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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 عشرة الرابعةالدورة 

 2019أبريل/نيسان  5-1روما، 

 تقرير أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 من جدول األعمال 7البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 
نشبببر املو بببوع  معية النباتات )االتااقية الدولية( بالنسببببة إىل أوسببباا االتااقية الدولية لوقا ا مميزّاعام   2018ن كا -1

وباضببببببل الدعي القوح من يانأ حيع أملببببببوا  املصببببببلوة السببببببنوح  الصببببببوة النباتية و اية البيئة  على ن ا  واسببببببع. 
ويتضبببببمن  ت العاملية واإلقليمية والوطنية.املسبببببتويا املعنيني، واملبببببلن أمانة االتااقية الدولية دسبببببني أدائأا وايادة أثرها على

 فأي قد: ،2018االتااقية الدولية يف عام  شرة إجنااات باراة حّققتأا أمانةهذا التقرير ع
 

  دعمن أنش ة األيأزة الرئاسية لالتااقية الدولية 
  وعزات عملية و ع املعايري 
 وعزات تنايذ املعايري 
  دات اإللكرتونية للصوة النباتية قن حبلول نظام إملدار الشأاتوارePhyto 
  2020ورّوين إلعالن السنة الدولية للصوة النباتية لعام 
  الصوة النباتية و اية البيئة   2018ونشرت املو وع السنوح لالتااقية الدولية لعام  
  وشجعن االتصال والدعوة 
  وعزات التعاون الدويل 
  وعزات حشد املوارد 
 خليةوحّسنن اإلدارة الدا 

  



2 CPM 2019/36 

 

قدت حيع االيتماعات اهلامة لأليأزة الرئاسببببببببببية لالتااقية الدولية ع   .حوكمة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -2
من املشبباركني بل   رقي قياسببي حبضببوردابري الصببوة النباتية )اهليئة( على أفضببل وي ، وال سببيما الدورة الثالثة عشببرة هليئة ت

الرتكيز املعنية مبعايري السبببلع األسببباسبببية ومسبببارااا، وفريق مأام معق باملوا بببيع وقد   وقد أنشبببئن عموعة مشبببارك ا.  498
عرب إدماج تعليقات واردة من حيع األطراف املتعاقدة  2030-2020دسبببببني اإلطار االسبببببرتاتيجي لالتااقية الدولية للارتة 

 دولية.منظمة شريكة أكانن إقليمية أم  20لالتااقية الدولية، ومن أكثر من 
 
معايري لتدابري الصوة النباتية، مبا فيأا أربعة معايري دولية لتدابري الصوة  10يرى اعتماد  .عملية وضع المعايير -3

معيار ا دولي ا باإل بببافة إىل  21بببببببببببببببببب ويرى التقدم ومعاجلة واحدة للصبببوة النباتية.  النباتية، ومخسبببة بروتوكوالت تشبببخي ،
ا إىل برناما العمل 37توملببية واحدة للأيئة، وقد أ ببي   أليل و ببع بروتوكوالت تشببخي  ومعامالت  ،مو ببوع ا يديد 

 للصوة النباتية يديدة.
 
ادوس ولبنان وأوابكسببببببببببببتان نّاذ تقييي للقدرات يف عال الصببببببببببببوة النباتية لدى أربعة بلدان )برب تنفيذ المعايير. -4

وقد عقدت ايريها الدولية للصوة النباتية. ة الدولية ومعستة مشاريع دولية وإقليمية ووطنية لتنايذ االتااقي توتونس(. وأجنز 
عدد  حبضبببببببببورزامات تقدمي التقارير الوطنية، وحلقة عمل واحدة بشببببببببب ن الت ،سببببببببببع حلقات عمل إقليمية لالتااقية الدولية

 مشارك ا. 222قياسي من املشاركني بل  
 
ركز إملدار الشأادات اإللكرتونية للصوة م افتتح حلول نظام إصدار الشهادات اإللكترونية للصحة النباتية. -5

ا مسببببببجال يف ديسببببببمرب كانون األول  26ة الدولية مع النباتية التابع لالتااقي النظام الوطق العام . وأكتمل ت وير 2018بلد 
ثة وعقدت الندوة العاملية الثال  التجريبية. تألن مرحل، واسببببببببببت  GeNSإلملببببببببببدار الشببببببببببأادات اإللكرتونّية للصببببببببببّوة النباتّية 

ا  36مشبببببارك ا من  83لالتااقية الدولية بشببببب ن نظام إملبببببدار الشبببببأادات اإللكرتونية للصبببببوة النباتية يف ماليزيا حبضبببببور  بلد 
 منظمة دولية أو إقليمية. 20و
 
أعلنن اجلمعية العامة لألمي املتودة يف ديسبببمرب كانون األول  .2020السننننة الدولية للصنننحة النباتية    عام  -6

ئيسببي )السببنة الدولية(، كما نّظي حال للرتويا هلا لدى املقر الر  2020رمسي ا عن السببنة الدولية للصببوة النباتية لعام  2018
  املقدرة املرتب ة هبا خالل وأقر املخ ط األسببببببباسبببببببي لاعاليات برناما السبببببببنة الدولية والتكاليلألمي املتودة يف نيويورك. 

