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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الرابعة عشرة

 2019أبريل/نيسان  5-1روما، 

 2018تقرير أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات عن تعبئة الموارد في عام 

 من جدول األعمال 2-15البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 
يكمن الغرض من هـذه الوثيقـة يف تقـدمي آخر املعلومـات عن أنشــــــــــــــطـة أمـانـة االتفـاقيـة الـدوليـة لوقـايـة النبـاتـات  -1

، بقيادة فريق املهام املعين 2018(االتفاقية الدولية) يف جمال تعبئة املوارد وعّما حّققته من إجنازات هبذا الصــــــدد خالل عام 
من قبل أمني  2018وجتديد تكليفه يف عام  2015بتعبئة املوارد يف االتفاقية الدولية (فريق املهام) الذي ّمت إنشــــــاؤه يف عام 

 االتفاقية الدولية.
 
نة االتفاقية ا، عقد فريق املهام أربعة اجتماعات لتخطيط أنشـــــطة تعبئة املوارد اليت تضـــــطلع هبا أم2018ويف عام  -2

الدولية ووضـــــعها حيز التنفيذ وتطبيقها بغية مســـــاعدة أمني االتفاقية الدولية يف ضـــــمان التمويل املســـــتدام والكايف لتحقيق 
 األهداف االسرتاتيجية لالتفاقية الدولية.

 
انة االتفاقية م، عرضــــــت أمانة االتفاقية الدولية الوضــــــع املايل الصــــــعب الذي يتعّني يف ظّله على أ2018ويف عام  -3

الدولية أن تؤدي املهام املوكلة إليها من قبل هيئة تدابري الصــــــــحة النباتية (اهليئة)، وأطلعت املكتب وجلنة املالية واهليئة على 
آخر املعلومات هبذا الصــــدد. وقد اختذ فريق املهام ما يلزم من إجراءات وجنح يف تعبئة موارد أكرب من مســــامهات حســــاب 

ية الدولية املتعدد اجلهات املاحنة (حســاب األمانة). وهذه املوارد هي باألســاس تربعات طوعية وال ميكن التنبؤ أمانة االتفاق
 هبا، ممّا حيد من القدرة على ختطيط أنشطة االتفاقية الدولية ومشاريعها يف األجل املتوسط.
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عشرة قرارا مت مبوجبه  اهليئة يف دورهتا الثالثةويف ما يتعلق بتبسيط آلية تقدمي املسامهات يف حساب األمانة، أقرت  -4
تبســـــيط الطريقة اليت تُقدم هبا املســـــامهات إىل حســـــاب أمانة االتفاقية الدولية. فلم تعد األطراف املتعاقدة ملزمة باخلضـــــوع 

كل بساطة ب لعملية مطولة للمنظمة للتوقيع على اتفاقات مع املنظمة من أجل املسامهة يف حساب األمانة. إذ يكفي اآلن
من األشـــهر  2-1القيام بتحويل مصـــريف. كما تراجعت املدة الزمنية الالزمة ملعاجلة الطلبات اخلاصـــة بتلقي املســـامهات من 

 من األيام. 2-1إىل 
 
ويف ما خيص التمويل املســتدام، حتّقق تقدم خالل الدورة الســادســة والعشــرين للجنة الزراعة حيث عرضــت وثيقة  -5

: "جناحات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وحتدياهتا". وقامت جلنة الزراعة يف دورهتا السادسة والعشرين، معلومات بعنوان
حتت قيادة أســــــرتاليا، حبث املنظمة بشــــــدة على أن تزيد يف الربنامج العادي خمصــــــصــــــاهتا ألمانة االتفاقية الدولية. ودعيت 

يف اجتمــاعــات األجهزة الرئــاســــــــــــــيــة للمنظمــة، مبــا فيهــا جلنــة  2019 عــام األطراف املتعــاقــدة إىل بــذل املزيــد من اجلهود يف
ؤمتر املنظمــة، لضــــــــــــــمــان اختــاذ قرارات مواتيــة. ويكمن اهلــدف من وراء ذلــك يف زيــادات مالربنــامج وجلنــة املــاليــة واجمللس و 

القرار النهائي يف مؤمتر . وســـــــيتخذ 2021-2020خمصـــــــصـــــــاهتا ألمانة االتفاقية الدولية يف الربنامج العادي لفرتة الســـــــنتني 
 .2019املنظمة يف يونيو/حزيران 

 
مبلغ قياسي من املسامهات يف هذا احلساب  2018ويف ما يتعلق حبساب أمانة االتفاقية الدولية، سّجل يف عام  -6

يف  70وزيادة بنســبة  2017يف املائة مقارنة بعام  2.4مليون دوالر أمريكي، وهو ما يشــكل زيادة بنســبة  1.1بلغ جمموعه 
. وقد ســــــامهت يف حســــــاب األمانة األطراف املتعاقدة التالية: كندا، واليابان، ومجهورية كوريا، 2016املائة قياســــــا إىل عام 

والواليات املتحدة األمريكية/منظمة وقاية النباتات يف أمريكا الشـــــمالية، وهولندا، ونيوزيلندا، وســـــويســـــرا. وســـــيســـــاهم هذا 
، على غرار الســــــنة الدولية للصــــــحة النباتية، وفريق 2019عمل االتفاقية الدولية ومبادراهتا احملددة لعام  احلســــــاب يف خطة

