو   -15 ة من الألانمج العادي رتسنننننب األنشنننننطة التوزيص املفصننننن 
مة واادارة ألمانة االتفاقية الدولية خال  السنننننننننننوات الثالو املاضننننننننننية  الرئيسننننننننننية. وقد بلغ متوتننننننننننط تيالي  احلّو

وللت هذه التيالي  تنظيم اجتماعات هيئة تدابري الصننحة النباتية  مليو  دوالر أمرييي   السنننة. 1.5يقاري  ما
ليننة واوموعننة املعنيننة ابلتاطيط االتننننننننننننننرتاتياي، والرتوننة الفوريننة، والرتوننة التحريريننة، واملوظفني وامليتننب وجنننة املننا

امل قتني، وخدمات تقدمي الطعام، وتيالي  السنننننفر حلضنننننور االجتماعات، وأجور موظفي اادارة العامة، وعمليات 
)املوقص االيرتوين وما اننننننابه(، وتسننننننايل رمز  الشننننننرا  العامة، واالتصنننننناالت، واادارة املالية، وتينولوجيا املعلومات

ة وفئة املوظفو  من الفئة الفني
، 8328061اخلدمات العامة، 
53%

،099694االتتشاريو ، 
21%

،772140السفر، 
4%

، 190146العقود، 
4%

ئة،الرتوة التحريرية لل ي
596258 ،
8%

ة وجنة اهليئ)الرتوة الفورية 
، 460211،(املعايري

6%
، 117136تيالي  أخرى، 

4%
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أبي  اغري املرتبطة خصننيصننً  األخرى التيالي  وويص، وتننفر املوظفني، 15املعيار الدويل لتدابري الصننحة النباتية رقم 
املعلومات  انظروجيري متويل جز  من األنشنننطة الرئيسنننية بواتنننطة موارد حسننناي األمانة واملشننناريص ) نشننناط رئيسننني.

 ة   األقسام التالية(.املفص ل
 )ابلدوالر األمريكي( 2019نفقات الربانمج العادي للمنظمة حبسب األنشطة الرئيسية لعام  :3اجلدول 

 2019 2018 2017 النشاط الرئيسي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت
مةواادارةواالترتاتياية   1 872 917   1 592 876   1 525 013  احلّو

  762 562   859 883   1 078 540  ريوضص املعاي

  758 587   527 168   384 995  تيسري التنفيذ

  3 394 066  2 979 927   2 988 548  اجملموع

 رتسب األنشطة الرئيسية هي تقديرات،   حني تبقى اواميص هي نفس ا. املوز عة التيالي  إ    مالحظة:
 

 
 )ابلدوالر األمرييي( 2019منظمة رتسب األنشطة الرئيسية لعام نفقات الألانمج العادي لل -3الشيل 

  

مة ، 9178721االترتاتياية، /اادارة/احلّو
55%

،562762وضص املعايري، 
23%

، 587758تيسري التنفيذ، 
22%
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 حساب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت -3
 )حساب األمانة اخلاص لالتفاقية الدولية(

لالتفاقية الدولية    املتعدد اج ات املا ة، بلغت قيمة املسنننامهات   حسننناي األمانة 4ّما هو مبني    الشنننيل  -16
و  عام  .2018  املائة مقارنًة بعام  10.6، ما عثل زايدة بنسنننننننننننبة أمرييًيا دوالرًا 1 242 706 ما قدره 2019عام 

 لالتفاقية الدولية. املتعدد اج ات املا ة، قد مت تسعة أطرامل متعاقدة مسامهات إىل حساي األمانة 2019

 
 2019- 2017ألمانة املتعدد اج ات املا ة لالتفاقية الدولية مقابل النفقات للفرتة املسامهات   حساي ا :4الشيل 

 
لالتفاقية الدولية موز عًة  املتعدد اج ات املا ةمبا أوصنننننننننت به جنة املالية، مت إدراج نفقات حسننننننننناي األمانة  عماًل و  -17

  املائة(  25دوالرًا أمرييًيا ) 130 369( حيث جرى اتننننتادام 4رتسننننب األنشننننطة الرئيسننننية،   التقرير )اجدو  
مة    3دوالرًا أمرييًيا ) 16 315و ،  املائة( لنشنننناط تيسننننري التنفيذ 72دوالرًا أمرييًيا ) 373 064و ،لنشنننناط احلّو

  املائة( لنشاط وضص املعايري.
افًة على مسا -18 مهاهتا   حساي األمانة املتعدد وترغب أمانة االتفاقية الدولية   التوج ه ابلشير إىل األطرامل املتعاقدةّ 

وإ  تلك املسنننننننامهات السننننننناية تسنننننننم   اج ات املا ة لالتفاقية الدولية )حسننننننناي األمانة اخلات لالتفاقية الدولية(.
ص نطاق قدراهتا وأ  توف ر خدمات أفضنننننننننننل إىل األطرامل املتعاقدة. وإ   األطرامل املتعاقدة  لالتفاقية الدولية أب  توتننننننننننن 

  صلة تقدمي املسامهات إىل حساي األمانة   ضو  ات ساع نطاق برانمج عمل االتفاقية الدولية.مدعو ة إىل موا
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 2019املسااااااااااامهات ا حساااااااااااب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية الدولية مقا   النفقات لعام  :4اجلدول 
 )ابلدوالر األمريكي(

 2019 2018 2017 2016-2004 املسامهات
 أترتاليا

 
 017 433  -  495 17  

 ّندا
 

 793 205   182 322  - 
 آيرلندا

 
 -    -  766 113  

 فرنسا
 

 -    -  091 284  
 اليااب 

 
 000 20   000 20  - 

 -  59 737     -   هولندا
  150 000   50 000   50 000   نيوزيلندا

  10 000  -   ّينيا
وراي  و وريةّ 

 
 000 208   700 176   485 148  

 تويسرا
 

-  619 314   401 200  
الوالايت املتحدة األمريييةومنظمة وقاية النبااتت   

 أمرييا الشمالي ة

 
 000 155   000 155   000 205  

  77 586  - -  اململية املتحدة
 - -  9 875   االحتاد الدويل للبذور

  35 882   25 250   2 092   أطرامل أخرى
  1 242 706  1 123 488   1 083 777   4 804 046  اجملموع

     
 2019 2018 2017 2016-2004 النفقات حبسب نوع الكلفة

 املوظفو  من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة
 

 137 495   915 172   352 17  
 االتتشاريو 

 
 411 47   899 224   99209  

 السفر
 

 903 252   321 174   073 47  
 العقود

 
 -     825 245   809 303  

نفقات التشغيل العامة )الرتوة التحريرية والرتوة الفورية 
 وغري ذلك(

 
 946 102   982 8   313 18  

 نفقات أخرى )تيالي  دعم املنظمة، وغري ذلك(
 

 983 55   617 49   992 33  
  519 748   876 559   954 380   3 705 290  اجملموع

     
 2019 2018 2017 2016-2004 النفقات حبسب النشاط الرئيسي*

مةواادارةواالترتاتياية  احلّو
 

 620 466   237 458   369 130  
 وضص املعايري

 
 000 20   264 44   315 16  

 تيسري التنفيذ
 

 760 467   058 374   064 373  
  519 748   876 559   954 380   3 705 290  اجملموع

      
  2 198 040  1 475 082   1 228 153   1 098 756  الرصيد

     
     

 ( لتس يل الرجوع إلي ا.2016-2004مت وص السنوات املاضية ) مالحظة:
  .رتسب األنشطة الرئيسية هي تقديرات،   حني تبقى اواميص هي نفس ا املوز عة * إ   التيالي 
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 الغ املرّحلااة ا حساااااااااااااب األمااانااة املتعاادد اجلهااات املاااحنااة لالتفاااقيااة الاادوليااةهيكاا  رصااااااااااايااد املباا :5اجلدول 
 2020إىل  2019من 

 النشاط الطرف املتعاقد/املنظمة
 31الرصيد ا 

ديسمرب/كانون األول 
2019 

 53 609 إصدار الش ادات االيرتونية للصحة النباتية أترتاليا
 17 495 السنة الدولية للصحة النباتية

 ّندا

املناطق اخلالية من آفة بعين ا واملناطق ال  
 162 674 تنتشر في ا اآلفات مبستوى منافمل

 4 658 وحدة وضص املعايري )جنة املعايري(
 63 050 وحدة وضص املعايري )جمموعة عمل اخلألا (

 فرنسا

ة القطرية  71 023 اترتاتيايات الشرّا
 142 046 السنة الدولية للصحة النباتية

الفريق الفين املعين مبسرد مصطلحات الصحة 
 71 023 النباتية

 10 000 السنة الدولية للصحة النباتية ّينيا

 56 883 إصدار الش ادات االيرتونية للصحة النباتية آيرلندا
 56 883 السنة الدولية للصحة النباتية

