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 :النباتات لوقاية القطرية المنظمات أعزائي

 ةركمشاال كم علىلحثالمكتب )الجهاز الحاكم لهيئة تدابير الصحة النباتية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات(  عن بالنيابةإليكم  أكتب

 تمويل برنامج عمل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات من قبل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة. زيادة دعملالنشطة 

 

مهمة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات في حماية  أهمية أيضا  بمعايير الحجم والتعقيد، تتواصل  والترحالللتجارة  السريعالنمو  مع

عديد من القضايا العالمية مثل البيئة  معالجةزال  ومااالتفاقية الدولية لوقاية النباتات  على كان. من اآلفات العالميةالموارد النباتية 

أن تتزايد أدوار االتفاقية الحالية  توقعوي   .اآلمنة والتجارة الغذائي األمنو)األنواع الغريبة الغازية(، باإلضافة إلى وقاية النباتات، 

 متقد  و( ISPMs) النباتية الصحة لتدابير الدولية المعايير إنفاذ لتعزيز لالتفاقية الحديثة الجهود وستفيدوالمحتملة خالل العقد القادم. 

 عن فضال   األعضاء البلدان جميع( اإللكترونية النباتية الصحة لشهادات العالمي النظام تطوير)مثل  األخرى الواعدة المبادرات

 .العالم حول آخرين شأن أصحاب

 

أدنى من  مستوىخصصت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  إال  أن ،النباتات لوقاية الدولية تفاقيةأهمية اال تزايد ورغم

احتياجات االتفاقية من الموارد، باالستناد إلى برنامج عمل هيئة تدابير الصحة  تلبية يتم لمذلك،  ومعالميزانية األساسية لالتفاقية. 

 بلدان واجهت كنلو لالتفاقية، االستئماني الصندوق في إسهاماتهابعض البلدان، على مدى السنوات الماضية،  زادتلقد . النباتية

 في سهمت   هاأن وترى عام بشكل المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة بتمويل أيضا   سهمت   بلدانهم ألن بذلك، للقيام صعوبات عديدة

. إن خفض الميزانية ال يعني فقط خفض األنشطة في برنامج عمل هيئة تدابير الصحة النباتية المتفق عليه فقط، االتفاقية بتمويل الواقع

 المدة قصيرة توظيف ترتيباتالقيام بطاقتهم وإلى  فوقأعباء االتفاقية  أمانة موظفيإلى تحميل في الموارد البشرية  العجز أدىولكن 

 االتفاقية عمل استدامة تؤمن ال

 

/أكتوبر، أول وتشرين/يونية حزيران في األخيرين اجتماعيه خالل القضية هذه في ثانية مرة النباتية الصحة تدابير هيئة مكتب نظر

 على: نشاطب االتفاقية مع المتعاقدة األطراف تشجيع على ووافق

 أنشطة إلى للمنظمة العادي البرنامج ميزانية تخصيصمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والطلب منها زيادة  حث -

 عن، فضال   النباتات، لوقاية الدولية االتفاقية

 .مباشرة المتعاقدة واألطراف المانحة الجهات من التفاقيةلاالستئماني  للصندوقفي الدعم النشط / تأمين إسهامات  الستمرارا -

 برنامج  مناقشةل ،اجتماعات األشهر القادمة، عدة  خالل،ألجهزة الحاكمة لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدةا ستعقد،

 كما هو مبين أدناه: (2612-2610) القادمتين للسنتينعمل المنظمة والموازنة 

 الجدول الزمني الجتماعات منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

2014 

 األغذية والزراعةاللجنة المالية لمنظمة  تشرين أول/أكتوبر 22-22

 اللجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة تشرين الثاني/نوفمبر 60-62

 لجنة برنامج المنظمةو

 مجلس المنظمة كانون أول/ديسمبر 61-60

2015 

اللجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة  آذار/مارس 60-610

  ولجنة برنامج المنظمة

 مجلس المنظمة 2610آذار/مارس  20-22

 والزراعةمؤتمر منظمة األغذية  2610حزيران/يونية  60-610



 

  

 

 

 

اللجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة  2610تشرين ثاني/نوفمبر  62-60

 ولجنة برنامج المنظمة

 مجلس المنظمة 2610؟؟ كانون أول/ديسمبر 

 

 التالية الروابط على متاحة المنظمة ومجلس البرنامج لجنةواللجنة المالية،  فيفإن قوائم البلدان األعضاء  ،المرجعي عزوك ولتسهيل

 :(2610/يونية حزيران في للتغيير تخضع)قد 

 أعضاء اللجنة المالية

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/en/ 

ommittee/members/en/c -http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance 

 أعضاء لجنة البرنامج

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/programme-committee/en/  

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/programme- committee/members/en/ 

 أعضاء مجلس منظمة األغذية والزراعة

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/council/en/ 

مع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  المتعاقدة ألطرافاتقوم  أنمن األهمية بمكان  أنهعلى هيئة تدابير الصحة النباتية  وافقت

 .لالتفاقية الحول ثنائية الميزانية لزيادةالتي تمثل بلدانها بالضغط على المنظمة  مديرياتبالتنسيق مع وزراء الخارجية وال

 

والوفود  أصواتنا الوطنية من خالل الممثليات الدائمة لمنظمة األغذية والزراعة لرفع كفرص اإلجتماعاتمن هذه  ادةفاإل يمكن

المنظمات القطرية لوقاية النباتات ضمان أن تدعم الممثليات الدائمة لمنظمة األغذية والزراعة  تحتاجوالمحتملة من العواصم. 

جوت بلدانكم وفود وألألمم المتحدة  الحاجة إلى اتفاقية قوية وفاعلة لحماية الموارد النباتية العالمية، حماية المحاصيل، ومنع  روِّ

 .العالمي التجاري النظام نامأانتشار اآلفات، ودعم األمن الغذائي و

 

الوطنية ذات الصلة لبناء الوعي بأهمية االتفاقية الدولية لوقاية  اإلجراءات تمالقضية بجدية واتخذ بأخذ تفضلتم لو ممتنا   سأكون

 النباتات ووضعها على قائمة األولويالت الوطنية التي تحتاج إلى دعم متزايد من منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة.

 

 اإلحترام فائق بقبول اوتفضلو

 

Ms. Kyu-Ock KIM  

 النباتية الصحة تدابير هيئة رئيسة
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