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 النباتية الصحة تدابري هيئة
 الدورة اخلامسة عشرة

 2021أبريل/نيسان  1ومارس/آذار  18و 16 اجتماع افرتاضي،

 2020لعام  تقرير جمموعة التخطيط االسرتاتيجي موجز -تقرير جمموعة التخطيط االسرتاتيجي

 من جدول األعمال 3-8البند 

 جمموعة التخطيط االسرتاتيجيو من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 
 
كما .  2020  شرترترترترترترترترترترترتري  ا و /أكتوبر 9و 8يوم   هااجتماع )اجملموعة( جمموعة التخطيط االسرترترترترترترترترترترترت ا ي   تعقد -1
 جائحة فشرت  بسرتب  ذان االجتماعان بشرتل  اي اضرت  هاقد وقد ع  .  شرتري  الااي/نويمرب 10يف  اإضرتايي   ااجتماع   تقدع

 يف الوقت الراه . 19-كوييد

فيذ ت الواؤسرترترتاك   ة  )اهليتة( أعضرترترتاك ملت  هيتة  دابل ال رترترتحة ال با ية هممشرترترتااك اا فا يي 49حضرترترتر االجتما  و  -2
 وامل ظمات اإلقليمية لوقاية ال بااتت.ة الدوليس ة الدولية لل حة ال با ية ل  ة التوجيهية للوال عايلو  ة امل و  مية القداات

  واادة مدة البعض التوصرترترترتيات ا د  يتم إدااج جتدا اإلشرترترترتااة إىل أن  قاط ائيسرترترترتيةا و ة نعد  يتة إىل ع اية اهللفت    و  -3
 .ال اداة ع ها واثئقالجمموعة التخطيط االس ا ي   يف جدو  أعما  اهليتة ومعا تها يف 

لإلطاا االسرترترترترترترترترترترترترترت ا ي   لة فاقية الدولية لوقاية  ةالعام الب يةحتلي  إىل التخطيط االسرترترترترترترترترترترترترترت ا ي   جمموعة عمدت و  -4
دو  أعما  جب ود بشرترترترترترت ن ل هوض العم  السرترترترترترتب  اللفيلة ا تا وانقشرترترترترترت2030-2020للف ة  )اال فاقية الدولية( ال بااتت
 :ا وه ائف أساسية  مانة اال فاقية الدوليةثةث وظموعة اجمل تدحد   اإلطاا االس ا ي  اوال سبة إىل الت مية. 

 ؛وضع املعايل (1)

 الت فيذ و  مية القداات؛ و  (2)

 .والشراكاتاال  االت و احلوكمة و  (3)

 ي هاحتسرترترترتو هذه ا نشرترترترتطة ا سرترترترتاسرترترترتية يف   فيذ  ااسرترترترتتمر ي بغ  اال  أنإىل جمموعة التخطيط االسرترترترت ا ي   أشرترترترتاات و  -5
  رترترترترترتيد موااد  رترترترترترتو  خع   وايق يف اآلااك خبت مع مهمة اال فاقية الدولية وأهداف اإلطاا االسرترترترترترت ا ي  . وأعرب ي امتاشرترترترترترت

م  موااد م  خااج امليزانية  ب ود جدو  أعما  الت مية وَّ مت  ذه ا نشرترترترتطة ا سرترترترتاسرترترترتيةا عل  أن هل ام  الربانمج العادي دعم  
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كما .  يف املقام ا و لألداك ا يد للوظائف ا سرترترترترترترترتاسرترترترترترترترتية  مانة اال فاقية الدولية  احا  ةأيعل   اا ولويةسرترترترترترترترت د أن    وعل  
ي بغ  يإن  ا ه  عل  نفس الداجة م  ا مهية كاية    ب ود جدو  أعما  الت ميةيف حني أن   عل  أنموعة اجملت دشرترترترترترترترترترترترترترتد  

