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هيئة تدابري الصحة النباتية
الدورة العاشرة
روما 02-61 ،مارس/آذار 0265

تعبئة املوارد
البند  62من جدول األعمال
من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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تودّ أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات أن تتوجه بالشكر إىل مجيع األطراف املتعاقددة الدق قددّمت دعمهدا
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السخي جلهود األمانة واألطراف املتعاقدة األخرى الرامية إىل محاية املوارد النباتيدة يف العدام مدن اتفدات .وقدد وفدرت
األطراف املتعاقدة التالية موارد بشرية أو مالية خالل سدنة  :4112السدويد االحتداد األوروبدي أسدرتاليا مجهوريدة
جنوب أفريقيا مجهورية كوريا سويسدرا فرنسدا كنددا اململكدة املتحددة هولنددا الواليدات املتحددة األمريكيدة
اليابان .وم يكن باإلمكان استكمال قسم كبري من برنامج عمل االتفاقية الدولية لوال هذه املوارد.
وبناءً على ما اتفقت عليه هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورتها السابعة ( )4114تسعى اسدرتاتييية تعبئدة
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املوارد يف االتفاقية الدولية إىل كفالة "التمويل الكايف واملستدام لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات من أجل حتقيدق أهددافها
االسرتاتييية ".ومثة أهداف راسخة يف االسرتاتييية الق اعتمدتها ايهيئة والق ينبيي تنفيذها بالكامل مع حلول سنة
 . 4141ويتمثل ايهدف األول الوارد يف االسرتاتييية يف خلق شبكة مالية إدارية مناسبة .أما املكوندات الالممدة لتحقيدق
هذا ايهدف فكانت إنشاء جلنة مالية وميادة الشفافية والوضوح يف امليزانية .وتوجد حالياً جلنة ماليدة لالتفاقيدة الدوليدة

 4112 /1/11 1تعديالت حتريرية بسيطة يف النسخة اإلنكليزية .4112/4/14 .صدرت النسخة  Rev.01حبيث تظهر فيها على حنو صحيح مجيع األطراف املتعاقدة الق
قدّمت موارد بشرية أو مالية خالل سنة .4112

طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة
املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها .ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت
على العنوان التاليwww.fao.org :
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تزاول عملها وتعقد اجتماعات دورية يها وتعطي التوجيهات واملشورة إلعداد التقارير املالية الق تقدّم الحقاً إىل ايهيئدة.
وتتسم هذه التقارير املالية بشموليتها وتتضمّن معلومات مفصلة وشفافة أكثر عن الوضع املالي ألمانة االتفاقية الدولية.
ويتمثل ايهدف التالي لالسدرتاتييية يف وضدع اسدرتاتيييات للتواصدل واملعلومدات .فاالتفاقيدة الدوليدة لدديها
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اسرتاتييية اعتمدتها ايهيئة وهي بصدد اقرتاح خطة عمل على الدورة العاشرة للهيئدة ( .)4112و ّمت اختيدار استشدار
متمرّس يف جمال االتصاالت للعمل مع أمانة االتفاقية الدولية من أجل املساعدة يف وضدع اللمسدات األخدرية علدى خطدة
العمل متهيداً للموافقة عليها يف الددورة العاشدرة للهيئدة ( .) 4112وتضدطلع أماندة االتفاقيدة الدوليدة زيدد مدن العمدل
لتحديث شكل البوابة الدولية للصحة النباتية وتسهيل القابلية الستخدامها .ويتسم هذا اجلهد بأهميدة حيويدة دا أنده
يشكل واجهة االتفاقية الدولية إىل العام خاصة من حيث الرتكيز على تعبئدة املدوارد وتعزيزهدا .وتشدري األماندة أيضد ًا
إىل أنّ العمل اجلار لتحقيق درجة أعلى من االعرتاف والدعم لالتفاقية الدولية ليس الياية الوحيدة املرجدوة مدن تعزيدز
األمانة ال بل من الضرور السعي إىل حتسني االتصاالت وتدعيمها بالنسبة إىل املنظمات الوطنيدة واملنظمدات اإلقليميدة
لوقاية النباتات وينبيي بالنسبة إىل أ رسائل موجهة يف إطار جهود األماندة يف هدذا الدال أن تتدوىل تنفيدذها أيضد ًا
املنظمات الوطنية واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات .وال بد جلهود تعبئة املوارد املناسدبة أن ترتافدق مدع جهدد جبّدار
على صعيد التواصل.
رغم اقرتاح عدد كبري من األنشطة وتأدية عدد منها واالستمرار يف اقرتاح بعضها اتخر لتعزيدز أنشدطة تعبئدة
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املوارد ال يزال يتعيّن االضطالع بالكثري من العمل اإلضايف لتحقيق األهداف الدواردة يف االسدرتاتييية .واالقدرتاح األوفدر
حظاً بالنسبة إىل االتفاقية هو إمكانية ختصيص سنة دوليدة لصدحة النباتدات .وكدان هنداا اهتمدام كدبري خدالل الددورة
التاسعة للهيئة ( )4112لتخصيص يوم عاملي سنوياً لصحة النباتات غري أنّ ختصيص سنة دولية يُعتد أكثدر طموحد ًا
بأشواط وسوف يتطلب بذل جهود كبرية من جانب األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة كافةً.
والياية املرجوة ألغراض هذه الوثيقة هي تنفيذ اسرتاتييية لتدأمني مدوارد إضدافية تُتدوّمت دلمتر للمداحنني
-2
وترتافق إذا أمكن مع سنة دولية لصدحة النباتدات بيدرض تدأمني التمويدل الكدايف حلسداب األماندة املتعددد املداحنني
يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ا ميكن األمانة من مواصدلة عملياتهدا يف املسدتقبل .وسدوف تسدتمر هدذه اجلهدود
لسنوات عدّة وستتطلب التزاماً راسخاً ودعماً قوياً من مجيع األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات .ولع ّل
أقرب موعد لعقد ملمتر ناجح بالفعل للماحنني هو إما أواخر  4112أو .4141

وحرصاً على إجناح هذه اجلهود ال بد من وجود فريق مصديّر مدن مناصدر السدنة الدوليدة لصدحة النباتدات

