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لسادة ا طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من
 املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة 

 www.fao.orgعلى اإلنرتنت على العنوان التايل 

MS915/A 

A 

 

 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الثانية عشرة

 2017أبريل/نيسان  11-5إنتشون، جمهورية كوريا، 

 ملخص تقرير المجموعة المعنية بالتخطيط االستراتيجي

 من جدول األعمال 1-8البند 

 من إعداد رئيس المجموعة المعنية بالتخطيط االستراتيجي
 
 
أكتوبر/تشرين  6إىل  4يف روما خالل الفرتة من ( اجملموعة)انعقد اجتماع اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي  -1

يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  امتعاقد   اطرف   25، من أكثر من امشارك   30. وحضر االجتماع ما يزيد عن 2016األول 
بعض النقاط إىل اهليئة اه انتبهذا التقرير لفت يويف حني  رق أمانة االتفاقية الدولية.)االتفاقية الدولية( وكذلك مجيع قادة ف

. وميكن عةاجملمو ا من التوصييييييييييات ادددة الصيييييييييادرة عن عدد  وثائق أخرى تتصيييييييييل لدول أعمال اهليئة  تعرضالرئيسيييييييييية، 
 على البوابة الدولية للصحة النباتية. موعة اجملاالطالع على كامل تقرير 

 
ألمم لنمية املسييييييتدامة تاليف "مسييييييامهة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف هقيق أهدا  اجملموعة ثل موضييييييوع ومت -2

، أمني االتفاقية الدولية كلمة رئيسييييييييية تناول فيها هذا املوضييييييييوع. Jingyuan Xiaألقى السيييييييييد قد "؛ و 2030عام لاملتحدة 
ا بأهدا  ا وثيق  تباط  ار  ونتيجة للمناقشييييييية الأ جرت، أعربت اجملموعة عن دعمها ألن تكون برامق االتفاقية الدولية مرتبطة  

  التنمية املستدامة.
 
 2020مبثابة اإلطالق الرمسي لوضييييييييييييع اإلطار االسييييييييييييرتاتيجي لالتفاقية الدولية من عام اجملموعة كان اجتماع قد  و  -3

موعة إىل توافق يف اارراب بشأن األهدا  االسرتاتيجية الواردة يف الوثيقة الأ قدمها القائمون . وتوصلت اجمل2030إىل عام 
( املعايري السيييلعية من أجل تنسييييق 1. ونتيجة للمناقشييية الأ جرت، د هديد مب مبادرات  ات أولوية  )تهاعلى صييييا 

اتية؛ لى تنفيذ االتفاقية واملعايري الدولية لتدابري الصيييييييييحة النبكيز ع( وتعزيز الرتّ 2؛ )هاوتبسييييييييييط التجارة القائمة على القواعد
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( والنظم اإللكرتونية لتيسيييييييييري التجارة والنظم العامة إلصيييييييييدار 4االتفاقية؛ )ب يف ما يتعلق( وتعزيز االتصييييييييياالت والدعوة 3)
رأت  اموعة يف أهنللمج( ورصد تأثري االتفاقية الدولية والصحة النباتية. ومتثلت إحدى املسامهات امللحوظة 5الشهادات؛ )

ية كبرية. ز يف تنمية القدرات والتنفيذ يكتسيييييييي أمهية اسيييييييرتاتيجأن اضيييييييطالع املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات بدور معزّ 
 2019و 2018امي بني ع ن عقد مشيييييييييييييياورة تقنيةد يتضييييييييييييييمّ حمدّ  منّ  أن  ينبيي اتباع جدول ز يفومتثل توافق آراب اجملموعة 
. وأما اخلطوة التالية الأ جيب 2020السييييرتاتيجي وآلية مالية قبل انعقاد االجتماع الوزارع يف عام للتفاوض بشييييأن اإلطار ا

جتماع الوزارع اإلطار اعتماد االيف اإلطار االسيييييييييرتاتيجي، و  2019اختا ها بعد  لك فتكمن يف جعل اهليئة تعتمد يف عام 
  .2020يف عام 

 
الل دورة اهليئة ا خسييييييتم عرضيييييها  دد  الأ لدولية للصيييييحة النباتية، وتلقت اجملموعة آخر املعلومات عن السييييينة ا -4

صيية للسيينة الدولية للصييحة النباتية.   وضييعتحيطت علما بأن االتفاقية الدولية هذه، وأُ  ناقشييت اجملموعة ا كمصييفحة ّصييّ
 اية البيئة". "الصحة النباتية ومح 2018"الصحة النباتية وتيسري التجارة" و 2017 تنياملواضيعيّ تني ا حمتملة للسنخطط  

 
 ادرصييييييويف حني ناقشييييييت اجملموعة مسييييييألة اسييييييتعراض حالة الصييييييحة النباتية يف العا ، فإهنا رحبت باقرتا  عام  -5