 ّوراي

 34 206 وحدة تيسري التنفيذ
 26 392 البلدا  اآلتيوية

 102 151 السنة الدولية للصحة النباتية
 139 273 إصدار الش ادات االيرتونية للصحة النباتية

منظمة وقاية النبااتت   أمرييا 
 الشمالي ةوالوالايت املتحدة األمرييية

 29 353 احلاوايت البحرية
 80 000 السنة الدولية للصحة النباتية

 27 749 للصحة النباتيةإصدار الش ادات االيرتونية  هولندا

ة القطرية نيوزيلندا  50 000 اترتاتيايات الشرّا
 100 000 إصدار الش ادات االيرتونية للصحة النباتية

 تويسرا
 68 015 التواصل

 60 120 اآلفات الناائة
 205 862 إصدار الش ادات االيرتونية للصحة النباتية

 77 586 النباتيةالسنة الدولية للصحة  اململية املتحدة

 
 487 989 أنشطة مل صص، هلا املوارد

 2 198 040   اجملموع )ابلدوالر األمريكي(
 

  .2020إىل  2019هييل رصيد املبالغ املرح لة من  5وتوخًيا للمزيد من الشفافية واملسا لة، ي ظ ر اجدو   -19
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 مشاريع االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت -4
( 2019ابلتفصنننننننننيل مشننننننننناريص االتفاقية الدولية )اجارية   عام  6يات جنة املالية، يبني  اجدو  ابالتنننننننننتناد إىل توصننننننننن -20

( ال  نفذهتا أمانة االتفاقية الدولية   الفرتة 2019ديسنننننننننننننمألوّانو  األو   31وميزانياهتا ونفقاهتا وأرصنننننننننننننندهتا )  
تفاقية الدولية )حساي األمانة اخلات لالتفاقية وإىل جانب حساي األمانة املتعدد اج ات املا ة لال .2017-2019

ولقد قامت األمانة   عام  الدولية(، توف ر هذه املشنننناريص موارد مالية أتنننناتننننية ألنشننننطة نددة تقوم هبا أمانة االتفاقية.
  اً وليل مشروع هدمل خات به، وقد مت  تنفيذ ويص امليزانيات وفق إبدارة تتة مشاريص لالتفاقية الدولية، 2019

ذلك ابلوفا   لالتفاقات املألمة. -21 وتلتزم أمانة االتفاقية الدولية بتنفيذ ويص األنشنننطة ضنننمن نطاق املشنننروع وامليزانية ّو
 مبتطلبات رفص التقارير.

 2019مشاريع االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت اليت قامت أمانة االتفاقية الدولية  تنفيذها ا عام  :6اجلدول 

 

 روععنوان املش
اجلهة 
 املاحنة

احلالة 
 31ا 

ديسمرب
كانون /

األول 
 اتريخ البدء 2019

اتريخ 
 امليزانية االنتهاء

النفقات 
نفقات عام  السا قة

2019 

الرصيد ا 
 ديسمرب/ 31

كانون 
 2019األول 

   مشاريع االحتاد األورويب
دعم االحتاد األورويب لالتفاقية الدولية 

 (GCP/GLO/725/ECلوقاية النبااتت )
االحتاد 
 0 533 372 476 140 1 009 512 2019و12و31 2017و1و1 اناط األورويب

مشروع نظام اتتعراض ودعم تنفيذ 
االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت مص 

االحتاد األورويب 
(GCP/GLO/877/EC) 

االحتاد 
 482 911 130 171 129 843 742 925 2022و05و31 2018و2و1 اناط األورويب

 -        ذلكغري 

مشروع إصدار الش ادات االيرتونية 
للصحة النباتية 

(MTF/GLO/688/STF) 

مرفق وضص 
املعايري 
وتنمية 
 التاارة

 115 422 101 691 902 887 1 120 000 2020و04و30 2016و12و15 اناط

مشروع التعاو  بني بلدا  اجنوي مص 
 1 216 035 422 297 369 209 2 007 541 2021و12و31 2017و2و24 اناط الصني (GCP /INT/291/CPRالصني )

دعم إصدار الش ادات االيرتونية 
 GCPللصحة النباتية )

/GLO/827/JPN) 
 274 470 236 767 243 151 754 388 2020و11و14 2017و7و2 اناط اليااب 

ما بعد االمتثا  
(MTF/GLO/336/STF) 

مرفق وضص 
املعايري 
وتنمية 
 التاارة

 418 576 50 393 99 997 568 966 2021و06و30 2018و7و1 اناط

 2 507 414 1 474 691 2 221 227 6 203 332     اجملموع )ابلدوالر األمريكي(



CPM 2021/23 

10 

ة وتعري أمانة االتفاقية الدولية عن تقديرها للمسننننامهات السنننناي ة ال  قدمت ا األطرامل املتعاقدة واملنظمات املعني   -22
وإ   وال  تسننننننننم  ألمانة االتفاقية الدولية بتعزيز قدراهتا وتقدمي خدمات أفضننننننننل.إىل مشنننننننناريص االتفاقية الدولية 

إىل  اة مدعوة إىل مواصننننننلة تقدمي املسننننننامهات   مشنننننناريص االتفاقية الدولية نظرً األطرامل املتعاقدة واملنظمات املعني  
 تزايد طلبات األمانة.

 

 ة لوقاية النبااتتة )غري املالية( لالتفاقية الدولياملسامهات العينيّ  -5
 2019ة )غري املالية( اليت قدمتها االتفاقية الدولية إىل أمانة االتفاقية الدولية ا عام املسامهات العينيّ  :7اجلدول 

الطرف 
 املتعاقد/املنظمة

 النشاط
 نوع املسامهة )وقت املوظفاني، دعم االجتماعات( )جمال العم (

القيمة املقّدرة 
ابلدوالرات 
  األمريكية

 أنتيغوا وابربودا
ابية االتفاقية الدولية 

 لوقاية النبااتت
  5 000 ليارييبنطقة ادعم اجتماعات حلقة العمل ااقليمية لالتفاقية الدولية مل

هيئة وقاية النبااتت   
 آتيا واحمليط اهلادئ

ابية االتفاقية الدولية 
 لوقاية النبااتت

  60 000 قية الدولية آلتيادعم اجتماعات حلقة العمل ااقليمية لالتفا

 تيسري التاارة األرجنتني
دعم اجتماعات حلقة العمل بش   إصدار الش ادات االيرتونية للصحة 

  5 000 مرييا الالتينيةألالنباتية 

 أترتاليا

وقت موظَفني اثنني ألنشطة إصدار الش ادات االيرتونية للصحة النباتية  تيسري التاارة
  100 000  وتيالي  تفرمها

دعم اجتماعات أو  حلقة عمل إقليمية لالتفاقية الدولية بش   إصدار  تيسري التاارة
  5 000 الش ادات االيرتونية للصحة النباتية   فياي

ابية االتفاقية الدولية 
 لوقاية النبااتت

دعم اجتماعات حلقة العمل ااقليمية لالتفاقية الدولية جنوي غري 
  5 000 احمليط اهلادئ

والت التشاي، وضص املعايري   5 000 دعم اجتماعات فريق اخلألا  الفين املعين إبعداد بروتّو
الة الصحة الزراعية  ّو
وتالمة األغذية   

  اليارييب

ابية االتفاقية الدولية 
 لوقاية النبااتت

  5 000 ليارييبنطقة ادعم اجتماعات حلقة العمل ااقليمية لالتفاقية الدولية مل

 تيسري التنفيذ ّمبوداي
دعم تنفيذ املشروع املشرتك بني االتفاقية الدولية والصني املتعل ق بتنمية 

  5 000 القدرات

 جمموعة األنديز
ابية االتفاقية الدولية 

 لوقاية النبااتت
دعم اجتماعات حلقة العمل ااقليمية لالتفاقية الدولية ألمرييا الالتينية 

 ااقليمية إىل اللغة ااتبانية وتروة مواد حلقة العمل
000 15  

 تيسري التاارة ّندا
ا رًا وما يرتبط  19  املائة( ملدة  100وقت منس ق التاارة االيرتونية )

  250 000 به من تفر املوظ 

 تيسري التنفيذ الصني
املستوى لالتفاقية الدولية حو   ةالرفيع الندوةاتتضافة ودعم اجتماعات 

  50 000  زام واحد طريق واحد ماترتاتياية مح

جنة االتصا  املعنية 
ابلفّا ة االتتوائية 

مة  احلّو
ة ممثلي  بلًدا   الدورة  18املساعدة املوف رة ألغراض السفر من أجل مشاّر

  60 000 (2019الرابعة عشرة لل يئة )
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الطرف 
 املتعاقد/املنظمة

 النشاط
 )جمال العم (

 نوع املسامهة )وقت املوظفاني، دعم االجتماعات(
القيمة املقّدرة 
ابلدوالرات 
  األمريكية

