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 هيئة تدابير الصحة النباتية

 الدورة الرابعة عشرة

 2019نيسان /أبريل 5-1 روما،

 2018موجز عن تقرير المجموعة المعنية بالتخطيط االستراتيجي لعام 

 من جدول األعمال 1-8البند 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمن إعداد أمانة 
 
 روما يف (املنظمة)عة األغذية والزرا نظمةمل الرئيســـي قرامل يف االســـرتاتيجي التخطيطاجملموعة املعنية ب اجتماع دُعقِ  -1
 .مشارًكا 41ما يزيد عن  حضر االجتماعو . 2018 / تشرين األولأكتوبر 11 إىل 9 مناملمتدة  الفرتة يف
 
 التوصــيات بعضأُدرجت و  ،الرئيســية النقاط إىل بعض (اهليئة) النباتية الصــحة تدابري هيئة انتباه االجتماعويلفت  -2

 وثائقها. وتتّم معاجلتها يف يئةاهل أعمال جدول يفاحملددة الصادرة عن اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي 
 
 املشــاورة نتائج ُقّدمت ،2030-2020 للفرتة النباتات لوقاية الدولية لالتفاقية االســرتاتيجي باإلطار يتعلق ما يفو  -3

إىل  وّمتت اإلشـــــــارة. االســـــــرتاتيجي اجملموعة املعنية بالتخطيطإىل  2018 عام يف عقدت اليت املتعاقدة األطراف بني الرمسية
 احملررون مقا تعليًقا 850 من أكثر وقّدموا االســــــــــــــرتاتيجي باإلطار اً كبري   اً اهتمامأظهروا  والشــــــــــــــركاء دةاألطراف املتعاق أنّ 

 على تركز اليت احلالة دراســـات إدراج) 1( ياالســـرتاتيج ت اجملموعة املعنية بالتخطيطاقرتح ،للمناقشـــات نتيجةو . مبراجعتها
(االتفاقية  لنباتاتا لوقاية الدولية االتفاقية جمتمع فيها أحدث اليت احلاالت على أمثلة وإظهار التأثري شــــــــــــــديدةال اآلفات
تشاطر من أجل  واحدة صفحة من ملخص إدراجحتضري و و ) 3( األقسام، بعض وصياغة كتابة  إعادةو ) 2( فرقًا، الدولية)
ضــــرورة  علىيجي االســــرتات اجملموعة املعنية بالتخطيط توافقو . اآلخرين واملســــؤولني الوزراء مع االســــرتاتيجي اإلطار جوهر
 للموافقة) 2019ة (يف دورهتا الرابعة عشـــــر إىل هيئة تدابري الصـــــحة النباتية  االســـــرتاتيجي اإلطار من النهائية النســـــخةتقدمي 
 ).2020اهليئة يف دورهتا اخلامسة عشرة ( بلقِ  من اً �ائي هااعتماد قبل عليها،
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اإلعالن عن عملية واجلدول الزمين لالتقدم احملرز حتديثاً بشــــــــــأن االســــــــــرتاتيجي  تلقت اجملموعة املعنية بالتخطيطو  -4
 جملموعة املعنية بالتخطيطا أُبلغتو . من اجلمعية العامة لألمم املتحدة واللجنة الثانية التابعة هلا السنة الدولية للصحة النباتية

 اسرتاتيجية إىل باإلضافة ة،وامليزاني األنشطة برنامجسنة الدولية للصحة النباتية وضعت للاللجنة التوجيهية  بأنّ  االسرتاتيجي
 الدولية ســـنةمعنية بال وليةد توجيهية جلنة إنشـــاء تتضـــمن واليت اللجنة اقرتحتها اليت بالســـنة الدولية للصـــحة النباتية النهوض

 .2020عام  ية يفالنبات صحةلل الدويل املؤمتر تنظيمو  املنظمة إشراف حتتللصحة النباتية تعمل 
 
 دةاملتعاق األطراف مشــــــــــــاركة لدعم أموال على للحصــــــــــــول تســــــــــــعىهي و  للمؤمتر دعمها كوريا  مجهورية أعلنتو  -5

 على وســــتعمل ،يةللصــــحة النبات الدويل واملؤمتر الســــنة الدولية للصــــحة النباتية أنشــــطة برنامج إندونيســــيا تدعمو . اآلســــيوية
 .يف هذا الصدد وطين برنامج إنشاء

 
عنية بالســـنة الدولية م وطنية جلانااألطراف املتعاقدة  نشـــئتُ  بأناالســـرتاتيجي  اجملموعة املعنية بالتخطيط أوصـــتو  -6

 كلّ   مجعمن أجل  /نيســان أبريل 6 يف يتنســيق اجتماع عقد راملقرّ  منو . والشــركاء املوارد تعبئة يف تبدأأن و للصــحة النباتية 
 .براجمهموتشاطر  2020 للصحة النباتية يف عام الدولية للسنة زمين جدول لوضع مًعا الشركاء

 
الســـــــــّيد  لســـــــــابقا ورئيس هيئة تدابري الصـــــــــحة النباتية الفنلندية احلكومة: مهايني متلقويرجع هذا اإلجناز أوالً إىل  -7

