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لسادة ا طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من
 املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة 

 www.fao.org على اإلنرتنت على العنوان التايل
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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الثانية عشرة

 2017أبريل/نيسان  11-5إنتشون، جمهورية كوريا، 

 األنشطة الرئيسية ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
 2016اصل والدعوة لعام في مجالي التو 

 من جدول األعمال 1-11البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 
يكمن اهلدف من هذه الوثيقة يف توفري معلومات حمّدثة عن أنشطة أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )االتفاقية  -1

يف إطار خطة العمل املتعّلقة باالتصاالت والدعوة املمتدة على مخس سنوات  2016الدولية( يف جمايل التواصل والدعوة لعام 
 1(.2016يف دورهتا احلادية عشرة )عام  )اهليئة( وافقت عليها هيئة تدابري الصحة النباتية ( اليت2016-2020)
 
اجتماعات له وواصل  فاقية الدولية )فريق العمل( مثاينوعقد فريق العمل املعين باالتصاالت والدعوة التابع لالت -2

ريق بأمهية دعوة وإدارة املعلومات. واتسم عمل الفتبسيط جهود أمانة االتفاقية الدولية وتنسيقها يف جماالت االتصاالت وال
 ضمان "وحدة العمل يف االتفاقية".لحامسة لضمان التنسيق الفّعال وتوفري خمرجات إجيابية 

 
منعطفًا يف طريقة إدارة املعلومات يف االتفاقية الدولية حبيث أُطلقت صفحة رئيسية جديدة  2016وشّكل عام  -3

 اتية وبدأ العمل على نقلها إىل املوقع االلكرتوين ملنظمة األغذية والزراعة. وأُطلق نظام تعليقللبوابة الدولية للصحة النب
إىل تسجيل  رهبدو  إلكرتوين جديد بالتعاون مع أمانة الدستور الغذائي مما حّسن شكل النظام وخربة املستخدمني مما أّدى

رمسية لالتفاقية الدولية بشأن مشاريع املعايري. وباإلضافة إىل من جهات االتصال ال 84رقم قياسي من التعليقات الواردة من 
، كما جرى Phytosanitary.infoذلك، مت احلفاظ أيضًا على أداة تقييم القدرات اخلاصة بالصحة النباتية وعلى املوقع 

 من املستخدمني.الواردة  السرتجاع املعلوماتحتسينهما طبقاً 
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التصتتتتاالت على غرار حتديد مواضتتتتيع ستتتتنوية )الصتتتتحة النباتية واألمن واستتتتُتخدمت أدوات جديدة يف ما اّ  ا -4
 االتفتاقيتة التدوليتة. وجرى تنظيم أربع نتدوات لالتفتاقيتة التدوليتة بنجتات منهتا نتدوتتان  برا إل( وذلتك 2016عتام يف الغتذائي 

فاقية الدولية  املعارف اخلاصة باالتنيلى حتسجملس املنظمة وجلنة األمن الغذائي العاملي مما ساعد ع دوريت مت عقدمها خالل
جهود إضتتتتتتتتتتتتتافية إلنتاا معلومات إخبارية متصتتتتتتتتتتتتتلة  2016ومسعتها يف صتتتتتتتتتتتتتفوف جمموعة أكرب من الناا. وبُذلت يف عام 

من  20من األنبا  املوجزة و 67من العناوين الرئيستتتتتتتتتتتتتتية ل نبا  و 108باالتفاقية الدولية على الشتتتتتتتتتتتتتتكل التايل: مت نشتتتتتتتتتتتتتتر 
. وعالوة على ذلك، ُنشتتتتتتتتتتتتتتر بندان إخباريان )عن هيئة تدابري 2015يف املائة مقارنة بعام  105ت بزيادة نستتتتتتتتتتتتتتبتها اإلعالنا

الصحة النباتية واحلاويات البحرية( على الصفحة الرئيسية للمنظمة يف حني ُنشر نبأ واحد عن حالة العائل لذبابة الفاكهة 
راً ة الذرية. وتكلل العمل على وستتتتتتائل التواصتتتتتتل االجتماعي بنجات كبري مستتتتتتفعلى املوقع االلكرتوين للوكالة الدولية للطاق

لينكد إن. ليف املائة  44يستتتتبو  ويف املائة لف 26يف املائة لتويرت و 42عن  يادات ستتتتنوية لعدد األتباع أو املشتتتتجعني بنستتتتبة 
 يوغرافيك الدولية بالتعاون مع ناشتتتيونال جوجتدر اإلشتتتارة أيضتتتاً إىل النستتتخة المانية من مستتتابقة الصتتتور اخلاصتتتة باالتفاقية 

 (.National Geographic Italyإيطاليا )
 
األمانة اإلبالغ عن أنه مت تو يع أعداد  سرحبيث ي   2016وتكلل العمل يف جمال الدعوة بنجات كبري أيضاً يف عام  -5

لى اجلدول الزمين لالتفاقية الدولية نسخة ع 450نسخة على التقرير السنوي و 1 000قياسية من الوثائق طوال العام بواقع 
 مقدمة  لىحتتوي عنستتتتتتتتتتتتتتخة على مطبوعات أخرى لالتفاقية الدولية )قائمة باملعايري املعتمدة وصتتتتتتتتتتتتتتحائ  وقائع  500و

  إىل جانب دالئل فنية(. ومت إعداد مثاين أشتتتتتتتتتتترطة فيديو ،عن عملية وضتتتتتتتتتتتع املعايري ومقدمة عن بروتوكوالت التشتتتتتتتتتتتخي 
 بني االتفاقية الدولية واألمن الغذائي.عن الروابط القائمة 

 
وعالوة على ذلك، سامهت األمانة يف اجلهود املبذولة إلعالن السنة الدولية للصحة النباتية. ويف هذا اإلطار  -6

قّدمت األمانة الدعم إىل اللجنة التوجيهية للسنة الدولية للصحة النباتية يف سياق تنظيم اجتماعها األّول وعملية املتابعة 
ات الصلة وعملت على ضمان التنسيق مع املنظمة بشأن عدد من املبادرات مبا يف ذلك تنظيم حدث جانيب خالل جلنة ذ

لس عالن السنة الدولية للصحة النباتية من جانب جلنة الزراعة وجمإلاعتماد قرار  إىلهذه األنشطة  وأّدتملنظمة. ا يفالزراعة 
 املنظمة.

 
 ولية االتفاقية الد برا إإىل  يادة التعاون مع مكتب االتصاالت يف املنظمة هبدف أخرياً، جتدر اإلشارة و  -7

على املستوى العاملي. وينضوي ذلك يف سياق املساعي الرامية إىل حتقيق املوا مة مع سياسات املنظمة اجلديدة اخلاصة 
جها  من األجهزة  ن أمانة االتفاقية الدولية هياليت شهدت عمليات حتديث منتظمة يف مكتب اهليئة باعتبار أ باالتصاالت

 وأّدى هذا التعاون أيضًا إىل مشاركة أمانة االتفاقية الدولية واخنراطها  من دستور املنظمة. 14املنشأة مبوجب املادة 
 االتصاالت التابعة إلدارة الزراعة يف املنظمة. ةيف جمموع

 
 وإن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعّوة إىل: -8
 

 .2016علماً بنجات أنشطة التواصل والدعوة اليت اضطلعت هبا أمانة االتفاقية الدولية يف عام  إلحاطةا (1)


