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لسادة ا طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من
 املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة 

 www.fao.orgعلى اإلنرتنت على العنوان التايل 
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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الثانية عشرة

 2017أبريل/نيسان  11-5إنتشون، جمهورية كوريا، 

 2016 عامتقرير  - الدولية لوياية النباتات تااييةتقرير أمانة اال

 من جدول األعمال 7البند 

 الدولية لوياية النباتات تااييةإعداد أمانة االمن 
 

 
نه كان أول عام أ حيثالدولية(،  تفاقيةالدولية لوقاية النباتات )اال تفاقيةلال نقطة مفصللللللللللية 2016لقد مّثل عام  -1
حققناه  ملاة، الدولي تفاقيةولقد كان هذا العام استثنائياً بالنسبة إىل جمتمع اال .2020ذ فيه مواضيعها السنوية باجتاه عام تنفّ 

معاً من إجنازات ممّيزة على الّرغم من التخفيض الكبري يف املوارد البشللللرية. ويسللللّلت هذا التقرير الضللللوجن على عشللللرة إجنازات 
 رئيسية، هي: 

 
 2016الدولية لوقاية النباتات لعام  تفاقيةاملوضوع السنوي لال، 
  الدولية تفاقيةاملتصلة باالاحلوكمة واألنشطة االسرتاتيجية أنشطة، 
 ،تنسيق املعايري 
 ،تطبيق املعايري 
 االتصاالت والدعوة، حتسني 
 لسنة الدولية للصحة النباتية،التحضري ل 
 الدولية لوقاية النباتات، تفاقيةالشبكة التابعة لال تعزيز 
 الدولية لوقاية النباتات، تفاقيةالشبكة التابعة لال تعزيز 
 التعاون الدويل، توطيد 
 تعبئة املوارد، حتسني  
  باإلدارة الداخلية لألمانة. النهوضو 
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، وهو الصللّحة النباتية واألمن الاذائي. 2016الدولية لعام  تفاقيةومتّثل اإلجناز األول يف نشللر املوضللوع السللنوي لال -2
 فيسلللللللللللورألقاها الربو لموضلللللللللللوع السلللللللللللنوي الدولية كلمًة رئيسلللللللللللية ل تفاقيةأمانة اال خصلللللللللللصلللللللللللتوللمرّة األوىل يف تارخيها، 

Rudy Rabbinge  اغننانو من جامعة (Wageningen) تية تدابري الصلحة النبا يف هولندا خالل الدورة احلادية عشلرة ييئة
نيب وحدث جا يةالدول تفاقيةن لالا. كما نّظمنا سلسلة من األنشطة لعرض هذا املوضوع السنوي، مبا يف ذلك ندوت)اييئة(

 تفاقيةالاتها إىل حلقات العمل اإلقليمية اليت نظم أمني االتفاقية الدوليةفيديو من بالورسلللللللللالة  لعامليللجنة األمن الاذائي ا
 . 2016عام يف الدولية 

 
لدولية. وقّدمت األمانة ا تفاقيةالاخلاصلللة با االسلللرتاتيجيةاحلوكمة واألنشلللطة تنظيم أنشلللطة ومتّثل اإلجناز الثاين يف  -3

 ايامةرات الدولية. كما تابعنا عن كثب تنفيذ كل القرا تفاقيةدعماً كبرياً لتنظيم مجيع اجتماعات األجهزة الرئاسللللللللللللللية لال
ل معنية بإنشلللللاجن جهاز ل علللللراف على التنفيذ، والعمل على وضلللللع  لية متوي تأليف جمموعة تركيز، منها اييئةالصلللللادرة عن 
  .2030-2020الدولية للفرتة  تفاقيةعملية التخطيت االسرتاتيجي يف اال وإطالقام  عمل األمانة، مستدامة لرب 

 
معياراً، فضللللللللالً عن  40ومتّثل اإلجناز الثالث يف تنسلللللللليق عدد قياسللللللللي من املعايري. فقد و إحراز تقدم يف حوايل  -4

