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 2021التقرير املايل ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت لعام 

 موجز -1
تعرض هذذ ا وثيقة ذذت وثر رملر وألذذنة االذذنقذذت ودتلذذنلةذذت وثذذباثةذذت ثيلذذنملذذت وثة(ذذنسن  ودتلذذنلةذذت وثذذباثةذذت  ث  ذذذذذذذذذذذذذذةذذت وألةر ةذذت  -1

المل الةزوقةت  2021اهي ترضذذذذذذذذذذألمل وثة ذذذذذذذذذذيا وألنثةت ث أليو د وألرن ت يف  ن   .2021دمل ذذذذذذذذذذألوّلنقي  واا    31 يف
وثوانالج وثعندي ألةظألت واغ ملت اوثز و ت  وألةظألت  االمل وأليو د المل خن ج وألةزوقةت يف   ذذذذذذذن  الالنقت ودتلنلةت وثباثةت 

  وثلرتة وأل أليثت ابثر رملر.وثيت لنالت الالنقت ودتلنلةت وثباثةت إبدو هتن خال  
 خطيط وثريجة ةت اوثريصذذذذذذذذذةنن وثجلذذذذذذذذذند ة  مل  ةت وألنثةت وثرن عت ألةر  هة ت ث نوثر رملر وألنة اف    ه و الب مت  إ بود -2

امل ذذذألل وثر رملر الةات  رب   ت قالن اذذذةيون ابثة ذذذ(ت إق مة  وا لن   االجلذذذب   تبو ري وثجلذذذات وثة(نتةت  وةة ت .
املرد  وثعندي اوأليو د المل خن ج وألةزوقةت  اتلجلذذذذةال  ث أليو د المل خن ج وألةزوقةت ف ذذذذ  فرتة وأل ذذذذن مل . متيمل  ن  وثوانالج

  يف وثيقة ت الملض ن تلجلةل إضنيف ث أليو د وألنثةت.
داد  و الالرملةة ن  مبن يف ذثك  8 671 396    غ إمنة وأليو د وألرن ت االنقت ودتلنلةت وثباثةت الن لةألره 2021ايف  ن   -3

داد  و الالرملةة ن المل وأليو د المل خن ج الةزوقةت  5 119 053داد  و الالرملةة ن المل وثوانالج وثعندي ث ألةظألت ا 3 552 343
ا  غت وثةل نن وإلمنثةت المل اليو د  .1ودتلنلةت وثباثةت  ودشذذذذذذذذذذذذذذرتولنن اوأل(نثغ وألر   ت   لألن ملظ ر يف و با  

داد  و الالرملةة ن  المل  4 374 460   ةألت 2021دي اوأليو د المل خن ج وألةزوقةت   ت  ٍب اذذذذذذذذذذذذذذيو  يف  ن  وثوانالج وثعن
داد  و الالرملةة ن المل وأليو د وألرن ت المل  857 921داد  و الالرملةة ن المل وثوانالج وثعندي ث ألةظألت ا 3 516 539ضذذذذذألة ن 

 2021وألنثةت  وث ذذذذذذذذذذذذذذةتهننملت  ا   ت وثووالج وثرئة ذذذذذذذذذذذذذذةت يف .1خن ج الةزوقةت ودتلنلةت وثباثةت لألن ملظ ر يف و با  
  .وثوانالج وثعندي خمجلجلننيف  تالالرملةة ونداد   35 804 لب ان فنئض  

جلذذا، خالةن   ةمل  -4 ايف  ني ال   اليو د وثوانالج وثعندي ث ألةظألت ترنح ف ط ثالاذذرخبو  خال  فرتة وث ذذةرني وثيت ص 
ودتلنلنن ذون ن أبملت شذذذذذذذذذذذذراط تة،   ة ن ودتلنلةت وثباثةت إق وث ذذذذذذذذذذذذةت وثرنثةت   هة  تر ةل وأليو د المل خن ج الةزوقةت 

اابثرنة  فإ  وثلن ق  ني وأليو د وألرن ت اوثةل نن يف وثلرتون وحملب دة مل عزى  وثجلذذ ت   ذذمل  وأل ذذن مل  ا  ذذن  واالنقت.
    ةت الرن ت ثإلقلنق خال  وث ةت وثرنثةت.  ةل الاناي إق تر ةل وأليو د المل خن ج الةزوقةت ودتلنلةت وثباثةت وثيت 

 ابلدوالر األمريكي 2021املوارد املالية اإلمجالية ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت لعام  :1اجلدول 

 النفقات )ابلدوالر األمريكي( املوارد املتاحة )ابلدوالر األمريكي(

 السنة
ميزانية الربانمج 

العادي 
 للمنظمة

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

 اجملموع
ميزانية الربانمج 

العادي 
 للمنظمة

حساابت أمانة 
االتفاقية الدولية 
 من خارج امليزانية

 اجملموع

2019 3,390,049 5,053,547 8,443,596 3,394,066 1,463,160 4,857,226  
2020 3,430,378 5,571,918 9,002,296 3,328,196 1,369,504 4,697,700  
2021 3,552,343 5,119,053 8,671,396 3,516,539 857,921 4,374,460  
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مل( ت   ذذذذذذذذذذذذذن  واالنقت وألرعبد و  نن وألنلت ثالتلنلةت وثباثةت     يد تع( ت وأليو د اوإلدو ة وألنثةت وث ذذذذذذذذذذذذذ ةألت اقرةجت   -5
 3 289 916 لةألره 2022إق  ن   2021   ن  واالنقت وخلنص ثالتلنلةت وثباثةت  يف فنئض  وأل( غ وألر  ل المل  ن  

ايف  ذذن    .نالالرملةةذذذ   وداد    2 719 336 وثذذ ي   غ 2021إق  ذذن   2020المل  ذذن   رت ةذذذلال ذذذن قذذت  ابث نالالرملةةذذذ   وداد   
  .4و با   وقظرالطروا الرعنلبة ال نمهنن يف   ن  واالنقت وخلنص ثالتلنلةت وثباثةت   ال  عت  لبالت 2021