غري  واخلضر املنتاة  
 موامس ا

 ّولومبيا
ابية االتفاقية الدولية 

  5 000 دعم اجتماعات حلقة العمل ااقليمية لالتفاقية الدولية ألمرييا الالتينية لنبااتتلوقاية ا

جنة الصحة النباتية   
 املاروط اجنويب

ابية االتفاقية الدولية 
 لوقاية النبااتت

  5 000 دعم اجتماعات حلقة العمل ااقليمية لالتفاقية الدولية ألمرييا الالتينية

نبااتت منظمة وقاية ال
ىف أورواب والبحر 

 املتوتط

الدولية  ابية االتفاقية
 لوقاية النبااتت

املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ومواد حلقة العمل  مشروعتروة 
ااقليمية لالتفاقية الدولية إىل اللغة الروتية من أجل حلقة العمل 

 ااقليمية لالتفاقية الدولية ألورواب وآتيا الوتطى
000 10  

ينيا ابية االتفاقية الدولية  ميتب املنظمة  ّ 
 لوقاية النبااتت

  18 000 دعم اجتماعات حلقة العمل ااقليمية لالتفاقية الدولية ألفريقيا

منظمة األغذية 
الة الدولية  والزراعةوالّو

 للطاقة الذرية
  5 000 اتي ةدعم اجتماعات الفريق التقين املعين مبعاجات الصحة النب وضص املعايري

ميتب املنظمة ااقليمي 
 ألفريقيا

ابية االتفاقية الدولية 
 لوقاية النبااتت

  15 000 دعم اجتماعات حلقة العمل ااقليمية لالتفاقية الدولية ألفريقيا

ميتب املنظمة ااقليمي 
 ألورواب وآتيا الوتطى

ابية االتفاقية الدولية 
 لوقاية النبااتت

عمل ااقليمية لالتفاقية الدولية ألورواب وآتيا دعم اجتماعات حلقة ال
  5 000 الوتطى

ميتب املنظمة ااقليمي 
 للشرق األدىن

ابية االتفاقية الدولية 
 لوقاية النبااتت

دعم اجتماعات حلقة العمل ااقليمية لالتفاقية الدولية وحلقة العمل 
  5 000  فريقيابش   التزامات تقدمي التقارير الوطنية للشرق األدىن ولا  أ

ميتب املنظمة ااقليمي 
 الفرعي للبحر اليارييب

ابية االتفاقية الدولية 
 لوقاية النبااتت

  5 000 ليارييب نطقة ادعم اجتماعات حلقة العمل ااقليمية لالتفاقية الدولية مل

 فرنسا
وضص املعايريوتيسري 

 التنفيذ
وضص املعايري أجل من ا رًا  11  املائة( ملدة  100وقت موظ  واحد )

  200 000 وا ر واحد لتيسري التنفيذ

للصحة  ياولس األفريق
 النباتية

ابية االتفاقية الدولية 
 لوقاية النبااتت

  30 000 دعم اجتماعات حلقة العمل ااقليمية لالتفاقية الدولية ألفريقيا

ابية االتفاقية الدولية 
 لوقاية النبااتت

تقنية احلادية والثالثني بني املنظمات ااقليمية دعم اجتماعات املشاورة ال
  5 000 لوقاية النبااتت

مع د البلدا  األمرييية 
للتعاو    ميدا  

 الزراعة

ابية االتفاقية الدولية 
 لوقاية النبااتت

دعم اجتماعات حلقة العمل ااقليمية لالتفاقية الدولية ألمرييا الالتينية 
حلقة العمل ااقليمية لالتفاقية الدولية والبحر اليارييب وتروة مواد 

 ألمرييا الالتينية إىل اللغة ااتبانية
000 15  

 التواصل آيرلندا
عرض الصحة النباتية واحن ا من أجل حدو اخلاصة مبواد املتوفري 

  10 000 إطالق السنة الدولية للصحة النباتية
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الطرف 
 املتعاقد/املنظمة

 النشاط
 )جمال العم (

 نوع املسامهة )وقت املوظفاني، دعم االجتماعات(
القيمة املقّدرة 
ابلدوالرات 
  األمريكية

 التواصل إيطاليا
باتية حلدو إطالق السنة الدولية عرض الصحة الناخلاصة مبواد املتوفري 

  5 000 للصحة النباتية

 اليااب 
مة  احلّو

 -وقت موظفني اثنني وتيالي  تفرمها لدعم الدورة الرابعة عشرة لل يئة 
  10 000 تبعة أايم

  20 000  دعم اجتماعات الندوة الدولية بش   املناطق اخلالية من اآلفات واملراقبة  تيسري التنفيذ

  ّينيا
ابية االتفاقية الدولية 

 لوقاية النبااتت
  5 000 دعم اجتماعات حلقة العمل ااقليمية لالتفاقية الدولية ألفريقيا

ابية االتفاقية الدولية  لبنا 
 لوقاية النبااتت

  5 000 دعم اجتماعات حلقة العمل ااقليمية لالتفاقية الدولية للشرق األدىن

منظمة وقاية النبااتت 
 ا الشمالي ة  أمريي

  15 000 دعم اجتماع فريق امل ام املعين ابحلاوايت البحري ة تيسري التنفيذ

 تيسري التاارة نيوزيلندا
دعم اجتماعات أو  حلقة عمل إقليمية لالتفاقية الدولية بش   إصدار 

  15 000 الش ادات االيرتونية للصحة النباتية   فياي

 نيارياي
ابية االتفاقية الدولية 

 وقاية النبااتتل
دعم اجتماعات املشاورة التقنية احلادية والثالثني بني املنظمات ااقليمية 

  10 000 لوقاية النبااتت

املنظمة الدولية االقليمية 
لوقاية النبااتت والصحة 

 احليوانية

ابية االتفاقية الدولية 
 لوقاية النبااتت

  5 000 ولية ألمرييا الالتينيةدعم اجتماعات حلقة العمل ااقليمية لالتفاقية الد

منظمة وقاية النبااتت 
   احمليط اهلادئ

ابية االتفاقية الدولية 
 لوقاية النبااتت

دعم اجتماعات حلقة العمل ااقليمية لالتفاقية الدولية جنوي غري 
  5 000 احمليط اهلادئ

وراي  و وريةّ 
ابية االتفاقية الدولية 

 لوقاية النبااتت
  20 000 ت حلقة العمل ااقليمية لالتفاقية الدولية آلتيادعم اجتماعا

  3 000 2020توفري الداببيس واحلقائب اخلاصة ابلسنة الدولية للصحة النباتية  التواصل

 و ورية مولدوفا
ابية االتفاقية الدولية 

 لوقاية النبااتت
تيا دعم اجتماعات حلقة العمل ااقليمية لالتفاقية الدولية ألورواب وآ

  5 000 الوتطى

 تيسري التنفيذ تري النيا
دعم تنفيذ املشروع املشرتك بني االتفاقية الدولية والصني املتعل ق بتنمية 

  10 000 القدرات

 اململية املتحدة
مة  -وقت موظفني اثنني وتيالي  تفرمها لدعم الدورة الرابعة عشرة لل يئة  احلّو

  10 000 أتبوع واحد

دعم اجتماع فريق مشروع إصدار الش ادات االيرتونية للصحة النباتية   تيسري التاارة
  2 500  يوم واحدل املنعقد

  10 000 دعم اجتماع فريق امل ام املعين ابحلاوايت البحري ة تيسري التنفيذ
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الطرف 
 املتعاقد/املنظمة

 النشاط
 )جمال العم (

 نوع املسامهة )وقت املوظفاني، دعم االجتماعات(
القيمة املقّدرة 
ابلدوالرات 
  األمريكية

الوالايت املتحدة 
 األمرييية

  تيسري التاارة
ليرتونية ات اادعم اجتماع اللانة التوجي ية املعنية إبصدار الش اد

  10 000 للصحة النباتية

  تيسري التاارة
دعم اجتماعات حلقة العمل ااقليمية لالتفاقية الدولية ألفريقيا بش   

  15 000  ليرتونية للصحة النباتية واآلفات الناائة إصدار الش ادات اا

 منظمة التاارة العاملية

 تيسري التاارة
ملشروع إصدار الش ادات االيرتونية دعم اجتماع اللانة االتتشارية 

 للصحة النباتية واجتماع اوموعة االتتشارية للصناعة
000 5  

 تيسري التاارة
دعم اجتماعات حلقة العمل بش   إصدار الش ادات االيرتونية للصحة 

  5 000 النباتيةو دودة احلشد اخلريفية   أفريقيا

 وضص املعايري
مل اخلألا  بش   ماملراجعات   تياق الصحة اتتضافة اجتماع جمموعة ع

  5 000 (014-2015النباتيةم )

  6 000 تروة مثانية أدلة إراادية لالتفاقية الدولية إىل اللغة الفرنسية تيسري التنفيذ

 اجملموع )ابلدوالر األمريكي(
500 104 1  

 
دوالر أمرييي من  1 104 500لغت قيمت ا حوايل ، تلقت أمانة االتفاقية الدولية مسنننننننننننننامهات عيني ة ب2019و  عام  -23

