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هيئة تدابير الصحة النباتية
الدورة التاسعة
روما 13 ،مارس/آذار 4 -أبريل/نيسان 1034

العالقة بين أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمنظمات األخرى
البند  3-8من جدول األعمال
من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
تسعععى هععذه الوثيقععة إلععى إيضععاع مسععألة العبقععات التععي تععربل أمانععة االت اقيععة الدوليععة لوقايععة
-1
النباتات بغيرها من األجهزة وتركز على مختلف أنواع العبقات التي تخوضها األمانة مع أطعرا
أخرى .وتقترع الوثيقة أيضا ً إجراء لمعرفة ما إذا كان يتععين أم ال المضعي قعدما ً فعي ةعراكة كاملعة.
وسععو تُسععتخدم الماععولحات والم ععاهيم التاليععة المتاععلة بهععا ألقععرام هععذه الوثيقععة وتماةععيا ً مععع
استراتيجية منظمة األقذية والزراعة الخاصة بالشراكات مع القواع الخاص:1
الشراكة  -تتراوع الشراكات بين الترتيبات قير الرسمية المرنعة والعبقعات المحعددة علعى
-2
ً
أرفعععع المسعععتويات اسعععتنادا إلعععى مبعععدأ التقاسعععم الكامعععل للمخعععاطر والمعععوارد والمسععع وليات .وتعتمعععد
خاائص هذه الشراكات ومدى تعقيدها على المنظمات المعنيعة وكعذلع علعى أهعدا التععاون بينهعا
ومدته ونواقه .وتترافق الشراكات أحيانا ً مع ترتيبات مالية و/أو قانونية جديعدة .وينبغعي أال تقتاعر
أنععواع المنظمععات التععي قععد تت اعععل معهععا االت اقيععة الدوليععة لوقايععة النباتععات علععى أ ةععكل محععدد مععن
األةكال.
والمنظمات التي ينوبق عليها هذا التعريف الخاص هي المنظمات اإلقليمية لوقايعة النباتعات
-3
وات اقية التنوع البيولوجي وهيئة الدستور الغذائي.
وتمتاز عبقة االت اقية الدولية لوقاية النباتات بمنظمة األقذية والزراعة (ال او) ععن سعواها
-4
من العبقات .فاالت اقية تخضع للمادة  14من دستور ال او وتتلقى ناف ميزانيتهعا السعنوية ( 05فعي
المائة) تقريبا ً من المنظمة ن سها .ومع ّ
أن األمانة تتمتع بقدر من االستقبلية في عملها إال أنها تعتمد
على ال او الستمرار عملياتها.

 1استراتيجية منظمة األقذية والزراعة الخاصة بالشراكات مع القواع الخاص:
/http://www.fao.org/partnerships/private-sector/ar

ُطبع عدد محدود من هذه الوثيقة من أجل الح ّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على
المناخ .ويرجى من السادة المندوبين والمراقبين التكرّم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية
منها .ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة على اإلنترنت على العنوان التاليwww.fao.org :
MJ673_Rev1/A
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التعاااون – هععو عمععل أو إجععراء يقضععي بالعمععل مععع رخععرين للماععلحة المتبادلععة وسعععيا ً إلععى
-0
تحقيععق الهععد عينععه .وال ينوععو التعععاون علععى التقاسععم الكامععل للمخععاطر والمععوارد والمسع وليات.
وعليهّ ،
فإن جميع أةكال التعاون ال تتولّب وجود ةراكة رسمية .والتععاون قيعر الرسعمي قعد يكعون
خووة أولى نحو بناء ةراكة.
االتصال – هو التواصل واالتااالت بين مجموعات أو وحدات ،ومسؤول االتصاال – هعو ةعخص
يتولى االتاال بين المنظمات .وتسعر هعذه التععاريف علعى االت اقيعة الدوليعة لوقايعة النباتعات علعى
اعتبار ّ
أن موظ ي األمانة قالبا ً ما يتولون االتاال بين أمانة االت اقيعة والمنظمعات األخعرى ،سعواء
أكانت منظمات وطنية أو دولية أو من القوعاعين الععام أو الخعاص ويشعارظ موظ عو أمانعة االت اقيعة
فععي عمليععة االتاععال مععن خععبل إقامععة فهععم مشععترظ والمحافظععة عليععه بععين المنظمتععين .وفععي معظععم
الحاالت التي تتولى فيهعا أمانعة االت اقيعة عمليعة االتاعال ،يتر ّكعز هعذا النشعاط علعى المحافظعة علعى
ال هم المتبادل أو على تعزيزه أكثر مما يتركز مع أ نشاط تعاون محدد.
-3

