
 CPM 2023/33 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 من جدول األعمال 1-16البند  2022التقرير املايل لعام 
 

 12من  1الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 هيئة تدابري الصحة النباتية

 الدورة السابعة عشرة

 2022التقرير املايل ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت لعام 
 من جدول األعمال 1-16البند 

 (النبااتتأمانة االتفاقية الدولية لوقاية من إعداد )
 

 وجزامل -1

ديسمرب/ كانون  31للسنة املنتهية يف )االتفاقية الدولية( تقدم هذه الوثيقة التقرير املايل ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  [1]
من ميزانية الربانمج العادي ملنظمة األغذية والزراعة  2020. وهي تتضمن الكشوف املالية للموارد املتاحة يف عام 2022األول 

 ومن املوارد من خارج امليزانية يف حساب أمانة االتفاقية الدولية اليت قامت أمانة االتفاقية الدولية إبدارهتا خالل الفرتة املشمولة
 .ابلتقرير

عن جلنة املالية التابعة ملكتب هيئة تدابري ال ييييييييي ة وقد مّت إعداد التقرير املايل وفق اخلطوط التوجيهية والتوصييييييييييات ال يييييييييادرة  [2]
النباتية. ويشمل التقرير من ى ميتد على ثالث سنوات ابلنسبة إىل مجيع األرقام، وم در متويلها )الربانمج العادي واملوارد من 

 .ل مالية إضافيةخارج امليزانية( وتف ياًل للموارد من خارج امليزانية حبسب فرتة املشاريع. كما يتم تضمني تفاصي
ا،  ييا يف  ليي  8 608 788، بلغ إمجييايل املوارد املتيياحيية ألمييانيية االتفيياقييية الييدولييية مييا قيمتيي  2022ويف عييام  [3]  دوالرًا أمريكيييً

دوالرًا أمريكًيا من املوارد من خارج ميزانية االتفاقية  5 100 055دوالرًا أمريكًيا من الربانمج العادي للمنظمة و 3 508 733
النفقات اإلمجالية من موارد الربانمج العادي واملوارد  . وبلغت1الدولية )االشيييييييييييرتاكات واملبالغ املرّحلة(، كما يظهر يف اجلدول 

دوالرًا  3 309 136ن ضييييييييييييييمنها دوالرًا أمريكًيا، م 5 864 741ما قيمت   2022من خارج امليزانية على حٍد سييييييييييييييوا  يف عام 
من املوارد املتياحية من خيارج ميزانيية االتفياقيية اليدوليية  دوالرات أمريكيية 2 555 605أمريكيًيا من الربانمج العيادي للمنظمية و

  .1كما يظهر يف اجلدول 
خالهلا، ميكن ترحيل  ويف حني أّن موارد الربانمج العادي للمنظمة تتاح فقط لالسيييييييتلدام خالل فرتة السييييييينتني اليت    ييييييي   [4]

املوارد من خارج ميزانية االتفاقية الدولية إىل السينة التالية، رهًنا يية شيروط تنّ  عليها االتفاقات  ات ال يلة بشيملن املشياريع 
وارد وحسيياب األمانة. وابلتايل، ف ن الفارب بني املوارد املتاحة والنفقات يف الفرتات اّّددة ي عزب بشييكل أسيياسييي إىل ترحيل امل

 .من خارج ميزانية االتفاقية الدولية اليت بقيت متاحة لإلنفاب خالل السنة التالية
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 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 12من  2الصفحة 

 ابلدوالر األمريكي 2022املوارد املالية اإلمجالية ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت لعام  -1اجلدول 
 النفقات )ابلدوالر األمريكي( املوارد املتاحة )ابلدوالر األمريكي(

ميزانية الربانمج  السنة
 العادي للمنظمة

حساابت أمانة االتفاقية 
الدولية من خارج 
امليزانية )املسامهات 

املتاحة  واملوارد
للمشاريع واملبالغ 

  املرّحلة(

ميزانية الربانمج  اجملموع
 العادي للمنظمة

حساابت أمانة 
االتفاقية الدولية 
من خارج 
 امليزانية

 اجملموع

2020  3 430 378   5 053 547   8 483 925   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  

2022  3 508 733   5 100 055   8 608 788   3 309 136   2 555 605   5 864 741  

 
التفاقية الدولية لوقاية لاملتعدد اجلهات املاحنة حسيييييييييييييياب األمانة ونتيجًة جلهود تعبئة املوارد واإلدارة املالية السييييييييييييييليمة، يبقى  [5]

