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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة   ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ة على اإلنرتنت املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاح
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 هيئة تدابري الصحة النباتية

 الدورة احلادية عشرة

 2016أبريل/نيسان  8-4روما، 

 تقرير أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 من جدول األعمال 7البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

 2015االتفاقية الدولية خالل عام هذه الوثيقة موجز لألنشطة املهمة اليت اضطلعت بها أمانة 
 

نتقال كبري بالنسبة إىل أمانة االتفاقية الدولية لوقايةة النباتةات الاالتفاقيةةو. ويف    ابداية عملية  2015شكل عام  - 1

هناك بعض النقاط الرئيسةية  فإن األمانة تغطي بشكل أكثر تفصيال الكثري من املعلومات، من إعداد حني أن وثائق أخرى 

 .ناوهلا لغرض الرتكيز عليهااليت يتم ت
 

م التقييم، . وقّدميف أوائل هذا العاُسجلت أحد األحداث الكربى اليت إصدار تقييم تعزيز أمانة االتفاقية شّكل و - 2

هةا إعةادة تنظةيم    ، عددا من التوصيات لتحسني عمليات األمانةة، ولةيأ أقلّ  2014الذي أجري يف الربع األخري من عام 

 .ركيزتني أساسيتني، وهما: وضع املعايري والتنفيذل لتتمحور حواألمانة 
 

 سةنة ويف الوقت الذي يعترب فيه اجتماع هيئة تدابري الصحة النباتية الاهليئةو على الدوام حةدثا رئيسةيا يف أي    - 3

تقييم  االتفاقية، فإن الدورة العاشرة للهيئة كانت مهمة بوجه خاص. فقد عرضت نتائج جمتمعمن السنوات بالنسبة إىل 

بل قائد فريق التقييم. كما تلقت اهليئة يف دورتهةا العاشةرة إعةالن األمةني ا،ديةد،      التعزيز على األطراف املتعاقدة من ِق

. وأعربت األطراف املتعاقدة عن دعمها باإلمجاع لالحتفاء بسنة دولية للصحة النباتية مةن خةالل   Jingyuan Xiaالسيد 

دات اإللكرتونيةة للصةحة   عي إىل إجياد املةوارد الالممةة إلنشةاء نظةام إلصةدار الشةها      عن الس عملية األمم املتحدة، فضاًل

علن عن الفائزين يف أول مسابقة صور تنظمها االتفاقية، ونشر يف وقت الحق مقةال مرفةوب بالصةور يف    ، ُأوأخريًا النباتية.

 .وNational Geographicجملة ناشيونال جيوغرافيك ال
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مايو/أيةار   22مهامةه كةأمني لالتفاقيةة الدوليةة يف      رمسيةاً  Jingyuan Xiaه، تةوىل السةيد   وكما أشري إليه أعال - 4

تغيريات إضافية ختص املوظفني، ذلك أن عددا من املوظفني ا،ةدد التحةق بأمانةة االتفاقيةة يف جمةال      طرأت . و2015

جةزء منةه إىل سياسةة املنظمةة     تنمية القدرات، وهو ما حيدث بشكل منتظم يف أمانةة االتفاقيةة ككةل، ويعةزى ذلةك يف      

 .القضايا اليت تناوهلا تقييم التعزيز وكذلك خطة التنفيذ إلجراء التقييم ىده املسألة هي إحاخلاصة باملوظفني.  وهذ

 

وقد عقدت ،نة املعايري و،نة تنمية القدرات وا،هام الفرعي لتسوية النزاعات اجتماعات ناجحةة العةام املاضةي،     - 5

ذه االجتماعات باإلضافة إىل األنشطة املنفذة حتت إشراف هذه األجهزة مبزيد مةن التفصةيل يف وثةيقيت اهليئةة     وترد تفاصيل ه

CPM 2016/19تقرير عن أنشطة ،نة املعايري، و :CPM 2016/08تقرير عن أنشطة ،نة تنمية القدرات :. 

 

لتعةّرف أعضةاء املكتةب علةى األمةني       أول مناسةبة  2015وكان اجتماع مكتب اهليئة املنعقد يف يونيةو/حزيران   - 6

ا،ديد وللحصول على استعراض شامل وتقديم رد على تقييم التعزيز وبدء وضع األساس للسةنة املقبلةة. وعةرض األمةني     

وتتمثل هذه املبادرات يف: صورة جديدة، وأداء جديد، وبيئةة   ية إىل وحدة العمل يف االتفاقية.على األمانة مبادراته الرام

 .إجنامات جديدةجديدة، و

 

مةن عةام    مفادها أن املنظمة ستحافظ على مستوى الدعم املةالي لفةرتة السةنتني اعتبةاراً     كما تلقى املكتب أخبارًا - 7

حتديةدها   وباإلضافة إىل ذلك، وافق املكتب على عملية لوضع امليزانية أعيد ند نفأ مستوى السنتني املاضيتني.ع 2016

و. وعقد املكتب اجتماعات إضةافية  2016/31على معلومات إضافية يف وثيقة اهليئة  ميكن االطالعوتقرير مالي ُمحّسن ال

عةةد يف أوائةةل عةةن ُب علةةى هةةامت اجتمةةاع ااموعةةة املعنيةةة بةةالتخطييف االسةةرتاتيجي يف أكتوبر/تشةةرين األول ومةة  راً 