 داد  الثف 990  ت  ت الالنقت ودتلنلةت وثباثةت ال ذذذذذذذذذذذذذذنمهنن  ةةة ت  غري النثةت    غت لةألر ن  يوة 2021ايف  ن   -6
  .7ت الفضل ت بملر ث رةنثةف وألرتت(ت   ت وألنلني وأل نمهني  و با  ات ة ل لةألت وأل نمهنن وثعةةة   .يالالرملة

يف الن ملرع ق مبيو د وثوانالج وثعندي اوأليو د المل خن ج وألةزوقةت  2021الب مت  تط(ةق الةزوقةت الالنقت ودتلنلةت وثباثةت ثعن   -7
أ وثيت جرى  رضذذذذذذذذذ ن خال  2021    ت  ٍب اذذذذذذذذذيو  مبن ملرلق ال  أخطت  ألل الالنقت ودتلنلةت وثباثةت االةزوقةر ن ثعن

  .2021  رة ث  ة ت   ن   وخلنال توثبا ة 

 يئة مدعوة إىل القيام مبا يلي:اهلوإّن 
 ؛2021ثعن   ابثر رملر وألنة االنقت ودتلنلةت وثباثةت وإل نطت   ألن    1 
حل ذذذذذن  واالنقت وألرعبد و  نن وألنلت ثالتلنلةت وثباثةت    ذذذذذن  واالنقت  2021وثر رملر وألنة ثعن   او رألند  2 

  ؛4وخلنص ثالتلنلةت وثباثةت   و با  
واطروا وألرعنلبة   ت وأل ذذذذذذذذذذذنمهت يف   ذذذذذذذذذذذن  واالنقت وألرعبد و  نن وألنلت ثالتلنلةت وثباثةت  ات ذذذذذذذذذذذجة   3 

ل ال  تةي  وأل ذذذنمهت   ت    ذذذن  واالنقت وخلنص ثالتلنلةت وثباثةت  ايف ال ذذذن مل  ودتل نلةت وثباثةت  امللضذذذ 
 الانس ال رألر؛

 .2021واطروا وألرعنلبة وثيت انمهت يف  رانالج وثعألل وخلنص أبالنقت ودتلنلةت وثباثةت يف  ن   اشةر  4 
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 الربانمج العادي للمنظمة -2

 وداد    3 552 343    غت وأليو د وألخجلذذذذذذجلذذذذذذت االنقت ودتلنلةت وثباثةت المل وثوانالج وثعندي ث ألةظألت 2021يف  ن   -8
  سوث ي صذندق   ةه ج 2021-2020   ف ذ   رانالج وثعألل اوألةزوقةت ث ألةظألت ث لرتة وألنثةت 1 وث ذةل  نالالرملةة  

   الالملني داد  الالرملةي. 6.9مب ريى  2019وألةظألت يف  ن  
 

 
 مت تياذذة  وثةطنق  ني ال( غ  2021-2019يف وثوانالج وثعندي ث ألةظألت ال ن قت  ابثةل نن يف وثلرتة  وأل ذذنمهنن :1 وث ةل

 داد  الالرملةي المل الجل حت ني وثرألثةل وث(ةنين  الالملني 3.6ا 2.5

 3 516 539الذن ال ذذبو ا  2021ا  غ إمذنة قل ذذنن الالذنقذت ودتلذذنلةذذت وثذباثةذذت المل وثوانالج وثعذذندي ث ألةظألذذت يف  ذن   -9
   .نالالرملةة   وداد   

 
  ابثباد  واالرملةي  2021قل نن وثوانالج وثعندي ث ألةظألت ف   قيع وإلقلنق ثعن   :2وث ةل 

ال( غ   صذذذذذذذذذب   مت  نالالرملةة   وداد    3 516 539  2021االمل الصذذذذذذذذذل إمنة قل نن وثوانالج وثعندي ث ألةظألت يف  ن   -10
امت رةنثةف وأليظلني  المل وثل ت وثلةةت االمل ف ت وخلبالنن وثعنالت اوداذذذذذذذذذذذذذر ذذذذذذذذذذذذذن ملني   ثداد  الالرملةي  2 608 495

2019 2020 2021

مخصصات المنظمة 3,390,049 3,430,378 3,552,343

النفقات 3,394,066 3,328,196 3,516,539

2,500,000

2,600,000

2,700,000

2,800,000

2,900,000

3,000,000

3,100,000

3,200,000

3,300,000

3,400,000

3,500,000

3,600,000

دوالر أمريكي

خمصصات الربانمج العادي للمنظمة إىل االتفاقية الدولية مقارنة ابلنفقات

اف ت وأليظلي  المل وثل ت وثلةةت
1,710,907  وخلبالنن وثعنالت
49%

%897,58825 ودار ن ملي 

741  وث لر
0%

413,673  وثع يد
12%

 وثجلات وثرتمت وثرارملرملت ةة ت تبو ري
%258,4447 وثة(نتةت

 وثجلات هة ت تبو ري)وثرتمت وثلي ملت 
%124,1554  (وثة(نتةت ا ةت وألعنملري

111,031  تةنثةف الخرى

3%



CPM 2022/40 

4 

  ت تةنثةف وثع يد اوثرتمت وثرارملرملت  نالالرملةة   وداد    796 272  ت وث ذذلر اال( غ  نالالرملةة   وداد    741ال( غ  إقلنق
ال  وثريصةنن وثجلند ة  مل  متنشة نا  الخرى.داد  و الالرملةة ن   ت تةنثةف  111 031اوثرتمت وثلي ملت  فةألن القلق ال( غ 

