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 النباتية الصحة تدابري هيئة
 

 الدورة الثامنة

 1122نيسان /أبريل 21-8روما، 

 (اجلهود والنتائج)تعبئة املوارد 

 من جدول األعمال 2-9البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

 املقدمة -أواًل

 

ة املوارد من أجل ضمان ئلتعب إسرتاتيجية 1111اعتمدت هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورتها السابعة عام - 1

ويقوم جزء رئيسي يف . لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات اإلسرتاتيجيةمتويل مستدام وكاٍف قد ُيستخَدم لتحقيق األهداف 

وشفافة يف وضع ميزانية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  مساءلةعلى إطار إداري مالئم لضمان عمليات  اإلسرتاتيجية

 .وكخطوة أوىل، أنشأت هيئة تدابري الصحة النباتية جلنة مالية لغرض الشفافية واملراقبة على الصعيد املالي. وتنفيذها

 

دتها هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورتها السابعة عام تعبئة املوارد اليت اعتم إسرتاتيجيةكذلك، دعت - 1

وتتناول بنود أخرى يف جدول أعمال الدورة الثامنة هليئة تدابري . إىل وضع اسرتاتيجيات لالتصاالت واملعلومات 1111

د مشلها أيضًا تقرير اللجنة أّما املسائل املالية املتصلة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات فق. الصحة النباتية هذه املواضيع

 .املالية

 

، حّددت جلنة املالية لالتفاقية الدولية لوقاية 1111حزيران /وخالل االجتماع األول الذي انعقد يف يونيو- 3

األمانة حتديث اجلهود والنتائج  منالنباتات مسألة تعبئة املوارد كأحد جماالت العمل الرئيسية يف اللجنة، وطلبت 

 . 1111وتهدف هذه الوثيقة إىل عرض نتائج هذه اجلهود خالل عام . بئة املوارداملتعلقة بتع
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 املساهمات املالية والعينية لدعم برنامج عمل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات - ثانيًا

 1122شباط /حتى فربايرو 1121عام يف 

 

قائمة باملساهمات يف املوارد ألنشطة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات الواردة من بلدان  1يشكل اجلدول - 4

 .1113شباط /ومنظمات خمتلفة هذا العام حتى نهاية فرباير

 

كانون الثاني /يناير)املساهمات املالية والعينية لدعم برنامج عمل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات : 1اجلدول 

 (2112شباط /فرباير -2112
 

 استخدام املساهمة املساهمة الطرف املتعاقد املساهم/ املنظمة

 البلدان

حساب أمانة لالجتماعات واألنشطة  اسرتاليا 

املتصلة بتنمية القدرات، وتبادل 

 االتصاالت وإعداد املعايري/ املعلومات

عمل اخلرباء املعنية بتنمية القدرات، ودعم  دعم جمموعة

استخدام مستشار لتنمية القدرات، وتبادل املعلومات وإعداد 

 املعايري

 حلقة عمل للشهادات االلكرتونية للصحة النباتية عملالاستضافة ومتويل حلقة  الربازيل

يف املائة طوال عام  12: دوام جزئي)دعم عملية إعداد املعايري  موظفان كندا

1111) 

 املنفذ الدولي للصحة النباتية، باللغة الصينية  الرتمجة الصني

 املساعدة يف السفر للمشاركة يف خمتلف االجتماعات حساب األمانة اخلاص باملشاركة  االحتاد األوروبي

حساب األمانة اخلاص بربنامج نظام  االحتاد األوروبي

 استعراض ودعم االتفاقية

تنفيذ برنامج نظام استعراض ودعم االتفاقية، مبا يف ذلك 

 استخدام مستشارين

 (1111آذار /من مارس)موظف واحد لدعم عملية إعداد املعايري  موظف واحد فرنسا

لتمويل حفل كوكتيل هيئة تدابري  إيطاليا

 الصحة النباتية

الدورة  الثامنة هليئة  معظم املصروفات املتصلة حبفل كوكتيل

  تدابري الصحة النباتية

آذار /حتى مارس)موظف واحد لدعم عملية إعداد املعايري  موظفان اليابان

، وموظفان إلعداد الدورة السابعة هليئة تدابري الصحة (1111

  (أسبوعان)النباتية 

تشرين الثاني /مربمن نوف)موظف واحد لدعم تنمية القدرات  حساب أمانة ملوظف واحد اليابان