 من املعلايري 28تشللللللللللللللخي (، ورفع ومثلانيلة بروتوكوالت  النبلاتيلة ومعلاتتني للصللللللللللللللحلة معيلاراً )معيلارين علاديني 12اعتملاد 
وهذا أكرب عدد  (.تشلللللللللللللخي من بروتوكوالت البروتوكواًل  12و معاتة للصلللللللللللللحة النباتية 11و معايري عادية 5) االعتماده

 الدولية. تفاقيةمعايري يتم تاطيتها يف سنة واحدة يف تاريخ اال
 
حول تقييم القللدرات يف  ة تنظيم سم  حلقللات عمللل تللدريبيللّ وقللد فاملعللايري.  تنفيللذومتثلّلل اإلجنللاز الرابع يف تعزيز  -5

بلداً، فضالً عن موظفي  13حمام من  21بلداً و 36الصحة النباتية من جمال خبرياً يف  40جمال الصحة النباتية، عارك فيها 
د قيد التشللللايل، وق األخرىالعشللللرة  املشللللاريعت وكان امنه، ُأجنز سللللتة من املشللللاريع 16منظمة األغذية والزراعة. وو تنفيذ 

ث . وأُنشئت جمموعة تركيز معنّية مبشروع جترييب بشأن املراقبة، ملكافحة ثالمن األطراف املتعاقدةطرفاً  15أكثر من  مشلت
   فات حمتملة.

 
وابة و إطالق كل من الصلللللللفحة الرئيسلللللللية اتديدة للبقد ومتّثل اإلجناز اخلام  يف تعزيز االتصلللللللاالت والدعوة. ف -6

موجزاً، ما يشكل زيادة  وخرباً عنواناً  170اتديد. وو إصدار أكثر من  لكرتوينونظام التعليقات اإلالدولية للصحة النباتية 
، وو توزيع 2015ت لعام الدولية لوقاية النباتا تفاقية. كما صللللدر التقرير السللللنوي لال2015يف املائة مقارنة بعام  70بنسللللبة 

 نسخة منه. 1 000
 
لجنة ال. وو إنشلللللللاجن 2020ومتّثل اإلجناز السلللللللادو يف الرتوي  لالحتفال بالسلللللللنة الدولية للصلللللللحة النباتية يف عام  -7
 ث  ، وُعقد أول اجتماع يا يف مقّر منظمة األغذية والزراعة يف روما، إيطاليا. كما ُعقد حديذه السللللللللللللللنة الدوليةتوجيهية ال

خالل الدورة اخلامسللللة والعشللللرين للجنة الزراعة التابعة ملنظمة األغذية  2020جانيب للسللللنة الدولية للصللللحة النباتية يف عام 
خالل الدورة اخلامسللللللة والعشللللللرين  2020والزراعة. ومتت املوافقة على القرار بشللللللأن السللللللنة الدولية للصللللللحة النباتية يف عام 

 ألغذية والزراعة ومن مث يف الدورة اخلمسني بعد املائة جملل  املنظمة.للجنة الزراعة التابعة ملنظمة ا
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حلقة عمل تابعة  الدولية لوقاية النباتات. فتم تنظيم تفاقيةومتّثل اإلجناز السللللللللللللللابع يف تعزيز الشللللللللللللللبكة التابعة لال -8
قدت سللللللللللبع عُ سللللللللللنوات. و  عدة ىل منذالدولية حول التزامات تقدمي التقارير الوطنية يف  سلللللللللليا، وذلك للمرّة األو  تفاقيةلال

. كما عقدت من األطراف املتعاقدةطرفاً  144عللللللللخصللللللللاً من  212الدولية مبشللللللللاركة  تفاقيةحلقات عمل إقليمية تابعة لال
املشللاورة التقنية السللنوية للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات يف الربامل، املارش، مبشللاركة املنظمات اإلقليمية التسللع وإقليم 

 سنوات عديدة. الكارييب( للمرّة األوىل منذالبحر ) واحد
 
دولية للطاقة الذرية مع الوكالة التوطيد التعاون بصلللللللورة خاصلللللللة  ووّ ومتّثل اإلجناز الثامن يف تعزيز التعاون الدويل.  -9

صلللللحة النباتية.  ية لليف جمال وضلللللع املعايري. وبدأ التعاون مع منظمة اتمارك العاملية يف جمال إصلللللدار الشلللللهادات اإللكرتون
 كما بدأ التعاون مع برنام  األمم املتحدة للبيئة حول القضايا املّتصلة بالتنوع البيولوجي.