 ثةل نن وثوانالج وثعندي ث ألةظألت. اللجل ال   نتيزملع   2 ةت وألنثةت  ملي د و با  

 2021حبسب نوع اإلنفاق )ابلدوالر األمريكي( لعام  للمنظمةنفقات الربانمج العادي  :2اجلدول 

 2021 2020 2019 نوع التكاليف
  1,710,907 1,951,156 1,806,832 اف ت وخلبالنن وثعنالتوأليظلي  المل وثل ت وثلةةت 

  897,588 717,355 694,099 ودار ن ملي 
  741 31,870 140,772 وث لر
  413,673 344,299 146,190 وثع يد

  258,444 92,990 258,596 وثرتمت وثرارملرملت ةة ت تبو ري وثجلات وثة(نتةت
  124,155 39,845 211,460 وثة(نتةت ا ةت وألعنملري وثرتمت وثلي ملت  هة ت تبو ري وثجلات 

  111,031 150,681 136,117 تةنثةف الخرى
  3,516,539 3,328,196 3,394,066 اجملموع

ل ثةل نن الالنقت ودتلنلةت وثباثةت المل وثوانالج وثعندي ف ذذذذذ  واق ذذذذذطت  3اوث ذذذذذةل  3امل(ني  و با   -11 وثريزمل  وأللجلذذذذذ 
تةنثةف وحليلألت اوإلدو ة االنقت ودتلنلةت وثباثةت خال  وث ذذذذذذذذذةيون وثثالن وألنضذذذذذذذذذةت  الب   غ الرياذذذذذذذذذط وثرئة ذذذذذذذذذةت.

امش ت ه ا وثرةنثةف تةظةم وجرألن نن هة ت تبو ري وثجلات وثة(نتةت  ال ةي  داد  الالرملةي يف وث ةت. 1.6مل ن    الن
 ملذذت  اوثرتمذذت وثرارملرملذذت  اوأليظلني اوألةرذذ  ا ةذذت وألذذنثةذذت اوعألي ذذت وألعةةذذت ابثرخطةط وداذذذذذذذذذذذذذذرتوتةجي  اوثرتمذذت وثلي 

وألؤلرني  اخبالنن ت بمي وثطعن   اتةنثةف وث ذذذلر حلضذذذي  ودجرألن نن  االجي  اليظلي وإلدو ة وثعنالت  ا أل ةنن 
وث ذذذذذرو  وثعنالت  اودتجلذذذذذندن  اوإلدو ة وألنثةت  اتةةيثيجةن وألع يالنن  وأليل  وإلثةرتاين االن شذذذذذن ه   ات ذذذذذجةل  الز 

 أبي ق ذذنط  ئة ذذي. نغري وألرت(طت خجلذذةجلذذ   واخرى وثرةنثةف امة   15ثربو ري وثجلذذات وثة(نتةت  لم وألعةن  وثباة 
وألع يالنن وأللجلذذذذذذ  ت يف  وقظراجيري متيملل جز  المل واق ذذذذذذطت وثرئة ذذذذذذةت  يواذذذذذذطت اليو د   ذذذذذذن  واالنقت اوأل ذذذذذذن مل   

 وال ن  وثرنثةت .

 )ابلدوالر األمريكي( 2021نفقات الربانمج العادي للمنظمة حبسب األنشطة الرئيسية لعام  :3اجلدول 

 2021 2020 2019 النشاط الرئيسي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت
  2,253,563 1,676,406 1,872,917 وحليلألتّوإلدو ةّودارتوتةجةت

  746,333 714,963 762,562 اض  وألعنملري

  516,642 936,827 758,587 وثرةلة تة ري 

  3,516,539 3,328,196 3,394,066 اجملموع

 ف   واق طت وثرئة ةت هي ت بملرون  يف  ني ت( ت وعنالة  هي قل  ن. وأليز  ت وثرةنثةف إ    الال ظت:
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 واالرملةي  ابثباد   2021قل نن وثوانالج وثعندي ث ألةظألت ف   واق طت وثرئة ةت ثعن   -3وث ةل 

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

ثالتلنلةت وثباثةت يف  وألرعبد و  نن وألنلت    غت لةألت وأل ذذنمهنن يف   ذذن  واالنقت 4لألن هي ال(ني  يف وث ذذةل  -12
  2021ايف  ن   .2020يف وألنئت ال ن قت   عن   85  الن  ثل ق ذذذذذذذذذذذذذذ(ت الالرملةة ن داد  و 643 475 الن لب ا 2021 ن  

 ثالتلنلةت وثباثةت. وألرعبد و  نن وألنلتالطروا الرعنلبة ال نمهنن إق   ن  واالنقت  ال  عتلب الت 

 
 2021- 2019وأل نمهنن يف   ن  واالنقت وألرعبد و  نن وألنلت ثالتلنلةت وثباثةت ال ن ل وثةل نن ث لرتة  :4وث ةل 

اترغ  الالنقت ودتلنلةت وثباثةت يف وثريج ه ابث ذذةر إق واطروا وألرعنلبة لنفت    ت ال ذذنمهنهتن يف   ذذن  واالنقت وألرعبد  -13
اإ  ت ك وأل ذذذذذذذذنمهنن وث ذذذذذذذذخةت ت ذذذذذذذذأل   نقت وخلنص ثالتلنلةت وثباثةت .و  نن وألنلت ثالتلنلةت وثباثةت    ذذذذذذذذن  واال

اإ   واطروا وألرعنلبة  وثباثةت أب  تياذذذذذذذذذذذذذ   قطنق لب وهتن اال  تيف ر خبالنن الفضذذذذذذذذذذذذذل إق واطروا وألرعنلبة. ثالتلنلةت
   ةت وثباثةت.الب ي ة إق اليوص ت ت بمي وأل نمهنن إق   ن  واالنقت يف ضي  وت  نع قطنق  رانالج  ألل ودتلنل