معلومات أساسية

كان حتى اآلن اإلجراء الوحيد المتال بالشراكات في إطار االت اقية الدولية لوقاية النباتات
-6
المقاربة الم ل ة من ثبث خووات والتي اعتمدتها الهيئة الم قتة لتدابير الاحة النباتية في دورتهعا
السابعة ( )2550لبدء اتااالت مع المنظمة العالمية لاحة الحيوان ومع الدستور الغذائي.
(أ) ي باةر مكتعب الهيئعة الم قتعة اتاعاالت معع كعل معن المنظمعة العالميعة لاعحة الحيعوان
والدستور الغذائي.
(ب) تُعقد اجتماعات كلما دعت الحاجة بين االت اقيعة والدسعتور الغعذائي والمنظمعة العالميعة
لاعععحة الحيعععوان معععن أجعععل تحديعععد المواضعععيع واألولويعععات الممكنعععة ووضعععع مسعععودة
إجراءات للتعاون.
(ج) تعتمد الهيئة الم قتة المواضيع واألولويات الممكنة ومسودة اإلجراءات.
قيععر ّ
أن هععذه السععابقة ال تنوبععق بالكامععل علععى الوضععع الععراهن أو علععى اإلجععراءات المقبلععة
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الرامية إلى إقامة ةراكات ملموسة مع القواعات وأوساط البحوث والتعليم والمجتمع المدني.
وعليه ،تقترع أمانة االت اقية إجراء للنظر في إمكانية بحث مستويات مختل عة معن االت اقعات
-8
مععع المنظمععات األخععرى والموافقععة عليهععا .ومععن ةععأن هععذا اإلجععراء أن يعععزز التوصععل إلععى مقاربععة
استباقية للشراكات من أجل المساهمة باورة فعالة في تحقيق األهدا االستراتيجية لبت اقية.
وفي سنة  ،2512عرضت األمانة على مجموعة التخويل االستراتيجي وثيقعة ععن االتاعال
-9
والتعاون والشراكة ورُفعت إليها التوصيات التالية:






يجب أن تكون الشراكات ذات هيكلية واضحة بحيث تحدد فيهعا الخيعارات الرابحعة .وال
بععد مععن تحديععد فوائععد الشععراكة مععع االت اقيععة لكععي تتكلععل االسععتراتيجية الخاصععة بالشععراكة
بالنجاع.
ً
ً
النظععر إلععى أهععدا أ عبقععة ،مععثب مععع المعععايير الجععار العمععل حالي عا علععى وضعععها
(الحاويات البحرية والبعذور والحبعوب وسعواها) وربوهعا بالمنظمعات العلميعة وبالقوعاع
المعني أيضاً.
التمععاا التوجيهععات مععن المنظمععات القوريععة واإلقليميععة لوقايععة النباتععات لبسععت ادة مععن
ّ
بعأن االتاعال
تجاربها بالنسبة إلى عبقات محعددة معع منظمعات أخعرى .وثمعة اعتعرا
بالقواع الخاص هو مسألة معقدة ولكنها قد تكون مثمرة أيضاً.
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التركيز على المنظمات المشاركة في المشاريع الراهنة.
يجععب أن تكععون العبقععات مععع القواعععات عبقععات نشععوة وأن تحقععق هععذه الجهععود نتععائ
سريعة وأن تبلغ قايات محددة في الموعد المحدد لها.
إقامة عبقات قوية مع الجامعات على اعتبار ّ
أن الوعبب سعو يسعت يدون معن إمكانيعة
متابعععة تععدريب داخلععي لععدى أمانععة االت اقيععة بمععا ي يععدهم فععي تحاععيلهم العلمععي .وتسععت يد
األمانة بدورها من خبل وجود موظ ين لديها ل ترات محدودة.

