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 هيئة تدابير الصحة النباتية

 الدورة الرابعة عشرة

 2019نيسان /أبريل 5-1 روما،

 المجموعة االستشارية ألصحاب المصلحة  -                   ما يستجد  من أعمال 

 التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 من جدول األعمال 20البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
                                                             ً         ً                    هيئة تدابري الصحة النباتية )اهليئة( أصحاب املصلحة ذوي الصلة عاملًيا وإقليمًيا على النظر يف تشكيل        شج عت  - 1

                                                                                                       جمموعة استتتشتتارية ألصتتحاب املصتتلحة تابعة لالتداقية الدولية لوقاية النباتات )اسموعة االستتتشتتارية( من أ ل توستتيع دور 
                                   بتن  يقوم مكتتا اهليئتة واسموعتة املعنيتة        وطلبتت                  العتامليتة من ااتتات                                            هتذه األخرية ومستتتتتتتتتتتتتتتارت تا يف تتايتة املوارد النبتاتيتة 

                                                                                             بالتخطيط االستتتياتيجيا بالتشتتتاور مع أصتتتحاب املصتتتلحة املعنيرا باعداد مشتتتروع اختصتتتاصتتتات ومشتتتروع  ظام داخلي 
                    بر االتداقية الدولية                                   ً                                              اسموعة االستتتشتتاريةا إ  كا  ذلا مناستتًباا لالتدام بشتتناما لدى ا عقاد حلقة العمل املشتتيكة     هلذه

              ا أو قبل ذلا     0202                    وأصحاب املصلحة يف عام 
 
                                                                        االتداقية الدوليةا وال ستتتتتتتتتتيما املعايري والتوصتتتتتتتتتتيات ال  واتقت علي ا اهليئةا يتبر       جمتمع                   وعند النظر يف أ شتتتتتتتتتتطة   - 0

                              مباشرة وغري مباشرة بتلا املعايري                                                                                 أ  هيئات القطاع القائم على النبات متثل أصحاب املصلحة الرئيسيرا مبا أاا تتنثر بصورة 
         بالنستتتتتتبة      أرية  و          ذات صتتتتتتلة        الدولية                                 تائج اجل ود ال  تبذهلا االتداقية      وإ                                          واملواصتتتتتتدات وألاا تستتتتتتتديد من ا يف ااية املطا   

      لنقل                ا وبر احلرا ة وا                                     الزراعة القائمة على النباتات والبستنة   بر                                      العديد من القطاعات املختلدة ال  تياوح    إىل
 
                                                                                          وستتتتتتتتواا أتعلق األمر بالنظر يف صتتتتتتتتياغة معايري وتوصتتتتتتتتياتا أم بابتكار طرم  ديدة للعمل )مثل  ظام إصتتتتتتتتدار   - 3

                   التعاو  بر الوكاالت        تعزيز                                        ً    واحلاويات البحرية والتجارة اإللكيو ية( تضتتتتتتتتتالً عن                                ادات اإللكيو ية للصتتتتتتتتتحة النباتية    الشتتتتتتتتت 
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                            االتداقية الدولية منح الدرصتتتتتتتتتة       جمتمع            (ا من مصتتتتتتتتتلحة                       لمنظمة العاملية للتجارة ل              تيستتتتتتتتتري التجارة        اتداقية             ً    احلدودية )مثالً عرب 
                                                                                              ألصتتتتتتتتحاب املصتتتتتتتتلحة لكي يقدموا مستتتتتتتتارات ذات صتتتتتتتتلة يف تصتتتتتتتتميم املعايري الدولية ال  ترعى تاية النباتات والتجارة 

                                                                           و  ة  ظرهما حيثما أمكن  تمن منظور أصتتتتتتتتحاب املصتتتتتتتتلحةا إذا قامت منظمة حكومية بو تتتتتتتتع                     وتنديذها بنجاحا من
                                                                                                  معايري من دو  مستتتارة من أصتتتحاب املصتتتلحةا تا  تلا املعايري أو اجطوي التو ي ية أو التوصتتتيات قد ال تكو  عملية 

                           ستتتتتتتتتيعرقل فقيق أهدا  االتداقية       ا ما                      يعتمدواا أو يلتزمو  هبا   أو                                             أو واقعيةا وبالتايل قد ال يدعم ا أصتتتتتتتتتحاب املصتتتتتتتتتلحة 
ً                      الدولية  وباملقابلا قد يقدم أصتتتتتتتتتتتتحاب املصتتتتتتتتتتتتلحة حلواًل  ارية جمدية للتحديات                               الصتتتتتتتتتتتتحة النباتية ت   عن احلا ة      على                                           