1111) 

الرتتيبات املرافقة للدورة السابعة  اليابان

هليئة تدابري الصحة النباتية عام 
1111 

 دعم احلدث

 اجتماع الفريق التقين املعين مبعاجلات الصحة النباتية عملالاستضافة ومتويل حلقة  اليابان

 
يف املائة طوال عام  11: دوام جزئي)دعم عملية إعداد املعايري  موظفان نيوزيلندا

 (1111آب /يف املائة حتى أغسطس 2و 1111

دراسة جدوى عن إنشاء مركز عاملي  نيوزيلندا

 للشهادات االلكرتونية للصحة النباتية 

متويل جزئي لدراسة جدوى عن إنشاء مركز عاملي للشهادات 

 االلكرتونية للصحة النباتية
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 استخدام املساهمة املساهمة الطرف املتعاقد املساهم/ املنظمة

أموال السفر استضافة االجتماع وتوفري  مجهورية كوريا

لبعض املشاركني ومنشورات االتفاقية 

 الدولية لوقاية النباتات

حلقة عمل إقليمية عن مسودة املواصفات الدولية لتدابري الصحة 

النباتية، وندوة متصلة حبساب األمانة لنظام استعراض ودعم 

 االتفاقية، ومنشورات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

استضافة االجتماع وتوفري جزء من  االحتاد الروسي

 األموال لسفر بعض املشاركني 

عن مسودة املواصفات الدولية لتدابري الصحة حلقة عمل إقليمية 

 النباتية، البلدان الناطقة باللغة الروسية

حساب األمانة لدعم إعداد املعايري  سويسرا

 (املساهمة املالية)

واالجتماعات السنوية للفريق ( 1)دعم جمموعات عمل اخلرباء 

 التقين املعين بتشخيص الربوتوكوالت، واستخدام مستشار واحد

لدعم إعداد الدورة السابعة هليئة تدابري الصحة النباتية  موظف واحد اململكة املتحدة

 (أسبوعان)

 -متويل املشروع -اململكة املتحدة

لى صعيد عتعزيز األمن العاملي "

الصحة احليوانية  االرتباط األمين بني

 "والصحة النباتية

حساب األمانة لدعم تقييم القدرات 

املساهمة )يف جمال الصحة النباتية 

 (املالية

ترمجة تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية إىل العربية 

 والروسية

 

 شهرًا 11ملدة االتصاالت /موظف واحد لدعم تبادل املعلومات حساب األمانة ملوظف واحد الواليات املتحدة

 املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات

وقاية النباتات يف آسيا واحمليط  هيئة

اهلادئ، ومنظمة وقاية النباتات يف 

أوروبا، واجمللس األفريقي للصحة 

النباتية، ومنظمة وقاية النباتات يف 

احمليط اهلادئ، واملنظمة اإلقليمية 

الدولية لوقاية النباتات وصحة 

احليوان، واللجنة اإلقليمية للصحة 

  النباتية يف املخروط اجلنوبي

مسودة املواصفات الدولية لتدابري الصحة حلقات عمل إقليمية عن  مساعدة املنظمة

 النباتية يف كل إقليم 

هيئة وقاية النباتات يف آسيا واحمليط 

 اهلادئ

التنظيم ومتويل بعض املشاركني 

 حلضور االجتماعات

حلقة عمل إقليمية وندوة مقبلة متصلة بنظام دعم واستعراض 

 االتفاقية

مة اإلقليمية الدولية لوقاية املنظ

النباتات وصحة احليوان واللجنة 

اإلقليمية للصحة النباتية يف املخروط 

 اجلنوبي

  حلقات عمل إقليمية مّولت بعض املشاركني يف االجتماعات

اللجنة اإلقليمية للصحة النباتية يف 

  املخروط اجلنوبي

الرتتيب املرافق هليئة تدابري الصحة 

 النباتية

 احلدثدعم 

ترتيبات + حلقة عمل عن الشهادات االلكرتونية للصحة النباتية  استضافة االجتماع منظمة وقاية النباتات يف أوروبا