 وتشي ل قيمة املسامهات العينية أفضل تقدير للتيالي  املرتتبة على املا ني املسامهني. منظمة. 18طرفًا متعاقًدا و 20
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 املسامهات والنفقات اخلاصة ابلسنة الدولية للصحة النباتية -7
التوزيص  8املتعاقدة خال  الدورة الرابعة عشننننننننننننرة لل يئة، يبني  اجدو  بنا  على الطلب الذي تقدم به أحد األطرامل  -24

 .2019-2015املفص ل للمسامهات والنفقات املتعل قة ابلسنة الدولية للصحة النباتية للفرتة 
 

 2019-2015تفاصي  املسامهات والنفقات اخلاصة ابلسنة الدولية للصحة النباتية للفرتة  :8اجلدول 
 2019 2018 2017 2016-2015 املسامهات

  482 495   80 000   79 875   87 352  حساب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة -1
  17 495   -   -   -  أترتاليا
  142 046   -   -   -  فرنسا
  56 883   -   -   27 352  آيرلندا

  -   -   9 875   -  االحتاد الدويل للبذور
  10 000   -   -   -  ّينيا

وراي   98 485   50 000   40 000   20 000  و وريةّ 
  80 000   30 000   30 000   40 000  الوالايت املتحدة األمريييةومنظمة وقاية النبااتت   أمرييا الشمالي ة

  77 586   -   -   -  اململية املتحدة
    -     -   100 000     -  الصني )املشروع املشرتك  ني املنظمة والصني( -2

  482 495   80 000   179 875   87 352  اجملموع
     

 2019 2018 2017 2016-2015 النفقات حبسب نوع الكلفة
    -     -     -     -  املوظفو  من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

  122 622   70 190     -     -  االتتشاريو 
  22 085   29 979   34 521     -  السفر
  7 041  -  908     -  العقود

  3 236   7 821   5 797     -  نفقات التشغيل العامة )الرتوة التحريرية والرتوة الفورية وغري ذلك(
  9 987   6 536  2 474    -  نفقات أخرى )تيالي  دعم املنظمة، وغري ذلك(

  164 971   114 526   43 700     -  اجملموع

     
 2019 2018 2017 2016-2015 النفقات حبسب ميزانية السنة الدولية للصحة النباتية*

  67 095   74 401     -     -  املوارد البشرية من املوظفني وغري املوظفني
  25 483   31 778   37 555     -  االجتماعات واألحداو

  72 393   8 347   6 145     -  التواصل والدعوة
  164 971   114 526   43 700     -  اوموع

      
  506 525   189 001   223 527   87 352  الرصيد )ابلدوالر األمريكي(

 إلي ا. ( لتس يل الرجوع2016-2015مت وص السنوات املاضية ) مالحظة:
تية هي * إ   التيالي  املوز عة رتسنب ميزانية السننة الدولية للصنحة النبا

 تقديرات،   حني تبقى اواميص هي نفس ا.
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 اخلالصة وآفاق املستقب  -7
من الألانمج العادي للمنظمة ذلك أ   تحسننننننن بفضننننننل التمويلالتفاقية الدولية مسننننننتقر وياإ   الوضننننننص املايل ألمانة  -25

مليو   1خمصننصننات فرتة السنننتني ألمانة االتفاقية الدولية مبقدار  2019جملس املنظمة زاد   ديسننمألوّانو  األو  
ولين   ظل  الطلبات املتزايدة ابتننننتمرار من جانب هيئة تدابري الصننننحة النباتية، فإ  نطاق برانمج  دوالر أمرييي.

بية طلبات اهليئة وليي عمل أمانة االتفاقية الدولية آخذ   االتساع وينبغي زايدة الدعم احلايل من خارج امليزانية لتل
  تتمين أمانة االتفاقية الدولية من تنفيذ برانمج عمل ا على  و مستدام.

ة ال  تننننننننننناندت برانمج عمل ا، وت عري أمانة االتفاقية الدولية عن امتناهنا جميص األطرامل املتعاقدة واملنظمات املعني   -26
 الدورةة إىل التع د، خال  مل املتعاقدة واملنظمات املعني  ّما تدعو األمانة األطرا .2019نقدايً أو عينياً،   عام 

 وبدعم م مة االتفاقية الدولية. 2021لل يئة، بتقدمي مسامهاهتا لعام  ةعشر  ةاخلامس
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 2020التقرير املايل ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت لعام 

 موجز -1
ة النندوليننة لوقننايننة النبننااتت )االتفنناقيننة النندوليننة( للسنننننننننننننننننة املنت يننة تعرض هننذه الوثيقننة التقرير املننايل ألمننانننة االتفنناقينن -27

من ميزانية  2020تتضنننننننننننمن اليشنننننننننننومل املالية للموارد املتاحة   عام  يوه .2020ديسنننننننننننمألوّانو  األو    31  
اقية الدولية ملنظمة األغذية والزراعة )املنظمة( ومن املوارد من خارج امليزانية   حسنننننننننناي أمانة االتف العاديالألانمج 

 ال  قامت أمانة االتفاقية الدولية إبدارهتا خال  الفرتة املشمولة ابلتقرير.
وقد مت  إعداد التقرير املايل وفق اخلطوط التوجي ية والتوصنننننننننيات الصنننننننننادرة عن جنة املالية التابعة مليتب هيئة تدابري  -28

نوات ابلنسنننبة إىل ويص األرقام، ومصننندر متويل ا )اهليئة(. ويشنننمل التقرير منحى عتد على ثالو تننن النباتيةالصنننحة 
ّما يتضنننمن   )الألانمج العادي واملوارد من خارج امليزانية( وتفصنننياًل للموارد من خارج امليزانية رتسنننب فرتة املشننناريص.

 تفصيالت مالية إضافية.
مبا   ذلك ، دوالرًا أمرييًيا 8 359 958 بلغ إوايل املوارد املتاحة ألمانة االتفاقية الدولية ما قيمته، 2020و  عام  -29

دوالرًا أمرييًيا من املوارد من خارج ميزانية  5 163 580ودوالرًا أمرييًيا من الألانمج العادي للمنظمة  3 430 378
لة(، االتفاقية . وبلغت النفقات ااوالية من موارد 1ّما يظ ر   اجدو   الدولية )االاننننننننننننننرتاّات واملبالغ املرح 

دوالرًا أمرييًيا، من  4 859 941ما قيمته  2020ج العادي واملوارد من خارج امليزانية على حٍد تنننننوا    عام الألانم
دوالرًا أمرييًيا من املوارد املتاحة  1 531 745دوالرًا أمرييًيا من الألانمج العادي للمنظمة و 3.328.196ضننننننننننمن ا 

منننا يظ ر   اجننن  . وتننننننننننننننومل ي سننننننننننننننتاننندم الفنننائمل البنننالغنننة قيمتنننه1دو  من خنننارج ميزانينننة االتفننناقينننة الننندولينننةّ 
ري مادية ابلنسنننننننننننبة إىل السننننننننننننوات غتوجد فروقات . وقد 2021دوالرًا أمرييًيا   الألانمج العادي عام  102 182 

ل تنة. السابقة بسببالسابقة مقارنًة مص التقارير   معادلة امليزانية ال  تقوم هبا املنظمةّ 
، خالهلا، عين أ   موارد الألانمو  حني  -30 صننا ج العادي للمنظمة تتاح فقط لالتننتادام خال  فرتة السنننتني ال  ص 

 اتفاقات ترحيل املوارد من خارج ميزانية االتفاقية الدولية إىل السنننننننننننننة التالية، رهن االتفاقات ذات الصننننننننننننلة بشنننننننننننن  
ت   الفرتات احملد دة ي عزى بشننننننننننننيل ، فإ  الفارق بني املوارد املتاحة والنفقاوابلتايل املشنننننننننننناريص وحسنننننننننننناي األمانة.