قد بلغت  2023إىل عام  2022)كانت املبالغ املرّحلة من عام  ( يف فائضحساب األمانة اخلاص ابالتفاقية الدوليةالنبااتت )
دوالرًا أمريكًيا(. ويف  3 625 440والبالغة  2022إىل عام  2021ًيا مقارنًة ابملبالغ املرّحلة من عام دوالرًا أمريك 3 358 597
لوقاية  التفاقية الدوليةاملتعدد اجلهات املاحنة لحسييييييييييياب األمانة ، قدمت مخسييييييييييية أةراف متعاقدة مسيييييييييييا ات يف 2022عام 

 .(3ر اجلدول )حساب األمانة اخلاص ابالتفاقية الدولية( )انظالنبااتت 
مليون دوالر أمريكي عينييية )غري مييالييية(.  1.2 ، تلقييت أمييانيية االتفيياقييية الييدولييية لوقيياييية النبييااتت مييا يقرب من2022ويف عييام  [6]

 .(6وتشّكل قيمة املسا ات العينية أفضل تقدير للتكاليف املرتتبة على املاحنني املسا ني. )اجلدول 
ما يتعلق  وارد الربانمج العادي واملوارد من خارج امليزانية على حٍد  يف 2022وقد مّت تطبيق ميزانية أمانة االتفاقية الدولية لعام  [7]

ط اليت جرب عرضييها خالل الدورة السييادسيية عشييرة 2022سييوا   ا يتفق مع طخطة عمل أمانة االتفاقية الدولية وميزانيتها لعام 
 (.2022للهيئة )عام 

  وإّن اهليئة مدعوة إىل القيام  ا يلي: [8]
 ؛2022ابلتقرير املايل ألمانة االتفاقية الدولية لعام  اعلمً  اإلحاةة (1)
حلسييييييييياب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية الدولية )حسييييييييياب األمانة اخلاص  2022التقرير املايل لعام  اعتمادو (2)

 (؛3الدولية( )اجلدول  التفاقيةاب
األةراف املتعاقدة على املسا ة يف حساب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية الدولية )حساب األمانة  يعجتشو (3)

 ( ويف مشاريع االتفاقية الدولية، ويفّضل أن تكون املسا ة على أساس مستمر؛الدولية التفاقيةاباخلاص 

 .2022األةراف املتعاقدة اليت سا ت يف برانمج العمل اخلاص يمانة االتفاقية الدولية يف عام  شكرو (4)



 CPM 2023/33 2022التقرير املايل لعام 
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 الربانمج العادي للمنظمة -2

ا دوالرً  3 508 733، بلغت موارد الربانمج العادي للمنظمة املل يييي يييية ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 2022 عام يف [9]
 للفرتةوبرانمج العميييل وامليزانيييية  2025-2022 للفرتة لللطييية املتوسييييييييييييييطييية األجييل )املراجعييية(ا (، وفقيييً 1ا )الشييييييييييييييكيييل أمريكييييً 
 2023-2022اليت وضييييييييييييييعها املدير العام )وحددت ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت لفرتة السيييييييييييييينتني  2024-2025

 .ماليني دوالر أمريكي( 6.9 ستوب 
 

 
ماليني دوالر أمريكي  3.6و 2.5)مت توسيع النطاب بني مبلغ  2022-2020املسا ات يف الربانمج العادي للمنظمة مقارنةً ابلنفقات يف الفرتة  -1الشكل 

 (من أجل حتسني التمثيل البياين
 

دوالرًا  3 309 136مييا مقييداره  2022وبلغ إمجييايل نفقييات أمييانيية االتفيياقييية الييدولييية من الربانمج العييادي للمنظميية يف عييام  [10]
 أمريكًيا.

2020 2021 2022
خم  ات املنظمة 3,430,378 3,552,343 3,508,733
النفقات 3,328,196 3,516,539 3,309,136
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 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 12من  4الصفحة 

 
 )ابلدوالر األمريكي( 2022نفقات الربانمج العادي للمنظمة حبسب نوع اإلنفاب لعام  -2الشكل 

 
ا(، مّت رصييييييييييييييييد مبلغ 3 309 136) 2022ومن أصييييييييييييييييل إمجيييايل نفقيييات الربانمج العيييادي للمنظمييية يف عيييام  [11]  دوالرًا أمريكييييً

دوالر أمريكي لتكاليف املوظفني )من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة واالسييييييييييتشيييييييييياريني(، ومت إنفاب مبلغ  2 462 283
دوالرًا أمريكًيا على تكاليف العقود والرتمجة الت ريرية والرتمجة الفورية،  476 568دوالرًا أمريكًيا على السفر ومبلغ  224 580