%2,253,56364 ودارتوتةجةت/وإلدو ة/وحليلألت

%746,33321  اض  وألعنملري

%516,64215  تة ري وثرةلة 

2019 2020 2021

المساهمات 1,242,706 756,434 643,475

النفقات 519,749 235,137 72,896

 -

 200,000

 400,000

 600,000

 800,000

 1,000,000

 1,200,000

 1,400,000

دوالر أمريكي
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 املسامهات يف حساب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة :4اجلدول 
 )ابلدوالر األمريكي( 2021لالتفاقية الدولية مقابل النفقات لعام 

 2021 2020 2019 2018-2004 املسامهات
 الارتوثةن

 
17,495 - 155,340  

 لةبو
 

- 180,525 181,388  
 آملرثةبو

 
113,766 170,937 - 

 فرق ن
 

284,091 - - 
 - - 150,000  قةيزمل ةبو

 - - 10,000  لةةةن
 م ي ملت لي اي

 
148,485 222,962 207,033  

 ايمل رو
 

200,401 - - 
وثيداين وألرابة واالرملةةتّالةظألت النملت وثة(نسن يف 

 الالرملةن وث ألنثة ت

 
205,000 175,000 100,000  

 - - 77,586  وألأل ةت وألرابة
  286- 7,010 35,882  الخرىالطروا 
  643,475 756,434 1,242,706 7,011,311 اجملموع

     
 2021 2020 2019 *2018-2004 النفقات حبسب نوع الكلفة

  17,661 99,335 17,352  وأليظلي  المل وثل ت وثلةةت اف ت وخلبالنن وثعنالت
  32,372 94,500 99,209  ودار ن ملي 

  786 2,831 47,073  وث لر
  983 37,885- 303,809  وثع يد

قل نن وثر غةل وثعنالت  وثرتمت وثرارملرملت اوثرتمت وثلي ملت 
 اغري ذثك 

 18,313 18,205 16,751  

  4,343 58,151 33,992  قل نن الخرى  تةنثةف د م وألةظألت  اغري ذثك 
  72,896 235,137 519,749 5,536,229 اجملموع

     
 2021 2020 2019 *2018-2004 النشاط الرئيسي*النفقات حبسب 

  72,896 235,137 130,369  وحليلألتّوإلدو ةّودارتوتةجةت
 - - 16,315  اض  وألعنملري
 - - 373,064  تة ري وثرةلة 

  72,896 235,137 519,748 5,536,229 اجملموع
      

  3,289,916 2,719,336 2,198,039 1,475,082 الرصيد

   ثر  ةل وثرجيع إثة ن.2018-2004مت م  وث ةيون وألنضةت   الال ظت:
  .ف   واق طت وثرئة ةت هي ت بملرون  يف  ني ت( ت وعنالة  هي قل  ن وأليز  ت * إ   وثرةنثةف
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 هيكل رصيد املبالغ املرّحلة يف حساب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية الدولية :5اجلدول 
 2022إىل  2021من 

 النشاط الطرف املتعاقد/املنظمة
 31الرصيد يف 

ديسمرب/كانون األول 
2021 

 لةبو

 ولت وث طرملتوارتوتةجةنن وث ر 
 وثرجن ة وإلثةرتاقةت

  جلات وثة(نتةت وإلثةرتاقةت ث   ندونوثإصبو  

73,683 
60,789 
31,546 

 85,484 وحلنااين وث(ارملت

جألي ت وثعألل وإلثةرتاقةت وألعةةت ا بة اض  وألعنملري  
  إبدو ة خمنطر وآلفنن

63,091 

ةت وألعةةت وإلثةرتاقعألل وثا بة اض  وألعنملري  جألي ت 
  ابثريجة نن ثر ةةم وألخنطر

47,319 

 71,023 وارتوتةجةنن وث رولت وث طرملت فرق ن

 71,023 وثلرملق وثلين وألعين مب رد الجلط انن وثجلات وثة(نتةت

وثةي  وثباة ث جلات  ّوث ةت وثباثةت ث جلات وثة(نتةت آملرثةبو
 وثة(نتةت

114,766 

 لي اي

 29,931 ا بة تة ري وثرةلة 
 19,934 وث( بو  وآلاةيملتتةنثةف الر 

 وث ةت وثباثةت ث جلات وثة(نتةت
  ةت وثرةلة  اتةألةت وث ب ون 

 وحليلألت

137,195 
100,000 
70,000 

 56,408 إصبو  وث  ندون وإلثةرتاقةت ث جلات وثة(نتةت
الةظألت النملت وثة(نسن يف الالرملةن وث ألنثة تّوثيداين 

 االرملةةتوألرابة و
 46,492 وحلنااين وث(ارملت

  

 ايمل رو
 50,000 وارتوتةجةنن وث رولت وث طرملت

 37,869 وآلفنن وثةنش ت
  

 77,586 وث ةت وثباثةت ث جلات وثة(نتةت وألأل ةت وألرابة
اليت قام  2020لعام أرصدة األموال غري املخصصة 

 رمايو/أايمكتب اهليئة بتخصيصها مبوجب قرار يف 
2021  

   

 ش(ةنن خمروون وثر خة، 
وثرتخة، ث  ة نن ابصنذ إجرو ون الرجل ت ابثجلات 

 وثة(نتةت 
 اليود وثرب مل  وخلنصت   جةت اض  وألعنملري
 حت ني الدوة ت ةةم لب ون وثجلات وثة(نتةت 

 وث(يو ت وثباثةت ث جلات وثة(نتةتحت ني 
 حمر    ألي  

 الخجلنئي يف جن  ودتجلندن

 ا بة اض  وألعنملري
 ا بة اض  وألعنملري
 ا بة اض  وألعنملري
 ا بة تة ري وثرةلة 

 
 فرملق وثب م اوثرةنالل
 فرملق وثب م اوثرةنالل
 فرملق وثب م اوثرةنالل

40,000 
20,000 

 
30,000 

110,000 
 

200,000 
80,000 
87,066 
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يف الن ملرع ق  االم وألرابة وثباة ث ايا(تالرلز و د م
 ابث  ندون وإلثةرتاقةت ث جلات وثة(نتةت

