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هيئة تدابري الصحة النباتية
الدورة العاشرة
روما 02-61 ،مارس/آذار 0262

موجز تقرير اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي
البند  0-7من جدول األعمال

من إعداد السيد  ،Peter Thomsonرئيس اجتماع اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي
أوال -املعامل البارزة الجتماع اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي
املنعقد يف أكتوبر/تشرين األول 0262

عقدت اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي (اجملموعة) اجتماعها خالل الفرتة من  7إىل
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أكتوبر/تشرين األول  .4112وكان اجتماعا ناجحا جدا من حيث مستوى املشاركة ونوعية املناقشة بشأن مواضيع
اسرتاتيجية على السواء.
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وينبغي اإلشادة باألمانة على ما أجنزته من عمل من أجل زيادة مستوى املشاركة يف هذه اجملموعة يف البلدان
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النامية .واحندر املشاركون الـ  44من  9بلدان نامية و 9بلدان متقدمة من خمتلف األقاليم .وهو ما شكّل مصدرا واسعا
لوجهات النظر بشأن املواضيع املطروحة على بساط املناقشة .وطُلب من املشاركني تقديم معلومات أساسية موجزة قبل
االجتماع ،مما أدى إىل مناقشة مستنرية ومدروسة للبنود الرئيسية املدرجة على جدول أعمال االجتماع.
ومتثل البند الرئيسي جلدول األعمال يف "االتفاقية الدولية لوقاية النباتات خالل العشرين سنة القادمة" .وقد
-3
استغرقت مناقشته يومني تقريبا يف حماولة لبلورة رؤية ما ينبغي أن تكون عليه االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
(االتفاقية الدولية) بعد  41سنة .ومت دراسة التغيريات اليت ميكن أن حتدث على مدى العشرين سنة القادمة فيما يتعلق
طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احلدّ من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من
السادة املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها .ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة
متاحة على اإلنرتنت على العنوان التاليwww.fao.org :

MM793/A

4

CCP 2015/INF/03

بالتجارة العاملية وصحة النباتات والتكنولوجيا وغريها من اجملاالت .وناقش املشاركون عمليات التكيف املمكنة املتعلقة
بعمل االتفاقية الدولية وتركيزها وقدراتها .ومت النظر يف املواضيع السبعة التالية من أجل مواصلة دراستها لضمان قدرة
االتفاقية الدولية على مواجهة التحديات واغتنام الفرص خالل العشرين السنة القادمة:
( )1التكنولوجيا واالبتكار والبيانات
( )4تعبئة املوارد
( )3املناصرة وزيادة الوعي من خالل اتصاالت فعالة
( )2التنفيذ واملشاركة والتعاون
( )5االتفاقية الدولية باعتبارها مركزا للتميز واالبتكار
( )6مساهمة االتفاقية الدولية يف األمن الغذائي ومحاية البيئة واالزدهار االقتصادي
( )7تبسيط البيئة التنظيمية يف ظل تعقيدات التجارة العاملية يف املستقبل
وستتيح هذه املواضيع األساس اليت ستستند إليه مناقشات اجملموعة يف املستقبل فيما يتعلق مبوضوعي
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( )1تعبئة املوارد ( )4واملناصرة وزيادة الوعي من خالل اتصاالت فعالة ( )3اللذين أشري إىل أنهما سيكونان حمط مزيد
من املناقشة خالل االجتماع القادم للمجموعة يف عام  .4115وسيصبح "استعراض آفاق املستقبل" للفرص والتهديدات
بندا منتظما يف جدول أعمال اجتماعات اجملموعة .وستساعد دراسة هذه املواضيع والفرص والتهديدات االسرتاتيجية
املرتبطة بها على توفري املعلومات الالزمة لإلصدار املقبل لإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية.
وتضمنت بنود جدول األعمال املهمة األخرى اليت نوقشت ما يلي:
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تعبئة املوارد  -ناقش املشاركون اخليارات املتاحة لتحسني االستدامة املالية لالتفاقية الدولية .ومشل ذلك
املساهمات املقدرة الطوعية ،واملساهمات اإللزامية ،واستخدام اتفاقات اجلهات املاحنة لغرض التربعات
املتعددة السنوات ،وغري ذلك .ومت اإلقرار بأن الدعم املالي سيتبع االعرتاف بالقيمة اليت حتققها االتفاقية
الدولية على الصعيد العاملي والوطين وبأنه سيكون من املفيد إجراء حتليل اقتصادي .وقدمت األمانة آخر
املعلومات عن العملية والدعم الضروري الالزم إلقامة سنة دولية للصحة النباتية.



إطار املعايري  -طُلب من اجملموعة التعليق على إطار العمل يف جمال املعايري .وقد أجريت بعض األنشطة
املف يدة للغاية من أجل حتديد الثغرات املمكنة اليت متس فيها احلاجة إىل معايري أو توجيهات جديدة .كما
ميكن أن يستخدم ذلك لدعم تنفيذ العمل .ورأت اجملموعة أن من شأن إسهامات إضافية من األجهزة
األخرى التابعة لالتفاقية الدولية أن تؤدي إىل حتسني مسودة اإلسهامات احلالية.



إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية  -تلقت اجملموعة آخر املعلومات عن العمل يف جمال إصدار
الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية مبا يف ذلك املعلومات اليت تفيد أن اللجنة التوجيهية املعنية
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بالشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية واألمانة تضعان اقرتاحا إلنشاء مركز للشهادات اإللكرتونية للصحة
النباتية .وسيحال هذا االقرتاح إىل اهليئة يف دورتها العاشرة ( )4115من أجل اختاذ قرار بشأن ما إذا كان
ينبغي املضي قدما أم ال .وناقش املشاركون احملاسن واملساوئ املرتبطة بإنشاء مركز للشهادات اإللكرتونية
للصحة النباتية وأعربوا عموما عن رأي مفاده أن إنشاء مركز من شأنه أن يعاجل احتياجات االتفاقية الدولية.
ومثة مسألة مل يتم حلها بعد تتمثل يف كيفية اسرتداد التكاليف املتعلقة بإنشاء املركز وتشغيله املستمر.


التنفيذ  -مت مناقشة نتائج جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بالتنفيذ .وشددت اجملموعة املعنية
بالتخطيط االسرتاتيجي على ضرورة إقامة أوجه تآزر قوية بني وضع املعايري وتنفيذها .واعترب تأمني املوارد
للعمل اإلضايف بشأن التنفيذ حتديا كبريا ،وأنه ستكون هناك حاجة إما إىل توفري موارد جديدة أو إىل اختاذ
قرارات صعبة إلعادة ترتيب األولويات .وتعكف األمانة على وضع خطة عمل التنفيذ ملوضوع املراقبة.

وتضمنت املواضيع اهلامة األخرى ما يلي :حتويل وجهة االستخدام املقصود ،والتتبع ،وتشخيص اآلفات،
-6
واالتصاالت ،ومفاهيم معيار دولي لتدابري الصحة النباتية ،واستعراض جلنة تنمية القدرات ،والربنامج اخلاص
بالتزامات إعداد التقارير الوطنية.


وال زالت اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي تشكل منتدى قيّما للغاية للتفكري والتخطيط االسرتاتيجيني
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داخل االتفاقية الدولية .ورغم أن هذه اجملموعة ليست جهازا الختاذ القرارات ،فإنها تقدم تعليقات وتوجيهات قيّمة
ملساعدة امل كتب واألمانة على دراسة القضايا االسرتاتيجية ،ووضع اقرتاحات مناسبة للنظر فيها خالل اجتماعات

اهليئة.