على تكاليف أخرب. ومتاشيييييييييييًيا مع التوصييييييييييييات ال يييييييييييادرة عن جلنة املالية، يورد  ةأمريكي اتدوالر  145 705فيما أنفق مبلغ 
  . توزيًعا مفّ اًل لنفقات الربانمج العادي للمنظمة.2 اجلدول

  2022نفقات الربانمج العادي للمنظمة حبسب نوع اإلنفاق )ابلدوالر األمريكي( لعام  -2اجلدول 
 2022 2021 2020 كلفةنوع ال

 1 767 683 1 710 907 1 951 156 املوظفون من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

 694 600  897 588 717 355 االستشاريون

 224 580 741 31 870 السفر

 6 666 413 673 344 299 العقود

 270 902 258 444 92 990 الرتمجة الت ريرية هليئة تدابري ال  ة النباتية

 199 000 124 155 39 845 الرتمجة الفورية )هيئة تدابري ال  ة النباتية وجلنة املعايري(

 145 705 111 031 150 681 تكاليف أخرب

  3 309 136  3 516 539  3 328 196 اجملموع

 
  

فئة املوظفون من الفئة الفنية و 
اخلدمات العامة، 

1,767,683 ,54%

االشتشاريون، 
694,600 ,21%

%7, 224,580السفر، 

%0, 6,666, العقود، 
ية، الرتمجة الت ريرية هليئة تدابري ال  ة النبات

270,902 ,8%

، (جلنة املعايري)الرتمجة الت ريرية 
199,000 ,6%

تكاليف أخرب، 
145,705 ,4%
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 حساب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت -3

 ، بلغت مسيييييييا ات حسييييييياب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت3 كما هو موضيييييييك يف الشيييييييكل [12]
، قدمت 2022. ويف عام 2021مقارنة بعام  يف املائة 11، وهو ما ميثل زايدة بنسييييييبة 2022ا يف عام ا أمريكيً دوالرً  712 159

 .املاحنة لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت مخسة أةراف متعاقدة مسا ات يف حساب األمانة املتعدد اجلهات

 
 2022-2020املسا ات يف حساب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية الدولية مقابل النفقات للفرتة  .3الشكل 

 
وترغب أمانة االتفاقية الدولية يف التوّج  ابلشيييييييييييكر إىل األةراف املتعاقدة كافًة على مسيييييييييييا اهتا يف حسييييييييييياب األمانة املتعدد  [13]

تل  املسييييا ات السييييلية تسييييمك لالتفاقية  التفاقية الدولية(. وإنّ اباجلهات املاحنة لالتفاقية الدولية )حسيييياب األمانة اخلاص 
ع نطاب قدرا هتا وأن توفّر خدمات أفضييييل إىل األةراف املتعاقدة. وإّن األةراف املتعاقدة مدعّوة إىل مواصييييلة الدولية ين توسييييّ

 .تقدمي املسا ات إىل حساب األمانة يف ضو  اّتساع نطاب برانمج عمل االتفاقية الدولية
 2022املسامهات يف حساب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية الدولية مقابل النفقات لعام  -3اجلدول 

 2022 2021 2020 2019-2004 املسامهات

 أسرتاليا
 

 -     340 155   -    

 كندا
 

 525 180   388 181   724 149  

 يرلنداآ
 

 937 170   -     765 140  

 فنلندا
 

 -     -     258 32  

  160 000   207 033   222 962   مجهورية كوراي

الوالايت املت دة األمريكية/منظمة وقاية النبااتت يف 
 أمريكا الشمالّية

  000 175   000 100   000 200  

 أةراف أخرب
 

 010 7  -286   412 29  

  712 159   643 475   756 434   8 254 017  اجملموع

     

2020 2021 2022

Contributions 756,434 643,475 712,159

Expenditures 235,137 72,896 794,187

 -
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 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 12من  6الصفحة 

 2022 2021 2020 2019-2004 كلفةحبسب نوع ال النفقات

 املوظفون من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة
 

335 99  661 17   -    

 االستشاريون
 

500 94  352 6 150 180 

 السفر
 

 831 2  786 855 93 

 العقود
 

-885 37  983 301 278 

والرتمجة الفورية  نفقات التشغيل العامة )الرتمجة الت ريرية
 وغري  ل (

 
205 18  751 16  556 181 

 نفقات أخرب )تكاليف دعم املنظمة، وغري  ل (
 

151 58  344 4   327 60  

  794 187  72 896 235 137  5 905 268 اجملموع

      

 3 358 597 3 440 625 2 870 046 2 348 749 الرصيد

 ( لتسهيل الرجوع إليها.2019-2004مالحظة: مت مجع السنوات املاضية )