 2021األموال غري املخصصة من عام 
 األموال غري املخصصة من األعوام السابقة

 وث  ندون وإلثةرتاقةت ث جلات وثة(نتةت
 

60,000 
 
 

797,344 
621,367 

 
 3,289,916  اجملموع )دوالر أمريكي(

 
  .2022إق  2021هةةل  صةب وأل(نثغ وألر   ت المل  5اتيخة ن ث ألزملب المل وث لنفةت اوأل ن ثت  مل ظ ر و با   -14

 
 مشاريع االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت -4

  2021ابثرلجلذذذذذذذذذةل ال ذذذذذذذذذن مل  ودتلنلةت وثباثةت  و ن ملت يف  ن   6ابداذذذذذذذذذرةند إق تيصذذذذذذذذذةنن  ةت وألنثةت  مل(ني  و با   -15
  وثيت قل هتن الالنقت ودتلنلةت وثباثةت يف وثلرتة 2021دمل ذذذذذذذذذذذذذألوّلنقي  واا   31االةزوقةنهتن اقل نهتن اال صذذذذذذذذذذذذذذبهتن  يف 

اإق جنق    ذذذذذذذذذذذذذذن  واالنقت وألرعبد و  نن وألنلت ثالتلنلةت وثباثةت    ذذذذذذذذذذذذذذن  واالنقت وخلنص  .2017-2021
اث ب لنالت واالنقت  ثةت الاذذناذذةت اق ذذطت حمبدة ت ي  نن الالنقت ودتلنلةت.ثالتلنلةت وثباثةت   تيف ر ه ا وأل ذذن مل  اليو د الن

اثةل ال ذذذذذذراع هبا  .أليظلني وثلةةني وألعناقنيث  روالج اقالقت  إبدو ة اذذذذذذرت ال ذذذذذذن مل  ثالتلنلةت وثباثةت 2021يف  ن  
ودتلنلةت وثباثةت  رةلة  مة  واق ذذذذذذذذذذذذطت ات رز  الالنقت  ثالتلنلنن وألوالت. نمت  تةلة  مة  وألةزوقةنن اف   خنص  ه  الب 

 ضألمل قطنق وأل راع اوألةزوقةت ال ثك ابثيفن  مبرط (نن  ف  وثر ن ملر.

 مشاريع االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت اليت قامت :6اجلدول 
 2021أمانة االتفاقية الدولية بتنفيذها يف عام 

ت ث أل ذذذنمهنن وث ذذذخة ت وثيت لبالر ن واطروا وألرعنلبة اوألةظألنن وألعةة  اتعر  الالنقت ودتلنلةت وثباثةت  مل ت بملرهن  -16
اإ   إق ال ذذذذذذذذن مل  ودتلنلةت وثباثةت اوثيت ت ذذذذذذذذأل  االنقت ودتلنلةت وثباثةت  رعزملز لب وهتن ات بمي خبالنن الفضذذذذذذذذل.

إق  ولةت وثباثةت قظر  ت الب ية إق اليوصذذذذذ ت ت بمي وأل ذذذذذنمهنن يف ال ذذذذذن مل  ودتلناوألةظألنن وألعةة   وألرعنلبةواطروا 
 تزوملب ط (نن واالنقت.

 اسم املشروع
اجلهة 
 املاحنة

احلالة يف 
31 

 ديسمرب/
كانون 
 األول
2021  

 اتريخ البدء
اتريخ 
 االنتهاء

 امليزانية
النفقات 
 السابقة

الرصيد يف  
31 

 ديسمرب/
كانون 

  األول
2021 

 النفقات
 2021لعام 

   مشاريع االحتاد األورويب
د م ودحتند واا ايب ثالتلنلةت وثباثةت ثيلنملت 

  /EC0GCP/GLO/25وثة(نسن  

ودحتند 
 واا ايب

 842,434 125,792 87,330 1,055,556 31/12/2022 01/01/2020 انشط

ال راع قظن  وارعروض اد م تةلة  ودتلنلةت 
اثةت ثيلنملت وثة(نسن وثب
 GCP/GLO/877/EC  

ودحتند 
 واا ايب

 انشط
01/02/2018 31/05/2022 734,715 370,078 78,113 286,524 

 د م وإلطن  ودارتوتةجي

(GCP/GLO/040/EC) 

ودحتند 
 واا ايب

 انشط
01/07/2020 30/06/2023 1,029,989 45,549 61,472 922,968 
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           مشاريع أخرى

 (MTF/GLO/336/STF) الن  عب ودالرثن 

الرفق اض  
وألعنملري 
اتةألةت 
 وثرجن ة

 172,076 87,023 309,867 568,966 30/06/2021 01/07/2018 الغ ق

 ال راع وثرعنا   ني   بو  و ةي  ال  وثجلني

GCP/INT/291/CPR)  828,078 100,337 1,079,126 2,007,541 31/12/2023 24/02/2017 انشط وثجلني 

ت ةةم وث ب ون يف جن  وثجلات وثة(نتةت يف 
  )/F-WBK/478GCP/GLO(قة(ن  

وث(ةك 
 وثباة

 14,090 28,870 0 42,960 30/06/2022 22/01/2021 انشط

           االنتداب وبرامج املوظفني الفنيني املعاونني

ازو ة وثز و ت اوثغنابن اوثثراة  وقربو 
 وث ألةةت يف وثةناب 

(GCPT/GLO/102/JPN) 

 803,882 181,314 20,984 1,006,180 30/09/2025 01/10/2020 انشط وثةناب 

  رانالج وأليظلني وثلةةني وألعناقني

(GCPA/INT/489/FIN) 
 126,427 95,530 99,470 321,427 10/09/2021 15/04/2020 الغ ق فة ةبو