 .أتاتي إىل ترحيل املوارد من خارج ميزانية االتفاقية الدولية ال  بقيت متاحة لإلنفاق خال  السنة التالية
 
 ابلدوالر األمريكي 2020املوارد املالية اإلمجالية ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت لعام  :1اجلدول 

 النفقات )ابلدوالر األمريكي( )ابلدوالر األمريكي( املوارد املتاحة

ميزانية الربانمج  السنة
 العادي للمنظمة

حساابت أمانة االتفاقية الدولية 
للموارد من خارج امليزانية 
)املسامهات واملوارد املتاحة 
 للمشاريع واملبالغ املرّحلة(

ميزانية الربانمج  اجملموع
 العادي للمنظمة

حساابت أمانة 
تفاقية الدولية اال

للموارد من 
 خارج امليزانية

 اجملموع

2018  2 979 925   4 330 965   7 310 890   2 979 927   1 474 170   4 454 097  
2019  3 390 049   4 645 208   8 035 257   3 394 066   1 625 401   5 019 467  
2020  3 430 378   5 163 580   8 593 958   3 328 196   1 531 745   4 859 941  
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بقى حسنننننننناي األمانة اخلات ابالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ونتياًة ج ود تعبئة املوارد واادارة املالية السننننننننليمة، ي -31
 2 719 337 قند بلغنت 2021إىل عنام  2020)متعندد اج نات املنا نة(   فنائمل )ّناننت املبنالغ املرح لنة من عنام 

ا دوالرًا لنننننننة مننن عنننننننام مننقنننننننارننننننننًة اب أمننريننيننينننننننً   (.2 198 040 والننبنننننننالننغنننننننة 2020إىل عنننننننام  2019ملننبنننننننالننغ املننرحنن 

، قدمت أربعة أطرامل متعاقدة مسامهات   حساي األمانة املتعدد اج ات املا ة اخلات ابالتفاقية 2020و  عام 
 .(4اجدو   انظر) الدولية )حساي األمانة اخلات ابالتفاقية الدولية(

   حني بلغت النفقات دوالرًا 261 099 ، بلغت املسننننننننننامهات   السنننننننننننة الدولية للصننننننننننحة النباتية2020م و  عا -32
 (.8)اجدو   أمرييًيا دوالرًا 330 902 

وتشنننني ل قيمة دوالر أمرييي. أل   900أمانة االتفاقية مسننننامهات عينية )غري مالية( بقيمة  تلقت، 2020و  عام  -33
 .(7)اجدو   ير للتيالي  املرتتبة على املا ني املسامهنياملسامهات العينية أفضل تقد

  ما يتعلق مبوارد الألانمج العادي واملوارد من  2020مت  تطبيق ميزانية أمانة االتفاقية الدولية لعام  ،2020و  عام  -34
م ال  جرى 2020م خارج امليزانية على حٍد تننننننننننننننوا  مبا يتفق مص مخطة عمل أمانة االتفاقية الدولية وميزانيت ا لعا

 (.2019عشرة لل يئة )عام  رابعةعرض ا خال  الدورة ال
ت في ننننا أمننننانننننة  2020ويصنننننننننننننننننادمل عننننام  -35  النننندوليننننة لوقننننايننننة النبننننااتت زايدة االتفنننناقيننننة السنننننننننننننننننننة األوىل ال  تلقنننن 

دوالر أمننريننينني   أمننوا  الننألانمننج الننعنننننننادي ابالتنننننننننننننننتنننننننننناد إىل قننرار جمننلننس املنننننظننمنننننننة مننن  500 000بننلننغنننننننت 
 . 2019األو    ديسمألوّانو 

 إن هيئة تدا ري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي: -36

 ألمانة االتفاقية الدولية؛ 2020ابلتقرير املايل لعام  ااحاطة علماً  (5)
حلساي األمانة املتعدد اج ات املا ة لالتفاقية الدولية )حساي  2020التقرير املايل لعام  واعتماد (6)

 (؛4تفاقية الدولية( )اجدو  األمانة اخلات لال
دوالر أمرييي من حساي األمانة  650 000 مليتب هيئة تدابري الصحة النباتية بتاصي، السماح (7)

( من 5املتعدد اج ات املا ة لالتفاقية الدولية )حساي األمانة اخلات لالتفاقية الدولية( )اجدو  
الدورة اخلامسة  احملددة  ئة تدابري الصحة النباتية لتمويل أولوايت هي 2021األموا  غري املاصصة عام 

 عشرة لل يئة واحتياجات أولوية األمانة لدعم عملياهتا.
األطرامل املتعاقدة على املسامهة   حساي األمانة املتعدد اج ات املا ة لالتفاقية الدولية  وتشايص (8)

فاقية الدولية، ويفض ل أ  تيو  املسامهة لالتفاقية الدولية( و  مشاريص االت اخلات)حساي األمانة 
 على أتاس مستمر؛

 .2020األطرامل املتعاقدة ال  تامهت   برانمج العمل اخلات أبمانة االتفاقية الدولية   عام  واير (9)
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 الربانمج العادي ملنظمة األغذية والزراعة -2

 دوالرًا 3 430 378 ة من الألانمج العادي للمنظمةاملوارد املاصنننننننصنننننننة ألمانة االتفاقية الدولي، بلغت 2020  عام  -37
الذي صنننادق عليه جملس  2021-2020(، رتسنننب برانمج العمل وامليزانية للمنظمة للفرتة املالية 1)الشنننيل  أمرييًيا

 .دوالر أمرييي يو مل 6.9مبستوى  2019املنظمة   عام 
 

 

 

 

 

 
ات   الألانمج العادي للمنظمة مقا :1الشيل  )مت توتيص النطاق بني  2020-2018رنةً ابلنفقات   الفرتة االارتّا
 ماليني دوالر أمرييي من أجل حتسني التمثيل البياين( 3.5مليو  دوالر أمرييي و 2.5مبلغ 

 
 منننننا مقنننننداره 2020بلغ إونننننايل نفقنننننات أمننننناننننننة االتفننننناقينننننة الننننندولينننننة من الألانمج العنننننادي للمنظمنننننة   عنننننام و  -38

 .أمرييًيا دوالرًا 3 328 196 

 

 

 )ابلدوالر األمرييي( 2020 نفقات الألانمج العادي للمنظمة رتسب نوع اانفاق لعام :2الشيل 

دمة الفئة الفنية وفئة اخل
%59، 1,951,156العامة

 717,355االتتشاريو ، 
22%

 31,870، السفر
1%

، 344,299، العقود
10%

،الرتوة التحريرية لل يئة
92,990  ،

3%
ة جن)الرتوة الفورية 

%1، 39,845، (املعايري

تيالي  أخرى،  
150,681 ،

4%
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(، مت  إنفاق مبلغ أمرييًيا دوالرًا 3.328.196) 2020من أصننننننننننننننل إوايل نفقات الألانمج العادي للمنظمة   عام  -39
ومن فئة اخلدمات العامة واالتتشاريني(، وأنفق  على تيالي  املوظفني )من الفئة الفنية أمرييًيا دوالرًا 2 668 511
دوالرًا أمرييًيا على تيالي  العقود والرتوة التحريرية  477 134 على السننننننننننننننفر ومبلغ أمرييًيا دوالرًا 31 870 مبلغ

رة مص التوصننننننننيات الصنننننننناد متااننننننننًيادوالرًا أمرييًيا على تيالي  أخرى. و  150 681 ، فيما أنفق مبلغالفوريةوالرتوة 
 مفص اًل لنفقات أمانة االتفاقية الدولية من الألانمج العادي للمنظمة. توزيًعا 2جنة املالية، يورد اجدو   عن
 

 2020 النفقات من الربانمج العادي للمنظمة حبسب نوع اإلنفاق )ابلدوالر األمريكي( لعام :2اجلدول 
 2020 2019 2018 نوع التكاليف

  156 951 1   832 806 1  354 717 1 وفئة اخلدمات العامةاملوظفو  من الفئة الفنية 

  355 717   099 694   533 426  االتتشاريو 
  870 31   772 140   354 232  رفالس

  299 344   190 146   349 71  العقود
  990 92   596 258   510 286  هيئة تدابري الصحة النباتية -الرتوة التحريرية

  845 39   460 211   255 137  لفورية )وجنة املعايري(الرتوة ا
  681 150   117 136   572 108  تيالي  أخرى

  196 328 3   066 394 3  927 979 2 اجملموع
 

ل لنفقات أمانة االتفاقية الدولية من الألانمج العادي رتسنننننب األنشنننننطة  3والشنننننيل  3ويبني  اجدو   -40 التوزيص املفصننننن 
مة واادارة ألمانة االتفاقية الدولية خال  السننننننننننننوات الثالثالرئيسنننننننننننية. و  املاضنننننننننننية  ةقد بلغ متوتنننننننننننط تيالي  احلّو

مليو  دوالر أمرييي   السنننننننننننننننة. وللت هذه التيالي  تنظيم اجتماعات هليئة تدابري الصنننننننننننننحة  1.6يقاري  ما
، وتضنننننننم نت تيالي  الرتوة الفورية والرتوة النباتية، وامليتب وجنة املالية واوموعة املعنية ابلتاطيط االتنننننننرتاتياي

التحريرية واملوظفني امل قتني وخدمات تقدمي الطعام وتيالي  السفر حلضور االجتماعات واألجور العامة للموظفني 
ااداريني، وعمليات الشنننننننرا  العامة والتواصنننننننل واادارة املالية وتينولوجيا املعلومات )املوقص االيرتوين وما انننننننابه(، 

  العامل وتننننفر املوظفني وتننننائر التيالي  غري املرتبطة  15وتسننننايل رمز املعيار الدويل لتدابري الصننننحة النباتية رقم 
 انظرموارد حساي األمانة واملشاريص ) ي نشاط رئيسي. وجيري متويل جز  من األنشطة الرئيسية بواتطةخصيصاً أب

 املعلومات املفص لة   األقسام التالية(. 
 