 
 2023إىل  2022هيكل رصيد املبالغ املرّحلة يف حساب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية الدولية من  -4اجلدول 

 النشاط الطرف املتعاقد/املنظمة
 ا منالرصيد اعتبار  

ديسمرب/كانون األول  31
2022 

 73 683 اسرتاتيجيات الشراكة القطرية كندا

 91 789 التجارة اإللكرتونية 

إصدار الشهادات اإللكرتونية  
 لل  ة النباتية

270 72 

 80 000 احلاوايت الب رية 

 
وحدة وضع املعايري )جمموعة العمل 

اإللكرتونية املعنية إبدارة خماةر 
 اآلفات(

091 63 

  
وحدة وضع املعايري )جمموعة العمل 

ابلتوجيهات اإللكرتونية املعنية 
 لتقييم امللاةر(

319 47 

 71 023 اسرتاتيجيات الشراكة القطرية فرنسا

الفريق الفين املعين  سرد   
 71 023 م طل ات ال  ة النباتية
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إصدار الشهادات اإللكرتونية  يرلنداآ
 لل  ة النباتية

000 56 

 29 931 وحدة التنفيذ والتيسري كوراي

 19 934 البلدان اآلسيوية 

 180 000 جلنة التنفيذ 

 100 000 احلوكمة 

إصدار الشهادات اإللكرتونية  
 لل  ة النباتية

408 106 

 30 000 احلاوايت الب رية الوالايت املت دة األمريكية/منظمة وقاية النبااتت يف أمريكا الشمالّية

إصدار الشهادات اإللكرتونية  
 150 000 لل  ة النباتية

اليت قام مكتب اهليئة بتخصيصها  2020أرصدة األموال غري املخصصة لعام 
   2021مبوجب قرار يف مايو/أاير 

 20 000 وحدة وضع املعايري الرتخي  للهيئات اب ا  إجرا ات مت لة ابل  ة النباتية

 30 000 وحدة وضع املعايري مواد التدريب اخلاصة بلجنة وضع املعايري

 110 000 وحدة التنفيذ والتيسري تقييم قدرات ال  ة النباتيةحتسني أداة 

 200 000 الفريق املعين ابلتكامل والدعم البوابة الدولية لل  ة النباتيةحتسني 

 60 000 الفريق املعين ابلتكامل والدعم حمرر علمي 

 20 000 الفريق املعين ابلتكامل والدعم أخ ائي يف جمال االت االت 

ما يتعلق ابلشهادات اإللكرتونية  األمم املت دة الدويل لل وسبة يفدعم مركز 
 لل  ة النباتية

إصدار الشهادات اإللكرتونية 
 لل  ة النباتية

000 60 

 1 616 126  األموال غري املل  ة 

 3 358 597  اجملموع )دوالر أمريكي(

 
 .2023إىل  2022هيكل رصيد املبالغ املرّحلة من  4توخًيا للمزيد من الشفافية واملسا لة، ي ظهر اجلدول  [14]

 مشاريع االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت -4

( وميزانياهتا 2022ابلتف ييييييييييل مشييييييييياريع االتفاقية الدولية )اجلارية يف عام  5إىل توصييييييييييات جلنة املالية، يبنّي اجلدول  ااسيييييييييتنادً  [15]
. وإىل 2022-2017( اليت نفذهتا أمانة االتفاقية الدولية يف الفرتة 2022ديسيييييييييمرب/كانون األول  31ونفقاهتا وأرصيييييييييدهتا )يف 

التفاقية الدولية(، توفّر هذه املشاريع ابجانب حساب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية الدولية )حساب األمانة اخلاص 
إبدارة سييبعة مشيياريع لالتفاقية  2022نة يف عام موارد مالية أسيياسييية ألنشييطة حمددة تقوم نا أمانة االتفاقية. ولقد قامت األما



CPM 2023/33  2022التقرير املايل لعام 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 12من  8الصفحة 

ا  الييدولييية وبرانمج واحييد للموظفني الفنيني املعيياونني. ولكييل مشييييييييييييييروع هييدف خيياص بيي ، وقييد مّت تنفيييذ مجيع امليزانيييات وفقييً
ابلوفا   تطلبات لالتفاقات املربمة. وتلتزم أمانة االتفاقية الدولية بتنفيذ مجيع األنشيييطة ضيييمن نطاب املشيييروع وامليزانية وكذل  

 رفع التقارير.
 2022مشاريع االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت اليت قامت أمانة االتفاقية الدولية بتنفيذها يف عام  -5اجلدول 

تعرب أمانة االتفاقية الدولية عن تقديرها للمسييييييا ات السييييييلّية اليت قدمتها األةراف املتعاقدة واملنظمات املعنّية إىل مشيييييياريع  [16]
االتفاقية الدولية واليت تسيييييييييمك ألمانة االتفاقية الدولية بتعزيز قدراهتا وتقدمي خدمات أفضيييييييييل. واألةراف املتعاقدة واملنظمات 

  ات ال لة مدعوة ملواصلة املسا ة يف مشاريع االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف ضو  الطلبات املتزايدة من األمانة.

