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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
احة على املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة مت
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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الثالثة عشرة

 2018أبريل/نيسان  20-16روما، 

 تقرير أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 من جدول األعمال 7البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 
معلمة بارزة يف تاريخ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )االتفاقية الدولية(، مع ختليد الذكرى السككنوية  2017شككّكل عام  -1

اسكككككتمرت أمانة االتفاقية السكككككتني ليتفاقية الدولية وتنفيذ املوضكككككون السكككككنوب عن  اليكككككتة النباتية وتيسكككككري الت ارة . و اخلامسكككككة و 
نب مجيع أصككتاا امليككلتة املعنيني، يف أسككني أدائها وزيادة أثرها على املسككتويات م من جابفضككل الدعم القوب املقدّ الدولية، 

 .2017إجنازات بارزة حّققتها أمانة االتفاقية الدولية يف عام  ةالعاملية واإلقليمية والوطنية. ويتضمن هذا التقرير عشر 
 

 2017املوضون السنوب ليتفاقية الدولية لعام  تنفيذ. 
 أنشطة االتفاقية الدولية املتعلقة باحلوكمة واملسائل االسرتاتي ية تنظيم. 
 وضع املعايري تعزيز. 
  تنفيذ املعايريتعزيز. 
  إجراءات االتفاقية الدولية يف جمال تيسري الت ارةتعزيز. 
 أنشطة االتفاقية الدولية اخلاصة باالتياالت والدعوة تعزيز. 
 لنباتيةإلعين السنة الدولية لليتة ا الرتويج. 
 ذب اليلة لشبكة االتفاقية الدولية والتعاون الدويل الرتويج. 
 تعبئة املوارد تعزيز. 
 الداخلية اإلدارة تعزيز. 
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إلقاء من خيل تنظيم جمموعة من األنشكككككطة:  2107 بفعالية املوضكككككون السكككككنوب ليتفاقية الدولية لعاملقد نشكككككر  -2
، وتنظيم اجتمان خاص عن موضكككون الت ارة اإللكرتونية وحدا جان  لكلمة رئيسكككية ملنظمة اجلمارك العامليةاألمني العام 

الدورة الثانية عشككرة للهيئة يف مجهورية كورياو وحدا جان  انعقاد عن إصككدار الشككهادات اإللكرتونية لليككتة النباتية أثناء 
النباتية خيل اجتمان جلنة تدابري اليكككككككككتة تدابري اليكككككككككتة واليكككككككككتة  واتفاقاشكككككككككرتكت يف تنظيما أمانتا االتفاقية الدولية 

 واليتة النباتية يف جنيفو وندوتني ليتفاقية الدولية يف املقر الرئيسي للمنظمة.
 
وأّققت نتائج ملتوظة يف ما يتعلق حبوكمة االتفاقية الدولية واسرتاتي يتها، مبا يف ذلك: تنظيم مجيع اجتماعات  -3
جلنة التنفيذ وتنمية القدراتو وإنشككاء جمموعة تركيز ، وهو جديد لية، وإنشككاء جهاز إشككرا اقية الدو جهزة الرئاسككية ليتفاأل

 .2030-2020إطيق نداء مشرتك لتدابري اليتة النباتيةو والرتويج للتخطيط االسرتاتي ي ليتفاقية الدولية للفرتة ب معنية
 
 ،(22لك: اعتماد عدد قياسككككككككككككككي من املعايري )وأّققت أيضككككككككككككككا إجنازات بارزة يف جمال وضككككككككككككككع املعايري، مبا يف ذ -4
إجراء معاجلات لليككتة النباتية وسككبعة بروتوكوالت تشككخي و و  10يشككمل ةسككة معايري دولية لتدابري اليككتة النباتية و مبا

 ة.مفهوم املواصفة السلعية للتركة الدولية للتبوا واحلركة الدولية ألوراق الش ر والزهور املقطوف خبيوصمناقشة معّمقة 
 
تقييم قدرات اليككتة النباتية بشككأن  كما أّققت إجنازات مهمة يف جمال تنفيذ املعيار، مثل: تنفيذ مشككاريع شككّ   -5

يف عشككككرة بلدان )بربادوو وبوتسككككوانا وجورجيا ويينيا وكينيا وأوزبكسككككتان ومديشككككقر وناميبيا واليككككومال وزامبيا(و وإكمال 
ستعراض ودعم الملرفق وضع املعايري وتنمية الت ارة والدورة الثانية من مشرون املفوضية األوروبية بشأن نظام ا 401املشرون 

التنفيذو وإجراء مشكككككككككرون االتفاقية الدولية حول تنمية القدرات بدعم من برنامج التعاون فيما بني بلدان اجلنوا املشكككككككككرتك 
 بني منظمة األيذية والزراعة واليني.

 
زت إجراءات االتفاقية الدولية املتعلقة بتيسككككككككككككككري الت ارة، مبا يف ذلك: اختبار مركز إصككككككككككككككدار الشككككككككككككككهادات عزّ وت -6

اإللكرتونية لليككككتة النباتية والنظام الوطع العام إلصككككدار الشككككهادات اإللكرتونّية لليككككّتة النباتّية التابعني ليتفاقية الدولية 
املهام املعع باحلاويّات البتريّة التابع ليتفاقية الدولية وتنظيم اجتماعا األولو  و وإنشككككككككككككككاء فريقعمليا   وإثباهتماجتريبهما و 

 وبدء عمل االتفاقية الدولية بشأن الت ارة اإللكرتونية.
 
