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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
 ىاملندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل
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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الثالثة عشرة

 2018أبريل/نيسان  20-16روما، 

 2017تعبئة الموارد في أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام 

 من جدول األعمال 2-15البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 
معلومــات حمــّدثــة عن أنشــــــــــــــطــة أمــانــة االتفــاقيــة الــدوليــة لوقــايــة النبــاتــات الغرض من هــذه الوثيقــة هو إعطــاء  -1

، وذلك بقيادة فريق املهام 2017الدولية) يف جمال تعبئة املوارد وما حققته من إجنازات هبذا الصــــــــــدد خالل عام  (االتفاقية
من قبل  2017وجتديد تكليفه يف عام  2015 املعين بتعبئة املوارد يف االتفاقية الدولية (فريق املهام) الذي ّمت إنشـــاؤه يف عام

 أمني االتفاقية الدولية.
 
، عقد فريق املهام ســــــــــــبعة اجتماعات له لتخطيط أنشــــــــــــطة تعبئة املوارد اليت تضــــــــــــطلع هبا أمانة 2017ويف عام  -2

يل املســــتدام والكايف و االتفاقية الدولية ووضــــعها حيز التنفيذ وتطبيقها بغية مســــاعدة أمانة االتفاقية الدولية يف ضــــمان التم
 لتحقيق األهداف االسرتاتيجية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

 
، عرضـــــت أمانة االتفاقية الدولية الوضـــــع املايل احلافل بالتحديات الذي يتعّني يف ظّله على أمانة 2017ويف عام  -3

ب وجلنة املالية الصــــــــــــــحة النباتية (اهليئة)، وأطلعت املكت االتفاقية الدولية أن تؤدي املهام املوكلة إليها من قبل هيئة تدابري
، اختذ فريق املهام ما يلزم من إجراءات وجنح يف تعبئة قدر أكرب 2017واهليئة على آخر املعلومات هبذا الصـــــــــدد. ويف عام 

ط يف األجل لتخطيمن املســــــامهات وإن كانت ال تزال تعتمد على هبات طوعية ال ميكن توقعها، مما حيّد من القدرة على ا
 املتوسط ألنشطة االتفاقية الدولية ومشاريعها.
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ا يف اجتماعات  -4 أما يف موضـــــــوع التمويل املســـــــتدام، فقد جرى حتقيق تقدم يف الدورة الثانية عشـــــــرة للهيئة وأيضـــــــً
ألمانة املتعدد ا املكتب وجلنة املالية. وأيّدت جمموعة التخطيط االســرتاتيجي تبســيط إجراءات تقدمي املســامهات يف حســاب

اجلهات املاحنة اخلاص باالتفاقية الدولية لكن من دون إجراء تعديل يف جدول أنصـــــبة األمم املتحدة للمســـــامهات الطوعية 
خالل االجتماع الذي عقدته يف شهر أكتوبر/تشرين األول. وأيّد املكتب مشروع اقرتاح التمويل املستدام خالل االجتماع 

 CPM 2018/26يف شـــــــــهر ديســـــــــمرب/كانون األول والذي ســـــــــيعرض يف الدورة احلالية للهيئة ( (االفرتاضـــــــــي) الذي عقده
 ).لربنامج عمل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (املفهوم واآللية)التمويل املستدام  - 
 
قياســـي  قدر 2017يتعلق حبســـاب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة التابع لالتفاقية الدولية، ســـّجل يف ســـنة  ويف ما -5

يف املائة مقارنة  62مليون دوالر أمريكي، أي بزيادة قدرها  1.1من املســـــــامهات يف حســـــــاب األمانة املذكور بلغ جمموعها 
بالســنة املاضــية. وســامهت األطراف املتعاقدة واملنظمات الدولية يف حســاب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة: أســرتاليا، كندا، 

ويســرا واالحتاد أمريكا الشــمالية، نيوزيلندا، ســ يفاليابان، مجهورية كوريا، الواليات املتحدة األمريكية/ منظمة وقاية النباتات 
، على 2018ويل للبذور. وســــوف يســــاهم هذا احلســــاب يف خطة عمل االتفاقية الدولية ومبادراهتا احملددة خالل ســــنة الد

غرار الســــــنة الدولية للصــــــحة النباتية وفريق املهام املعين باحلاويات البحرية واآلفات الناشــــــئة واملشــــــروع الرائد بشــــــأن املراقبة 
والعديد من األنشــطة األخرى. وترد قائمة مفصــلة باملســامهات يف حســاب األمانة والشــهادات اإللكرتونية للصــحة النباتية 

التقرير املايل ألمانة  - CPM 2018/27( 2017املتعدد اجلهات املاحنة اخلاص باالتفاقية الدولية ضــــــــــمن التقرير املايل لعام 
 ).2017االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام 

 
، أكملت أمانة االتفاقية الدولية بنجاح أربعة مشــــاريع 2017شــــاريع االتفاقية الدولية خالل ســــنة ويف ما يتعلق مب -6

