
CPM 2017/37 February 2017 
 

 

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، 

 الشراكات االستراتيجية

 من جدول األعمال 5-8البند 

 الدولية لوقاية النباتات من إعداد أمانة االتفاقية
 
إن الشراكات االسرتاتيجية عبارة عن عالقات مدروسة بدقّة جتمع بني أعمال جتارية أو منظمات أو أفراد للعمل  -1
ما أهنا ، كمزدوجةتؤدي خدمات مشممممالة ولكن  ري  جهاتحقيق هدف مجاعي. وتضممممم الشممممراكات االسممممرتاتيجية لتمعاً 

 لية يف كثرياملاالشممممممممممممممؤون من حيث املواهب واملعارف واخلربات و من موارد مشممممممممممممممرتكة  اجلهاتجتمع بني ما تتمتع به هذه 
 .1من األحيان. وحتافظ كل جهة على استقالليتها

 
 ورّكزت االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )االتفاقية الدولية( بشمممممممممكل أسممممممممماسمممممممممي على الشمممممممممراكات االسمممممممممرتاتيجية -2

نع انتشمممممممممممار ملاليت تبذهلا االتفاقية الدولية  مع منظمات دولية و ري حكومية أخرى تعمل ضممممممممممممن النلاه اإلمجايل للجهود
خها ية فرصمممماً ويتيح توسمممميع نلاه الشممممراكات االسممممرتاتيج .يف إطار تدابري الصممممحة والصممممحة النباتية اآلفات واحتمال ترسممممّ

سمممتناداً إىل ،ل ، او  سمممواء يف كافة أنشممملة االتفاقية الدولية. ة على حد  لالرتقاء باالسمممتثمار املشمممرتا باملوارد النقدية والعينيّ 
  الوثيقة هذه لتنظر فيها هيئة تدابري الصحة النباتية )اهليئة(. أعّدت أمانة االتفاقية الدولية

 
ومن الواضممممممممممح أن املوارد العامة املتاحة للقيام بعمل أمانة االتفاقية الدولية ال تنف  تتضمممممممممماءل بسممممممممممبب الوضممممممممممع  -3

ما موعات القلاعية املعنية بصورة خاصة سمسائل الصحة النباتية، وال سي ري أن القلاعات واجمل االقتصادي العسري إمجااًل.
 ن هناا العديدوترى األمانة أ محاية املوارد النباتية العاملية من اآلفات، تشمممممممممّكل مصمممممممممدراً كبرياً وا يسمممممممممت ل بعد من املوارد.

                                                      
1  2016Lisa McQuerrey, Houston Chronicle,  

 

http://www.fao.org/


2 CPM 2017/37 

 

اية جي لالتفاقية الدولية سممممممممممممعياً إىل محمن اإلمكانيات للعمل مع القلاع املعين سما يتسممممممممممممق مع أهداف اإلطار االسممممممممممممرتاتي
 والتفاعل ناسممممممممممممب بني حتقيق اإلنتاجية املناسممممممممممممبةاملتوازن الالنباتات، و،ل  اسممممممممممممتناداً إىل بعر املعايري الضممممممممممممرورية إل اد 

  على حنو مناسب.
 
 بشممممراكات بني القلاعني العام واخلايت اليت من  ممممأهنا اجلمع بني االتفاقية الدولية وأصممممحاالكما تتسممممق إقامة  -4

املصممممملحة دعماً للجهود العاملية املبذولة يف لال الصمممممحة النباتية، مع املناقشمممممات اليت أجريت العام املاضمممممي يف اجتماعات  
كل من املكتب واجملموعة املعنية بالتخليط االسرتاتيجي، وهو موضوع من املتوقع إدراجه يف اخللة االسرتاتيجية لالتفاقية 

وتنظر االتفاقية الدولية، على سممممممممممممممبيل املثال، يف عقد حلقة عمل  .2030إىل عام  2020 الدولية للفرتة املمتدة من عام
 وسممممممممميتمثل أحد أهداف حلقة العمل مع الدورة اخلامسمممممممممة عشمممممممممرة للهيئة. بالتعاون 2020ألصمممممممممحاب املصممممممممملحة يف عام 

 ة الدولية،لحة يف االتفاقيهذه يف إتاحة فرصممممة ملمثلي القلاع ملناقشممممة مسممممألة إنشمممماء لموعة اسممممتشممممارية ألصممممحاب املصمممم
حلقة  والنتيجة املتوخاة من إىل جانب االختصممممممماصمممممممات املالئمة والالئحة الداخلية اخلاصمممممممة لا، وا ا، قرار لذا الشمممممممأن.