، يزةموسيييييييياد توافق عام يف اارراب مفاده أن هذا االقرتا  ينطوع على افة مؤمتر دويل للصييييييييحة النباتية. كينيا السييييييييتضييييييييعن  
  .موعة القادماجتماع اجملُتعرض على ل يد من التفاصيل عن هذا املؤمتروطلبت اجملموعة إعداد وثيقة مناقشة تشمل املز 

 
ومتثلت مواضييييييييع املناقشييييييية األخرى املهمة بالنسيييييييبة إىل اجملموعة يف وضيييييييع آلية متويل مسيييييييتدامة ألمانة االتفاقية  -6

ول على املوارد للقيام صيييييكيفية جعل األمانة تتعامل مع حاالت طوارئ الصيييييحة النباتية )مبا يف  لك كيفية احليف  الدولية، و 
لسنة املاضية، عقد ااملنمن اجتماع اجملموعة  رئيسيا   مسألة متويل االتفاقية الدولية على حنو مستدام جزبا  شّكلت بذلك(. و 

 ملستجدة موضوعا  عترب موضوع القضايا اواُ يل على املديني القصري والطويل. وقشت القضايا املستجدة وأفكار التمو حيث نُ 
لى جدول أعمال ع دائما   نسيييييبة إىل االتفاقية الدولية، وأوصيييييت اجملموعة بأن يظل موضيييييوع اارفات الناشيييييئة بندا  بال حيويا  

توصييية  درتصيياملشيياورة التقنية للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات. ويف ما يتعلق بالتمويل على املديني القصييري والطويل، 
لصييييييحة على شييييييهادات ارسييييييم  فرض  خرىاألتمويل الاقرتاحات مشلت و  طوعية.القدرة املشييييييرتاكات لالوضييييييع آلية بقوية 

  بأول.أوال   حقاقاتتاالسييالنباتية، باسييتخدام السيينة الدولية للصييحة النباتية كأسييا  اللتما  التمويل واسييتخدام هنق دفع 
يئة ومن األمهية مبكان أن تنظر فيها اهل ،حق سيدرج يف جدول أعمال اجملموعةموضوع نقاش الاالقرتاحات  ههذوستكون 

بشيييأن عقد مثل  امت أفكار  ناقشيييت اجملموعة مسيييألة عقد مؤمتر للجهات املاحنة ادتملة وقدّ كما م توصييييات بشيييأهنا.  وتقدّ 
ة سواب، وشّجعت األمانة على مواصل . وأقرت اجملموعة عقد اجتماع وزارع ومؤمتر للجهات املاحنة على حد  هذا االجتماع

 التخطيط لعقد هذين احلدثني يف املستقبل.
 
 ذ وتنمية القدرات، فضيييييييييييييال  لجنة التنفيلا عن  موعة الرتكيز التابعة رير  تعلق بالتنفيذ، تلقت اجملموعة تقيويف ما  -7

ية بالتزامات من اجملموعة االسيتشيارية املعن كلّ   عن اسيتعراض لالختصياصيات املقرتحة للجهاز املقرت  ادديد. وأوصيت  لّ 
إنشاب يتم في   يف الوقت الذعإلبالغ الوطنية وادهاز الفرعي لتسوية النزاعات و موعة االستعراض لكّل ثالث سنوات، ا

 دنة التنفيذ وتنمية القدرات ونقل وظائف تلك اللجان وإجراباهتا إىل عهدة دنة التنفيذ وتنمية القدرات.
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إلعداد و  2020لصييييييييحة النباتية يف عام إىل السيييييييينة الدولية لويف حني أمامنا الكثري مما ينبيي فعل  قبل أن نصييييييييل  -8
 ا من ميكن انطالق   قويا   اجملموعة أسيييييييييييييياسييييييييييييييا  أتاحت ، 2030إىل عام  2020من عام املمتدة اإلطار االسييييييييييييييرتاتيجي للفرتة 

  .املضي قدما  
 
األمر هت؛ فإن قد انت ، مع مرور السنني، أن فائدة اجملموعةىير  بعض أعضاب  تمع االتفاقية الدولية كانوبينما   -9

مجع فكر اسييييييييرتاتيج  يعد كذلك. وعلى مدى السيييييييينوات الثالث املاضييييييييية، رأينا اجملموعة تت  يبدو أن  يقيي حقطور إىل  ج
 ، وكذلك مناقشييييييات كربى بشييييييأن2030اسييييييرتاتيجيتنا من أجل املسييييييتقبل إىل عام لالتفاقية، مع الرتكيز هذه السيييييينة على 

  .ضح يف املناقشات الأ سنجريها هذا األسبوع ويف املستقبلالسنة الدولية للصحة النباتية. وأعتقد أن هذا سيتّ 
 
 
 