الدورة الثالثة عشببببببببببببببرة للأيئة، كما عقد االيتماع الرابع للجنة التوييأية للسببببببببببببببنة الدولية التابعة لالتااقية الدولية يف املقر 
 .الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة يف روما

 
 2018لالتااقية الدولية لعام  حكان املو ببببببببوع السببببببببنو   الدولية لوقاية النباتات. موضننننننوو السنننننننو  ل تفاقيةال -7
يانيب خالل الدورة حدث و  ،وايتماع حول موا ببببببيع خاملببببببة ،مو ببببببوع خ ا  افتتاحي  الصببببببوة النباتية و اية البيئة 

  املة باالتااقية الدولية.اخلالتااقية الدولية وعدد من ملوائ  للوقائع لعشرة للأيئة، فضال  عن حلقة عمل الثالثة 
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بتصببميي يديد  FAO.orgألن عملية نقل البوابة الدولية للصببوة النباتية دن عال اسببت   .االتصناالت والدعوة -8
 أنباء 105وبنية أكثر عملية ومضبببببمون عّدد وقابلية أفضبببببل لالسبببببتخدام. وقد تعّزا بروا االتااقية الدولية وت ثريها باضبببببل 

بلغن   استخدام وسائل التواملل االيتماعيايادة يفم بوع ا هلا، فضال  عن  20صورة ومقابلة م 34هبا، و ةإخبارية خامل
 .يف املائة 30نسبتأا 

 
يرى التوقيع على اتااقية و منظمة  دولية وإقليمية.  38لية وأنشبببببببببئن شبببببببببراكة بني االتااقية الدو  التعاون الدول . -9

ك بني أمانة العمل املشببببرت ، ناذ برناما 2018-2017ويف الارتة منظمة اجلمارك العاملية. و ون بني أمانة االتااقية الدولية تعا
 .تااقية التنوع البيولوييااالتااقية الدولية و 

 
تلّقى حسبببببا  األمانة املتعدد املاتني لالتااقية الدولية  ويال  قياسبببببي ا من سببببببعة أطراف متعاقدة.   تعبئة الموارد. -10

وتلقن ايري وتنمية التجارة تباع ا. ملعويرى  ويل مشبببببببببببببروعني لالتااقية الدولية من يانأ االداد األورو  ومرفق و بببببببببببببع ا
 .يأة ماتة وطنية وإقليمية ودولية 36االتااقية الدولية مسامهات عينية من 

 
 ،املعايريأعيد تنظيي أمانة االتااقية الدولية بناء على تقييمأا املعزا، مع إنشبببببببباء وحدة و ببببببببع  اإلدارة الداخلية. -11

واجملموعة املعنية بنظام إملدار الشأادات اإللكرتونية للصوة النباتية. و   ،وفريق التكامل والدعي ،التنايذ والتيسري ووحدة
 .دسني خت يط ميزانية أمانة االتااقية الدولية وإداراا

 
عام ا  2019وسببببببيكون  ولية وأمانتأا من عدة ويأات نظر.عام ا مشببببببأود ا يف أوسبببببباا االتااقية الد 2018كان  -12

وسببيكون كذلع عام ا أسبباسببي ا ألمانة  . لالتااقية الدولية مع مو ببوع  السببنوح  الصببوة النباتية وتنمية القدراتآخر مميز ا 
لدولية لسببنة ااب أملببوا  املصببلوة يف عال الصببوة النباتية حول العاه باحاه االحتاال إذ تقود اقية الدولية وأوسبباطأااالتا

عمكي وتاانيكي املتواملبببلني لرسبببالة االتااقية الدولية املتمثلة يف  اية املوارد تن نت لع إىل دو . 2020للصبببوة النباتية لعام 
 .النباتية يف العاه من اآلفات

 
وتود أمانة االتااقية الدولية أن تعر  عن خال  تقديرها لأليأزة الرئاسببببببببببببببية لالتااقية الدولية ملا بدر عنأا من  -13

املتعاقدة )املنظمات الوطنية لوقاية النباتات( واملنظمات اإلقليمية لوقاية  تويي  وإشببراف ال يقّدران بثمنو وجلميع األطراف
 .النباتات ملا ّقدمت  من دعي قوح ومسامهة إجيابيةو وجلميع الشركاء واملتعاونني لتعاوهني الوثيق

 
 وإن هيئة تدابري الصوة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي: -14
 

 م من أمني االتااقية الدولية. األخذ علما  بالتقرير املقدّ  (1)