-15

ّ
إن مجموعة التخويل االستراتيجي:
 خلُات إلى أنّه يتعين على أمانة االت اقية الدولية لوقاية النباتات وضع استراتيجية لبناء
الشراكات والتعاون واالتاال مع المنظمات األخرى رقم محدودية الموارد المتاحة؛
 أةارت إلعى ّ
أن إجعراء األبحعاث ووضعع مععايير واضعحة للعبقعات المقبلعة معع اإلةعارة
بوضوع إلى ال وائد المتبادلة هو أمر يستغرق وقتا ً طويب؛ً
 اقترحت السعي إلى إيجاد ةركاء لوضع معايير محددة ولبناء ةراكات مع الجامعات.
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آخر المستجدات

 -11في ةهر مارا/رذار  ،2513عرضت منظمة األقذية والزراععة علعى العدورة الثالثعة عشعرة
بعد المائة للجنة البرنام والدورة السابعة واألربعين بعد المائة للجنة المالية وثيقعة ععن اسعتراتيجية
ال ععاو الخاصععة بالشععراكات مععع القوععاع الخععاص .2و ُعرضععت وثيقععة مماثلععة عععن اسععتراتيجية منظمععة
األقذيععة والزراعععة الخاصععة بالشععراكات مععع المجتمععع المععدني 3علععى الععدورة األربعععين بعععد المائععة
للمجلس.
 -12وتتمثل إحدى المواضيع التي تناولتها استراتيجية المنظمعة الخاصعة بالشعراكات معع القوعاع
الخاص فعي توبيعق نظعام إدارة المخعاطر معن أجعل تحديعد المخعاطر الممكنعة والتاعد لهعا ال سعيما
المخاطر التي قد ت ثر على الوابع الحكومي الدولي للمنظمة وعلى استقبليتها وحيادهعا .ومعن هعذه
المخاطر :تضعارب الماعال  ،التعأثير قيعر المبعرر علعى عمليعة وضعع المععايير وإعوعاء األفضعلية
باورة قير عادلة لشركات محددة .ويشمل نظام تقييم المخاطر ما يلعي )1( :ال حعص األولعي؛ ()2
االستعرام؛ ( )3اتخاذ القرار والرصعد؛ ( )4رفعع التقعارير .كمعا أنعه يشعجّع علعى اعتمعاد مقاربعات
متعدد ة أصحاب المالحة علعى قعرار تلعع المسعتخدمة لحسعاب األمانعة الخعاص ببنعاء القعدرات فعي
االت اقية الدولية لوقاية النباتات.
 -13وتسلّل الوثيقة الضوء على ّ
أن ال او ،في منظومة األمم المتحدة ،هعي واحعدة معن المنظمعات
التي لديها مجموعة واسعة من المس وليات في مجعال وضعع المععايير .والغعرم معن هعذه المععايير
هو حماية المالحة العامة وقالبعا ً معا تكعون لهعا تأثيراتهعا علعى األعمعال التجاريعة للقوعاع الخعاص.
وتتبع ال او سياسة تحرص معن خبلهعا علعى مراععاة رراء أصعحاب بالماعلحة فعي القوعاع الخعاص
وتشجّع هذا األخير على احترام المعايير ،بموازاة الحعرص فعي الوقعت عينعه علعى وجعود ضعمانات
مناسبة تقي من التأثيرات قير البزمة ،باإلضافة إلعى ضعمان االسعتقبلية الكاملعة لاعنع القعرارات
المتالة بهذا النوع من المعايير.
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استراتيجية منظمة األقذية والزراعة الخاصة بالشراكات مع القواع الخاص:

http://www.fao.org/partnerships/private-sector/ar/
3

استراتيجية منظمة األقذية والزراعة الخاصة بالشراكات مع المجتمع المدني:

www.fao.org/docrep/018/i3443e/i3443e.pdf
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اإلجراءات