 اجلهة املاحنة اسم املشروع

 31احلالة يف 
ديسمرب/كانون 

 2022األول 
 امليزانية اتريخ االنتهاء اتريخ البدء

 ميزانية
2022 

ا الرصيد اعتبار   النفقات يف
 31 من

ديسمرب/كانون 
 2022ل األو 

2022 

   مشاريع االحتاد األورويب

دعم االحتاد األورويب لالتفاقية الدولية 
لوقاية النبااتت 

(GCP/GLO/025/EC) 

االحتاد 
 األورويب

 046 283 364 253 671 387 556 055 1 31/12/2023 01/01/2020 سارٍ 

مشروع نظام استعراض ودعم تنفيذ 
االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 

(GCP/GLO/877/EC) 

االحتاد 
 األورويب

 679 95 523 198 191 184 715 734 31/05/2202 01/02/2018 سارٍ 

اإلةار االسرتاتيجي دعم 
(GCP/GLO/040/EC) 

االحتاد 
 األورويب

 220 128 168 580  687 304 989 029 1 30/06/2023 01/07/2020 سارٍ 

املؤمتر الدويل األول ل  ة النبات 
(GCP /GLO/424/EC) 

االحتاد 
 األورويب

 561 80 816 220 377 301 377 301 31/12/2202 01/07/2022 سارٍ 

 -               مشاريع أخرى
الشهادات اإللكرتونية لل  ة النباتية 

 ال  ة النباتية وتقييم القدرات يف جمال
(GCP /GLO/1034/GER-F) 

 908 64 295 159  203 224 203 224 31/12/2202 01/01/2022 سارٍ  أملانيا

مشروع التعاون بني بلدان اجلنوب مع 
 (GCP /INT/291/CPRال ني )

 611 709 319 194 706 424 541 007 2 31/12/2023 24/02/2017 سارٍ  ال ني

تقييم القدرات يف جمال ال  ة 
 النباتية يف نيبال

(GCP/GLO/478/WBK-F) 

 002 37 132 8 121 12  960 42 03/06/2202 22/01/2021 سارٍ  البن  الدويل

االنتداب وبرامج املوظفني الفنيني 
 املعاونني

               - 

 وزارة الزراعة والغاابتانتداب 
والثروة السمكية يف الياابن 

(GCPT/GLO/102/JPN) 

 527 257 801 146 191 200 180 006 1 30/09/2025 01/10/2020 سارٍ  الياابن

 554 656 1 418 761 1 147 039 2 521 402 6         اجملموع )ابلدوالر األمريكي(
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 12من  9الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 املالية( لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتتاملسامهات العينّية )غري  -5

 2022املسامهات العينية )غري املالية( املقدمة إىل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف عام  -6اجلدول 

األطرررررراف املرررررترررررعرررررراقرررررردة 
 واملنظمات

 األنشرررررررررررررررررررررررررررررطرررررررررررررررررررة
 أنواع املسامهة )وقت املوظفني، دعم االجتماعات( )جماالت العمل(

املرررقررررررّدر املررربرررلرررغ 
ابلرررررررررررررررررررررررردوالرات 

 األمريكية

شبكة االتفاقية الدولية  أنتيغوا وابربودا
 5 000 دعم اجتماعات حلقة العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية ملنطقة الكارييب لوقاية النبااتت

 100 000 وقت موظَفني اثنني ألنشطة إصدار الشهادات اإللكرتونية لل  ة النباتية تيسري التجارة أسرتاليا

اجمللس األفريقي للصررررحة 
النبرررراتيررررة التررررابع لالحترررراد 

 األفريقي

شبكة االتفاقية الدولية 
 5 000 دعم اجتماعات حلقة العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية ألفريقيا لوقاية النبااتت

 وضع املعايري الربازيل

وقت املوظفني لدعم عمل وحدة وضيييييييييع املعايري بشيييييييييملن احلوكمة، وجمموعات 
اخلربا  وفريق اخلربا  الفين املعين بربوتوكوالت التشيييييييلي ، والفريق الفين عمل 

