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ُطبع عدد محدود من هذه الوثيقة من أجل الحّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على 
ويرجى من السادة المندوبين والمراقبين التكّرم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية  .المناخ

 www.fao.orgومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة على اإلنترنت على العنوان التالي: .منها
 MJ815/A 
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 النباتية الصحة تدابير هيئة

 الدورة التاسعة

 4134نيسان  أبريل/ 4 –آذار  مارس/ 13روما، 

 ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتالتقرير المالي 

 من جدول األعمال 1-31البند 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمن إعداد أمانة 
 

 مقدمة - أوال
 

الغرض من هذه الوثيقة هو توفير حساب دقيق للوضع المالي ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية  -1
 . 3111كانون األول  ديسمبر/ 11 كما هو في تاريخالنباتات 

 
البرنامج العادي  مخصصاتوتشمل البيانات المالية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات موارد  -3

بعين للمنظمة بإدارة أمانة االتفاقية. ويعكس هذا التقرير المالي للسنة المنتهية التا األمانةوحساب 
 بيانات مالية ملخصة ومشروحة.  3111كانون األول  ديسمبر/ 11في 
 
لتقرير المالي وفقا للمبادئ التوجيهية والتوصيات الصادرة عن اللجنة المالية وتم إعداد ا -1

التابعة لهيئة تدابير الصحة النباتية، وهي تتضمن لمحة عامة لثالث سنوات، وعرضا منفصال 
وتفاصيل مالية  ،مبينة بفترات المشاريع أمانة، وحسابات األمانةلموارد البرنامج العادي وحساب 

 مختلفة. 
 
 اأمريكي ادوالر 4 617 311 وعموما، بلغ مجموع اإليرادات خالل الفترة قيد االستعراض -4
في  ةكيبأمر اتدوالر 1 515 311 مبلغ( مقارنة باألمانةالمنظمة ومساهمات حساب  مخصصات)

دوالر  5 111 153وبلغت النفقات اإلجمالية . 3111في عام  اكييأمر ادوالر 4 111 736و  3113عام 
دوالرا  1 167 443و  3113في عام دوالرا أمريكيا  1 661 491 بمبلغ، مقارنة 3111في عام  اكيبأمر

 .3111في عام أمريكيا 
 
الفرق بين اإليرادات والنفقات في السنوات المذكورة هو نتيجة الختالف طبيعة موارد  -5

. ويجب استخدام الموارد األولى بالكامل في األمانةمنظمة األغذية والزراعة وحساب  مخصصات
، في حين تخضع الموارد األخرى لفترات مشاريع متفق عليها ولمعدل االنفاق، المخصصاتعام 

 ويمكن ترحيلها إلى السنة التالية. 
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وكما هو مذكور في التقرير المالي للعام الماضي لهيئة تدابير الصحة النباتية، فإن حساب  -7

المانحة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ال يزال في الفائض )المرحل من  عدد الجهاتاألمانة المت
ومع (. 3111إلى  3113من  اأمريكي ادوالر 913 353؛ واأمريكي ادوالر 461 611هو  3114إلى  3111

لة، ذلك، يتم استخدام األموال بمعدل أسرع من تجددها. وإذا استمر هذا االتجاه في السنوات المقب
ممولة من قبل حساب األمانة وال متاحة لبرنامج عمل االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتالل اموفإن األ

 . ستكون أقل المتعدد الجهات المانحة لالتفاقية
 
 511 111بلغت التكلفة اإلجمالية التقريبية لتنظيم الدورة الثامنة لهيئة تدابير الصحة النباتية  -6

 ، بموارد البرنامج العادي وحساب األمانة مجتمعة. أمريكيدوالر 
 
وكما هو الحال بالنسبة لمعظم المنظمات في البيئة االقتصادية الحالية، هناك احتمال قوي  -6

بقطع التمويل المستقبلي لألمانة العامة من خالل البرنامج العادي للمنظمة. وقد تمكنت األمانة 
لبرنامج العادي التي أتيحت لعمليات األمانة العامة وللرواتب العامة من ضمان أن جميع تمويالت ا