 
 تفاقيةعمل اال التمويل املسلللللللللللتدام لربنام بشلللللللللللأن مبادرة  اقرُتحتو تعبئة املوارد.  تعزيزومتّثل اإلجناز التاسلللللللللللع يف  -10

، ومن مكتلللب اييئلللة، ومن اجملموعلللة املعنيلللة بلللالتخطيت اييئلللةاليلللة يف تنلللة املللل قبلللل من وحظيلللت بلللدعم قوياللللدوليلللة، 
)ما ميّثل زيادة  أمريكي دوالر ماليني 6.65الدولية  تفاقيةحسلللللللللاش األمانة املتعدد اتهات املا ة لال ومجعاالسلللللللللرتاتيجي. 

ورة خاصللة. بصلل ،األمريكية والواليات املتحدة(، من أسللرتاليا وفرنسللا وكوريا ونيوزيلندا 2015يف املائة مقارنة بعام  42بنسللبة 
 (الدولية تفاقية)وهي األعلى يف تاريخ اال دوالر أمريكي ماليني 4.07الدولية  تفاقيةوبلات قيمة املشللللللللللللللاريع اتديدة لال

( ريكيدوالر أممليون  1.12( ومرفق وضع املعايري وتنمية التجارة )دوالر أمريكي مليون 2الصني ) ، بصورة خاصة،قّدمتها
مليون  0.7 أكثر منالدولية  تفاقيةمليون يورو(. وبلات قيمة املسللللللللللللللامهات العينية املقّدمة إىل اال 0.9واالحتاد األورويب )

الواليات و  وكوسلللللتا ريكا وفرنسلللللا ومجهورية كوريا ونيوزيلندا نيوالصللللل من كندا كلقّدمتها، بصلللللورة خاصلللللة،  ، دوالر أمريكي
 املكتب اإلقليميو  ة يف منطقة البحر األبيض املتوستاملركز الدويل للدراسات الزراعية املتقدم، فضالً عن األمريكية املتحدة

الكاملة  لقائمةاومعهد البلدان األمريكية للتعاون يف ميدان الزراعة. وترد  ة والزراعة ألوروبا و سلللللللليا الوسللللللللطىملنظمة األغذي
 . 2016الدولية لعام  تفاقيةالتقرير املايل ألمانة اال الدولية يف تفاقيةة املقّدمة إىل االللمسامهات العينيّ 

 
الدولية،  تفاقيةتنفيذ خطة العمل لتقييم تعزيز أمانة اال وقد وّ باإلدارة الداخلية.  النهوضومتّثل اإلجناز العاعر يف  -11

دعم التكامل(. وو ) وفريق داعم)وضع املعايري وتيسري التنفيذ(  مهنيتنيال سيما من أجل إعادة هيكلتها وإنشاجن وحدتني 
لة. من إجراجنات التشايل املوّحدة ذات الص عددمن خالل وضع  اإلعالمية واداملو النهوض باإلدارة اتّيدة وتوحيد الوثائق 

الثقافية من خالل تنظيم معتكف واحد وحلقة العمل التدريبية حول الرصلللللللللد  واملهارات الفرقوو تعزيز مهارات تشلللللللللكيل 
 والتقييم، ومن خالل تعزيز عمل فرق املهام املعنية بتعبئة املوارد وباالتصاالت والدعوة. 