 العمممل هممذه هي وضممممممممممممممع إطممار عمممل تعمماوة  مع بني االتفمماقيممة الممدوليممة واجملموعممة االسممممممممممممممتشممممممممممممممماريممة وينلوي على عقممد
  اجتماعات منتظمة.

 
، تشمممممجيع االحتادات القلاعية املعنية بالصمممممحة النباتية 2020ح األمانة، قبل عقد حلقة العمل املقرتحة لعام وتقرت  -5

سممتلتقي اجملموعة و  على إنشمماء لموعة صمم رية ومسممتقّلة تتأل  تا ال يتعدى  سممة إىل سممبعة تثلني متناوبني عن القلاع.
ائل التفاقية الدولية والقلاع إ اد أوجه تآزر للعمل معاً على املسممممممممممعلى أسمممممممممماح منتظم لتحديد اجملاالت اليت  كن فيها ل

وإن دفع القلاع باجتاه ا ا، مثل هذه اخللوة سممممممميتللب أكثر من لرد طرح املسمممممممألة يف سمممممممياه  ،ات االهتمام املشمممممممرتا.
ح هلم أن هذا هو توضمممممممميالن ، فضممممممممالً عاحملددة ةالقلاعيّ  التفاعالت القائمة أصممممممممالً بني االتفاقية الدولية وبعر املنظمات

ظراً ويتعنّي على القلاع أن خيتار بنفسمممممه القيادة، ومن السمممممهل القيام بذل  ن االجتاه الذي نر ب يف املضمممممي فيه كمنظمة.
إىل أن القلاعات ،ات االهتمام األكرب باالتفاقية الدولية سممممممممممممبق وبدأت العمل معنا بصممممممممممممورة فردية، باسممممممممممممتثناء اجملموعة 

إعداد  اعد ،ل  علىرية إلصممممدار الشممممهادات اإللكرتونية القائمة أصمممماًل. وعلى املدى اللويل، قد يسممممالقلاعية االسممممتشمممما
 سم بلابع رمسي أكرب.تّ ياًل عن جهاز أصحاب املصلحة الذي أصحاب املصلحة فضعمل وتلوير حلقة 

 
ألمانة بأي  ممممكل ولية أو اوباعتبارها جهاز مسممممتقل، لن تكون اجملموعة االسممممتشممممارية مرتبلة رمسياً باالتفاقية الد -6

وسممتكون اجملموعة مسممؤولة عن كافة الرتتيبات لعقد االجتماعات، وسممتسممدي املشممورة اسممتناداً إىل مبادر ا  من األ ممكال.
و منفرد وتكون مشاركة االتفاقية الدولية )اليت تشمل أي عض للب من أمانة االتفاقية الدولية.لاخلاصة فقط وليس نتيجة 

 ال معّينةجهة اتصممممم عن طريقألمانة أو كليهما، وبناء على موافقة املكتب( رهناً باسمممممتالم دعوة للحضمممممور من املكتب أو ا
ات القلاعية ويتعنّي على تثلي القلاع أن  ثّلوا اجملموعات أو االحتاد يف فريق االتصمممممممممماالت التابع ألمانة االتفاقية الدولية.

 ةاللجنة االسممممتشممممارية فرصممممة ليقّدم القلاع توجيهات إىل االتفاقية الدوليولن تشممممّكل اجتماعات  وليس الشممممركات الفردية.
 بممل فرصمممممممممممممممة لتبممادل املعلومممات عن املسمممممممممممممممائممل اليت  م األطراف املتعمماقممدة يف االتفمماقيممة الممدوليممة وتثري قلقهم، تمما قممد يؤثر