 قد تم إنفاقها.  للعام الماضي
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 العادي البرنامج - ثانيا
بالمقارنةة لالتفاقيةة الدوليةة لوقايةة النباتةات للمنظمةة العادي  البرنامج مخصصات -3الشكل 
 النفقاتمع 

 
 

 اإليرادات
 

 159 197، بلغت مخصصات البرنامج العادي للمنظمة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات 3111في عام 

 ادوالر 3 665 166و  3113في عام  اأمريكي ادوالر 1 119 151 مبلغ، مقارنة باأمريكي ادوالر 1
 ،3111في عام  اأمريكي

 – 3111لفترة السنتين % 9.6و  3111 – 3113لفترة السنتين % 1.7وهو ما يمثل زيادة في الموارد من 

3111 . 
 

 النفقات
 

 1 159 197 البرنامج العادي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات نفقات، بلغ مجموع 3111في عام 
دوالرا  3 665 166و  3113في عام  دوالرا أمريكيا 1 119 151بمبلغ ، مقارنة دوالرا أمريكيا

وكما هو الحال في السنوات السابقة، كانت األولوية المالية ألمانة االتفاقية . 3111في عام  أمريكيا
أن تنفق أموال البرنامج العادي بالكامل وأن تنفذ جميع األنشطة المدرجة في الميزانية. ويبين 

  البرنامج العادي.  لنفقاتتحليال مفصال  1الجدول 

  

2011 2012 2013

2,785,177 مخصصات الفاو 3,009,350 3,059,096

2,785,177 النفقات 3,009,350 3,059,096

0
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2,000,000
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3,000,000

 دوالر

 أمريكي

مخصصات البرنامج العادي للمنظمة لالتفاقية الدولية لوقاية 

 النباتات بالمقارنة مع النفقات
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 (مريكيالبرنامج العادي )بالدوالر األ نفقات: 1الجدول 
3111 3113 3111 

 نوالموظف 1 616 494 1 941 411 1 699 711 
 السفر 193 735 339 339 431 311
 عامة وغير الموظفين 665 156 616 791 619 315
 المجموع  3 665 166 1 119 151 1 159 197

 
امج العةادي فةي ـالبرنة اتـنفقةمةن إجمةالي والبرنامج العادي.  اتـلنفقتحليال مفصال  1ن الجدول ـيبي

كانت متعلقة بتكاليف الموظفين )الموظفين المتخصصين  اأمريكي ادوالر 1 699 711فإن  ،3111عام 
تةةةم  اأمريكيةةة ادوالر 619 315تةةةم إنفاقهةةةا علةةةى السةةةفر، و  اأمريكيةةة ادوالر 431 311والعةةةامين(، و 

اسةةةتخدامها لتكةةةاليف عامةةةة وتكةةةاليف غيةةةر المةةةوظفين )الترجمةةةة التحريريةةةة، والترجمةةةة الفوريةةةة، 
، كان هنةاك زيةادة 3113والمنشورات، والطباعة، والمطاعم، والمستشارين، الخ(. ومقارنة مع عام 

ة، إلةى تعزيةز برنةامج عمةل األمانةة العامة امعظمهةتعةود فةي السةفر،  نفقاتفي  3111كبيرة في عام 
مةع منظمةة الجمةارك  ابين األمانة وأمانةة اتفاقيةة التنةوع البيولةوجي، واجتماعة اوالذي شمل اجتماع

 لجنةة األمةم المتحةدةالعالمية، فضال عن حضور بعةض االجتماعةات المحةددة مثةل االجتماعةات مةع 
لوقايةة النباتةات. ترتب عليها آثار لالتفاقية الدولية  االقتصادية ألوروبا لمناقشة معايير البطاطا التي

السفر جزئياً بسبب أن بةدالت المعيشةة للمستشةارين الةدوليين يةتم تسةجيلها ا ن علةى  نفقاتوزادت 
غير المةوظفين، تةم إنفةاق أمةوال  ونفقاتالعامة  النفقاتحساب السفر )وليس تحت المرتبات(. ومن 