                                                                                                       إىل معايري دوليةا أو ميكن إدرا  ا مباشتتترة يف املعايري بطريقة  دل التكاليا والتعقيداتا ما ستتتريتع مستتتتويات االمتثا  
                    أكثر تعالية وكدااة     قة    بطري

 
                                                                                        وقد ستتتتتبق لالتداقية الدولية أ  استتتتتتعا ت بن  زة استتتتتتشتتتتتارية مكو ة من أصتتتتتحاب للمصتتتتتلحة يف حاالت تتعلق   - 4

ا واسموعة االستتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتارية املعنية باصتتتتتتتتتتدار                                                                                                    مبوا تتتتتتتتتتيع قددة  تقد قدمت اسموعة الدولي ة للبحوا املعنية باحلجر احلر ي 
         االتداقية       جمتمع                                ستتتتتتتارات قي مة يف  وا ا قددة من عمل                                                      الشتتتتتتت ادات اإللكيو ية للصتتتتتتتحة النباتية املتعلقة بالصتتتتتتتناعةا م

                                                                                                   الدولية  أما تريق امل ام املع  باحلاويات البحريةا تمن اسموعات ال  فتاج إىل مستتتارات من أصتتتحاب املصتتتلحة لرصتتتد 
     ً                    وطبًعاا ما كا  املعيار                                                                                        التنثري النا م عن قوا ر القطاع يف خماطر الصتحة النباتية املتصتلة باحلاويات البحريةا واإلبالع عن 

            واألمر ينطبق    ا                     من االفاد الدويل للبذور       مقدمة                                                                        الدويل لتدابري الصحة النباتية بشن  البذور ليبصر النور لوال املسارة القي مة
ً                        أيًضا على املعيار الدويل رقم    11     

 
                      الدولية تتستتتتتتق مع أهدا                                                                       وترى األما ة أ  هناك العديد من الدرص للعمل مع أصتتتتتتحاب املصتتتتتتلحة يف االتداقية   - 1

                                      ً                                                                    اإلطار االسياتيجي لالتداقية الدوليةا سعياً إىل تاية النباتاتا ومع االعتبار بن   من األساسي احلداظ على مبادئ معينة 
     ً                                                                   توخًيا للتواز  الصحيح مع التداعل على حنو مناسا  وتتضمن تلا املبادئ ما يلي:

 
   تردية أو ترادى                                أو مجعيات أصتتتتحاب املصتتتتلحةا ال شتتتتركات    ت         لوا جمموعا                             على ممثلي أصتتتتحاب املصتتتتلحة أ  ميث               

  ؛      األشخاص
  وعلى ا تماعات اسموعة االستتتتتتتتتشتتتتتتتتارية أال تكو  جماال يقد م تي  أصتتتتتتتتحاب املصتتتتتتتتلحة تو ي ات إىل االتداقية                                                                                      

                                                                                                 الدوليةا وإمنا جيا أ  تكو  مبثابة ترصتتة لتباد  املعلومات بشتتن  مستتائل ضم األعضتتاا يف االتداقية الدولية وتثري 
                     واساالت اجلديدة للعمل                          ة لتدابري الصتتتتتحة النباتيةا                              عملية و تتتتتع املعايري الدولية اجلديد           قد تؤثر يف     حيث       قلق ما 

ً            تضاًل عن مشاريع    ؛             تنمية القدرات  
  وار أو األهدا                           النطام أو التوقعات أو األد        د تشتتتتتتتتمل      وق       بالعالقة           قبل البدا        لتعامل ل   حة    وا تتتتتتتت             وإرستتتتتتتتاا أحكام               

    ؛                                         تناو  شواغل منظمة األغذية والزراعة وقيودها ت                أو النواتجا وقد 
  ا لزيادة الوعي باالتداقية الدولية واأو إطالم قدزات     مع        لتعامل ل      إطار     و تتتع       ويول د ا ترصتتتً ً                                                  أصتتتحاب املصتتتلحة أيضتتتً      ً                

ا أ  تستتتتتاعد األما ة واأو                            االتداقية الدولية يف أ  فدد       جمتمع                                           ً                       لتعبئة املوارد  ومن شتتتتتن  اسموعة االستتتتتتشتتتتتارية أيضتتتتتً
ً              أ  تتيح ستتتتتتتتتتتتتباًل للوصتتتتتتتتتتتتتو  إلي ا  و                                                                     املنظمات ال  ميكن لالتداقية الدولية أ  تقيم أكثر الشتتتتتتتتتتتتتراكات تعالية مع ا    ا           