 )ابلدوالر األمريكي( 2020نفقات الربانمج العادي للمنظمة حسب األنشطة الرئيسية لعام  :3ل اجلدو 
 النشاط الرئيسي لالتفاقية الدولية

 لوقاية النبااتت
2018 2019 2020 

مةواادارةواالترتاتياية  406 676 1 917 872 1 876 592 1 احلّو
 963 714 562 762 883 859 وضص املعايري

 827 936 587, 758 168 527 لتنفيذتيسري ا
 196 328 3 066 394 3 927 979 2 اجملموع

 مالحظة: إ   التيالي  املوزعة رتسب األنشطة الرئيسية هي تقديرات،   حني تبقى اواميص هي نفس ا.
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 ي()ابلدوالر األمريي 2020 نفقات الألانمج العادي للمنظمة رتسب األنشطة الرئيسية لعام :3الشيل 
 

 حساب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت -3
 )حساب األمانة اخلاص لالتفاقية الدولية(

 2020، بلغت قيمة املسنننننننامهات   حسننننننناي األمانة اخلات لالتفاقية الدولية   عام 4ّما هو مبني    الشنننننننيل  -41
، قد مت أربعة 2020. و  عام 2019  املائة مقارنًة بعام  61ة بنسنننبة ، ما عثل زايدأمرييًيا دوالرًا 756 434 مبلغ

 أطرامل متعاقدة مسامهات إىل حساي األمانة اخلات لالتفاقية الدولية.

 2020-2018املسامهات   حساي األمانة املتعدد اج ات املا ة لالتفاقية الدولية مقابل النفقات للفرتة  :4الشيل 
 

افًة على مسامهاهتا   حساي األمانة املتعدد وترغب أمانة االت -42 فاقية الدولية   التوج ه ابلشير إىل األطرامل املتعاقدةّ 
لالتفاقية الدولية )حسننننننناي األمانة اخلات لالتفاقية الدولية(. وإ  تلك املسنننننننامهات السننننننناية تسنننننننم   املا ةاج ات 

ص نطاق قدراهتا وأ  توف ر خدما ت أفضنننل إىل األطرامل املتعاقدة. واألطرامل املتعاقدة مدعو ة لالتفاقية الدولية أب  توتننن 
 إىل مواصلة تقدمي املسامهات إىل حساي األمانة   ضو  ات ساع نطاق برانمج عمل االتفاقية الدولية.

مة ، االترتاتياية/اادارة/احلّو
1,676,406 ،

  املائة50

، 714,963، املعايريوضص
املائة 22

، 936,827تيسري التنفيذ،
  املائة28

  

©?????¦   
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 2020املسامهات ا حساب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية الدولية مقا   النفقات لعام  :4اجلدول 
  الر األمريكي()ابلدو 

 2020 2019 2018 2017-2004 املسامهات
 أترتاليا

 
 -     17 495   -    

 ّندا
 

 322 182   -     180 525  
 آيرلندا

 
 -     113 766   170 937  

 فرنسا
 

 -     284 091   -    
 اليااب 

 
 20 000   -     -    

    -     -   737 59   هولندا
    -   000 150   000 50   نيوزيلندا

    -   000 10     -   ّينيا
وراي  و وريةّ 

 
 176 700   148 485   222 962  

 تويسرا
 

 314 619   200 401   -    
الوالايت املتحدة األمريييةو منظمة وقاية 

 النبااتت   أمرييا الشمالية

 
 155 000   205 000   175 000  

    -   586 77     -   اململية املتحدة
    010 7   882 35     250 25   غريه

  434 756   706 242 1   488 123 1  823 887 5  اجملموع
     

 2020 2019 2018 2017-2004 النفقات حبسب نوع الكلفة
 املوظفو  من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

 
 172 915   17 352   99 335  

 االتتشاريو 
 

 224 899   99 209   94 500  
 السفر

 
 174 321   47 073   2 831  

 العقود*
 

 245 825   303 809  -37 885  
نفقات التشغيل العامة )الرتوة التحريرية 

 والرتوة الفورية وغري ذلك(

 
 8 982   18 313   18 205  

 نفقات أخرى )تيالي  دعم املنظمة، وغري ذلك(
 

 49 617   33 992   58 151  
  137 235   749 519   559 876   670 659 4  اجملموع

     
 2020 2019 2018 2017-2004 **النفقات حبسب النشاط الرئيسي

مةواادارةواالترتاتياية  احلّو
 

 458 237   130 369   235 137  
 وضص املعايري

 
 44 264   16 315   -    

 تيسري التنفيذ
 

 374 058   373 064   -    
  137 235   748 519   559 876   670 659 4  اجملموع

      
  337 719 2   039 198 2   082 475 1  153 228 1  الرصيد

 ( لتس يل الرجوع إلي ا.2017-2004مالحظة: مت وص السنوات املاضية )
 .2021*متثل اواميص السلبية اخلدمات املدفوعة مسبقاً لعام 

 التيالي  رتسب األنشطة الرئيسية هي تقديرات،   حني تبقى اواميص هي نفس ا.** إ   توزيص 
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 هيك  رصيد املبالغ املرّحلة ا حساب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية الدولية :5اجلدول 
 2021إىل  2020من 

 النشاط الطرف املتعاقد/املنظمة
ديسمرب/كانون  31الرصيد ا 

 2020األول 
ة القطرية اّند  683 73 اترتاتيايات الشرّا

 789 60 التاارة االيرتونية 
 052 46 احلاوايت البحرية 

  
وحدة وضص املعايري )جمموعة 

 عمل اخلألا (
40 557 

ة القطرية فرنسا  023 71 اترتاتيايات الشرّا

  
الفريق الفين املعين مبسرد 
 مصطلحات الصحة النباتية

71 023 

 000 180 الدولية للصحة النباتية السنة آيرلندا

 206 34 وحدة تيسري التنفيذ ّوراي

املوقص الشبيي هليئة وقاية  
 النبات   آتيا واحمليط اهلادئ

12 801 

 934 19 السفر   البلدا  اآلتيوية 
 504 174 السنة الدولية للصحة النباتية 
 000 10 املراقبة 
 000 50 جنة التنفيذ وتنمية القدرات 
مة   000 40 احلّو

إصدار الش ادات االيرتونية   
 للصحة النباتية

148 510 

 
 353 54 احلاوايت البحرية منظمة وقاية النبااتت   أمرييا الشمالي ةوالوالايت املتحدة األمرييية

إصدار الش ادات االيرتونية  
 للصحة النباتية

150 000 

ة القطري نيوزيلندا  000 50 ةاترتاتيايات الشرّا

 015 68 االتصاالت تويسرا

 869 37 اآلفات املستادة  

 586 77 السنة الدولية للصحة النباتية اململية املتحدة

 432 248 1  غري خمصصة

 337 719 2   اجملموع )ابلدوالر األمريكي(

   

  .2120إىل  2020لة من هييل رصيد املبالغ املرح   5توخًيا للمزيد من الشفافية واملسا لة ي ظ ر اجدو   -43
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 مشاريع االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت -4

( 2020ابلتفصننننننيل مشنننننناريص االتفاقية الدولية )اجارية   عام  6ابالتننننننتناد إىل توصننننننيات جنة املالية، يبني  اجدو   -44
تفاقية الدولية   الفرتة ( ال  نفذهتا أمانة اال2020ديسننننننننننننمألوّانو  األو   31)   وأرصنننننننننننندهتاوميزانياهتا ونفقاهتا 

وإىل جناننب حسننننننننننننننناي األمناننة املتعنندد اج ننات املنا نة اخلنات ابالتفنناقيننة الندوليننة لوقناينة النبننااتت  .2017-2020
)حسننناي األمانة اخلات ابالتفاقية الدولية(، توف ر هذه املشننناريص موارد مالية أتننناتنننية ألنشنننطة نددة تقوم هبا أمانة 

إبدارة تننننننننبعة مشنننننننناريص لالتفاقية الدولية وثالثة برامج للموظفني الفنيني  2019ة   عام االتفاقية. وقد قامت األمان
وتلتزم أمانة االتفاقية املعاونني. وليل مشروع هدمل خات به، وقد مت  تنفيذ ويص امليزانيات وفقاً لالتفاقات املألمة. 