 
 ، نرى أن2016ام عاليت حققتها خالل الرئيسللللللية  والنتائ الدولية  تفاقيةويف معرض تلخيصللللللنا ألنشللللللطة أمانة اال -12

 هناك أربع جتارش مهمة للتعّلم منها والبناجن عليها، وهي: 
 

 تفللاقيللةأواًل، جيللب إيالجن املزيللد من االهتمللام لالبتكللار، مبللا يف ذلللك التفكري املبتكر للتخطيت االسللللللللللللللرتاتيجي لال 
الدولية  تفاقية، واإلدارة املبتكرة لتجديد أمانة اال2030الدولية من أجل حتقيق أهداف التنمية املسللللللللللللللتدامة لعام 

 باالستناد إىل تقييم التعزيز. 
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 يسللللللللللري لى ثالث ركائز، هي: وضللللللللللع املعايري وتثانياً، علينا التشللللللللللديد على حتديد األولويات من خالل الرتكيز ع
 واالتصاالت والشراكات. التنفيذ

 واإلدارة العليا يف  يةلدولا تفاقيةوجمتمع اال الدولية تفاقيةثالثاً، علينا حتسلللللللللني التنسللللللللليق بني األجهزة الرئاسلللللللللية لال
 منظمة األغذية والزراعة.

  ّيةتدريبالم املشللللللللللللللرتك عن طريق حلقات العمل احللقات وأخرياً، جيب أن نعزز العمل اتماعي من خالل التعل ،
  ومن خالل األداجن اتماعي عن طريق فرق املهام.

 
ملوضوع السنوي ا تطبيق االدولية، مبا أنه سيتم خالي تفاقيةبالنسبة إىل اال أخرى هامة سنة 2017 سنةكون ستو  -13

و ن على ثقة  االحتفال بعيدها اخلام  والستني.كذلك الدولية، وهو "الصحة النباتية وتيسري التجارة"، و  تفاقيةالقادم لال
تعزيز تطبيق  الدولية وذلك بفضللللللللللل دعمكم املتواصللللللللللل وتفانيكم يف تفاقيةسلللللللللليأا مبزيد من اخلري على اال 2017بأن عام 

 برنام  عملها. 
 

 منها أسياسية، وهي: ، تعترب سم   2017ومن مجلة املهام واألنشطة املعّدة لعام  -14
 

، والرتوي  2017الدولية لعام  تفاقيةللموضلللللللوع السلللللللنوي "الصلللللللحة النباتية وتيسلللللللري التجارة" لال تأييدالدعوة إىل  )أ(
  مؤمتر منظمة األغذية والزراعة؛ لكي يصادق عليها 2020للسنة الدولية للصحة النباتية يف عام 

 ل عراف على التنفيذ؛  جديد وإنشاجن جهاز هيئة يف مجهورية كوريالالدورة الثانية عشرة ل تنظيم )ش(
ومبشللللللللروع املفوضللللللللية األوروبية اخلا  بنظام  401 - املشللللللللاريع املتعّلقة مبرفق وضللللللللع املعايري وتنمية التجارة إجناز )ج(

ن جانب املفوضللللللللللللللية الدولية م تفاقيةودعم التنفيذ، وتطبيق املشللللللللللللللاريع اتديدة املتعّلقة بتنفيذ اال االسللللللللللللللتعراض
األوروبية، وإصلللللدار الشلللللهادات اإللكرتونية للصلللللحة النباتية من جانب مرفق وضلللللع املعايري وتنمية التجارة، وبناجن 

 مع الصني مبنظمة األغذية والزراعة؛ القدرات من جانب برنام  التعاون بني بلدان اتنوش الذي جي
اون الدويل مع املنظمات تعالدولية على املسللللللللللللتويني اإلقليمي والوط ، وتعزيز ال تفاقيةالشللللللللللللبكة التابعة لال تقوية )د(

 ذات الصلة؛ والصناعية الفنية والتجارية والبيئية
العيد اخلام  ، واالحتفال باالتفاقية الدولية أمانةبئة موارد إضافية وإعادة هيكلة بذل اتهود من أجل تع مواصلة )هل(

 الدولية. تفاقيةوالستني لال
 

إدارهتا لدولية على ا تفاقيةلكل أجهزة اال والتقدير االمتنانوتود األمانة اغتنام هذه الفرصة لكي تعرّب عن خال   -15
على تعاوهنم  عاوننيواملت، وتميع الشللللللركاجن القويعلى دعمها لوقاية النباتات واإلقليمية ، وتميع املنظمات الوطنية املمتازة
 الدائم. 

 
 إّن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل:و  -16
 

  بالنقامل البارزة الواردة يف هذا التقرير. اإلحاطة علما (1)