 -14تقترع أمانة االت اقية الدولية لوقاية النباتات استراتيجية خاصة بالشراكات تقعوم معن خبلهعا
األمانة ،بمساهمة أيضا ً من المكتب ،بتحليل جدوى المضعي قعدما ً أم ال فعي الشعراكة معن خعبل)1( :
تحديد منعتظم للتضعارب الممكعن فعي الماعال العذ قعد يع ثر علعى ماعداقية المنظمعة وحيادهعا معع
التركيز بشكل خاص علعى مجعاالت رسعم السياسعات ووضعع المععايير والبعرام التقنيعة؛ ( )2إدراج
التقاسم الكامل للمخاطر والموارد والمس وليات؛ ( )3الحرص على أن تستند الشراكات إلى أنشعوة
تعاونية محددة وواضحة األهدا  .أما الهد األساسي فهو بنعاء ةعراكات تسعاهم فعي المضعي قعدما ً
نحععو تحقيععق هععد االت اقيععة المتمثععل فععي حمايععة النباتععات مععن اآلفععات مععع المحافظععة علععى اسععتقبلية
االت اقية للعمل طبقا ً لإلطار االستراتيجي الخاص بها.
 -10وفي ضوء ما تقدم من معلومات وتماةيا ً مع استراتيجية ال او الخاصة بالشراكات ،يعرد فعي
ما يلي وصف للعبقعة بعين أمانعة االت اقيعة الدوليعة لوقايعة النباتعات والمنظمعات األخعرى التعي تعمعل
معها:
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الجدول  :3المنظمات التي أقامت معها أمانة االتفاقية شراكات
الترتيععععععععععععععب خوعععععععععععععععة
المنظمعععععة أو العبقة
4
العمل
القانوني
نعععععععععععععععععععععوع
المنظمة
ّ
مشعععروع فعععي أععععععععععععععدت
المنظمعععععععات ةريكة
االت اقيعععة معععع خوعععععععععععععععة
اإلقليميعععععععععععة
العمعععععععععععععل
اعتعععععععععععععرا
لوقايعععععععععععععععععة
قععععانوني مععععن اللجععععععععععععان
النباتات
جانعععب هيئعععة ال نيععععععععععععععة
تععععععععععععععععععدابير للمنظمعععات
الاعععععععععععععععحة اإلقليميعععععععة
لوقايعععععععععععععة
النباتية
النباتات
مععذكرة ت ععاهم خوة عمعل
ات اقيععععععععععععععععة ةريكة
وخوة عمل مشتركة
التنععععععععععععععععوع
البيولوجي

الدسعععععععععععتور ةعععريع فعععي نظعععام اعتُععععر بععععه نعم
إبععععععداء التعليقععععععات فععععي االت ععععاق
الغذائي
علعععععععععععى ةعععععععععععبكة بشععأن تععدابير
اإلنترنت مباةرة الاعععععععععععععععحة
والاععععععععععععحة
النباتيععة علععى
أنععععععععه أحععععععععد
األجهعععععععععععععزة
الدوليععععععععععععععععة
الثبثعععععععععععععععععة
المعنيععععععععععععععععة
بوضعععععععععععععععععع
المععععععععععععععايير
لتعععععععععععععععععدابير
الاعععععععععععععععحة
والاععععععععععععحة
النباتية.