املهام املعين باحلاويات البحرية، واآلفات الناشــــــئة، والشــــــهادات اإللكرتونية للصــــــحة النباتية وأنشــــــطة عديدة أخرى. وترد 
لة باملســــامهات يف حســــاب األمانة ضــــمن التقرير املايل  -CPM 2019/13(الوثيقة  2018التقرير املايل لعام  القائمة املفصــــّ

 ).2018ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام 
 
، ظلت أمانة االتفاقية الدولية تدير ســــــــــتة مشــــــــــاريع، مت 2018وبالنســــــــــبة إىل مشــــــــــاريع االتفاقية الدولية يف عام  -7

: املشروع املمول من االحتاد األورويب لدعم الدورة الثالثة من نظام االستعراض احلصول على مشروعني منها (أو جتديدمها)
) واملشــــــــــــــروع املمول من مرفق وضــــــــــــــع املعايري وتنمية التجارة 2021-2018الفرتة  ،GCP/GLO/877/ECودعم التنفيذ (

شـــــاريع األربعة األخرى ). وأما امل2021-2018 الفرتة ،MTF/INT/336/STF"إطالق �ج قائم على املســـــتوى العاملي" (
 فهي: مشــــــــــــــروع الشــــــــــــــهـــــادات اإللكرتونيـــــة للصــــــــــــــحـــــة النبـــــاتيـــــة املمول من مرفق وضــــــــــــــع املعـــــايري وتنميـــــة التجـــــارة

)MTF/GLO/688/STFواملشــــــــــــــروع املمول من االحتــاد األورويب لــدعم تنفيــذ االتفــاقيــة الــدوليــة2019-2016 ، الفرتة ،( 
)GCP/GLO/725/EC ، واملشروع املمول من املنظمة والصني لتعزيز قدرات األطراف املتعاقدة من )، 2019-2017الفرتة

)، واملشــــــــــروع املمول من اليابان 2020-2017الفرتة  ،GCP/INT/291/CPRالبلدان النامية على تنفيذ االتفاقية الدولية (
 الفرتة ،GCP/GLO/827/JPNلدعم التعاون من أجل تطوير حل إصــــــــــــــدار الشــــــــــــــهادات اإللكرتونية للصــــــــــــــحة النباتية (

ماليني دوالر أمريكي. وميكن االطالع على القائمة  6). وتبلغ القيمة اإلمجالية للمشـــاريع احلالية أكثر من 2017-2020
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لة مبشـاريع االتفاقية الدولية ضـمن التقرير املايل لعام  التقرير املايل ألمانة االتفاقية  - CPM 2019/13(الوثيقة  2018املفصـّ
 ).2018ية النباتات لعام الدولية لوقا

 
، تلقت أمانة االتفاقية الدولية 2018ويف ما يتعلق باملســــــــــــــامهات العينية املقدمة لالتفاقية الدولية خالل عام  -8

) دوالر أمريكي تقريًبا لدعم تنظيم االجتماعات واجلوالت الدراســــــــية وعمل اخلرباء والتدريب 1مســــــــامهات قدرها مليون (
من املنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية  35واألنشـــــــــطة املشـــــــــاهبة. وقد تأتت تلك املســـــــــامهات باألســـــــــاس من أكثر من 

 ).2018الدولية لوقاية النباتات لعام ، التقرير املايل ألمانة االتفاقية CPM 2019/13وكذلك القطاع (الوثيقة 
 
، خطة عمل ســـنوية تتألف من مخســـة جماالت عمل رئيســـية: حســـاب 2018وأعّد فريق املهام، بالنســـبة إىل عام  -9

أمانة االتفاقية الدولية املتعدد اجلهات املاحنة، ومشـــــــــــــاريع االتفاقية الدولية، واملســـــــــــــامهات العينية املقدمة لالتفاقية الدولية، 
فهي كاآليت: إحراز املزيد من التقدم بالتعاون  2019لتمويل املستدام وترشيد آلية العمل. وأما األهداف املنشودة يف عام وا

مع املكتب وجلنة املالية واهليئة يف مبادرة التمويل املســــــتدام؛ وتوطيد العالقات مع املاحنني التقليديني وحتســــــينها مع املاحنني 
عي إىل استقطاب ماحنني جدد؛ وتنسيق املشاريع اجلارية والبحث عن فرص جديدة ملشاريع عاملية احملتملني إضافة إىل الس

 وإقليمية؛ وتنسيق املسامهات العينية من املنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية.
 

ن من إجناز . وللتمكّ 2020ومن املهم اإلشــــــارة إىل أنه ســــــيتم االحتفال بالســــــنة الدولية للصــــــحة النباتية يف عام  -10
. 2020و 2019مليون دوالر أمريكي يف عامي  1املســــــــــــــتوى األدىن لألنشــــــــــــــطة املقررة كافة، ينبغي تعبئة ما ال يقل عن 

وُتشـــــّجع األطراف املتعاقدة بشـــــدة على املســـــامهة يف حســـــاب أمانة االتفاقية الدولية من أجل كفالة حتقيق الســـــنة الدولية 
 للصحة النباتية ألثرها املنشود.

 
 وإن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي: -11

 
 ؛2018اإلحاطة علًما بأنشطة تعبئة املوارد والنتائج اليت حّققتها أمانة االتفاقية الدولية يف عام  )1(
 وتشجيع األطراف املتعاقدة على االستمرار يف تقدمي الدعم املايل لربنامج عمل االتفاقية الدولية. )2(