ة الثامنةةة لهيئةةة تةةدابير علةةى تنظةةيم الةةدور أمريكةةيدوالر  131 111البرنةةامج العةةادي بقيمةةة حةةوالي 
  الصحة النباتية.  
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 األمانة حسابات - ثالثا

 
 النفقاتميزانية حساب األمانة بالمقارنة مع  -4الشكل 

 

 
ولكل حساب  ،الميزانية اإلجمالية لحسابات األمانة 3استجابة لتوصيات اللجنة المالية، يظهر الشكل 
 ديسمبر/ 11كل حساب أمانة )كما هي في رصيد و ،أمانة مقارنة بنفقاته لفترة المشروع بأكمله

والسنوات المقبلة،  3114(. ويظهر رصيد كل حساب أمانة األموال المتاحة لعام 3111كانون األول 
بما أنه يمكن ترحيل موارد حسابات األمانة من سنة إلى أخرى. وتجدر اإلشارة إلى أن ميزانيات 

ها بعد تيتم نسب لموالتي سترد، بما أن الشرائح النهائية  المشاريع تمثل تقديرا للمساهمات الواردة
. ومن إجمالي نفقات حسابات األمانة، تم 1إلى بعض حسابات األمانة، كما هو مبين في الشكل 

على تنظيم الدورة الثامنة لهيئة تدابير الصحة النباتية،  يدوالر أمريك 161 111إنفاق حوالي 
  خاص بالمشاركة. ومعظمها كان من حساب األمانة ال

حساب األمانة 

المتعدد الجهات 

 المانحة لالتفاقية

حسااب أمانة 

 المشاركة

حساب أمانة نظام 

االستعراض 

  -ودعم التنفيذ 

 الجزء باء

حساب أمانة تنمية 

 القدرات

حساب أمانة 

 سويسرا

2,937,860 ميزانية المشروع 1,204,819 1,088,436 672,000 315,425

2,454,029 نفقات المشروع 883,748 754,160 263,287 178,882

483,831 الرصيد 321,071 334,276 408,713 136,543

 -
 500,000

 1,000,000
 1,500,000
 2,000,000
 2,500,000
 3,000,000

 دوالر

 أمريكي

 ميزانية حساب األمانة بالمقارنة مع النفقات

 (2013كانون األول /ديسمبر 31كما هي في 
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 المساهمات في حسابات األمانة  -1الشكل 

 
 

، باإلضافة إلى مخصصات البرنامج العادي من المنظمة، لدى االتفاقية 1كما هو مبين في الشكل 
حساب األمانة المتعدد الجهات المانحة الدولية لوقاية النباتات عدة حسابات أمانة. وقد أثبت 

إلدارة برنامج عمل  النباتات بأنه المورد اإلضافي األكثر فائدة ومرونةلالتفاقية الدولية لوقاية 
االتفاقية، وقد تم استخدامه ألنشطة وضع المعايير، وأنشطة تنمية القدرات، ولمواد االتصاالت. 
ومع ذلك، انخفضت التبرعات في السنوات القليلة الماضية، مما قد يكون له تأثير كبير على 

 ية ما لم يتم عكس هذا االتجاه. برنامج عمل االتفاق
 
الخاص  ، مّكن حساب األمانة لدعم مشاركة البلدان النامية في أنشطة االتفاقية3111في عام و

مشارك من المشاركة في عدد من االجتماعات المختلفة بما في  111باالتحاد األوروبي، أكثر من 
معنية بالتخطيط االستراتيجي، وحلقات ذلك اجتماعات هيئة تدابير الصحة النباتية، والمجموعة ال

لتحقيق أقصى فائدة  العمل اإلقليمية. وتقوم األمانة بضمان أن يتم استخدام حساب األمانة هذا
القصوى. وقد كان حساب األمانة الخاص بنظام استعراض ودعم االتفاقية،  ألطراف المتعاقدةل