مع ية هبذا جمموعة  ركيز  اظر ييهلل      داجي بشرترترترترترترترترترترترترترتل   جدو  زمين لت فيذها وحتقيقهاوضرترترترترترترترترترترترترترتع  مانة اال فاقية الدولية 
 ام  واسرترترترترترترترترترت ا ي  . عل  حنو شرترترترترترترترترترتلل ظر يف   فيذ ك  هذا العم   2021يف عام  هاعاتمعقد اجلهيتةا سرترترترترترترترترترتتالشرترترترترترترترترترت ن اتبعة ل

برزت ا أ2030-2020 للف ة جدو  أعما  الت مية لإلطاا االسرترترترترت ا ي  بشرترترترترت ن ب ود لعم  ال هوض اطريقة د ما خي يفو 
ا للظروف الطاائةقابلة للتعدي  قة أن اإلطاا وثيموعة اجمل أبن مراح  الت فيذ ت . وأقر  حي ما   شرترترترترترترترترترترترترترت  ميل   لييفها ويق 

ونتائج جنازات التقدم ا رز واإلعرضت ع  بعضها البعضا و تباي  كال ا خمتلف ب ود جدو  أعما  الت مية قد  ال سبة إىل 
نظم اإلنذاا  و عزيز السرترترترترترتلعاخلاصرترترترترترتة اعايل املما  م  الب ودا  عدد  ال سرترترترترترتبة إىل أو ا ااي   فيذه حالي ا  العم  امل  ز يعة  

إصرترترترترتداا الشرترترترترتهادات اإللل ونية لل رترترترترتحة  م  خة  ح     باد  البياانت اإللل ونية وحيد و  اواالسرترترترترتت ابة لتفشرترترترترت  اآليات
ف اطر م  ا لياانت الواسرترترترترترترتتخدام  اية رترترترترترترتحة ال با ال غل امل اخ عل  املتعلقة أبثر دااسرترترترترترترتة الا والت ااة اإللل ونيةا و ال با ية

ل  أمهية وضع خطة   فيذ واضحة دت جمموعة التخطيط االس ا ي   عوأك  جراكات ال حة ال با ية. ةضطة  إبل ةاالاال
وإطاا للرصرترتد والتقييم وخم رترت رترتات معقو  واضرترتحة وجدو  زمين  عامل ائيسرترتيةفمشرترتفوعة  ا ميع ب ود جدو  أعما  الت مية

هذه الغايةا لبلوغ . و ت قيحوالاإلحاطة و اسرترترترترترترترترتتخدامها  ةراض  عبتة املوااد للهيتة ميل   اامليزانية واملوظفنيكايية م  حيث 
 توىل  اأولوايت ب ود جدو  أعما  الت ميةحديد بتعىن موعة  ركيز    بوضرترترتع اخت رترترتاصرترترتات جملاهليتة ملت  موعة اجمل تأوصرترترت
 .إنشاكهايتة اهل
 عايل متا املهذه عل  أن   التخطيط االس ا ي جمموعة  تا فق اتاواملساا  املعايل اخلاصة السلعخيد يف ما و  -6

يف املسرترترترترترترتتقب  يف جماالت ال فاقية الدولية اأنشرترترترترترترتطة جمتمع اال فاقية الدولية وأداة مهمة يف ال سرترترترترترترتبة إىل ابتلاا ا إجيابي ا للغاية 
  اياااملعوضرترترترترتع جااية ل أن العمليةالتخطيط االسرترترترترت ا ي   جمموعة وضرترترترترتحت أو . اال  رترترترترتاالت والدعوة والشرترترترترتراكات والتعاون

جمتمع اال فاقية الدولية هن  ا يعتمد أن  اق حتكما .  ةشرترتريا هات امل ة فاقية الدولية يعة  لالتابعة عايل املاختاات   ة إذ 
للمضرترترترترت  قدم ا يف هذه العمليةا  خلربات احلالية واملستقبليةالسرترترترترتتعانة اا تلسرترترترترتلع وأوصرترترترترتا ةاخلاصرترترترترتعايل وضرترترترترتع املحذا ا يف 
 يزكال  لي  يف املسرترترترتتقب ا و إلرجو  ميل  اسرترترترتلعة واحدة ك موذج  تم  نتقاك ام  خة  م  املباداات اإلقليمية أو خاصرترترترتة 
 لسلع وليس عل  املسااات.اخلا  ااا ياملععل  