المدة

خوععة العمععل الموافععق
عليها من قبل

جار

اللجعععععععععععان ال نيعععععععععععة
للمنظمعععات اإلقليميعععة
لوقاية النباتات وهيئة
تدابير الاحة النباتية

إلعععععععععى أن خوة العمل بمشاركة
يقععرر أحععد األمانتين
الشععريكين
إبعععععععععععععرام مععذكرة الت ععاهم توافععق
عليهععععا هيئععععة تععععدابير
االت اق
الاحة النباتية
سنويا ً
بمشاركة األمانتين

يتض ّمن الجدول  2قائمة بالمنظمات التي تت اعل معها أمانة االت اقية لكن من دون أن تربوها بها أ
ةععراكة رسععمية .وهععذه العبقععة ديناميكيععة بالنسععبة إلععى بعععر المنظمععات وهععي عرضععة للتغييععر .أمععا
بالنسععبة إلععى سععواها ،فهععي عبقععة ت ع ّم مععن خبلهععا السعععي إلععى إيجععاد خبععرة محععددة إلبععداء التعليقععات
والت اعل حول معيار من المعايير المقترحة أو تم وضع رسالة ات اق ألقرام بناء القدرات.
4

الترتيبات القانونية التي تلجأ إليها ال او هي :مذكرات الت اهم وات اقات الشراكة وتبادل الرسائل.
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الجدول  – 1المنظمات األخرى التي تربطها عالقات اتصال وتعاون بأمانة االتفاقية
خطة العمل موافا
الترتياااااااااااااااا خطاااااااااااااااة المدة
العالقة
المنظمة
5
عليها من قبل
العمل
القانوني
قيعععععععععععععععععر ال يوجد
كب
كب
أمانة االت عاق
محددة
بشععأن توبيععق
تععععععععععععععععععدابير
الاعععععععععععععععحة
والاععععععععععععحة
النباتية
قيعععععععععععععععععر ال يوجد
كب
ات اقيععععععععععععععععععة
محددة
األسعععععععععععععلحة
البيولوجية
قيعععععععععععععععععر ال يوجد
نعم
كب
المركعععععععععععععععز تعاون
محددة
الععععععععععععععععدولي
للزراعععععععععععععة
والعلعععععععععععععععوم
البيولوجية
قيعععععععععععععععععر ال يوجد
كب
اتحععععععععععععععععععععاد االتاععععال لوضععععع كب
محددة
أصععععععععععععحاب المعايير
الحاويات
Imperial
قيعععععععععععععععععر ال يوجد
التععععععععاون لبنعععععععاء رسالة ات اق كب
College
محددة
القدرات
قيعععععععععععععععععر ال يوجد
معهععد البلععدان التععععععععاون لبنعععععععاء رسالة ات اق كب
محددة
األمريكيعععععععععة القدرات
للتععععاون فعععي
ميعععععععععععععععععععدان
الزراعة
قيعععععععععععععععععر ال يوجد
كب
اتحععععاد النقععععل االتاععععال لوضععععع كب
محددة
الجععععععععععععععععو المعايير
الدولي
قيعععععععععععععععععر ال يوجد
كب
الوكالععععععععععععععععة االتاال والتعاون كب
محددة
الدوليععععععععععععععععة لوضع المعايير
للواقة الذريّة
قيعععععععععععععععععر ال يوجد
كب
الغرفعععععععععععععععععة االتاععععال لوضععععع كب
محددة
الدوليععععععععععععععععة المعايير
للشحن
قيعععععععععععععععععر ال يوجد
كب
المنظمعععععععععععععة االتاععععال لوضععععع كب
محددة
الدوليععععععععععععععععة المعايير
للويعععععععععععععران
المدني
5
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الترتياااااااااااااااا
العالقة
المنظمة
5
القانوني
المجموعععععععععة االتاععععال لوضععععع كب
الدوليععععععععععععععععة المعايير
للبحععععععععععععععوث
المعنيععععععععععععععععة
بعععععععععععععععالحجر
الحرجي
االتاععععال لوضععععع كب
االئعععععععععععتب
الععععععععععععععععدولي المعايير
لتجععععععععععععععععارة
الحبوب
كب
المنظمعععععععععععععة االتاال
البحريععععععععععععععة
الدولية
االتحععععععععععععععععاد االتاععععال لوضععععع كب
الععععععععععععععععدولي المعايير
للبذور
الرابوععععععععععععععة االتاععععال لوضععععع كب
الدوليععععععععععععععععة المعايير
الختبععععععععععععععار
البذور
المنظمعععععععععععععة االتاععععال لوضععععع كب
الدوليععععععععععععععععة المعايير
لتوحيععععععععععععععععد
المقاييس
معععذكرة ت عععاهم
أمانعععععععععععععععععععععة التعاون
وافقعععت عليهعععا
األوزون
هيئععععة تععععدابير
(برنعععععععععععععام
الاععععععععععععععععععحة
األمم المتحدة
النباتية
للبيئة)
كب
لجنععععة األمععععم االتاال
المتحعععععععععععععععدة
االقتاععععععادية
ألوروبا