دعم حفل . اجتماع الفريق التقين املعين بتشخيص الربوتوكوالت

 كوكتيل الدورة الثامنة هليئة تدابري الصحة النباتية

كا يمنظمة وقاية النباتات يف أمر

 الشمالية

اإلعداد للدورتني السابعة والثامنة هليئة تدابري الصحة النباتية  موظف

، دعم حفل كوكتيل الدورة الثامنة هليئة تدابري (أسبوعان)

 الصحة النباتية

منظمة وقاية النباتات يف احمليط 

 اهلادئ

االجتماع وساعدت يف  ةاستضاف

 الرتتيبات اخلاصة به

والعشرون بني املنظمات اإلقليمية لوقاية اللجنة التقنية الرابعة 

 النباتات

 
 املنظمات

معهد التعاون يف جمال الزراعة يف 

 البلدان األمريكية

االجتماع ومّولت بعض  استضافة

 املشاركني يف االجتماع

حلقة عمل إقليمية عن مسودة املواصفات الدولية للصحة النباتية 

 كا الالتينيةييف أمر
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 استخدام املساهمة املساهمة الطرف املتعاقد املساهم/ املنظمة

بني الوكالة الدولية  الشعبة املشرتكة

 الفاوللطاقة الذرية و

 (1111يف املائة طوال عام  2: دوام جزئي)دعم إعداد املعايري  موظف واحد

 الربامج التعاونية

العديد من األطراف املتعاقدين، 

 واملنظمات اإلقليمية والدولية

 جمموعات عمل اخلرباء، وفرق فنية وحلقات عمل استضافة االجتماع

العديد من األطراف املتعاقدين، 

 واملنظمات اإلقليمية والدولية

 حلقات عمل تنظيم االجتماعات 
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 اجلهود اجلارية- ثالثًا

 

 :نعرض يف ما يلي اجلهود اجلارية على صعيد تعبئة املوارد واألنشطة ذات الصلة- 2
 

بالتعاون مع ( املديرية العامة للتجارة واملديرية العامة لشؤون الصحة واملستهلكني) االحتاد األوروبينّظم  (أ)

شباط /أمانة االتفاقية األوروبية لوقاية النباتات سلسلة من االجتماعات العادية، انعقد آخرها يف فرباير

ملشاركة البلدان يف )عن حسابات األمانة اليت جيري دعمها حاليًا  واإلبالغ، ملناقشة عالقات العمل 1113

، والنظر يف اجملاالت (وتنفيذها عملية إعداد املعايري، ونظام استعراض ودعم االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

واملستهلكني وكذلك، فإن املديرية العامة للتجارة واملديرية العامة لشؤون الصحة . املمكنة ملساهمات إضافية

سوف تشركان أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وتربطانها مببادرات معنية بالتدريب األفضل من أجل 

وسوف جتري . أغذية أكثر أمانًا لضمان التواصل والتكامل، وتسليط الضوء على الفرص وتاليف االزدواجية

لوقاية النباتات إلظهار العناصر األهم يف عمل االتفاقية متابعة قرار اجمللس األوروبي بشأن االتفاقية الدولية 

، ويربطها COLEACP-EDESوسوف يتصل اجمللس األوروبي أيضًا برابطة . من وجهة نظر أوروبية

  .بأنشطة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

قل دعمًا لنأنشطة املتصلة بتوفري أموال لدعم وظيفة موظف ملدة سنة واحدة على األ الواليات املتحدةتعهدت  (ب)

