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ت أكثر ميكن طباعة هذه الوثيقة عند الطلب انســـــجاًما مع مبادرة منظمة األغذية والزراعة للحد قدر املســـــتطاع من أثرها على البيئة وتشـــــجيع اتصـــــاال
 www.fao.org وميكن االطالع على هذه الوثيقة وعلى غريها من الوثائق على موقع املنظمة مراعاة للبيئة.
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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الخامسة عشرة

 2020أبريل/نيسان  3 -مارس/آذار  30روما، 

 النجاحات والتحديات في مجال تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 من جدول األعمال 16البند 

 إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمن 
 

 معلومات أساسية - أوالً 
 
) للمرة األوىل إىل تشــــــــــاطر جناحاهتم 2014ُدعي املشــــــــــاركون يف الدورة التاســــــــــعة هليئة تدابري الصــــــــــحة النباتية ( -1

الصـــحة النباتية وتوصـــيات الدولية لتدابري والتحديات اليت اعرتضـــتهم خالل تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واملعايري 
 .وقد القت هذه العروض استحسان املشاركني وأصبحت بنًدا دائًما مدرًجا على جدول أعمال اهليئةاهليئة. 

 
 العروض - اثانيً 

 
النباتات واملراقبني تتاح الفرصــــــة لألطراف املتعاقدة يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واملنظمات اإلقليمية لوقاية  -2

يف هيئة تدابري الصـــحة النباتية من أجل تشـــاطر جتارهبم الناجحة أو اقرتاح حلول ملواجهة التحديات اليت تطالعهم بالنســـبة 
إىل ما تقّدم، يشـّجع املشـاركون على تشـاطر  وإضـافةً إىل املسـائل املتصـلة بتنفيذ االتفاقية واملعايري الدولية وتوصـيات اهليئة. 

) والذي يُعرض خالل 2030-2020حات والتحديات اليت يواجهو�ا لدى تنفيذ اإلطار االســــــــــــــرتاتيجي لالتفاقية (النجا
على البوابة الدولية للصــــــــــــحة النباتية يف وكانت قد صــــــــــــدرت دعوة ) العتماده. 2020الدورة اخلامســــــــــــة عشــــــــــــرة للهيئة (

ة يف االتفاقية واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات واملراقبني يُطلب فيها من األطراف املتعاقد 2020يناير/كانون الثاين  8
 يف اهليئة تقدمي اقرتاحات.
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وجيب أال يتعدى طول االقرتاحات الصــــــــــــفحة أو الصــــــــــــفحتني وأن تعّد بإحدى اللغات الرمسية للمنظمة ويتعني  -3
 .2020فرباير/شباط  28تقدميها قبل 

 
  :املعايري التاليةعلى  وسيتم اختيار احلاالت بناءً  -4
 

ارتباط احلالة املقرتحة مبجاالت العمل ذات األولوية بالنســــــــــــــبة إىل اهليئة وأمانة االتفاقية (مثًال عملية تقييم  •
  قدرات الصحة النباتية املنفذة أو األنشطة املرتبطة حباالت التفشي األخرية لآلفات أو التجارة اإللكرتونية)؛

  ووضوح احلالة واقتضاهبا؛ •

 وأمهيتها وفائدهتا احملتملة بالنسبة إىل األعضاء يف أسرة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. •
 
وسيجري جتميع احلاالت كافة اليت تستويف هذه املعايري ضمن وثيقة من وثائق اهليئة ولكن نظرًا إىل ضيق الوقت،  -5

التمثيل اجلغرايف وتنوع املواضــــيع) وســــيطلب من مقّدم ســــوف ختتار أمانة االتفاقية مخس حاالت كحد أقصــــى (مع مراعاة 
 .)2020االقرتاح إعداد وتقدمي مداخلة مدهتا مخس دقائق خالل الدورة اخلامسة عشرة للهيئة (