 .ديسمرب/كانون األول لتحديد جدول أعمال الدورة احلادية عشرة للهيئة

 

موعة جديدة من األنشطة ذات الصلة باإلدارة الداخليةة يف سةنة التغةيري هةذه. وبةدأ تسةجيل       جممت إجراء كما  - 8

األحداث بغية تعقب أهم الفعاليات اليت حتدث كل شهر. واعتمد األمني االجتماعات السنوية وشةبه السةنوية كوسةيلة    

اعتمد األمني ندوات االتفاقيةة داخةل    لالحتفال بإجنامات األمانة ولوضع اخلطيف واالسرتاتيجيات للمستقبل كفريق. كما

السةنة الدوليةة املقرتحةة للصةحة     كال من املنظمة باعتبارها وسيلة لزيادة الوعي باالتفاقية؛ وقد تناولت الندوتان األوليان 

 .النباتية واألنواع الغامية

 

رئيسةية. وإىل جانةب    وأجرى األمني ا،ديد أيضا سلسلة من االجتماعات مع جهات اتصال داخلية وخارجية - 9

املنسق، التقى األمني مبس ولني كبار يف املنظمة، من بينهم نائبا املدير العام، ورؤساء شعبة الش ون املالية ومكتب املةوارد  

البشرية ومكتب االتصاالت. ومت جتديد العالقات مع املركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية واتفاقية التنوع البيولوجي 

 .تركيز جديد على العالقة يف فريق االتصال املعين باتفاقيات التنوع البيولوجيوانصب 
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وحظي العمل املتعلق بإصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتيةة بدفعةة حتفيزيةة كةبرية مبوافقةة جمموعةة        - 10

مليةون دوالر   1 ة علةى مةنا االتفاقيةة مبلغةا قيمتةه     ع املعايري وتنمية التجارة التابعة ملنظمة التجارة العامليعمل مرفق وض

بل مجيةع األطةراف املتعاقةدة.    أمريكي إلنشاء مركز إلصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية ميكن استخدامه من ِق

وهذا ااهود هو مثرة عمل ااموعة التوجيهية املعنية بإصدار الشهادات اإللكرتونية للصةحة النباتيةة. وأمةا اهلةدف     

فيتمثةل يف إطةالب مشةروع جتةريؤ سةي دي يف مةا بعةد إىل إنشةاء نظةام فعلةي إلصةدار             2016املنشود بالنسبة إىل عةام  

الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية ينطوي على مركز وتطبيق إلكرتونةي. واستضةافت مجهوريةة كوريةا أيضةا النةدوة       

 .م تقدم يف تطوير املشروعالثانية إلصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية اليت ساهمت بشكل ملحوظ يف إحرا

 

وكان هناك حدث رئيسي آخر  ثل يف العمل املنجز الستكمال مشروع مرفق وضع املعايري وتنمية التجةارة رقةم    - 11

الذي شهد إعداد ونشر وتوميع عدد من األدلة اليت ستقدم معلومات ضرورية إىل املنظمات الوطنية لوقاية النباتةات   350

الرامةي إىل إنشةاء إطةار     401ال الصحة النباتية. ويعترب هذا املشروع، إىل جانب املشةروع رقةم   واملهنيني العاملني يف جم

 .لتقييم قدرات الصحة النباتية، ركيزة أساسية السرتاتيجية طويلة األجل لالتفاقية خاصة بتنمية القدرات

 

ضةوع بشةكل مسةتفيض يف    نةوقت هةذا املو  قةد  وُبذلت جهود جبارة من أجةل وضةع إطةار للمعةايري والتنفيةذ. و      - 12

اجتماعني منفصلني اموعة العمةل، وكةذلك اجتماعةات املكتةب وااموعةة املعنيةة بةالتخطييف االسةرتاتيجي و،نةة          

للمعةايري والتنفيةذ، ُيعةرض     منقحًا إطارًا 2015املعايري. وناقت اجتماع ااموعة املعنية بالتخطييف االسرتاتيجي يف عام 

د هذا اإلجنام اهلام يف حتديد املسةار املسةتقبلي لعمليةة وضةع املعةايري يف االتفاقيةة لعةدة        على اهليئة هذا العام. وسيساع

 .سنوات قادمة

 

يف عةرض  ، بةل  2015وال يكمن الغرض من هذه املذكرة يف تقديم تقرير شامل عن أنشطة أمانة االتفاقية يف عام  - 13

هناك حاجة إىل اكتساب مسةتوى معةادل مةن األهميةة      بعض املعامل البارمة هلذه السنة. وعلى غرار السنة املاضية، تظل

كالذي حيظى به الدستور الغذائي واملنظمة العاملية لصحة احليةوان، وهنةاك حاجةة مسةتمرة إىل احلصةول علةى  ويةل        

 .حاجة إىل خرباء للعمل بشأن املواضيع وموظفني مستمرين يتمتعون بفرص للتطور الوظيفي مستدام، كما أن هناك دومًا

 

د األمانة اغتنام هذه الفرصة لكي تتوجه بالشكر إىل املنظمات الوطنية لوقاية النباتةات واملنظمةات اإلقليميةة    وتو - 14

 .2015لوقاية النباتات والشركاء واملتعاونني على مجيع ا،هود املبذولة حلماية الصحة النباتية يف عام 

 

 وإّن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل: - 15
 

 .النقاط البارمة الواردة يف هذه الوثيقةب األخذ علمًا و1ال


