
January 2015 CPM 2015/INF/01 

 
 

من السادة  من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة

ى اإلنرتنت املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل

 www.fao.org على العنوان التالي:

MM645/A 

A 

 هيئة تدابري الصحة النباتية
 

 العاشرةالدورة 

 0265 مارس/آذار 02-61 ،روما

 0262تقرير عن أنشطة أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات: احملطات البارزة يف عام 

 من جدول األعمال 1البند 

 إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمن 

 

سنة حمورية بالنسبة إىل كّل من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )االتفاقية الدولية(  4112كانت سنة  -1

تتناول وثائق أخرى أعّدتها األمانة يف إطار بنود أخرى من جدول األعمال مبزيد من التفصيل القسم  وأمانتها. وسوف

األكرب من املعلومات الواردة أدناه، كما أنها سرتد مبزيد من التفصيل يف التقرير السنوي ألمانة االتفاقية الدولية لعام 

 .4112ما يلي حملة موجزة عن بعض احملطات البارزة يف سنة  . ويف4112

 

، Yukio Yokoiتغريات ملحوظة على مستوى املوظفني. فقد استقال السيد  4112شهدت األمانة يف سنة  -4

بارًا عمله يف األمانة اعت Yukioبدأ السيد قد أمني االتفاقية الدولية من منصبه وعاد إىل اليابان مع حلول نهاية السنة. و

 تنميةحيث أشرف على إعداد اإلطار االسرتاتيجي احلالي لالتفاقية الدولية وعلى إنشاء جلنة  4111من سنة 

القدرات، فضاًل عن االنتقال من جمموعة العمل غري الرمسية املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي واملساعدة الفنية إىل 

احلرص على تسجيل رمز املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية  جمموعة التخطيط االسرتاتيجي. ولعب دورًا رئيسيًا يف

 يف خمتلف أحناء العامل، كما ساعد على ضمان حسن سري جلنة املالية التابعة لالتفاقية الدولية.  11رقم 

 

ل وقد جرى بذل جهود كبرية لتقييم األمانة بشكل عام وجلنة تنمية القدرات التابعة لالتفاقية الدولية بشك -3

عملية تقييم لتحسني األمانة وقد ُعرضت النتائج اليت آلت إليها على املكتب.  4112خاص. وجتري منذ أواخر صيف 

والغرض من هذا التقييم هو رسم طريق املستقبل لألمانة لتكون على جهوزية كاملة ولديها العدد الكايف من املوظفني 
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شراف على تنمية القدرات يف االتفاقية الدولية يف سيا  استعراض ملواجهة التحديات املقبلة. وجيري تناول موضوع اإل

 جلنة تنمية القدرات التابعة هلا. وال تزال جهود األمانة يف هذا اجملال تلقى أصداء إجيابية يف العامل أمجع.

 

 ما، هما يف صدد االستعاضة عنه والقدرات موظَفني اثنني مّتت االستعاضة عنهما أ تنميةوخسرت جمموعة  -2

كما شهدت جلنة املعايري بدورها تغريات على صعيد فريق العمل. ويف املقابل، جرى تعزيز وظيفة االلتزامات املتعلقة 

برفع التقارير الوطنية من خالل انضمام موظفني جدد. وهذه التغريات على صعيد املوظفني تدبري روتيين على ما يبدو يف 

يف ذلك جزئيًا إىل سياسة الفاو اخلاصة باملوظفني واليت ختضع لنقاش داخلي  أمانة االتفاقية الدولية وُيعزى السبب

مستمر يف أمانة االتفاقية الدولية. ولطاملا كان السعي الدؤوب إلجياد حلول للمسائل املتعلقة باملوظفني على اعتبار أنها 

 من دستور املنظمة نشاطًا ثابتًا.  12جهاز منشأ مبوجب املادة 

 

على االلتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية. وشهد هذا الرتكيز املتجدد  4112عمل أيضًا يف سنة وتركز ال -1