  رانالج وأليظلني وثلةةني وألعناقني

(GCPA/INT/346/CPR) 
 58,169 26,574 320,384 405,127 02/03/2021 03/09/2018 الغ ق وثجلني

 4,054,648 785,025 2,332,788 7,172,461         اجملموع )ابلدوالر األمريكي(

 

 ة )غري املالية( لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتتاملسامهات العينيّ  -5
 2021ة )غري املالية( اليت قدمتها االتفاقية الدولية إىل أمانة االتفاقية الدولية يف عام املسامهات العينيّ  :7اجلدول 

الطرف 
 املتعاقد/املنظمة

 النشاط
 )جمال العمل(

 نوع املسامهة )وقت املوظفـني، دعم االجتماعات(
 املقّدر املبلغ

ابلدوالرات 
  األمريكية

ش(ةت ودتلنلةت وثباثةت  القرةغيو ااب  يدو
 ثيلنملت وثة(نسن

  5,000 ثةن مليبةط ت ود م وجرألن نن    ت وثعألل وإلل ةألةت ثالتلنلةت وثباثةت أل

هة ت النملت وثة(نسن يف 
 آاةن اوحملةط وةندئ

ش(ةت ودتلنلةت وثباثةت 
  5,000 د م وجرألن نن    ت وثعألل وإلل ةألةت ثالتلنلةت وثباثةت آلاةن ثيلنملت وثة(نسن

  100,000 الت اليظَلني وقةني اق طت إصبو  وث  ندون وإلثةرتاقةت ث جلات وثة(نتةت  وثرجن ةتة ري  الارتوثةن

وع س وافرمل ي ث جلات 
وثة(نتةت وثرن   ثالحتند 

 وافرمل ي

ش(ةت ودتلنلةت وثباثةت 
 ثيلنملت وثة(نسن

  5,000 فرمل ةند م وجرألن نن    ت وثعألل وإلل ةألةت ثالتلنلةت وثباثةت ا

 اض  وألعنملري وثووزملل

  وخلوو  جألي نن  ألل  ا وحليلألت يف جن ألل ا بة اض  وألعنملري تع
 عض  ةيد اض    ا واتيليدن وثر خة،وألعين  افرملق وخلوو  وثلين 

ثالتلنلةت وثباثةت وا ألن  وألرع  ت ابثرةألةت يف وإلطن  ودارتوتةجي جبا  
وألعنملري يف إطن  جألي ت وثرتلةز  ا بة اض  ثب م الملض نا . ثيلنملت وثة(نسن

 وثرن عت ث  ة ت اوألعةةت  رغري وألةنخ اال نئل وثجلات وثة(نتةت.

160,000  

النثت وثجلات وثز و ةت 
ااالالت واغ ملت يف 

  وثةن مليب

ش(ةت ودتلنلةت وثباثةت 
 ثيلنملت وثة(نسن

  5,000 ثةن مليبةط ت ود م وجرألن نن    ت وثعألل وإلل ةألةت ثالتلنلةت وثباثةت أل

 جألي ت واقبملز
ش(ةت ودتلنلةت وثباثةت 

 ثيلنملت وثة(نسن
ثالتلنلةت وثباثةت  ودفرتوضةت د م وجرألن نن    ت وثعألل وإلل ةألةت

 االرملةن وثالتةةةت اترمت اليود    ت وثعألل وإلل ةألةت إق وث غت وإلا(نقةت
6,000  
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الطرف 
 املتعاقد/املنظمة

 النشاط
 )جمال العمل(

 نوع املسامهة )وقت املوظفـني، دعم االجتماعات(
 املقّدر املبلغ

ابلدوالرات 
  األمريكية

 تة ري وثرجن ة لةبو
ش ر و االن ملرت(ط  12يف وألنئت  ألبة  100وإلثةرتاقةت  الت الة  ق وثرجن ة 
  200,000  ه المل الر وأليظف

 تة ري وثرجن ة وثجلني
العين اباق طت وألرجل ت ابث  ندون يف وألنئت   25  اليظف او بالت 

  25,000 وإلثةرتاقةت ث جلات وثة(نتةت

وأل رتلت  ةت ودتجلن  
  ني الا ااب االفرمل ةن

اوث(ار وثةن مليب اوحملةط 
 وةندئ

 تة ري وثرةلة 

  10,000 ترمت مثنقةت الدثت خنصت ابدتلنلةت وثباثةت ثيلنملت وثة(نسن إق وث غت وثلرق ةت

اليظف ثرارملر اليود وثرب مل  وخلنصت  با ون وثرع  م وإلثةرتاقةت  مل الت 
 حت ةل خمنطر وآلفنن اش ندون وثرجلبملر

5,000  

  5,000 ة ا وثبا ون  إل بود وثة خت وإلثةرتاقةتالت اليظف 

 وألة ةك
ش(ةت ودتلنلةت وثباثةت 

 ثيلنملت وثة(نسن
ثالتلنلةت وثباثةت ودفرتوضةت د م وجرألن نن    ت وثعألل وإلل ةألةت 

  5,000 االرملةن وثالتةةةت

 ةت وثجلات وثة(نتةت يف 
 وألخراط و ةييب

ش(ةت ودتلنلةت وثباثةت 
 وثة(نسنثيلنملت 

ثالتلنلةت وثباثةت ودفرتوضةت د م وجرألن نن    ت وثعألل وإلل ةألةت 
  5,000 االرملةن وثالتةةةت

العين اباق طت وألرجل ت ابث  ندون يف وألنئت   25  اليظف او بالت  تة ري وثرجن ة م ي ملت الجلر وثعر ةت
  25,000 وإلثةرتاقةت ث جلات وثة(نتةت