علومات لدعم تطوير توصيات االتفاقية الدولية موردا لدراسة كيفية تنفيذ االتفاقية وأيضا لتوفير الم
المتعلقة بتجارة االنترنت والنباتات المائية، وكالهما سيجري تناولهما في الدورة  لوقاية النباتات

عدة تطورات ب ،التاسعة لهيئة تدابير الصحة النباتية. وسمح حساب األمانة الخاص بتنمية القدرات
لى األسواق، فضال عن صفحة االنترنت دليل الوصول إرئيسية بما في ذلك 

www.phytosanitary.info . ويواصل حساب األمانة السويسري دعم أنشطة االتفاقية لوضع
 المعايير.

 
المرحةةل مةةن حسةةاب األمانةةة المتعةةدد الجهةةات المانحةةة لالتفاقيةةة الدوليةةة لوقايةةة  -4الشةةكل 
 النباتات  

السنوات 

 السابقة
2011 2012 2013

حساب األمانة المتعدد الجهات 

 المانحة لالتفاقية
1,711,569 709,459 133,143 383,689

381,580 حساب أمانة المشاركة 320 7 407,056

حساب أمانة نظام االستعراض 

 الجزء باء -ودعم التنفيذ 
- 506,672 374 550,964

- حساب أمانة تنمية القدرات - 372,329 -

- حساب أمانة سويسرا - - 315,425

2,093,149 المجموع 1,216,451 505,853 1,657,134

 -
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 1,000,000

 1,500,000

 2,000,000

 2,500,000

 دوالر

 أمريكي

 المساهمات في حساب األمانة
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 المتعدد الجهات المانحة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتاتحساب األمانة كما هو مذكور أعاله، كان 
على مدى السنوات الثالث الماضية، لألنشطة التنفيذية لالتفاقية الدولية  ،المورد اإلضافي األساسي

، أدى عدم انتظام معدل االشتراكات الجديدة 1لوقاية النباتات. ولكن، كما هو مبين في الشكل 
موارد المرحلة في نهاية كل نشطة التنفيذية لالتفاقية، إلى انخفاض مطرد للباإلضافة إلى زيادة األ

، اأمريكي ادوالر 461 611، 3114إلى  3111(. وبلغ المرحل من 4عام )كما هو موضح في الشكل 
الحالية لإلنفاق  . وبالمعدالتاأمريكي ادوالر 913 353عندما كان  3111-3113مقارنة بفترة 

المانحة  حساب األمانة المتعدد الجهاتوللتبرعات من الجهات المانحة، من الممكن أال يتمكن 
لالتفاقية من الحفاظ على مستوى برنامج العمل المتوقع من قبل هيئة تدابير الصحة النباتية )كما 

  (. 6هو موضح في الشكل 

2012إلى  2011من  2013إلى  2012من   2014إلى  2013من    

1,022,394 المرحل 902,252 483,831
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المرحـل من حساب األمانـة المتعدد الجهات المانحة لالتفاقية 
 الدولية لوقاية النباتات
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 النباتات لوقاية الدولية تفاقيةلال والوظيفية االستراتيجية األهداف - رابعا

النفقةةةات التشةةةغيلية لألهةةةداف االسةةةتراتيجية والوظيفيةةةة لالتفاقيةةةة الدوليةةةة لوقايةةةة  -5الشةةةكل 
 النباتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات

 ( 4132 – 4134)وفقا إلطار االتفاقية االستراتيجي 

 

النفقةةةات التشةةةغيلية )البرنةةةامج العةةةادي وحسةةةابات األمانةةةة( لألهةةةداف االسةةةتراتيجية  5يبةةةين الشةةةكل 
 3111. وإن أرقةام عةام 3111 – 3113( فةي الفتةرة 3والوظيفية لالتفاقية )كما هو موضح في الجةدول 

هي تقديرات بما أن إطار االتفاقيةة االسةتراتيجي لةم يةتم اعتمةاده حتةى الةدورة السةابعة لهيئةة تةدابير 
المزيةد مةن  3111، خصصةت االتفاقيةة فةي عةام 3113. ومقارنةة بعةام 3113حة النباتيةة فةي عةام الص

 الموارد لجميع األهداف، باستثناء الهدف باء. 
 