ال رترترترترترتحة وث حبتربات التشخيد ومباداات   سيق شرترترترترترتبلة خممسرترترترترترت لة  التخطيط االسرترترترترترت ا ي  جمموعة  تانقشرترترترترترتو  -7
االسرترتتمراا يف  تا واق حاهيم  أويلعم  مفم  حىت اآلن أمانة اال فاقية الدولية ب  فا اضرترتطلعت  تبال با ية العامليةا واح  

 االسرترترترترترترت ا ي  التخطيط جمموعة ت قر أو جمتمع اال فاقية الدولية.  داخ  عبتة املوااد و وايق اآلااك خاصرترترترترترترتة م  حيث حتليل ا 
 ا  حيث اخلربة واملعدات و  مية القدااتدعم ا كبل ا للم ظمات الوط ية لوقاية ال بااتت متيح مهية هذه املباداةا اليت قد  أب

 باد  دف إىل هتأبي مباداة ت باح  كما شرترترترترترترترترترترترترترتبلات خمتربات التشرترترترترترترترترترترترترترتخيد.    طبيقووايقت عل  اعتماد هنج  داجي  يف 
ا أيض  للخطوات اليت يأن ميل  املعلومات اإلضايية اليت   اشبلات خمتربات التشخيدبيق ط باعها يف  تعني ا دعم حتديد 

القطرية املتطلبات اصرترترتة هبا إضرترترتاية إىل اخل رباتاخلقائمة املختربات احلالية و  وضرترترتعأمانة اال فاقية الدولية توىل أن   تواق ح
 ا ولية.

إصرترترترتداا  فباداةت ب باد  البياانت اإللل ونية. واح  وحيد لتخطيط االسرترترترت ا ي   مباداة  جمموعة اعل   ترضرترترترتع  و  -8
أمانة اال فاقية الدولية  ت ه   و  برمت اجمتمع اال فاقية الدولية ال سرترترترترترترترتبة إىل اليت متا  ابتلاا ا ائيسرترترترترترترترتي ا الشرترترترترترترترتهادات اإللل ونية 

إنشرترترتاك  تواق ح (إضرترترتاييةوضرترترتع نسرترترت  التحسرترترتي ات ا تملة و حو  سرترترت لتني ) ادثة ي ية ت اجملموعة مانقشرترترتو . عل    فيذها
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ا أصرترترتحاح امل رترترتلحة يف شرترترتم  جمموعة  ركيز صرترترتغلة   م اقشرترترتة مسرترترت لة  وسرترترتيع م  أج  إصرترترتداا الشرترترتهادات اإللل ونية أيضرترترت 
التموي  اات اخيلت فيذ والتقدم التقينا وحوكمتها و م  ا ك    م  حيث  إصرترترترترترترترترترترترترترتداا الشرترترترترترترترترترترترترترتهادات اإللل ونية  طبيقات نطاق 

  املستدام.
 ة عامة بعد  تعزيز نظم اإلنذاا واالسرترترترترترتت ابة لتفشرترترترترترت  اآلياتلمباداة لتخطيط االسرترترترترترت ا ي   جمموعة ا تانقشرترترترترترتو  -9

ا اإلنذاا واالست ابة لتفش  اآلياتنظم و  املست دة اآلياتأنشطة اال فاقية الدولية ذات ال لة حبالة الطواائ و ع   ةموجز 
الداوس م   املتما  يف اسرتتخة  هج لموعة ااجملت باح  و د. ا نشرتطة ا ااية للربانمج املخ رت  بشرت ن إضرتاية إىل حتديث 
جانبني ي طوي عل  ذا الربانمج ذلك أن ه اوالبلدانا قاليم مع مع أنشرترترترترترترترترترترترترترتطة امل ظمة و إقامة صرترترترترترترترترترترترترترتةت ال ظم القائمةا و 