Ralf Lopian . ا نعرتف أن جيبو لتابعة االلجنة التوجيهية للســــنة الدولية للصــــحة النباتية  قدمته الذي املمتاز بالدعم أيضــــً
 الصـــــــحة تدابري ئةهي أعضـــــــاء أدعوإين و . احلدث هذا إلتاحة عقد الدولية االتفاقية وأمانةلالتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 .أجنزوه الذي العمل على العميق شكرهم إىل النباتية
 
 تحدد ،2018 ول/ تشـــرين األأكتوبر يف مبعايري الســـلع األســـاســـية ومســـاراهتا جمموعة الرتكيز املعنية اجتماع يفو  -8
اســــــتخدامها مع و  لتطويرها املبادئ واملعايري ملعايري الســــــلع األســــــاســــــية ومســــــاراهتا، وحددتاالســــــرتاتيجية القيمة  موعةاجمل

ا اجملموعة وقّيمت. اإلشــارة إىل أمثلة عملية اجملموعة  دعمتو . واســتخدامها املعايري هذه لتطوير املســتخدمة العمليات أيضــً
 وأوصـــــت ،موعة الرتكيزجم وضــــــعتها اليت احلوكمة عمليات وكذلك املقرتحة واملعايري املبادئاالســــــرتاتيجي  املعنية بالتخطيط

دورة الرابعة تقدميها للل الصلة ذات املعلومات تطويرباعتباره أولوية وأن يواصل  العمل ذااملضي ُقدماً هب املكتب يواصل بأن
 .)2019( عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية

 
مسية للشهادات اخلطة االسرتاتيجية اخلو  التجارة تيسريل عملال خطة إطار يف التجارة تيسري قضاياوّمتت مناقشة  -9

التابعة  التجارة تيســــــــــريل عملال خلطة حتديثًااالســــــــــرتاتيجي  اجملموعة املعنية بالتخطيط وتلقت. اإللكرتونية للصــــــــــحة النباتية
 جملموعة املعنية بالتخطيطا تقرر و . وقدراهتا النامية البلدان موارد تنمية بشأن خماوفيُظهر  النباتات لوقاية الدولية لالتفاقية

الرابعة عشـــــــــــرة ورهتا د يفعلى هيئة تدابري الصـــــــــــحة النباتية العتمادها  التجارة تيســـــــــــريل عملال خطة اقرتاحاالســـــــــــرتاتيجي 
)2019.( 
 

مبلغ ترتاوح  إىلحيتاج  املركز بيد أنّ . دولة 18جيمع  مركزًاالشــــهادات اإللكرتونية للصــــحة النباتية  مشــــروع أنشــــأو  -10
. رتنتعلى اإلن العام النظام وتنفيذ القدرات وبناء أنشــــــطته لدعم ســــــنويًا أمريكي دوالر 700 000و 500 000قيمته بني 
. االسرتاتيجي تخطيطاجملموعة املعنية بالعلى اخلطة االسرتاتيجية اخلمسية للشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية وُعرضت 
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موعة املعنية اجمل تقرر و . النباتات لوقاية الدولية االتفاقية جمتمع داخل مســــــــــــــتدامة متويل آلية إنشــــــــــــــاء إىل اخلطة تدعوو 
لى هيئة تدابري الصحة ع اخلطة االسرتاتيجية اخلمسية للشهادات اإللكرتونية للصحة النباتيةعرض  االسرتاتيجي بالتخطيط

 .عليها للموافقة) 2019( يف دورهتا الرابعة عشرة النباتية
 

 اآلفات ذلك يف مبا ،يةالنبات صـــحةالب املتعلقة الناشـــئة القضـــايااالســـرتاتيجي  اجملموعة املعنية بالتخطيط ناقشـــتو  -11
 هأنّ الســــرتاتيجي ا اجملموعة املعنية بالتخطيطبدايًة  تاعترب و  .ودودة احلشــــد اخلريفية مضــــادات امليكروبات ومقاومة الناشــــئة

 مشـــــروع ومناقشـــــة ميتقد متّ و . النباتات لوقاية الدولية االتفاقية أنشـــــطة يف إطار تعريف ما هي احلالة الطارئة الضـــــروري من
مشروع  حتديثسرتاتيجي اال اجملموعة املعنية بالتخطيط قررتو  .الدولية احلالة الطارئة يف إطار االتفاقية مفهومبشأن  وثيقة

 .مناقشتها مواصلةمن أجل ) 2019( يف دورهتا الرابعة عشرة تدابري الصحة النباتيةإىل هيئة  لتقدميها الوثيقة
 

 منعيتمّثل يف  باتاتالن لوقاية الدولية االتفاقية جمتمع دور أنّ  على التأكيد متّ  الناشــــــــــــــئة، اآلفاتب يتعلق ما يفو  -12
 تدابري ختاذمفوضة ال املؤسسات من العديد أنّ نظراً إىل  ،حاالت اآلفات الناشئة يف مباشرة التدخل وعدم حدوث اآلفات