 وقايدددددددة النباتددددددداتلالتفاقيدددددددة الدوليدددددددة ل ةاألهدددددددداف االسدددددددتراتيجية والوظيفيددددددد -2الجددددددددول 
 (2112 – 2112)إطار االتفاقية االستراتيجي 

 االستراتيجيةاألهداف 
 الهدف ألف: حماية الزراعة المستدامة وتعزيز األمن الغذائي العالمي من خالل منع انتشار ا فات

 الهدف باء: حماية البيئة، والغابات، والتنوع البيولوجي من ا فات النباتية
التنمية االقتصةادية والتجةارة مةن خةالل تعزيةز تةدابير الصةحة النباتيةة المنسةقة  الهدف جيم: تسهيل
 علمي والقائمة على أساس

 الهدف دال: تطوير قدرات الصحة النباتية عند األعضاء إلنجاز األهداف ألف، وباء، وجيم

 األهداف الوظيفية
 الهدف خاء: التعاون الفعال مع األعضاء وأصحاب المصلحة

 الكفؤة والفعالة اإلدارة الهدف ذال: 
 

 ذال خاء دال جيم باء ألف

368,745 (تقدير) 2011 10,664 - 131,319 639,073 177,627

2012 818,710 160,000 709,000 804,000 135,500 110,000

2013 831,000 130,000 724,000 1,066,000 145,000 175,000

 -
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النفقات التشغيلية لألهداف االستراتيجية والوظيفية لالتفاقية الدولية 

 لوقاية النباتات
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 واالستنتاجات التوقعات - خامسا
 التوقعات –مخصصات برنامج المنظمة العادي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات  -6الشكل 

 

علةى مخصصةات فتةرة  3111حزيةران  وافق مؤتمر المنظمة في دورته الثامنة والثالثين في يونيةو/
مليةون   3.95) أمريكةيمليون دوالر  5.9لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات بقيمة  3115 – 3114السنتين 
. وإن 3111 – 3113مقارنةةة بفتةةرة السةةنتين % 3.6فةةي السةةنة(، وهةةو انخفةةاض بنسةةبة  أمريكةةيدوالر 

الدوليةة لوقايةة  في البيئة المالية الدولية الحالية، وبالفعل فإن االتفاقيةة اانخفاضا مثل هذا، كان متوقع
النباتات لم تتأثر سلبا مثل بعض الوحدات األخرى في المنظمة. ومع ذلك، فقد تم تخفيض التمويةل، 

حسةةاب األمانةةة لكون هنةةاك حاجةةة السةةتخدام أكثةةر توللحفةةاظ علةةى المسةةتوى الحةةالي مةةن الجهةةد، سةة
نخفاض بأن علةى األطةراف . ويظهر هذا االالمتعدد الجهات المانحة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

( تةةوفير المةةوارد إذا أردنةةا الحفةةاظ علةةى برنةةامج عمةةل االتفاقيةةة فةةي فةةي المتعاقةةدة تجديةةد )أو البةةدء
  المستقبل. 

2011 2012  )متوقع( 2015 )متوقع( 2014

2,785,177 مخصصات الفاو 3,009,350 3,059,096 2,950,000 2,950,000

 -
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 أمريكي

 -مخصصات برنامج المنظمة العادي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 التوقعات
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 – مساهمات حسداب األماندة المتعددد الج دات المانحدة لالتفاقيدة الدوليدة لوقايدة النباتدات -7الشكل 
 التوقعات

 

 

دوالر  411 111أو  3111 – 3111، إذا ظلةةةت المسةةةاهمات علةةةى معةةةدل 6كمةةةا هةةةو مبةةةين فةةةي الشةةةكل 

