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من أجل الحّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على  ُطبع عدد محدود من هذه الوثيقة
المناخ. ويرجى من السادة المندوبين والمراقبين التكّرم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية 

 www.fao.org ي:منها. ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة على اإلنترنت على العنوان التال
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 هيئة تدابير الصحة النباتية
 

 التاسعةالدورة 

 0234 نيسان/أبريل 4 -مارس/آذار 13 ،روما

 جهود تعبئة الموارد ونتائجها

 من جدول األعمال 0-0-32البند 

 النباتاتمن إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية 

 

تواصل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات سععيها إلعى التمعاو معوارد إضعافية معن جانعب  -1
الشركاء الحاليين والمحتملين لتقديم الموارد، أي المانحين. وقد وضعت األمانة هدفاً لنفسها في سنة 

( دوالر أمريكعي معن التمويعل معن  عارر البرنعامد الععادي لمنظمعة 1يتمثل في تأمين مليعون   4112
األغذية والزراعة من أجل دعم األنشطة الجارية فضالً عن إيجاد مجاالت جديدة يمكن فيها تحسين 

 حماية النباتات حول العالم. 
 
سعنة وفي ما يلي لمحة موجزة عن أبرز الجهود التعي بعذلتها األمانعة لتعبئعة المعوارد  عالل ال -4

صععفحة  اصععة علععى  تصععميموين صععورة متكاملععة مععن  ععالل كععالماضععية. وقععد سعععت األمانععة إلععى ت
. ويعقد االتحاد األوروبي  تحديداً المديرية العامعة للتجعارة 1اإلنترنت لتعقّب المساهمات من الموارد

ت اجتماععات لشؤون المسعتهلكين( وأمانعة االتفاقيعة الدوليعة لوقايعة النباتعاووالمديرية العامة للصحة 
دورية لمناقشة عالقات العمل بينها، على أن ترفع األمانة تقارير عن صعناديق األمانعة التعي يقعّدمها 
االتحاد األوروبعي  لمشعاركة البلعدان فعي عمليعة وضعع المععايير ولنظعام اسعتعراة االتفاقيعة ودععم 

فيهعا. وتتععاون أيضععاً تنفيعذها( فضعالً ععن تحديعد المجعاالت التعي يمكعن تقعديم مزيعد معن المسعاهمات 
لشعؤون المسعتهلكين معع أمانعة االتفاقيعة الدوليعة والمديرية العامة للتجعارة والمديريعة العامعة للصعحة 

لوقاية النباتات من  الل المبعادرات اات الصعلة لتعدريب أفضعل معن أجعل غعذاء أكثعر أمانعاً حرصعاً 
 ر. على التواصل والتكامل ولتسليط الضوء على الفرص وتجنّب التكرا

 
ولعلّكععم تععذكرون أنععا  ععالل الععدورة الثامنععة لهيئععة تععدابير الصععحة النباتيععة، أعلنععت جمهوريععة  -3

كوريا تقعديم مسعاهمة إضعافية لزيعادة األنشعطة المدعومعة معن حسعاا أمانعة االتفاقيعة الدوليعة لوقايعة 
الواليعات المتحعدة معوارد لعدعم  النباتات وشّجعت األعضاء اآل رين على أن تحذو حعذوها. وقعّدمت

ما ال يقّل ععن وييفعة واحعدة لسعنة واحعدة لالضعطالط بأنشعطة تبعادل المعلومعات واالتصعاالت، فعي 
إطار وضع  طة العمعل الخاصعة باالتصعاالت. وتعوّد األمانعة أن تشعير أيضعاً إلعى المعوارد البشعرية 

 لمعايير وتنمية القدرات على التوالي.الممتازة التي قّدمتها كل من فرنسا واليابان في مجالي وضع ا
 

                                                      
 https://www.ippc.int/resource-mobilisationالصفحة اإللكترونية الخاصة بالمساهمات من الموارد:   1
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ومن األحداث الهامة األ رى فعي إطعار جهعود تعبئعة المعوارد فعي المسعتقبل االجتمعاط العذي  -2
ُعقد بين أمعانتي االتفاقيعة الدوليعة لوقايعة النباتعات وهيئعة التنعوط البيولعوجي فعي شعهر سعبتمبر أيلول 

بيولععوجي قععد أعطععى توجيهاتععا لمويفيععا للمباشععرة . ويالحععب بععاأل ّن أّن أمععين هيئععة التنععوط ال4113
المعاهععدات الدوليعة المتصعلة بعالتنوط البيولععوجي.  واحعدة معنبعمليعة االعتعراب باالتفاقيعة علععى أنهعا 

 ويتسم هذا بأهمية  اصة حيث أنا سيؤهّل االتفاقية لطلب األموال من مرفق البيئة العالمية. 
 
ى من الدعم العيني الذي قّدمعا فعي أوا عر فصعل الصعي  ورّحبت األمانة أيضاً بالدفعة األول -5

المركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية للوفاء بالتزامات رفعع التقعارير الوطنيعة. وال عرة معن 
هذه الجهود المشتركة هو توحيد المصطلحات المستخدمة من قبل االتفاقية والمركعز ععل حعّد سعواء 

ديرها بط الالزمة بين الموارد المتاحة على شبكة اإلنترنعت والتعي يعبالنسبة إلى النباتات وبناء الروا
. وتعتزم األمانة من  الل الك محاولة الحد من سوء االسعتخدام الممكعن للبيانعات المتصعلة الطرفان

باآلفات من  الل الحعرص علعى تحديعد البيانعات المسعتندة إلعى الوقعائع تحديعداً واضعحاً يسعهل فهمعا 
 ل المناسب طبقاً إلجراءات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. واإلبالغ عنا بالشك

 
وكانت األمانة أيضاً على اتصال مع عدد معن مؤسسعات التمويعل الدوليعة الكبعرى أو عقعدت  -6

 اجتماعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععات معهععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععا،
بما فيها البنك العدولي والمنظمعة العالميعة للجمعارص ومصعرب التنميعة فعي البلعدان األمريكيعة والبنعك 
اإلسالمي للتنمية ومصرب التنمية اآلسيوي والصندوق الدولي للتنمية الزراعيعة الستشعراب العدعم 

 . الذي يمكن أن تقّدما. وال تزال هذه الجهود مستمّرة وهي ستتواصل  الل السنة المقبلة
 
وأ يراً، أعّدت أمانعة االتفاقيعة الدوليعة لوقايعة النباتعات، وهعي تواصعل إععداد، معواد لتسعهيل  -7

اإلحاطة في مناسبات مختلفة، فضالً ععن إععداد أدلّعة بواسعطة اللجنعة المعنيعة بتنميعة القعدرات حعول 
معن  نتملعيعدد من المسائل مثل النفاا إلعى األسعواق، والعك ب عرة جعذا المعانحين والشعركاء المح

 مقدمي الموارد. 
 
 وإّن هيئة تدابير الصحة النباتية مدعوة إلى: -8
 

 بالجهود الجارية ونتائجها من أجل تعبئة الموارد. أ ذ العلم (1 
إلععى المععانحين والمسععاهمين علععى دعمهععم السععخّي لالتفاقيععة الدوليععة  التوجععا بالشععكر (4 

 لوقاية النباتات.
والمعانحين اآل عرين علعى المسعاهمة بمزيعد معن المعوارد األطراب المتعاقعدة  تشجيع (3 
 . 4112 الل سنة 