                          ومن األمثلة اجليدة على ذلاا                                                                     وال ستتتتتتتتتتتتتيما تلا ال  ة تكن االتداقية الدولية على اتصتتتتتتتتتتتتتا  أو علم هبا من قبل 
                  املعنية باإلعا ات                  ً                                     جارة الذي يشمل عدًدا من القطاعات تضال عن املنظمات احلكومية                الدويل لتيسري الت       تحالا  ال
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                                                                                                ومن شتتتتتتتتتتتن  زيادة التوعية باالتداقية الدوليةا وبعمل ا وبدورها يف جما  تاية الصتتتتتتتتتتتحة النباتية مع شتتتتتتتتتتتركاا  دد   - 6

                                                                                             ً          قتملر يف املواردا أ  تساعد بشكل ملحوظ يف توعية مج ور أوسع بقيمة تاية الصحة النباتية وبنريت ا  وطبًعا تا  اج 
                وإدامت اا ال يقل       0202                                       ويج للستتتنة الدولية للصتتتحة النباتية يف عام                                            الشتتتراكة مع طائدة واستتتعة من أصتتتحاب املصتتتلحة للي 

ا  ويشتتتك ل و تتتع تو ي ات وا تتتحة بشتتتن  اجل ات القادرة على املستتتارة يف أ شتتتطة الستتتنة الدولية للصتتتحة  ً                                                                                       أرية هو أيضتتتً           
              موعة استتتتتتتتتشتتتتتتتتارية                                                                                         النباتية أحد أولويات اللجنة التو ي ية للستتتتتتتتنة الدوليةا ولكن من امل م التشتتتتتتتتديد على أ  تشتتتتتتتتكيل جم

                                      األمد وليس تقط ل رض دعم السنة الدولية        طويلة                              ألصحاب املصلحة جيا أ  يكو  ممارسة 
 
                                       ً                                                       وبوستتع اسموعة االستتتشتتارية أ  تؤدي كذلا دورًا يف فديد اجربات ملستتاعدة االتداقية الدولية يف تنديذ املشتتاريع   - 7

                                                   على هذا الصتتتتتتتتتعيد هو أ  تصتتتتتتتتتبح اسموعة مبثابة  لية لتباد              واهلد                أو تنمية القدرات           و تتتتتتتتتع املعايري               املتعددة يف جما  
                                                                                                      املعلومات لالتداقية الدوليةا توتر معلومات وا تتحة وبطريقة شتتداتة وتستتدي املشتتورة لاطرا  اجار ية عن مستتائل أوستتع 

                         االستتتتشتتتارية ألصتتتحاب المصتتتلحة           المجموعة        لتنظيم      ينبغي   ال     ً                                       ً           طاقاًاعاملية متعل قة بالصتتتتحة النباتية  وتكرارًا ملا ستتتتبقا 
                                                                                                   أن يجعلها تصتتتتتتتتتتدر توجيهات إلو الهيئة أو األمانة أو المهت  أو جيرها من أجهةة االتفاقية الدولية، ب    تتتتتتتتتتهل 

           من األ هال.
 
  :             القيام مبا يلي          مدعوة إىل                      تدابري الصحة النباتية           وإ   هيئة  - 8
 

     وجيري   م                   املصتتتتتتلحةا على أ  يقد          مع أصتتتتتتحاب        لتعامل ل     إطار        لصتتتتتتياغة                    جمموعة عمل إلكيو ية        تشتتتتتتكيل  ( 1 )
            ذات الصتتتتتتتتتتتتتتلتتة        لتعتتامتتل ا                 ا مع مراعتتاة منتتاذج   11  02                                   بتت  خال  ا تمتتاع املكتتتا يف يو يواحزيرا          القبو 
              أ  يسيشد هبا          ذا العمل هل    كن مي    ال  

        لتعامل ل     إطار         مرا عة    على            مكتا اهليئة        تشتتتتتتتتتجيع                                                وباالستتتتتتتتتتناد إىل قرارات الدورة الثا ية عشتتتتتتتتترة لل يئةا   (2 )
                                                                           واعتماده )مع أي ت يريات ذات صلة( وتنديذه )مبا يشمل االختصاصات والنظام الداخلي        أصحاب   مع

                  خطط الستتتتتتتتنة الدولية                 من أ ل إدرا   يف     ((    0217                                               بالتماشتتتتتتتتي مع قرارات الدورة الثا ية عشتتتتتتتترة لل يئة )
      األمد        طويلة         أ ل عالقة    من        ً ا وأيضاً     0202                    للصحة النباتية لعام 

                                                                                         اللجنة التنديذية للستتنة الدولية على أ  تقوما كجزا من تعاليات الستتنة الدولية للصتتحة النباتية      جيع   وتشتت  (3 )
                                                                             ا بادراج حلقة عمل لالتداقية الدولية وأصحاب املصلحة وإعدادهاا على أ  تشمل أعضاا     0202     لعام 

                                  من اسموعة االستشارية الطويلة األمد 
 