  درات.على عملية وضع معايري دولية جديدة لتدابري الصحة النباتية ومشاريع جديدة لتنمية الق
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وتكون اجملموعة االسمتشمارية املقرتحة سمثابة عنصمر إضمايف ال راق القلاع ومشماركته يف مبادرات من بينها إصمدار  -7
 جتارب القلاع ماحالتالشممممممممممهادات اإللكرتونية للصممممممممممحة النباتية، واحلاويات البحرية واملعايري اخلاصممممممممممة باحلبوب، حيث   

 ت مع النظم التجارية العاملية.لضمان اتساه نتائج املبادرا وخرباته
 
و كن للجنة االسمممتشمممارية أن تتيح منصمممة إضمممافية للشمممروع يف تعبئة املوارد. و كن للجنة أن تؤدي دوراً يف حتديد  -8

وتوفري سمممبل وصمممول املنظماتداألفراد الذين  كن لالتفاقية الدولية أن تقيم أكثر الشمممراكات فعالية معهم، وال سممميما تل  
دي دوراً و كن للجنة االسممممممتشممممممارية أيضمممممماً أن تؤ  .من قبل  تكن االتفاقية الدولية على اتصممممممال أو علم لماجلهات اليت ا

للمسماعدة على إنشماء تر للموارد البشمرية لتوفري اخلربات الالزمة إىل االتفاقية الدولية و،ل  لدف تنفيذ املشماريع املتعددة 
ة والقلاع لتبادل دف هو أن تصممبح اللجنة يلية لالتفاقيواهل .اليت هي قيد اإلعداد اخلاصممة بوضممع املعايري أو تنفيذ االتفاقية

وتوفري معلومات واضحة ومبّلغ عنها بصورة  فافة إىل جانب إسداء مشورة خارجية عن مسائل أوسع نلاقاًدعاملية متعّلقة 
 بصحة النباتات.

 
ة الدولية أو مكتب تفاقيو در تذكري اهليئة بأن إنشممممماء اللجنة القلاعية االسمممممتشمممممارية لن يتم بتوجيه من أمانة اال -9

 ، واملبادرةةفة فرديّ بصممممممممممموتفيد التوصمممممممممممية الواردة يف ما يلي بتشمممممممممممجيع القلاعداجملموعات القلاعية على التصمممممممممممّرف  اهليئة.
إىل إنشاء جهاز يتفاعل مع لتمع االتفاقية الدولية لدف توسيع نلاه اجلهود العاملية املبذولة حلماية النباتات من اآلفات 

بدء بعملية إنشمممممممممممماء ل اللقلاع من أجلاهليئة  تشممممممممممممجيع التعبري عنويكمن اهلدف من هذه الوثيقة يف  هود.وتعزيز هذه اجل
 ولن يتللب ،ل  أي متويل من االتفاقية الدولية، بل سمممممممممممممميحتاا إىل تعيني جهة اتصممممممممممممممالدموارد للتفاعل .،ل  اجلهاز
  شاؤه.نفتاح للمشاركة يف مثل هذا اجلهاز إ،ا   إناالتفاقية الدولية، إىل جانب االستعداد واال بالنيابة عنمع اجملموعة 

 
 وإّن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل: -10
 

 على مواصلة حتسني التعاون بني االتفاقية الدولية وأصحاب املصلحة، املوافقة (1)
 ،2020على تنظيم حلقة عمل ألصحاب املصلحة يف عام  املوافقة (2)
القلاعات واجملموعات القلاعية املعنية العاملية واإلقليمية على النظر يف إنشمممممممممماء جهاز اسممممممممممتشمممممممممماري  تشممممممممممجيع  (3)

 ألصمممممممحاب املصممممممملحة يف االتفاقية الدولية من أجل توسممممممميع مشممممممماركته ومسمممممممامهته يف محاية املوارد النباتية العاملية
 ،من اآلفات

عداد مشمممممروع اختصممممماصمممممات ومشمممممروع الئحة داخلية ملثل القلاعات واجملموعات القلاعية املعنية إ الللب إىلو (4)
،ل  اجلهاز االسمتشماري ألصمحاب املصملحة يف االتفاقية الدولية، اسمب االقتضماء، للموافقة عليه خالل حلقة 

  ، أو قبل ،ل .2020العمل املشرتكة بني االتفاقية الدولية وأصحاب املصلحة يف عام 
 