خطة العمل موافا
خطاااااااااااااااة المدة
عليها من قبل
العمل
نععععععم معععععع قيعععععععععععععععععر ال يوجد
فريععععععععععععععق محددة
الخبععععععععراء
ال نيعععععععععععين
المعنععععععععععي
بعععععععععالحجر
الحرجي
قيعععععععععععععععععر ال يوجد
كب
محددة
كب

قيعععععععععععععععععر ال يوجد
محددة

كب

قيعععععععععععععععععر ال يوجد
محددة

كب

قيعععععععععععععععععر ال يوجد
محددة

كب

قيعععععععععععععععععر ال يوجد
محددة

كب

قيعععععععععععععععععر ال يوجد
محددة

كب

قيعععععععععععععععععر ال يوجد
محددة
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المنظمة

العالقة

بععرام األمععم االتاال
المتحعععععععععععععععدة
(منظمععععععععععععععة
األمم المتحدة
للتنميعععععععععععععععععة
الاعععععععناعية،
برنام األمعم
المتحعععععععععععععععدة
للبيئية ،وقير
ذلع)
المنظمعععععععععععععة االتاال
العالميععععععععععععععة
لاعععععععععععععععععحة
الحيوان

الترتياااااااااااااااا
5
القانوني
كب

جهععععاز دولععععي كب
معنععي بوضعععع
المعععععععععععععععععايير
ومعتعععر بعععه
مععن قبععل لجنععة
تدابير الاعحة
والاععععععععععععععحة
النباتية
كب
كب

المنظمعععععععععععععة االتاال
العالميععععععععععععععة
للجمارظ
منظمععععععععععععععععة االتاععععال لوضععععع كب
الاعععععععععععععععحة المعايير
العالمية
المجلعععععععععععععس االتاععععال لوضععععع كب
الععععععععععععععععالمي المعايير
للشحن
-16

خطة العمل موافا
خطاااااااااااااااة المدة
عليها من قبل
العمل
قيعععععععععععععععععر ال يوجد
كب
محددة

قيعععععععععععععععععر ال يوجد
محددة

قيعععععععععععععععععر ال يوجد
محددة

كب

قيعععععععععععععععععر ال يوجد
محددة

كب

قيعععععععععععععععععر ال يوجد
محددة

ّ
وإن هيئة تدابير الاحة النباتية مدعوة إلى:
( )1الموافقة على النظعام المعرن العذ اقترحتعه أمانعة االت اقيعة الدوليعة لوقايعة النباتعات معن
أجل استخدام نماذج للشراكات استناداً إلى استراتيجية المنظمة الخاصة بالشراكات.
( )2اإلحاطة علم ًا بوصف العبقات مع المنظمات األخرى المبيّنة في الجدولين  1و.2
( )3تكليف األمانة ،بمساهمة من المكتب ،بالنظر في اقتراحات جديدة إلقامة ةعراكات معن
قبععل أمانععة االت اقيععة الدوليععة لوقايععة النباتععات أو منظمععات أخععرى بحسععب كع ّل حالععة مععن
الحاالت وباالستناد إلى المعايير واإلجراءات المناوص عليها في الوثيقة ،معع إيعبء
عنايعععة خاصعععة للمعععوارد المتاحعععة ألمانعععة االت اقيعععة للخعععوم فعععي أ معععن الشعععراكات
المقترحة.