على تلك االلتزامات حتسنًا ملحوظًا يف معلومات جهات االتصال يف إطار "سنة جهات االتصال الرمسية يف االتفاقية 

ذا اجملال احلاسم يف نشاط االتفاقية الدولية. وال يزال الدولية لوقاية النباتات" وكان هناك تركيز كبري على حتسني ه

يتعّين القيام باملزيد غري أّن إعادة تنشيط هذا اجملال اهلام احتّل حيزًا واسعًا يف أنشطة االتفاقية الدولية. وشّكل انضمام 

اللتزامات املتعلقة برفع موظف جديد إىل فريق العمل عنصرًا منّشطًا حيويًا يف هذه العملية. وستتم مناقشة برنامج ا

 (. 4111التقارير الوطنية مبزيد من التفصيل خالل الدورة العاشرة هليئة تدابري الصحة النباتية )

 

وقامت األمانة بتحويل البوابة الدولية للصحة النباتية. وكان حمور الرتكيز بالدرجة األوىل على تبسيط  -6

حثون عن معلومات مبوازاة تنقيح وحتديث شكلها ككّل. ويف هذا اجملال استخدامها بالنسبة إىل املستخدمني الذين يب

أيضًا ازداد عدد املوظفني، غري أّن األمانة تبحث عن سبل كفالة دعم مستدام الحتياجات االتفاقية الدولية على صعيد 

 تكنولوجيا املعلومات. 

 

( مع الرتكيز بشكل خاص على ePhytoويتواصل العمل إلصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية ) -7

احلصول على موارد للمضي قدمًا يف إنشاء مركز إلصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية متاح لالستخدام لألطراف 

كافة. وهذا اجلهد هو مثرة عمل اجملموعة التوجيهية إلصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية مبساهمة من 

 ، 4111ق اآلمال على أن يبدأ تطوير نظام فعلي إلصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية يف سنة األمانة. وتعّل

 مبا يف ذلك استحداث مركز وتطبيق إلكرتوني خاص. 

 

، بدأت األمانة النظر يف إمكانية التنفيذ ويف الرتكيز على املراقبة بناء على طلب هيئة تدابري 4112ويف سنة  -8

اتية. وأعّدت جمموعة عمل مفتوحة العضوية خطة عمل ُخماسية خالل اجتماع هلا يف شهر أغسطس/آب الصحة النب
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االجتماع على البوابة الدولية للصحة النباتية، على أن ُتناقش النتائج وخطة  1يف روما. وميكن االطالع على تقرير 4112

 (. 4111العمل املقرتحة يف الدورة العاشرة للهيئة )
 
يف االعرتاف باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات على أنها اتفاقية  4112ومتثلت إحدى أبرز حمطات سنة  -9

رغم إقرار الكثريين بأّن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات هي اتفاقية للتنوع البيولوجي، فإّن هذا وللتنوع البيولوجي. 

قاية النباتات اليت هي من األطراف املتعاقدة معنا للعمل على تذليل االعرتاف الرمسي يعطي فرصة للمنظمات القطرية لو

االزدواجية يف اجلهود من قبل زمالئها يف وزارات وإدارات البيئة يف ما يتعلق بأنظمة وأنشطة الصحة النباتية. وعالوة 

الدعم لتنفيذ االتفاقية من خالل على ذلك، يفتح هذا االعرتاف الباب أيضًا أمام املنظمات القطرية لوقاية النباتات لطلب 

 احلصول بصورة مباشرة على املوارد اليت يتيحها مرفق البيئة العاملية.

 

 . فخالل االجتماع اخلتامي للجنة 4112وُسّجلت جهود ملحوظة على مستوى وضع املعايري يف سنة  -11

 واملندارين   Citrus sinensis ، وافقت اجملموعة على مشروع معاجلات الربتقال 4112املعايري يف سنة 

بالربودة للتخلص من ذبابة فاكهة    Citrus limon والليمون احلامض   Citrus reticulata x Citrus sinensis والربتقال 

( العتماده بالتصويت من دون إمكانية 4111على أن ُيحال إىل الدورة العاشرة للهيئة )  Bactrocera tryoni كوينالند 

لرمسي عليه. واتفقت جلنة املعايري أيضًا على أنه ينبغي جملموعة السبعة املنبثقة عن جلنة املعايري االعرتاض ا

استعراض إجراءات وضع املعايري يف االتفاقية الدولية ومناقشتها مبا يشمل ما يتعني على جلنة املعايري القيام به يف حال 

 عدم التوصل إىل توافق يف اآلراء داخل اللجنة.