العين اباق طت وألرجل ت ابث  ندون يف وألنئت   25  او ب اليظفالت  تة ري وثرجن ة شة ي
  25,000 وإلثةرتاقةت ث جلات وثة(نتةت

الةظألت النملت وثة(نسن 
الا ااب اوث(ار  يف

 وألرياط

ش(ةت ودتلنلةت وثباثةت 
 ثيلنملت وثة(نسن

د م وجرألن نن    ت وثعألل وإلل ةألةت ثالتلنلةت وثباثةت اا ااب اآاةن 
  5,000 وثياطت

 تة ري وثرجن ة وألليضةت واا ا ةت
العين اباق طت وألرجل ت ابث  ندون يف وألنئت   25  اليظف او بالت 

  25,000 وإلثةرتاقةت ث جلات وثة(نتةت

 الةر  وألةظألت يف لةةةن
ش(ةت ودتلنلةت وثباثةت 

 ثيلنملت وثة(نسن
  5,000 د م وجرألن نن    ت وثعألل وإلل ةألةت ثالتلنلةت وثباثةت افرمل ةن

الةر  وألةظألت وإلل ةألي 
 افرمل ةن

ش(ةت ودتلنلةت وثباثةت 
 ثيلنملت وثة(نسن

  5,000 د م وجرألن نن    ت وثعألل وإلل ةألةت ثالتلنلةت وثباثةت افرمل ةن

الةر  وألةظألت وإلل ةألي 
 اا ااب 

ش(ةت ودتلنلةت وثباثةت 
 ثيلنملت وثة(نسن

ثالتلنلةت وثباثةت اا ااب اآاةن د م وجرألن نن    ت وثعألل وإلل ةألةت 
  5,000 وثياطت

الةر  وألةظألت وإلل ةألي 
 ث  رق وادىن

ش(ةت ودتلنلةت وثباثةت 
 ثيلنملت وثة(نسن

د م وجرألن نن    ت وثعألل وإلل ةألةت ثالتلنلةت وثباثةت ث  رق وادىن 
  امشن  الفرمل ةن

5,000  

الةر  وألةظألت وإلل ةألي 
 وثلر ي ث (ار وثةن مليب

ش(ةت ودتلنلةت وثباثةت 
  5,000 ثةن مليب ةط ت ود م وجرألن نن    ت وثعألل وإلل ةألةت ثالتلنلةت وثباثةت أل ثيلنملت وثة(نسن

 تة ري وثرةلة  فرق ن
يف وألنئت   50  المل ملةنملرّلنقي  وثثنين إق مليقةيّ زملرو الت اليظف او ب 

 اإصبو  وث  ندون وإلثةرتاقةت ث جلات وثة(نتةت تة ري وثرةلة المل الجل 
30,000  
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الطرف 
 املتعاقد/املنظمة

 النشاط
 )جمال العمل(

 نوع املسامهة )وقت املوظفـني، دعم االجتماعات(
 املقّدر املبلغ

ابلدوالرات 
  األمريكية

  لةةةن
 تة ري وثرجن ة

العين اباق طت وألرجل ت ابث  ندون يف وألنئت   25  اليظف او بالت 
  25,000 وإلثةرتاقةت ث جلات وثة(نتةت

ش(ةت ودتلنلةت وثباثةت 
  5,000 وثباثةت افرمل ةند م وجرألن نن    ت وثعألل وإلل ةألةت ثالتلنلةت  ثيلنملت وثة(نسن

 ث(ةن 
ش(ةت ودتلنلةت وثباثةت 

 ثيلنملت وثة(نسن
  5,000 د م وجرألن نن    ت وثعألل وإلل ةألةت ثالتلنلةت وثباثةت ث  رق وادىن

 م ي ملت اليثبافن
ش(ةت ودتلنلةت وثباثةت 

 ثيلنملت وثة(نسن
اا ااب اآاةن ل ةألةت ثالتلنلةت وثباثةت وإلعألل وثد م وجرألن نن    ت 

  5,000 وثياطت

وألةظألت وثباثةت ودل ةألةت 
ثيلنملت وثة(نسن اوثجلات 

 وحلةيوقةت

ش(ةت ودتلنلةت وثباثةت 
 ثيلنملت وثة(نسن

ثالتلنلةت وثباثةت  ودفرتوضةت د م وجرألن نن    ت وثعألل وإلل ةألةت
  5,000 االرملةن وثالتةةةت

الةظألت النملت وثة(نسن 
 يف وحملةط وةندئ

ش(ةت ودتلنلةت وثباثةت 
 ثيلنملت وثة(نسن

د م وجرألن نن    ت وثعألل وإلل ةألةت ثالتلنلةت وثباثةت  ةي  غر  
  5,000 وحملةط وةندئ

 م ي ملت لي اي
ش(ةت ودتلنلةت وثباثةت 

  5,000 د م وجرألن نن    ت وثعألل وإلل ةألةت ثالتلنلةت وثباثةت آلاةن ثيلنملت وثة(نسن

وألرابة وثيداين 
 واالرملةةت

ش(ةت ودتلنلةت وثباثةت 
 ثيلنملت وثة(نسن

د م  المل الجلاةت او بة يف وألنئت  ألبة  100الت اليظف او ب  
وألي اقت  مل وث ةت وثباثةت ث جلات  ق طتالق طت وحليلألت اودتجلندن اوا

 وثة(نتةت االق طت وث (ةنن
160,000  

العين اباق طت وألرجل ت ابث  ندون يف وألنئت   50  اليظف او بالت  تة ري وثرجن ة
  000,100 وإلثةرتاقةت ث جلات وثة(نتةت

  991,000 اجملموع )ابلدوالر األمريكي(

 
ات ة ل  .داد  الالرملةيالثف  990  ت  ت الالنقت ودتلنلةت وثباثةت ال نمهنن  ةةة ت   غت لةألر ن  يوة 2021ايف  ن   -17