 .بتبادل املعلومات واالتصاالت

يف إمكانية متويل وظيفة من وظائف املوظفني الفنيني املزاملني لدعم تنمية القدرات، وتنتظر  السويدوتنظر  (ج)

 . 1113عام يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات نتائج مداوالتهم 

، اليت هي جمموعة من شركات األغذية املتعددة يسررة للل فرد يف كل ملانامل لألغذيةوهيئة اإلمداد اآلمن  (د)

اجلنسيات، تبحث يف إمكانية توقيع مذكرة تفاهم كمتابعة لالجتماع مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية 

 .الفاوبالنباتات، مبا يرتبط مع اتصاالتها 

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على اتصال بالعديد من املؤسسات املالية الدولية، مبا يف ذلك البنك  وأمانة (هـ)

كية، ومصرف التنمية اإلسالمي، ومصرف التنمية اآلسيوي، ياألمر للبلدانالدولي، ومصرف التنمية 

 .والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لغرض البحث يف إمكانية توفري الدعم

 .اليت تبحث حاليًا يف املشاريع عمانواجتمع موظفو أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات مع سلطنة  (و)

 1113آذار /مارس 6للزراعة يف  السويسريدرالي يوللمرة األوىل، انعقد اجتماع يف املوقع بني الفاو واملكتب الف (ز)

الدولية املعّدلة مع  اإلسرتاتيجيةوأفادت الفاو عن . 1112-1114ملناقشة إمكانيات متويل مستقبلي للفرتة 

اليت تقوم بها املنظمة؛ وأشارت صراحة إىل األنشطة املعيارية الدولية  الرئيسيةتسليط الضوء على األعمال 

(. مبا يف ذلك تدابري الصحة والصحة النباتية)ونظم املعرفة، وإىل التكثيف املستدام للنظم الغذائية الزراعية 
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لفاو من خالل موارد إضافية من خارج لقيمة مضافة إىل األنشطة الرئيسية "م السويسريون بتوفري والتز

 ".  امليزانية

كمتابعة لالجتماع الذي انعقد العام الفائت ( أو اإلعارة/عمل ترمجة و)يف إمكانية املساهمة  بلجيلاوتبحث  (ح)

وسوف جيري عرض التقرير السنوي لالتفاقية الدولية لوقاية . مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 . 1113حزيران /يونيو 6النباتات إىل احلكومة اجلديدة بالتنسيق مع الفاو يف بلجيكا يف 

 موادويف ما خيص اجلهود املتصلة بالتوعية وتعبئة املوارد، وضعت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  (ط)

مثل شركاء )وقد ُنّظمت عدة لقاءات إعالمية لشركاء خمتلفني يف املوارد . لسهولة اإلعالم يف مناسبات خمتلفة

 .لفاوبناًء على طلب ا.( اسكندنافيني، واسرتاليا، وسويسرا، إخل

دعمًا ملحوظًا لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات من خالل متويل نشر العديد من  مجهورية كورياووّفرت  (ي)

 . الوثائق اليت حتمل اسم االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

ا يف ذلك وقد جرت عدة مناقشات مع املركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية حول عدد من املواضيع، مب (ك)

Plantwise  واإلعارة املمكنة ملوظف إىل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لبضعة أشهر للعمل على

واتفق املركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية . جماالت ذات منفعة متبادلة متصلة بالتزامات التبليغ الوطنية

 .اتصاالت منتظمة بينهما نتيجة لالجتماع واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات على إقامة

وتواصل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات البحث عن فرص متويل جديدة من خالل املشاركة يف  (ل)

 .اجتماعات املاحنني اليت ُتنّظم يف الفاو، وزيارة ماحنني وبلدان حمتملة متى أمكن ذلك

 

 :ُيرجى من اهليئة- 6
 

 ية واألنشطة اجلارية ذات الصلة؛باملساهمات خالل السنة املاض اإلحاطة علمًا (1)

 .ضافيةإالسبل إلجياد موارد /مزيد من االقرتاحات توفريو (1)