 

يف إمكانية توسيع هذا  النظروعالوة على ذلك، صّب قدر كبري من اجلهود على وضع إطار للمعايري وجرى  -11

اإلطار لكي يشمل التنفيذ. وجرت مناقشة هذا املوضوع بالتفصيل يف اجتماعني منفصلني جملموعة العمل، وأيضًا يف 

وجلنة املعايري.  4112ر أكتوبر/تشرين األول اجتماعات املكتب واجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي يف شه

واستعرضت جلنة املعايري بشكل خاص وحددت ثغرات معينة واقرتحت أولويات يف االجتماع املخصص لوضع إطار 

للمعايري. واتفقت جلنة املعايري أيضًا مع اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي على عدم إرجاء الدعوة إىل اقرتاح 

ري أنها أوصت األعضاء يف جلنة املعايري بالنظر يف املناقشات يف ضوء مشروع اإلطار خالل اجتماع جلنة مواضيع، غ

املعايري، ال سيما املواضيع املتصلة بالتخطيط حلاالت الطوارئ واالستجابة يف حاالت الطوارئ والعناصر اليت تقوم عليها 

يف إمكانية تشجيع األطراف  بالنظرجلنة املعايري األعضاء  أي مؤسسة وطنية ناجحة لوقاية النباتات. وأوصت أيضًا

املتعاقدة لديها يف األقاليم التابعة هلا على تقديم اقرتاحات خبصوص ما تقّدم. وجدير بالذكر أّن اإلطار مل جيهز بعد 

 باإلضافة . ووالبحثحباجة إىل مزيد من االستعراض  ابعدما شعرت اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي أنه

إىل ما تقّدم، سيكون من املهم احلصول على مدخالت األجهزة األخرى التابعة لالتفاقية الدولية ويؤمل يف عرض إطار 

، على أن ُيحال بعدها إىل الدورة 4111مراجع للمعايري والتنفيذ على اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي يف عام 

                                                      
 (:4112تقرير جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بالتخطيط )  1

https://www.ippc.int/publications/report-open-ended-working-group-implementation-2014 



CPM 2015/INF/01 4 

ف يساعد هذا اإلجناز اهلام يف حتديد مسار املستقبل لعملية وضع املعايري اخلاصة (. وسو4116احلادية عشرة للهيئة )

 باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف السنوات القليلة املقبلة. 

 

وأخريًا، ال تشكل هذه الوثيقة تقريرًا وافيًا عن أنشطة أمانة االتفاقية الدولية بل إنها تلقي الضوء على بعض  

واليت جيدر أخذها بعني االعتبار. وتبقى هناك حاجة لتحقيق نفس درجة النفوذ مقارنة  4112ت يف سنة أبرز املستجدا

بالدستور الغذائي واملنظمة العاملية لصحة احليوان ولتأمني متويل مستدام )وإحدى الطر  لذلك هي االشرتاكات املقررة 

ى بلورة املواضيع واحملافظة على املوظفني وإعطائهم فرصًا الطوعية(، فضاًل عن احلاجة الدائمة لوجود خرباء يعملون عل

 للتقدم الوظيفي. وال تزال الطريق طويلة رغم اخلطوات املتقدمة اليت خطتها األمانة.

 

األمانة هذه الفرصة لكي تتوجه بالشكر إىل املنظمات القطرية لوقاية النباتات واملنظمات اإلقليمية لوقاية  وتنتهز -14

 النباتات والشركاء واملتعاونني على ما بذلوه من جهود حلماية صحة النباتات.