املعين  عايري السييييييلع األسيييييياسييييييية، وجمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري ال يييييي ة 
النبيياتييية املعنييية ابألغييذييية وغريهييا من املعونيية اإلنسيييييييييييييييييانييية وبعض بنود جييدول 

تيجي لالتفيياقييية الييدولييية لوقييايية األعمييال املتعلقيية ابلتنمييية يف اإلةييار االسيييييييييييييييرتا
يف تنسييييييييييييييييق جمموعييية  ا، ليييدعم وحيييدة التنفييييذ والتيسيييييييييييييييريالنبيييااتت. وأيضيييييييييييييييييً 

التابعة هليئة تدابري ال ييييي ة النباتية بشيييييملن تغري املناص وقضيييييااي ال ييييي ة  الرتكيز
 النباتية.

000 160 

وكالة الصرررررررررررحة الزراعية 
وسرررررررررررالمررررة األغررررذيررررة يف 

  الكارييب

شبكة االتفاقية الدولية 
 5 000 دعم اجتماعات حلقة العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية ملنطقة الكارييب لوقاية النبااتت

شبكة االتفاقية الدولية  جمموعة األنديز
 لوقاية النبااتت

دعم اجتماعات حلقة العمل اإلقليمية االفرتاضييييييييييييييية لالتفاقية الدولية ألمريكا 
 5 000 الالتينية 

تيسيييييري التجارة ووضييييع  كندا
 املعايري 

ق التجارة اإللكرتونية ) شيييهرًا وما يرتبط ب   12يف املائة( ملدة  100وقت منسيييّ
ودعم االجتماعات اليت تسيييييييييييييييتضييييييييييييييييف جمموعة العمل  من سيييييييييييييييفر املوظف

ج النظم يف إدارة خماةر اآلفات املرتبطة حبركة  اإللكرتونية املعنية ابسييييييييتلدام م 
)احلركة الدولية  ISPM39ابملعيار الدويل   قمل(، 2015-004األخشاب )
 لألخشاب(

000 200 

يف املائة( معين ابألنشييييييييييييطة املت ييييييييييييلة ابلشييييييييييييهادات  25وقت موظف واحد ) تيسري التجارة الصني
 25 000 اإللكرتونية لل  ة النباتية

جلنة االتصررررررال املشرررررررتكة 
برررررني أورواب وأفرررررريرررررقررررريررررررا 

وقييت املوظفني لت رير املواد التييدريبييية لييدورات التعلم اإللكرتوين حول حتليييل  التنفيذتيسري 
 5 000 خماةر اآلفات والتفتيش
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 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 12من  10الصفحة 

والبحر الكرررارييب وا ي  
 اهلادئ

 5 000 وقت موظف إلعداد النسلة اإللكرتونية هلذه الدورات

الرتمجة الفورية إىل الفرنسييييييية لسييييييلسييييييلة من حلقات العمل االفرتاضييييييية: متارين 
ومراقبتهييا  Fusariumحميياكيياة لتشيييييييييييييييلي  السيييييييييييييييالليية االسيييييييييييييييتوائييية الرابعيية 

 وإخضاعها للتفتيش
000 6 

شبكة االتفاقية الدولية  بريو
 لوقاية النبااتت

دعم اجتماعات حلقة العمل اإلقليمية االفرتاضيييييييييييييييية لالتفاقية الدولية لوقاية 
 1 000 النبااتت ألمريكا الالتينية )غرفة اجتماعات لليوم األول من حلقة العمل( 

جلنة الصررررررررررحة النباتية يف 
 املخروط اجلنويب

شبكة االتفاقية الدولية 
 لوقاية النبااتت

يييية لالتفييياقيييية اليييدوليييية لوقيييايييية النبيييااتت دعم اجتمييياعيييات حلقييية العميييل اإلقليم
ألمريكا الالتينية )نفقات السيييييييفر ملمثلي البلدان األعضيييييييا  يف املنظمة الدولية 

 اإلقليمية لوقاية النبااتت وال  ة احليوانية(
000 12 

يف املائة( معين ابألنشييييييييييييطة اخلاصيييييييييييية ابلشييييييييييييهادات  25وقت موظف واحد ) تيسري التجارة العربية مصرمجهورية 
 25 000 اإللكرتونية لل  ة النباتية

 تيسري التجارة شيلي

معين ابألنشييييييييييييطة اخلاصيييييييييييية ابلشييييييييييييهادات  يف املائة( 25)وقت موظف واحد 
فريق  اإللكرتونية لل ييييي ة النباتية ودعم االجتماعات اليت تسيييييتضييييييف اجتماع