تعزيز أنشكككككككككطة االتفاقية الدولية املتعلقة باالتيكككككككككاالت والدعوة، مثل: ميدان عة يف بينما أّققت إجنازات مشككككككككك ّ  -7

وزيادة وجود االتفاقية الدولية يف مواقع  ،2016يف املائة مقارنة بعام  30، بزيادة نسبتها صتفيا   بيانا  140أكثر من إصدار 
و ونشكككككككر التقرير السكككككككنوب (Weibo( وويبو )LinkedInوسكككككككائل التواصكككككككل االجتماعي )الفيسكككككككبوك، وتويرت، ولينكد إن )

مبناسبة االحتفال  فلي استقبالحولية )كتيبات(و وتنظيم وست صتائف وقائع ليتفاقية الد 2016ليتفاقية الدولية لعام 
 بالذكرى السنوية اخلامسة والستني ليتفاقية الدولية.

 
مبادرة السكككنة الدولية لليكككتة النباتية )السكككنة الدولية( بشككككل ملتوق عن طريق: عقد اجتماعني لل نة  توتعّزز  -8

التوجيهية للسكككككنة الدوليةو وتنظيم حفل اسكككككتقبال للرتويج للسكككككنة الدولية يف املقر الرئيسكككككي للمنظمةو والرتويج إلقرار إعين 
 السنة الدولية خيل الدورة األربعني ملؤمتر املنظمة.
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كما تعّززت على حنو كبري شككككككبكة االتفاقية الدولية والتعاون الدويل ذو اليككككككلة من خيل: تنظيم سككككككبع حلقات  -9
، وحلقة عمل واحدة ليتفاقية الدولية عن التزامات بلدا   117أشككككككخاص من  206عمل إقليمية ليتفاقية الدولية مبشككككككاركة 

منظمة وطنية لوقاية النباتاتو ودعم املشكككككاورة  21من  شكككككخيكككككا   29مبشكككككاركة تقدمي التقارير الوطنية يف إقليم احمليط اهلادئ 
التقنية السكككككككككنوية بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتاتو والتوقيع على برنامج عمل مشكككككككككرتك بني االتفاقية الدولية واتفاقية 

 لدولية ومنظمة اجلمارك العاملية.و ووضع اتفاق تعاون ثنائي بني االتفاقية ا2019-2017التنون البيولوجي للفرتة 
 

وأحرز تقّدم هائل يف جمال تعبئة املوارد، مثل احليكككككككول على مبل  قياسكككككككي بالنسكككككككبة إىل حسكككككككاا األمانة املتعدد  -10
أسككككككرتاليا وكندا واليابان ومجهورية كوريا وهولندا ونيوزيلندا قّدمتها اجلهات املاحنة التابع ليتفاقية الدولية بفضككككككل مسككككككامهات 

الواليات املتتدة األمريكية/ منظمة وقاية النباتات يف أمريكا الشكككككككككككمالية، واالأاد الدويل للبذور،و واحليكككككككككككول على أك  و 
دوالر أمريكي( ملشكككككككككرون االتفاقية الدولية بدعم من األطرا  املتعاقدة النامية )اليكككككككككني(و واحليكككككككككول  2 000 000مبل  )

 باألساو من مجهورية كوريا. كذلك على أك  مبل  من املسامهات العينية
 

وتعّززت بشكل كبري اإلدارة الداخلية ألمانة االتفاقية الدولية من خيل االستعانة خبدمات قائدب وحدة )فريق(و  -11
بشككأن  بندا   16و وتوحيد لتتسككني التخطيط والتنفيذ ةواحدبفارق سككنة خطة العمل وامليزانية ألمانة االتفاقية الدولية تغيري و 

 املهام املعنيني بتعبئة املوارد واالتياالت والدعوة. قيقضايا االتياالت والدعوةو وجتديد فري
 

بالذكر بالنسبة إىل جمتمع االتفاقية الدولية وأمانة االتفاقية الدولية من وجهات نظر  جديرا   ا  عام 2017وكان عام  -12
 ، أن نشككككككككككككككعر بالفخر ملا حّققنكاه من إجنازات وتقكدم. وسككككككككككككككيكون عديدة، وبإمككاننكا مجيعكا، حنن  اتفكاقيكة دوليكة واحدة

آخر بالنسككككككبة إىل االتفاقية الدولية، يتميز بتنفيذ املوضككككككون السككككككنوب التايل ليتفاقية الدولية بشككككككأن  مهما   عاما   2018 عام
سيشكل معلمة بارزة جديدة يف تاريخ  2018. وحنن على ثقة من أن عام 2020 اليتة النباتية ومحاية البيئة  باجتاه عام 

 إىل الدعم والتفاين املستمرين من جانب جمتمع االتفاقية الدولية بأكملا. االتفاقية الدولية نظرا  
 

وتود أمانة االتفاقية الدولية أن تعرا عن خال  تقديرها لألجهزة الرئاسككككككككككككككية ليتفاقية الدولية ملا بدر عنها من  -13
ران بثمنو وجلميع األطرا  املتعاقدة )املنظمات الوطنية لوقاية النباتات( واملنظمات اإلقليمية لوقاية توجيا وإشككرا  ال يقدّ 

 دمتا من دعم قوب ومسامهة إجيابيةو وجلميع الشركاء واملتعاونني لتعاوهنم الوثيق.النباتات ملا قّ 
 

 وإن هيئة تدابري اليتة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي: -14
 

 م من أمني االتفاقية الدولية. األخذ علما  بالتقرير املقدّ  (1)


