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

MP797/A 

A 

 

 هيئة تدابري الصحة النباتية
 

 الدورة احلادية عشرة

 2016أبريل/نيسان  8-4روما، 

 تقرير اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي عن موجز

 من جدول األعمال 1-8البند 

 ، رئيس اجتماع اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجيLois Ransomمن إعداد السيد 

 

 اجتماع اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجية املنبثقة عن النقاط البارزة  -أواًل

 2015املنعقد يف أكتوبر/تشرين األول 

 

عقدت اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي )جمموعةة التخطةيط االسةرتاتيجيج اجتماعهةا اةفرت ال ةرتة        -1

ز علةى السةنوات اسمةل القادمةة     رّكة وح، انجة بالهذا االجتمةا   ّلل قد تك. و2015أكتوبر/تشرين األورت  15إىل  13 من

"، 2020حتت موضو  "االت اقية الدوليةة بااةاه عةام     2020املؤدية إىل السنة الدولية للصحة النباتية املقرتحة يف عام 

 2030إىل عةام   2020مةن عةام    للصحة النباتية )االت اقية الدوليةةج  وختطيط وضع اإلطار االسرتاتيجي لفت اقية الدولية

 . سلعي معيار" كنقطة انطفق. كما ناقش م هوم افرت العشرين سنة القادمةقية الدولية باستخدام "االت ا

 

من البلةدان   مشاركًا 11مشاركا، منهم  29وأتاحت األمانة فرصا ملشاركة البلدان النامية، مما أس ر عن حضور  -2

ت نظةر واسةعة، ال سةيما يف جلسةات     أتةاح للةو وجهةا   ومشاركا من البلدان املتقدمة من خمتلف األقةاليم.   18النامية و

 عدة انعقدت افرت االجتما .مصغرة جمموعات 
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عةدة، و  تلقةي حتةدي ات مةن األمانةة واللجنةة التوجيهيةة املعنيةة بإصةدار           وثةائق وقدمت البلدان املشةاركة   -3

ح التمويةل اسةارم قرفةق    شهادات الصحة النباتية عن التقدم احملرز يف تن يذ تقييم تعزيز أمانة االت اقية الدولية ومقرت

  اسةرتاتيجي  كندا على أنهةا "موضةو  فحسب قدمتها واحدة  وثيقةُصّن ت وضع املعايري وتنمية التجارة، على التوالي. و

مسألة تقديم ادمات بديلة باعتبارهةا أحةد التحةديات     وثيقةيف جدورت األعمارت. وتناولت هذه ال "مقرتح من طرف متعاقد

 الوطنية لوقاية النباتات يف املستقبل. املنظماتعرتض سبيل اليت ت

 

الذي عرض سرية لاتية سربته واطوطةا   Xiaو  تقديم جمموعة التخطيط االسرتاتيجي لألمني اجلديد السيد  -4

ت اقيةة الدوليةة بااةاه    الاملتعلقةة با . وقةدم رييتةه   املنةو  بةه   يف إطار هةذا الةدور اجلديةد    اعريضة لألهداف اليت ينشده

وضةع املعةايري،   اساصةة ب   دعم للو بعروض قةدمتها األمانةة ومناقشةات ياعيةة للتحةديات وال ةررم       و .2020 عام

. كمةا عةرض السةيد    2020وتيسري التن يذ، واالتصاالت والشراكات، وتعبئة املوارد والتكنولوجيات املتقدمة باااه عةام  

Xia مبسةط  ويف ما يتعلق بإنشاء هيكةل منسةق دااليةا     اططه لتن يذ التوصيات الصادرة عن تقرير تقييم التعزيز، السيما

 التةابعني  وظ نياملة بشكل أكرب ملوظ ي األمانة. وأشار إىل أن اهليكل اجلديد رهني قوافقة املنظمة ألنه يةؤثر علةى نظةام    

ة لدراسةة املتعلقة  الةذي حتظةى بةه ا   ، لكنه مل يتوقع أي صعوبات يف هذا الصةدد بةالنظر إىل الةدعم الرفيةع املسةتو       هلا

   اليت تنطوي عليها. توصياتال بالتعزيز ومعظم

 

مشرتكة والذي يّسره نهج "ات اقية دولية أهداف الدولية، الذي يهدف إىل حتقيق  وشّكل عمل جمتمع االت اقية -5

الرتكيةز  تتسةع رقعةة   وسيربز للو يف اهليكل اجلديد لألمانةة حيةس س   واحدة"، عنصرا حموريا بالنسبة إىل هذه الريية.

ىل الشةراكات الدوليةة   شةمل املنظمةات اإلقليميةة والوطنيةة لوقايةة النباتةات إضةافة إ       تاملنصب علةى التنسةيق والتعةاون ل   

ووافقت جمموعة التخطيط االسرتاتيجي على أنه مةن امل يةد حتديةد موضةو  سةنوي بالنسةبة إىل السةنوات        الصلة.  لات

ي بةت قيمةة   أن اساصةة باسةتقطاا الةدعم، و    هةا وإجراءاتت اقية الدوليةة  االاألربع القادمة من شأنه أن يركز على مواد 

  االت اقية الدولية ومساهمتها يف حتقيق النتائج العاملية الرئيسية.