نوفمرب/ تشيييييرين  28الفين املعين  سيييييرد م يييييطل ات ال ييييي ة النباتية ) اخلربا 
 ديسمرب/كانون األول( 2 - الثاين

000 5 

منظمة وقاية النبااتت يف 
 أورواب والبحر املتوس 

شبكة االتفاقية الدولية 
لوقاية النبااتت ووضيييع 

 املعايري

النبيييااتت  دعم اجتمييياعيييات حلقييية العميييل اإلقليميييية لالتفييياقيييية اليييدوليييية لوقيييايييية
 5 000 ألورواب وآسيا الوسطى

يف املائة( معين ابألنشييييييييييييطة املت ييييييييييييلة ابلشييييييييييييهادات  25وقت موظف واحد ) تيسري التجارة املفوضية األوروبية
 25 000 اإللكرتونية لل  ة النباتية

شبكة االتفاقية الدولية  مكتب املنظمة يف كينيا
 5 000 اإلقليمية لالتفاقية الدولية ألفريقيادعم اجتماعات حلقة العمل  لوقاية النبااتت

مكترب املنظمرة اإلقليمي 
 ألفريقيا

شبكة االتفاقية الدولية 
 5 000 دعم اجتماعات حلقة العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية ألفريقيا لوقاية النبااتت

مكترب املنظمرة اإلقليمي 
 ألورواب

شبكة االتفاقية الدولية 
 لوقاية النبااتت

اجتمييياعيييات حلقييية العميييل اإلقليميييية لالتفييياقيييية اليييدوليييية لوقيييايييية النبيييااتت دعم 
 5 000 ألورواب وآسيا الوسطى

مكترررب منظمرررة األغررذيررة 
والررررزراعررررررة اإلقررررلررررريرررررمرررري 
للشرررررررررررق األد  ومنظمة 
إقليميررة لوقررايررة النبررااتت 
للشررررررررررررق األد  و ررررال 

 أفريقيا 

شبكة االتفاقية الدولية 
 لوقاية النبااتت

دعم اجتمييياعيييات حلقييية العميييل اإلقليميييية لالتفييياقيييية اليييدوليييية لوقيييايييية النبيييااتت 
 5 000 للشرب األدىن ومشال أفريقيا 



 CPM 2023/33 2022التقرير املايل لعام 

 12من  11الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

مكترب املنظمرة اإلقليمي 
 الفرعي للبحر الكارييب

شبكة االتفاقية الدولية 
 5 000 دعم اجتماعات حلقة العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية ملنطقة الكارييب لوقاية النبااتت

 فرنسا

وقت موظف واحد من يوليو/متوز إىل ديسيييييييمرب/كانون األول لتيسيييييييري التنفيذ  تيسري التنفيذ
 100 000 وإصدار الشهادات اإللكرتونية لل  ة النباتية

 تيسري التنفيذ
الرتمجة الفورية ابللغة الفرنسيييييييييييييييية للندوة عرب اإلنرتنت لالتفاقية الدولية لوقاية 
النبيييااتت مقيييدمييية لتنفييييذ االتفييياقيييية اليييدوليييية لوقيييايييية النبيييااتت: اإلجيييابييية على 

 2022أسئلت ، مايو/أاير 
000 3 

 5 000 دعم االجتماع واستضافة جمموعة العمل اإللكرتونية وضع املعايري إيطاليا

وقاية النبااتت يف  منظمة
 تيسري التنفيذ أمريكا الشمالية

الرتمجة الفورية إىل اإلسيييييييييييييييبانية للدورة الثالثة لسيييييييييييييييلسيييييييييييييييلة من حلقات العمل 
 Fusariumاالفرتاضييييية: متارين حماكاة لتشييييلي  السيييياللة االسييييتوائية الرابعة 

 ومراقبتها وإخضاعها للتفتيش
000 1 

شبكة االتفاقية الدولية  الياابن
 125 000 وقت املوظفني لفريق التكامل والدعم النبااتت لوقاية

  كينيا
يف املائة( معين ابألنشييييييييييييطة املت ييييييييييييلة ابلشييييييييييييهادات  25وقت موظف واحد ) تيسري التجارة

 25 000 اإللكرتونية لل  ة النباتية

شبكة االتفاقية الدولية 
 5 000 الدولية ألفريقيادعم اجتماعات حلقة العمل اإلقليمية لالتفاقية  لوقاية النبااتت

شبكة االتفاقية الدولية  تونس
 5 000 دعم اجتماعات حلقة العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية للشرب األدىن لوقاية النبااتت