-6
ميثلون األطراف املتعاقدة ويتولون إدارة هذه العملية .وقد تطوّع ممثل فنلندا خالل اجتمداع الموعدة املعنيدة بدالتخطي
االسرتاتييي لقيادة هذه الموعة.
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وباإلضافة إىل ختصيص سنة دولية لصدحة النباتدات ونظدرًا إىل الدتيريات اإلبابيدة املتصدلة بداإلدارة املاليدة
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لالتفاقية فقد آن األوان أيضاً إلعادة النظر بصورة موضوعية يف االستعانة بآلية لالتفاقات اخلاصة باملساهمات لالتفاقيدة
الدولية تُخصص للتعهدات من االشرتاكات املقررة الطوعية الوطنية ا يكفل اسدتدامة املدوارد دواماة حتفيدز اجلهدود
الرامية إىل تعبئة املوارد للحصول على مصادر متويل من خارمت منظمة األغذية والزراعة (الفاو) .وعرضدت األماندة خدالل
اجتماع الموعة املعنية بالتخطي االسرتاتييي يف شهر أكتوبر/تشرين األول  4112اقرتاحاً لتعبئة املوارد تضدمّن آليدة
مقرتحة لالشرتاكات املقررة الطوعية من األطراف املتعاقدة.
واليرض من هذا هو كفالة متويل مستدام لعمل االتفاقية الدولية يف ظدلّ تددني املدوارد املتاحدة يف الفداو .ورغدم
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الضمانات الق تلقتها األمانة بعدم خفض التمويدل مدن ال ندامج العداد للفداو يف الفدرتة املاليدة املقبلدة فدال ضدمانات
من هذا القبيل ما بعد سنة  . 4118ومن شأن ضمان اسدتدامة املدوارد يف ظد ّل امديداد عدبء العمدل أن يعدزم فدر بلدو
اليايات واألهداف املنشودة يف املستقبل.
وال يشمل االقرتاح مبلياً معيناً .ويف حني أنّ البعض اقرتح يف اجتماع الموعة املعنية بالتخطي االسدرتاتييي
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أن تكون املساهمة إلزامية تعت األمانة أنّ الطابع الطوعي للمساهمة هو النهج األمثدل .ويف ظد ّل االشدرتاكات اإللزاميدة
الق تقدمها األطراف إىل املنظمة الشريكة املعنية بصحة احليوان وهي املنظمة العاملية لصحة احليدوان ويف ضدوء املدوارد
املتاحة للمنظمة الشريكة املعنية بسالمة األغذية وهي الدستور اليذائي أليس من املنطقي اقرتاح وجود مساهمة مستدامة
صيرية لصاحل األمانة ا ميكنها من وضع خط مستقبلية على حنو أفضل؟
 -11وسوف ختصص هذه املوارد حتديداً لالضطالع زيد من أنشطة تنمية القدرات (كالفعاليات السنوية املخصصدة
لوضع األدلة وللتدريب) وتعزيز البنى األساسية لتكنولوجيا املعلومات وعمليات ترمجة املعدايري الدوليدة لتددابري الصدحة
النباتية وتطبيقها واألنشطة املتصلة باالتفاقية فضالً عن مجلة أمور أخرى .وهذه األموال ليست خمصصة ولن تُسدتخدم
ليري األغراض الق من شأنها أن تدفع قدماً بقضية صحة النباتات من خدالل أنشدطة حمدددة تضدعها ايهيئدة .وسدوف
يتمثل املكوّن احليو فيها يف استخدام بعض من األموال وافقدة ايهيئدة لضدمان وجدود مدوارد بشدرية كافيدة لددعم
األنشطة املتفق عليها يف ايهيئة.
 -11وبطبيعددة احلددال و ددا أندده لدددى األمانددة يف الوقددت احلاضددر نظددام حماسددبة شددفاف سددوف تتددوىل ايهيئددة
(أو باالنتظار مكتب ايهيئة) بصدورة واضدحة إدارة أوجده اسدتخدام تلد األمدوال وذلد بالتشداور مدع جلندة املاليدة
على أن يُرفع تقرير عنها فصلياً على شبكة اإلنرتنت ويف سياق التقرير املالي السنو املرفوع إىل ايهيئة على حدٍ سدواء.
وقد تشمل ترتيبات اتفاقات املاحنني يف االتفاقية الدولية أنشطة حمددة بطلب من املاحنني علماً أنّه من املتوقع بصدورة
عامة أن تبقى اتفاقات املساهمات هذه سارية ملدة ال تقلّ عن مخس سنوات.
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وإن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل:
الثناء على األطراف املتعاقدة التالية ذكرها وشكرها على مساهمتها يف عمليدات أماندة االتفاقيدة الدوليدة لوقايدة
النباتات :السويد االحتاد األوروبي أسرتاليا مجهورية جنوب أفريقيا مجهورية كوريا سويسرا فرنسا
كندا اململكة املتحدة هولندا الواليات املتحدة األمريكية واليابان؛
تأييد اجلهود الرامية إىل ختصيص سنة دولية لصحة النباتات؛
إنشاء جمموعة توجيهية مصيّرة إلدارة اجلهود الرامية إىل ختصيص سنة دولية لصحة النباتات؛
دعم وتشييع إبرام اتفاقات خاصة باملسداهمات مدع كدل مدن البلددان منفدردة أو مدع جمموعدات مدن البلددان
أو املنظمات واألمانة لكفالة وجود دعم ثابت ومستدام لعمل االتفاقية؛
تشييع األطراف املتعاقددة أو جمموعدات البلددان القدادرة علدى ذلد علدى تقدديم مسداهمة إايدة ومسدتدامة
كل سنة على أن ختتار بني مبالغ أك أو أصدير حيمداً تبعداً لاوضداع االقتصدادية السدائدة لددى كدل مدن
األطراف املتعاقدة.