ذلك اب  لوفا  مبتطلبات رفص التقارير.الدولية بتنفيذ ويص األنشطة ضمن نطاق املشروع وامليزانية ّو

 2020 مشاريع االتفاقية الدولية اليت قامت أمانة االتفاقية الدولية  تنفيذها ا عام :6اجلدول 

 اجلهة املاحنة اسم املشروع

 31احلالة ا 
 ديسمرب/
كانون 

  2020 األول

 امليزانية اتريخ االنتهاء اتريخ البدء
النفقات 
 السا قة

 31الرصيد ا  2020
 ديسمرب/
 كانون األول

2020 

 النفقات

   مشاريع االحتاد األورويب

دعم االحتاد األورويب لالتفاقية الدولية لوقاية 
 (/EC0GCP/GLO/25النبااتت )

االحتاد 
 األورويب

 226 968 330 87 0 556 055 1 2022و12و31 2020و01و01 اناط

مشروع نظام اتتعراض ودعم تنفيذ االتفاقية 
دولية لوقاية النبااتت مص االحتاد األورويب ال
(GCP/GLO/877/EC) 

االحتاد 
 األورويب

 اناط
 846 372 064 110 015 260 925 742 2022و05و31 2018و02و01

 دعم ااطار االترتاتياي

(GCP/GLO/040/EC) 

االحتاد 
 األورويب

 اناط
 440 984 549 45 0 989 029 1 2023و06و30 2020و07و01

           خرىمشاريع أ

مشروع إصدار الش ادات االيرتونية للصحة 
  )/STF/688MTF/GLO( النباتية

مرفق وضص 
املعايري وتنمية 

 التاارة

 743 24 680 90 577 004 1 000 120 1 2020و04و30 2016و12و15 مغلق

 (MTF/GLO/336/STF) ما بعد االمتثا 

مرفق وضص 
املعايري وتنمية 

 التاارة

 098 259 432 141 436 168 966 568 2021و06و30 2018و07و01 اناط

 مشروع التعاو  بني بلدا  اجنوي مص الصني

GCP/INT/291/CPR)) 414 928 621 287 506 791 541 2,007 2021و12و31 2017و02و24 اناط الصني 

دعم إصدار الش ادات االيرتونية للصحة 
  )/JPN/827GCP /GLO(النباتية

 045 1 425 273 918 479 388 754 2020و11و14 2017و07و02 مغلق اليااب 

           االنتداب و رامج املوظفني الفنيني املعاونني

وزارة الزراعة والغاابت والثروة السميية  انتداي
 (GCPT/GLO/102/JPN)   اليااب 

 195 985 985 20 0 180 006 1 2025و09و30 2020و10و01 اناط اليااب 

  الفنيني املعاوننيبرانمج املوظفني

(GCPA/INT/489/FIN) 
 957 221 470 99 0 427 321 2022و04و14 2020و04و15 اناط فنلندا

 برانمج املوظفني الفنيني املعاونني

(GCPA/INT/346/CPR) 
 049 2 052 140 333 180 434 322 2021و03و02 2018و09و03 اناط الصني

 013 748 4 608 296 1 785 884 2 406 929 8       اجملموع )ابلدوالر األمريكي(
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وتعري أمانة االتفاقية الدولية عن تقديرها للمسننننامهات السنننناي ة ال  قدمت ا األطرامل املتعاقدة واملنظمات املعنية  -45
وإ  إىل مشنننننننناريص االتفاقية الدولية وال  تسننننننننم  ألمانة االتفاقية الدولية بتعزيز قدراهتا وتقدمي خدمات أفضننننننننل. 

ا إىل تعاقدة واملنظمات املعنية مدعوة إىل مواصننننننلة تقدمي املسننننننامهات   مشنننننناريص االتفاقية الدولية نظرً األطرامل امل
 تزايد طلبات األمانة.

 
 املسامهات العينية )غري املالية( لالتفاقية الدولية -5

 2020 ية النبااتت ا عاماملسامهات العينية )غري املالية( اليت قدمت إىل أمانة االتفاقية الدولية لوقا :7اجلدول 

 لطرفا
 املتعاقد/املنظمة

 نوع املسامهة )وقت املوظفاني، دعم االجتماعات( النشاط )جمال العم (

 القيمة املقّدرة 
ابلدوالر 
 األمريكي

 أنتيغوا وابربودا
ابية االتفاقية الدولية 

 لوقاية النبااتت
  000 5 البحر اليارييب  حلقة العمل ااقليمية لالتفاقية الدولية  دعم اجتماع

هيئة وقاية النبااتت 
  آتيا واحمليط 

 اهلادئ

ابية االتفاقية الدولية 
 لوقاية النبااتت

  000 5   آتياحلقة العمل ااقليمية لالتفاقية الدولية  دعم اجتماع

 تيسري التاارة األرجنتني
ار الش ادات دعم اجتماعات حلقة العمل ااقليمية لالتفاقية الدولية بش   إصد

 االيرتونية للصحة النباتية   أمرييا الالتينية
5 000  

 أترتاليا

  000 100 وقت موظَفني اثنني ألنشطة إصدار الش ادات االيرتونية للصحة النباتية  تيسري التاارة

حلقة العمل ااقليمية لالتفاقية الدولية بش   إصدار الش ادات دعم اجتماع  تيسري التاارة
  ليرتونية للصحة النباتية   فياياا

10 000  

ابية االتفاقية الدولية 
 لوقاية النبااتت

  000 5   جنوي غري احمليط اهلادئحلقة العمل ااقليمية لالتفاقية الدولية  دعم اجتماع

اولس األفريقي 
للصحة النباتية 
التابص لالحتاد 

 األفريقي

ابية االتفاقية الدولية 
 اتتلوقاية النبا

  000 5 حلقة العمل ااقليمية لالتفاقية الدولية   أفريقيادعم اجتماع 

 تيسري التاارة
دعم اجتماع إصدار الش ادات االيرتونية للصحة النباتية   أفريقياوحلقة عمل 

 بش   دودة احلشد اخلريفية
10 000  

الة الصحة  ّو
الزراعية وتالمة 

 األغذية   اليارييب

ة الدولية ابية االتفاقي
 لوقاية النبااتت

  000 5 دعم اجتماعات حلقة العمل ااقليمية لالتفاقية الدولية للبحر اليارييب

 جمموعة األنديز
ابية االتفاقية الدولية 

 لوقاية النبااتت

لالتفاقية الدولية ألمرييا الالتينية االفرتاضية دعم اجتماعات حلقة العمل ااقليمية 
 مل ااقليمية إىل اللغة ااتبانيةوتروة مواد حلقة الع

5 000  

 تيسري التاارة ّندا
 12  املائة( ملدة  100وقت منس ق إصدار الش ادات االيرتونية للصحة النباتية )

 ا رًا وما يرتبط به من تفر املوظ .
200 000  

 جنة تنسيق
العالقات بني أورواب 

وأفريقيا واليارييب 
واحمليط اهلادئ لتعزيز 

 تيسري التنفيذ 

  000 20 تروة مثانية أدل ة لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت إىل الفرنسية

توفري خألة عينية تربوية و  جما  تينولوجيا املعلومات اعداد دورات للتعل م 
 االيرتوين

20 000  
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ات املنتاات صادر 
 البستانية

 امليسيك
ابية االتفاقية الدولية 

 لوقاية النبااتت
  000 5 دعم اجتماعات حلقة العمل ااقليمية االفرتاضية لالتفاقية الدولية ألمرييا الالتينية 

اللانة ااقليمية 
للصحة النباتية   
 املاروط اجنويب

ابية االتفاقية الدولية 
 لوقاية النبااتت

  000 5 نيةدعم اجتماعات حلقة العمل ااقليمية االفرتاضية لالتفاقية الدولية ألمرييا الالتي

منظمة وقاية 
النبااتت   أورواب 

 والبحر املتوتط

ابية االتفاقية الدولية 
 لوقاية النبااتت

تروة مشاريص املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ومواد حلقة العمل ااقليمية 
آتيا لقة العمل ااقليمية لالتفاقية الدولية ألورواب و لالتفاقية الدولية إىل الروتية حل

 الوتطى

15 000  

منظمة األغذية 
ينيا  والزراعة  ّ 

ابية االتفاقية الدولية 
 لوقاية النبااتت

  000 5 دعم اجتماعات حلقة العمل ااقليمية لالتفاقية الدولية ألفريقيا

منظمة األغذية 
 والزراعة   تونس

 تيسري التاارة 
إصدار الش ادات االيرتونية دعم اجتماعات حلقة العمل ااقليمية االفرتاضية حو  

 للصحة النباتية ابلفرنسية
5 000  

امليتب ااقليمي 
 للمنظمة ألفريقيا

ابية االتفاقية الدولية 
 لوقاية النبااتت

  000 5  دعم اجتماعات حلقة العمل ااقليمية لالتفاقية الدولية ألفريقيا

امليتب ااقليمي 
 للمنظمة ألورواب

 ابية االتفاقية الدولية
 لوقاية النبااتت

  000 5 ألورواب وآتيا الوتطى دعم اجتماعات حلقة العمل ااقليمية لالتفاقية الدولية

امليتب ااقليمي 
للمنظمة للشرق 

 األدىن

ابية االتفاقية الدولية 
 النبااتت لوقاية

بش   التزامات وحلقة العمل  دعم اجتماعات حلقة العمل ااقليمية لالتفاقية الدولية
   التقارير الوطنية اخلاصة ابلشرق األدىن ولا  أفريقياتقدمي