 ت بملر ث رةنثةف وألرتت(ت   ت وألنلني وأل نمهني.لةألت وأل نمهنن وثعةةةت الفضل 
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 املسامهات والنفقات اخلاصة ابلسنة الدولية للصحة النباتية -6
وثريزمل   8 ةن    ت وثط   وث ي ت ب   ه ال ب واطروا وألرعنلبة خال  وثبا ة وثرو عت   ذذذذذذذذذذرة ث  ة ت  مل(ني  و با   -18

 .2021-2015وأللجل ل ث أل نمهنن اوثةل نن وألرع   ت ابث ةت وثباثةت ث جلات وثة(نتةت ث لرتة 

 2021-2015تفاصيل املسامهات والنفقات اخلاصة ابلسنة الدولية للصحة النباتية للفرتة  :8اجلدول 
 2021 2020 2019 2018 2021-2015 املسامهات

  167,227 220,937 404,909 80,000 167,227 املاحنةحساب األمانة املتعدد اجلهات  -1
 - - 17,495 - - الارتوثةن
 - - 142,046 - - فرق ن
  27,352 170,937 56,883 - 27,352 آملرثةبو

  9,875 - - - 9,875 ودحتند وثباة ث ( ا 
    - - 10,000 - - لةةةن

  60,000 50,000 98,485 50,000 60,000 *م ي ملت لي اي
وثيداين وألرابة واالرملةةتّالةظألت النملت وثة(نسن يف 

  70,000 - 80,000 30,000 70,000 الالرملةن وث ألنثة ت

 - - - - - **وألأل ةت وألرابة

 - - - - 100,000 الصني )املشروع املشرتك بني املنظمة والصني( -2

 - 220,937 404,909 80,000 267,227 اجملموع
      

 2021 2020 2019 2018 2017-2015 نوع الكلفةالنفقات حبسب 

  71,695 111,479 - - - وأليظلي  المل وثل ت وثلةةت اف ت وخلبالنن وثعنالت
  54,010 154,354 122,623 70,190 - ودار ن ملي 

    - 700 22,085 29,979 34,521 وث لر
  983 3,389 7,041  908 وثع يد

وثرارملرملت اوثرتمت وثلي ملت قل نن وثر غةل وثعنالت  وثرتمت 
  32,408 19,269 3,236 7,821 5,797 اغري ذثك 

  21,825 65,074 9,986 6,536 2,474 قل نن الخرى  تةنثةف د م وألةظألت  اغري ذثك 

  180,921 354,265 164,971 114,526 43,700 اجملموع
      

 2021 2020 2019 2018 2017-2015 النفقات حبسب ميزانية السنة الدولية للصحة النباتية*

  76,212 196,061 67,095 74,401 - وأليو د وث( رملت المل وأليظلني اغري وأليظلني
  28,292 5,811 25,483 31,778 37,555 ودجرألن نن اوا بون

  76,416 152,393 72,393 8,347 6,145 وثريوصل اوثب ية

  180,921 354,265 164,971 114,526 43,700 وعأليع
       

  114,689 295,611 428,939 189,001 223,527 ***الرصيد )ابلدوالر األمريكي(

 إثة ن.   ثر  ةل وثرجيع2017-2015مت م  وث ةيون وألنضةت   الال ظت:
 وثة(نتةتإق الةزوقةت وألؤمتر وثباة ث جلات داد  و الالرملةة ن  40 162  ةألت  2020مت ق ل جز  المل وأل نمهنن ثعن  * 

 إق الةزوقةت وألؤمتر وثباة ث جلات وثة(نتةتداد  و الالرملةة ن  77 586  ةألت  2019** مت ق ل ال نمهت لنال ت ثعن  
إق الةزوقةيت وثةي  وثباة ث جلذذذات وثة(نتةت داد  و الالرملةة ن  114 689*** مبيج  لرو  وث جةت وثريجة ةت ث  ذذذةت وثباثةت ث جلذذذات وثة(نتةت  اذذذةرم ق ل  صذذذةب 

 اوث ةت وثباثةت ث جلات وثة(نتةت
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 فاق اآلاخلالصة و  -7

المل وثوانالج وثعندي ث ألةظألت ذثك ال   را ذذذذذمل  لضذذذذذل وثرأليمللدتلنلةت وثباثةت ال ذذذذذر ر املوإ   وثيضذذذذذ  وألنة االنقت  -19
ال ةي   1خمجلذجلذنن فرتة وث ذةرني االنقت ودتلنلةت وثباثةت مب بو   2019ج س وألةظألت زود يف دمل ذألوّلنقي  واا  

اثةمل يف ظل  وثط (نن وألرزوملبة اباذذذذذذذرألرو  المل جنق  هة ت تبو ري  .2021-2020فرتة وث ذذذذذذذةرني  الة  داد  الالرملةي
وثجلذذذذذذذذذذذات وثة(نتةت  فإ  قطنق  رانالج  ألل الالنقت ودتلنلةت وثباثةت آخ  يف ودت ذذذذذذذذذذذنع املة(غي زايدة وثب م وحلنة المل 

  الالنقت ودتلنلةت وثباثةت المل تةلة   رانالج  أل  ن   ت لي ال ربو .خن ج وألةزوقةت ثر (ةت ط (نن وةة ت اثةي ترألةمل 
ت وثيت اذذذذذذذذنقبن  رانالج  أل  ن  ات عر  الالنقت ودتلنلةت وثباثةت  مل والرةنهنن  ألة  واطروا وألرعنلبة اوألةظألنن وألعةة   -20

 وثبا ةت إق وثرع ب  خال  لألن تب ي واالنقت واطروا وألرعنلبة اوألةظألنن وألعةة   .2021ق باي  الا  ةةةن   يف  ن  
 ا ب م ال ألت ودتلنلةت وثباثةت. 2022ث  ة ت   ر بمي ال نمهنهتن ثعن   ة  ر  وث ندات