لتســــــــــــــهيـــل حضــــــــــــــور البلـــدان النـــاميـــة الجتمـــاعـــات االتفـــاقيـــة الـــدوليـــة  -هي: مشــــــــــــــروعـــان ميوهلمـــا االحتـــاد األورويب 
)GCP/GLO/311/EC وملســــاندة نظام االســــتعراض ودعم التنفيذ (2016-2014؛ الفرتة (GCP/GLO/391/EC - 

 GCP/GLO/551/SWI)؛ ومشروع واحد ممول من سويسرا لدعم نظام االستعراض ودعم التنفيذ (2017-2014الفرتة 
)؛ ومشــــــــــــروع واحد ممول من مرفق وضــــــــــــع املعايري وتنمية التجارة لتدريب ميســــــــــــري عملية تقييم 2017-2014الفرتة  -

). ويف هذه األثناء، حصـــــلت أمانة 2017-2014الفرتة  - MTF/GLO/527/STFالقدرات يف جمال الصـــــحة النباتية (
االتفاقية الدولية على مخسة مشاريع جديدة (أو ّمت جتديدها) وهي: مشروع الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية بتمويل 

االحتاد  )، واملشــــــــروع املمول من2019-2016، الفرتة MTF/GLO/688/STF(من مرفق وضــــــــع املعايري وتنمية التجارة 
)، واملشـــــــروع املمول 2019-2017، الفرتة GCP/GLO/725/ECاألورويب لدعم تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (

-2018، الفرتة GCP/GLO/877/ECمن االحتاد األورويب ملســـــاندة املرحلة الثالثة من نظام االســـــتعراض ودعم التنفيذ (
ية والزراعة والصــــــــــــني لتعزيز قدرات األطراف املتعاقدة النامية من أجل تنفيذ )، واملشــــــــــــروع املمول من منظمة األغذ2021

)، واملشــــــروع املمول من اليابان لدعم التعاون يف ســــــبيل 2020-2017، الفرتة GCP/INT/291/CPRاالتفاقية الدولية (
). 2020-2017ة ، الفرت GCP/GLO/827/JPNتطوير احلل اخلاص بإصــــــدار الشــــــهادات اإللكرتونية للصــــــحة النباتية (

ماليني دوالر أمريكي. وترد القائمة املفصـــــلة مبشـــــاريع االتفاقية  6وتبلغ القيمة اإلمجالية للمشـــــاريع اليت ّمت احلصـــــول عليها 
التقرير املايل ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية  - CPM 2018/27( 2017الدولية لوقاية النباتات ضــــــــــــــمن التقرير املايل لعام 

 ). 2017اتات لعام النب
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، تلقت أمانة االتفاقية الدولية مســــــــــامهات 2017ويف ما يتعلق باملســــــــــامهات العينية لالتفاقية الدولية خالل عام  -7
) دوالر أمريكي تقريًبا لدعم تنظيم االجتماعات واجلوالت الدراســـــــــية وعمل اخلرباء والتدريب واألنشـــــــــطة 1قدرها مليون (

املشاهبة. وقّدمت تلك املسامهات بشكل رئيسي بعض املنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية. وباإلضافة إىل املسامهة املالية 
مليون  0.4التفاقية الدولية، قّدمت مجهورية كوريا مســامهة عينّية بلغت يف حســاب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة اخلاص با

 دوالر أمريكي تقريًبا لتنظيم الدورة الثانية عشرة للهيئة يف إنتشون، مجهورية كوريا. 
 
خطة العمل السنوية اليت تتناول جماالت عمله الرئيسية وهي: التخطيط  2018وأعّد فريق املهام بالنسبة إىل عام  -8

ة، ومشــــــــاريع اص باالتفاقية الدوليوالرصــــــــد لتعبئة املوارد، والتمويل املســــــــتدام، وحســــــــاب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة اخل
فهي: إحراز مزيد من التقدم مع املكتب  2018االتفاقية الدولية واملســــــامهات العينية فيها. أما األهداف املوضــــــوعة لســــــنة 

ملني، توجلنة املالية واهليئة يف مبادرة التمويل املســــــــــتدام؛ وتوطيد العالقات مع املاحنني التقليديني وحتســــــــــينها مع املاحنني احمل
والسـعي إىل اسـتقطاب ماحنني جدد؛ وتنسـيق املشـاريع اجلارية والبحث عن فرص جديدة ملشـاريع عاملية وإقليمية؛ وتنسيق 

 املسامهات العينية من املنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية. 
 
 وإن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي: -9
 

نشــــــــــــــطة ونتائج تعبئة املوارد اليت اضــــــــــــــطلعت هبا أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بأ علماً  اإلحاطة )1(
 .2017 عام يف

 األطراف املتعاقدة على دعم برنامج عمل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات باستمرار.  وتشجيع )2(