شبكة االتفاقية الدولية  مجهورية مولدوفا
 لوقاية النبااتت

وآسييييييييييييييييييا دعم اجتميياعييات حلقيية العمييل اإلقليمييية لالتفيياقييية الييدولييية ألورواب 
 5 000 الوسطى

املنظمة الدولية االقليمية 
لوقاية النبااتت والصررررحة 

 احليوانية

شبكة االتفاقية الدولية 
 لوقاية النبااتت

دعم اجتماعات حلقة العمل اإلقليمية االفرتاضيييييييييييييييية لالتفاقية الدولية لوقاية 
النبااتت ألمريكا الالتينية )نفقات السيييفر ملمثلي البلدان األعضيييا  يف املنظمة 

 الدولية اإلقليمية لوقاية النبااتت وال  ة احليوانية( 
000 18 

منظمة وقاية النبااتت يف 
 ا ي  اهلادئ

االتفاقية الدولية شبكة 
 لوقاية النبااتت

دعم اجتمييياعيييات حلقييية العميييل اإلقليميييية لالتفييياقيييية اليييدوليييية لوقيييايييية النبيييااتت 
 5 000 جلنوب غرب اّيط اهلادئ

شبكة االتفاقية الدولية  مجهورية كوراي
 60 000 دعم اجتماعات حلقة العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية آلسيا لوقاية النبااتت

املنظومرررة االقتصرررررررررررررراديرررة 
ألمررررريرررركررررررا الررررالترررريررررنرررريررررررة 

 والكارييب
 تيسري التنفيذ

الرتمجة الفورية إىل اإلسيييييبانية لسيييييلسيييييلة من حلقات العمل االفرتاضيييييية: متارين 
ومراقبتهييا  Fusariumحميياكيياة لتشيييييييييييييييلي  السيييييييييييييييالليية االسيييييييييييييييتوائييية الرابعيية 

 وإخضاعها للتفتيش
000 3 
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 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 12من  12الصفحة 

الررررررروالايت املرررررررترررررررحررررررردة 
 األمريكية

االتفاقية الدولية شبكة 
 لوقاية النبااتت

يف املائة( ملدة سيييييينة واحدة من أجل دعم أنشييييييطة  100وقت موظف واحد )
احلوكمة واالت ييييييياالت واألنشيييييييطة املوروثة عن السييييييينة الدولية لل ييييييي ة النباتية 

 وأنشطة الشبكات
000 160 

يف املائة( معين ابألنشييييييييييييطة اخلاصيييييييييييية ابلشييييييييييييهادات  50وقت موظف واحد ) تيسري التجارة
 100 000 اإللكرتونية لل  ة النباتية

اجملرررررررررمررررررررروع )ابلررررررررردوالر 
 1 239 000     األمريكي(

 
مليون دوالر أمريكي.  1.2، تلقت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت مسييييييييييييييا ات عينّية بلغت قيمتها 2022ويف عام  [17]

 وتشّكل قيمة املسا ات العينية أفضل تقدير للتكاليف املرتتبة على املاحنني املسا ني.
 واآلفاق اخلالصة -6

 ل  أن جملس املنظمة وافق ، إّن الوضيييييع املايل ألمانة االتفاقية الدولية مسيييييتقر يف إةار التمويل من الربانمج العادي للمنظمة [18]
مليون دوالر أمريكي  1على زايدة خم ييييي يييييات فرتة السييييينتني ألمانة االتفاقية الدولية  قدار  2019ول يف ديسيييييمرب/كانون األ

(. ولكن يف ظّل الطلبات املتزايدة ابسييييييييتمرار من جانب هيئة تدابري ال يييييييي ة النباتية، ف ن 2021-2020)منذ فرتة السيييييييينتني 
نطاب برانمج عمل أمانة االتفاقية الدولية آخذ يف االتسيييييييييييييياع وينبغي زايدة الدعم احلايل من خارج امليزانية لتلبية ةلبات اهليئة 

 ا على حنو مستدام. ولكي تتمكن أمانة االتفاقية الدولية من تنفيذ برانمج عمله
ا أو اليت سيييييييييييييياندت برانمج عملها، ماليً  وت عرب أمانة االتفاقية الدولية عن امتناما جلميع األةراف املتعاقدة واملنظمات املعنّية [19]

ئة، . كما تدعو األمانة األةراف املتعاقدة واملنظمات املعنّية إىل التعهد، خالل الدورة السييابعة عشييرة للهي2022، يف عام اعينيً 
 وبدعم مهمة االتفاقية الدولية. 2022بتقدمي مسا اهتا لعام 

 