 461 611بقيمةة  3114إلةى  3111في السنة، ومع األخذ بعين االعتبةار األمةوال المرحلةة مةن  أمريكي
التفاقيةة لبرنةامج عمةل ا فةي األمةوال المتاحةة 3115كون هناك انخفاض في عام ي، فساأمريكي ادوالر

الممولةةة مةةن حسةةاب األمانةةة التةةابع لالتفاقيةةة، بمةةا أن تكةةاليف األنشةةطة فةةي  تالدوليةةة لوقايةةة النباتةةا

الميزانية أعلى مةن المسةاهمات المتوقعةة. ولتجنةب ذلةك، فمةن األهميةة بمكةان أن يةتم تعزيةز جهةود 

 تعبئة موارد االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 

 

تعبئةة مةوارد االتفاقيةة الدوليةة لوقايةة النباتةات، بمةا أن التنةافس إن هذه الفترة صعبة بالنسبة لجهةود 

علةةى المةةوارد شةةرس. وإن االتفاقيةةة فةةي وضةةع غيةةر مةةؤات مةةا بةةين منظمةةات االتفةةاق بشةةأن تةةدابير 

الدولية الثالث، بما أنه على الرغم مةن الةدور الحيةوي الةذي تلعبةه الصةحة  الصحة والصحة النباتية

هنةةاك قضةةية ملفتةةة لالنتبةةاه يمكنهةةا أن تخةةدم لتوليةةد المةةوارد الالزمةةة لةةدعم النباتيةةة فةةي العةةالم، لةةيس 

برنامج العمل. وهذا يعني أنه على األمانة واألطراف المتعاقدة العمل معا أكثر من أي وقت مضى، 

إليجةةاد طةةرق أكثةةر فعاليةةة إلنجةةاز المهةةام بتكلفةةة أقةةل مةةع الحفةةاظ علةةى أفضةةل المنتجةةات والخةةدمات 

سبة لألمانةة، فقةد كةان جةزء مةن جهةود التعبئةة التركيةز علةى تحسةين التقةارير الماليةة الممكنة. وبالن

الخاصةةة باألمانةةة. ويجةةب علةةى األمانةةة أن تثبةةت لألطةةراف المتعاقةةدة وللشةةركاء الحةةاليين والجهةةات 

 رعاية األموال التي تتلقاها وبذلك تستحق الدعم المستمر. المانحة المستقبلية، بأنها قادرة على 

 

، بنجةا  3111مةوال التةي تلقتهةا فةي عةام ي الختام، استخدمت االتفاقية الدوليةة لوقايةة النباتةات األوف

الوضةع المةالي لالتفاقيةة مسةتقر فيمةا يتعلةق بتمويةل البرنةامج العةادي وونفذت العديد مةن األنشةطة. 

 (.3115-3114للفتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة الماليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة القادمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة )

ن خارج الميزانية الذي يعتمد على الجهةات المانحةة ومع ذلك، فإن نقطة ضعف األمانة هي الدعم م

الحالية والجديدة. وليةتمكن برنةامج العمةل مةن المواصةلة بطريقةة إيجابيةة مسةتمرة، علةى األطةراف 

2011 2012 2013
2014 

 )توقعات(

2015 

 )توقعات(

حساب األمانة المتعدد الجهات المانحة 

 لالتفاقية
709,459 133,143 383,689 400,000 400,000

169,989 النفقات 253,286 802,110 930,000 930,000

 -
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مساهمات حساب األمانة المتعدد الج ات المانحة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 التوقعات -
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الحصةول علةى شةركاء  الوصةول إلةى المةانحين التقليةديين، وكةذلكالمتعاقدة واألمانة االستمرار في 

 جديرة بالمتابعة.  جدد يدركون أن حماية نباتاتنا هي مهمة

 إن هيئة تدابير الصحة النباتية مدعوة إلى:
 

 . 3111التقرير المالي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام  اعتماد (1)
المتعةةدد الجهةةات األطةةراف المتعاقةةدة علةةى المسةةاهمة فةةي حسةةاب األمانةةة  تشةةجيع (3)

 . المانحة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 