 لوقاية الدولية التفاقيةا جمتمع مشـــاركةتعزيز االســـرتاتيجي  اجملموعة املعنية بالتخطيط تاقرتح ذلك، ومع. الالزمة املكافحة
 .طوارئ الصحة النباتية حاالت يف النباتات

 
 جمتمع تاجحي لذلك،. النباتية اآلفات على للســـــــــيطرةمقاومة مضـــــــــادات امليكروبات منتجات  اســـــــــتخدام يتزايدو  -13

 الدور أفضـــــل لُيحّدد بشـــــكل املوضـــــوع هذابشـــــأن  املعلومات من مزيداحلصـــــول على  إىل النباتات لوقاية الدولية االتفاقية
 تقدمي علىاتيجي االســـرت  اجملموعة املعنية بالتخطيط توافقو . مضـــادات امليكروبات مقاومة تطوير يفيؤديه  أن ميكن الذي

 للنظر) 2019( يف دورهتا الرابعة عشــــرة مضــــادات امليكروبات إىل هيئة تدابري الصــــحة النباتية مقاومة بشــــأن وثيقة مشــــروع
 املنظمةاختاذ  من الرغم لىع هأنّ االسرتاتيجي  اجملموعة املعنية بالتخطيطت أكد ،بدودة احلشد اخلريفية يتعلق ما يفو . فيها

 دوراً ُتؤدي  أن نميك النباتات لوقاية الدولية االتفاقية أمانة فإنّ  اآلفة، هذه إدارة يفاألطراف املتعاقدة  ملســـــــــــــاعدة إجراءات
يؤدي  أن ميكنو . لوماتاملع تبادليتمّثل يف  الرئيســــــــــــــي دورها مبا أنّ  التقنية، املعلومات وتوفري املعلومات تبادل يف هاماً 

. التعــاون تعزيز يف هــامــاً  دوراً  ،هــاوبين النبــاتــات، لوقــايــة قليميــةاإلو  القطريــة املنظمــات داخــل الفعــالني والتعــاون التنســــــــــــــيق
 معلومات نشـــــــرل النباتات لوقاية الدولية االتفاقية أمانة قنوات تســـــــتخدم أن جيب منظمة األغذية والزراعة أنّ  عترباُ  وأخرياً،

 .الناشئة اآلفات عن
 

على حنو ها ويلمت لضــــــــمانإجراءات كثرية  ولكن تتواصــــــــل حالياً  الدولية، االتفاقية ألمانة املالية املوارد تتضــــــــاءلو  -14
 بالتعاون املكتب، لبطو . اإلجراءات بعضاالســرتاتيجي  اجملموعة املعنية بالتخطيط تناقشــ الغاية، هلذه حتقيًقاو . مســتدام

 مطالبة إىل الرامية اجهودمه دعم والزراعة األغذية ملنظمة التابعة الزراعة جلنة من النباتات، لوقاية الدولية االتفاقية أمانة مع
 املنظمة تضمن بأن الزراعة جلنة أوصت ،2018 / تشرين األولأكتوبر يفو . لالتفاقية العادي الربنامج ميزانية بزيادة املنظمة
 .العادي الربنامج ميزانية من ذلك يف مبا النباتات، لوقاية الدولية االتفاقية ألمانة املستدام التمويل

 
 الدولية االتفاقية يف املتعاقدة األطراف وزراء إىل إلرســـاله خطاب مشـــروع النباتية الصـــحة تدابري هيئة رئيس مقدّ و  -15

اجملموعة املعنية  توافقو . املاحنةاجلهات املتعدد  االتفاقية الدولية املســــــــــامهة يف حســــــــــاب أمانةمنهم يطلب  النباتات لوقاية
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 إرســـال مع ية،تفاقجهات االتصـــال التابعة لال خالل من الوزراء إىل اخلطاب إرســـالضـــرورة  علىاالســـرتاتيجي  بالتخطيط
 .نظمةامللألطراف املتعاقدة يف  الدائمني املمثلني إىل نسخة

 
عة املعنية اجملمو  تالحظو . خطة االســــــــــــتثمار اخلمســــــــــــية ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتت مناقشــــــــــــة متّ و  -16

 لالتفاقية االسرتاتيجي إلطارا تنفيذ تكلفة اً دجيّ  تقديراً  رقدّ تُ  وأ�ا مفيدة، الداعمة وثيقةال هذه أنّ االسرتاتيجي  بالتخطيط
 خلطة،ا نطاق يتضــــــــمنموجز  بإضــــــــافةاالســــــــرتاتيجي  اجملموعة املعنية بالتخطيط وأوصــــــــت. 2030-2020للفرتة الدولية 

علماً لإلحاطة  رابعة عشــرةيف دورهتا ال هيئة تدابري الصــحة النباتية ىلإ وتقدميهما مســتدامة، متويل اســرتاتيجية إىل باإلضــافة
 .هبما

 
 :يإىل القيام مبا يلمدعوة هيئة تدابري الصحة النباتية إّن و  -17

 
 .2018بتقرير اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي لعام  اإلحاطة علماً  )1(

 