5 000  

امليتب ااقليمي 
الفرعي للمنظمة 
 للبحر اليارييب

ابية االتفاقية الدولية 
 النبااتت لوقاية

  000 5 للبحر اليارييب دعم اجتماعات حلقة العمل ااقليمية لالتفاقية الدولية

منظمة األغذية إدارة 
اعة للزر والزراعة 

 ومحاية املست لك

ابية االتفاقية الدولية 
 لوقاية النبااتت

  000 5 دعم اجتماعات حلقة العمل ااقليمية لالتفاقية الدولية للبحر اليارييب وأفريقيا

  000 170   املائة( للسنة الدولية للصحة النباتية 100وقت موظ  واحد ) االتصاالت فنلندا

 تيسري التنفيذ  فرنسا
وإصدار الش ادات االيرتونية  ذ  املائة( لتيسري التنفي 100ظ  واحد )وقت مو 

 للصحة النباتية
200 000  

 ّينيا
ابية االتفاقية الدولية 

 لوقاية النبااتت
  000 5 دعم اجتماعات حلقة العمل ااقليمية لالتفاقية الدولية ألفريقيا

مع د البلدا  
األمرييية للتعاو    

 ميدا  الزراعة

ية االتفاقية الدولية اب
 لوقاية النبااتت

حلقة دعم االجتماع، التنسيق لصياغة التقرير ابلتعاو  مص مندوي أوروغواي   
 العمل ااقليمية االفرتاضية لالتفاقية الدولية ألمرييا الالتينية

10 000 

   000 3 للصحة النباتية ةليتوفري واحن مواد معرض الصحة النباتية حلدو إطالق السنة الدو  االتصاالت آيرلندا

 لبنا 
ابية االتفاقية الدولية 

 لوقاية النبااتت
  000 5 دعم اجتماعات حلقة العمل ااقليمية لالتفاقية الدولية للشرق األدىن

 و ورية مولدوفا
ابية االتفاقية الدولية 

 لوقاية النبااتت
  000 5 ورواب وآتيا الوتطىدعم اجتماعات حلقة العمل ااقليمية لالتفاقية الدولية أل
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منظمة وقاية 
النبااتت   أمرييا 

 الشمالية

  000 5 فريق امل ام املعين ابحلاوايت البحري ةجتماع اب اخلاصة دعم االجتماعات تيسري التنفيذ

 تيسري التاارة نيوزيلندا
دعم اجتماعات حلقة العمل ااقليمية األوىل لالتفاقية الدولية بش   إصدار  

 ادات االيرتونية للصحة النباتية   فيايالش 
5 000  

املنظمة الدولية 
ااقليمية لوقاية 

النبااتت والصحة 
 احليوانية

ابية االتفاقية الدولية 
  000 5 ألمرييا الالتينية لالتفاقية الدولية الفرتاضيةدعم اجتماعات حلقة العمل ااقليمية ا لوقاية النبااتت

منظمة وقاية 
  احمليط النبااتت 
 اهلادئ

ابية االتفاقية الدولية 
  000 5 دعم اجتماعات حلقة العمل ااقليمية لالتفاقية الدولية جنوي غري احمليط اهلادئ لوقاية النبااتت

وراي  و وريةّ 
ابية االتفاقية الدولية 

 لوقاية النبااتت
  000 5 دعم اجتماعات حلقة العمل ااقليمية لالتفاقية الدولية آلتيا

الوالايت املتحدة 
 األمرييية

  000 5 فريق امل ام املعين ابحلاوايت البحري ةجتماع اب اخلاصة دعم االجتماعات  تيسري التنفيذ

  تيسري التاارة
التوجي ية املعنية إبصدار الش ادات جتماع اللانة اخلاصة اب دعم االجتماعات

 االيرتونية للصحة النباتية
5 000  

دعم اجتماعات حلقة العمل ااقليمية لالتفاقية الدولية ألفريقيا بش   إصدار   ةتيسري التاار 
 االيرتونية للصحة النباتية واآلفات املستادةالش ادات 

  

5 000  

منظمة التاارة 
 العاملية

للانة االتتشارية ملشروع إصدار الش ادات االيرتونية للصحة دعم اجتماعات ا  تيسري التاارة
 موعة االتتشارية اخلاصة ابلصناعةواجتماع اوالنباتية 

5 000  

 اجملموع
 )ابلدوالر األمريكي(

  898 000 

 
وتشنننني ل قيمة املسننننامهات أل  دوالر أمرييي.  900، تلقت أمانة االتفاقية مسننننامهات عينية بقيمة 2020و  عام  -46

 .العينية أفضل تقدير للتيالي  املرتتبة على املا ني املسامهني
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 املسامهات والنفقات اخلاصة ابلسنة الدولية لوقاية النبااتت -7

الً عرضننننننننننننً  8متعاقد   الدورة الرابعة عشننننننننننننرة هليئة تدابري الصننننننننننننحة النباتية، يبني  اجدو   رملّما طلبه ط -47 ا مفصنننننننننننن 
 .2020-2015للمسامهات والنفقات اخلاصة ابلسنة الدولية للصحة النباتية للفرتة 

 2020-2015للصحة النباتية للفرتة  ةملسامهات والنفقات اخلاصة ابلسنة الدوليالتفاصي  عن ا :8اجلدول 

 2020 2019 2018 2017-2015 املسامهات
  261,099  495 482  000 80  227 167 حساي األمانة املتعدد اج ات املا ة -1

    -  495 17    -    - أترتاليا

    -  046 142    -    - فرنسا

  937 170  883 56    -  352 27 آيرلندا

    -  -     -  875 9 االحتاد الدويل للبذور

    -  000 10    -    - ّينيا

  162 90  485 98  000 50  000 60 ايور و وريةّ 

    -  000 80  000 30  000 70 الوالايت املتحدة األمريييةو منظمة وقاية النبااتت   أمرييا الشمالية

    -  586 77  -     - املتحدة اململية

    -    -    -  100,000 الصني )مشروع بني املنظمة والصني( -2

  099 261  495 482  000 80  227 267 اجملموع

     
 2020 2019 2018 2017-2015 النفقات حبسب نوع الكلفة

  479 111     -      -    - الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة   منوظفو امل

  354 132  623 122  190 70    - االتتشاريو 

  700  085 22  979 29  521 34 السفر

  389 3  041 7   908 العقود

 نفقات التشغيل العامة )الرتوة التحريرية والرتوة الفورية وغري ذلك(
5 797  7 821  3 236  19 270  

  710 63  986 9  536 6  474 2 نفقات أخرى )تيالي  دعم املنظمة، وغري ذلك(

  902 330  971 164  526 114  700 43 اجملموع

     
 2020 2019 2018 2017-2015 النفقات حبسب ميزانية السنة الدولية للصحة النباتية*

  061 196  095 67  401 74    - املوارد البشرية من املوظفني وغري املوظفني

  811 5  483 25  778 31  555 37 االجتماعات واألحداو

  030 129  393 72  347 8  145 6 االتصاالت والدعوة

  902 330  971 164  526 114  700 43 اجملموع

          

  722 436  525 506  001 189  527 223 الرصيد )ابلدوالر األمريكي(

  ا.( لتس يل الرجوع إلي2017-2015مالحظة: مت وص السنوات املاضية )
 إ   توزيص التيالي  رتسب األنشطة الرئيسية هي تقديرات،   حني تبقى اواميص هي نفس ا. *
 



CPM 2021/23 

28 

 اخلالصة وآفاق املستقب  -7

إ   الوضننننننص املايل ألمانة التفاقية الدولية مسننننننتقر   ما يتعلق ابلتمويل من الألانمج العادي للمنظمة، تننننننيما أنه    -48
لس املنظمة بزايدة حصة أمانة االتفاقية الدولية مببلغ قدره مليو  دوالر أمرييي ، قام جم2019ديسمألوّانو  األو  

لين   ظل  الطلبات املتزايدة ابتنننتمرار من جانب هيئة تدابري الصنننحة النباتية، فإ   .2021-2020السننننتني  لفرتة
ايل من خارج امليزانية لتلبية نطاق برانمج عمل أمانة االتفاقية الدولية آخذ   االتسنننننننننننننناع وينبغي زايدة الدعم احل

 طلبات اهليئة وليي تتمين أمانة االتفاقية الدولية من تنفيذ برانمج عمل ا على  و مستدام.
االتفاقية الدولية عن امتناهنا جميص األطرامل املتعاقدة واملنظمات املعنية ال  تننننننننننناندت برانمج عمل ا،  أمانةوت عري  -49

ما تدعو األمانة األطرامل املتعاقدة واملنظمات املعنية إىل التع د، خال  االجتماع .2020ّا،   عام  أو عينيً نقدايً 
 وبدعم م مة االتفاقية الدولية. 2021اخلامس عشر لل يئة، بتقدمي مسامهاهتا لعام 
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