 

 :على النحو التالي على مواضيع السنوات املؤدية إىل السنة الدولية للصحة النباتيةووافق املكتب يف ما بعد  -6
 

 ألمن الغذائيالصحة النباتية وا - 2016

 الصحة النباتية وتيسري التجارة - 2017

 الصحة النباتية ومحاية البيئة - 2018

 الصحة النباتية وتنمية القدرات - 2019

 

" املناقشةةات الةةيت دارت اةةفرت العشةةرين سةةنة القادمةةة"االت اقيةةة الدوليةةة  املنشةةور املعنةةون مقدمةةةأوجةةزت و -7

ستكش ت سةبعة مواضةيع قةد تكةون مهمةة بالنسةبة       واليت حددت وا، 2014جمموعة التخطيط االسرتاتيجي يف عام  يف

 ظةل تعقيةدات التجةارة العامليةة     يف: تبسةيط البيئةة التنظيميةة    7مستقبل االت اقية الدولية. و  التوسع يف "املوضةو    إىل
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، باسةتخدام عناصةر يكينيةة    2015يف عةام  التخطةيط االسةرتاتيجي   دمت إىل جمموعةة  مناقشةة ق ة   ورقة" يف املستقبل يف

ق على املواضيع األار ، أن يساعد يف إعداد طّبصة من العديد من املواضيع األار . وميكن هلذا النهج، عندما ُيمستخل

الغةرض   التخطةيط االسةرتاتيجي   جمموعةة . كمةا ناقشةت   2030-2020اإلطار االسةرتاتيجي لفت اقيةة الدوليةة لل ةرتة     

حةت أيضةا جةدوال زمنيةا وعمليةة      اليت ستعرض على املكتةب للنظةر فيهةا. واقرت   والسرتاتيجية اليت تنشدها اواألهداف 

تزامن تيةة بةال  لصياغة االسرتاتيجية من شأنهما أن يسمحا باعتمادها من قبل اهليئة اةفرت السةنة الدوليةة للصةحة النبا    

الةيت تنطةوي عليهةا    العمليةة مواصةلة اجملموعةة بلةورة املواضةيع والنتةائج الرئيسةية        هذه وستشمل  املؤير الوزاري. مع

 .2014نظرا إىل أن للو تكّلل بنجاح كبري يف عام  ،ستعانة بإسهامات األطراف املتعاقدةاالسرتاتيجية باال

 

كذلو يف إطار املعةايري والتن يةذ الةذي ُعةرض علةى اهليئةة يف دورتهةا        جمموعة التخطيط االسرتاتيجي ونظرت  -8

فهةم   علةى اإلطةار للمسةاعدة    هةذا ج. وأعربت عن تأييةدها الكامةل السةتخدام    2015ج ودورتها العاشرة )2014التاسعة )

اقةرتاح  من شأنه أن يساعد على توضةي  مةا إلا كةان     إلال جوات وترتيب أولويات أنشطة تيسري التن يذ ووضع املعايري. 

علةى وةو    2020فهم أولويات عام على موضو  ما كمعيار سيكون مبلورا بشكل أفضل كنو  خمتلف من التوجيهات، و

ملوارد واملساعدة يف الت اعل والتواصل بةني ركيزتةي األمانةة، إضةافة إىل جلنةة املعةايري       أفضل، وميكن أن يسم  بتعبئة ا

 وجلنة تنمية القدرات.

 

ونظرت مناقشة واسعة يف االستنتاجات والتوصيات الصادرة عن اجتما  جمموعة العمةل املعنيةة بوضةع م هةوم      -9

ويةرد مةوجز هلةذه املناقشةات يف تقريةر جمموعةة       . 2015 سةكتلندا، يف يوليو/يةوز  املعيار سلعي الذي انعقد يف أدنربه، 

  .2015التخطيط االسرتاتيجي لعام 

 

بإحاطةة اجملموعةة   سةعيدين  وكانت األمانة ورئيل اللجنة التوجيهية املعنية بإصدار شهادات الصحة النباتية  -10

ري وتنمية التجارة كان ناجحةا، مةع بعة     علما بأن مقرتح التمويل اسارم باالت اقية الدولية املقدم إىل مرفق وضع املعاي

وهنأت جمموعة التخطيط االسرتاتيجي اللجنةة التوجيهيةة ورئيسةها     التعديفت على اقرتاح املشرو  واطة املضي قدما.

والبلدان املقدمة للدعم وأعضاء املكتب واألمانة علةى حتقيةق هةذه النتيجةة اإلةابيةة، وأعربةت عةن تطلعهةا إىل تن يةذ          

التجرييب الذي من شأنه أن ينشئ مركزا أساسيا ونظامةا عامةا إلعةداد شةهادات الصةحة النباتيةة االلكرتونيةة        الربنامج 

 وإرساهلا وختزينها وتلقيها وقراءتها. 

 

وتضمنت املواضيع املهمة األاةر : الةت كري يف مسةتقبل جمموعةة التخطةيط االسةرتاتيجيظ واملنظمةة الوطنيةة          -11

شب يف يهورية الكونغو: عملية إصةدار شةهادات الصةحة النباتيةةظ وتقيةيم تعزيةز أمانةة        لوقاية النباتات وتصدير اس

 االت اقية الدولية.

 

وال تزارت جمموعة التخطيط االسرتاتيجي تشكل منتد  قّيما للغايةة للةت كري والتخطةيط االسةرتاتيجيني دااةل       -12

 .2030-2020طار االسرتاتيجي لفت اقية الدولية لل رتة االت اقية الدولية، وستكتسي أهمية حيوية بالنسبة إىل إعداد اإل
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املواضةيع   زيادة هذه القيمة من افرت احلصةورت علةى إسةهامات مةن األطةراف املتعاقةدة بشةأن       إمكانية و  االت اق على 

ّيمةة  كما   اإلقرار بأن جمموعة التخطيط االسرتاتيجي تقدم أفكةارا وتعقيبةات وتوجيهةات ق    صلة قبل االجتما .ال لات

 ملساعدة املكتب واألمانة على دراسة القضايا االسرتاتيجية.

 

 وإّن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل: -13
 

 بأنشطة جمموعة التخطيط االسرتاتيجي املعروضة يف املوجز. األاذ علما ج1)

 