ا موعةاجمل تأعربو ا خرى.  آتزا مع اللياانتيقتضرترترترترترترترتيان إقامة أوج  معقدي  )نظم اإلنذاا ونظام االسرترترترترترترترتت ابة(  ع   أيضرترترترترترترترت 
ذا العم  كفاكة للقيام هبموااد أخرى عل  املدى الطوي  وحتديد الطريقة ا كار  االسرترترترترترترترترترترترترترتتفادة م  ل ظر يف كيفية ييدها لأت

نظم تعزيز ب"واملع ية هيتة التابعة للأمانة اال فاقية الدولية عل  االنتهاك م  إنشرترترترترترترترترترترترترترتاك جمموعة ال كيز موعة اجملت ا ديد. وحا  
 أج  م أصرترترترتحاح امل رترترترتلحة املع يني الت سرترترترتيق مع م  أمانة اال فاقية الدولية  ت" وطلبياتاإلنذاا واالسرترترترتت ابة لتفشرترترترت  اآل

 ش ن.ذا الالتآزا هبحتفيز 

. هتاإداا و  ية حة ال با العل    قييم آاثا  غل امل اخجمموعة التخطيط االس ا ي    ت غل امل اخا انقشخيد يف و  -10
يف  وزيع  ةا تملزايدة الخة   م خاصرترترترترتة ا ية رترترترترتحة ال با ال سرترترترترتبة إىل ال كبل    ي طوي عل  أثر  عل  أن  غل امل اخ ت وا فق

د يف إىل أن اهلدف ا د  أشرترترترترترترترترترترترترترتاات و ا هتاودواة حيا علم أوبتة اآلياتاليت  طرأ عل  ات ا والتغل  هتاشرترترترترترترترترترترترترترتد  و  وا رها اآليات و 
والت ااة  ية رترترترتحة ال با ال اخ عل   قييم آاثا  غل امل أن يتمهو  2030-2020للف ة اإلطاا االسرترترترت ا ي   لة فاقية الدولية 

حتلي  خماطر اآليات قضرترترترترترترترتااي بما يتعلق  يفال سرترترترترترترترتيما ا 2030حبلو  عام  م تظمبشرترترترترترترترتل  اآلم ة لل بااتت وامل ت ات ال با ية 
يها م  قب  اهليتة مل اخ وال ظر يا غل بشرترترترت ن  الدويل شا قال واف  يفشرترترترتل  بمسرترترترتائ  ال رترترترتحة ال با ية يتم إبراز ا وأن هتاوإداا 

لعم  املتعلق أبثر  هوض از ملواصرترترترترترترترترترترترترترتلة اليتة إنشاك جمموعة  ركياهلم  موعة اجمل تطلبو احللومية الدولية املع ية بتغل امل اخ. 
 .ةعشر  ةاخلامسدواهتا يف ة عل  اهليتاحلالية لعرضها  ميةياهاملفذكرة ت املقر  ا وأية حة ال با ال غل امل اخ عل  

ىل التحدايت اليت إال ظر خاصرترترتة يف الوقت احلاضرترترترا  تدوا اال  رترترتاالجمموعة التخطيط االسرترترت ا ي    تانقشرترترتو  -11
اس ا ي ية ا  االت جديدة لة فاقية  إبقراايتة اهل تأوصو . 19-كوييد  جائحةجراك جمتمع اال فاقية الدولية  ع ض سبي  
الئحتها اخت رترترترترترترترترترتاصرترترترترترترترترترتاهتا و عرض     الة فاقية الدوليةبعة الدعوة اتو  ت  رترترترترترترترترترتاالمع ية االإنشرترترترترترترترترترتاك جمموعة  تالدوليةا واق ح

 .ةعشر  ةخلامسالداخلية عل  اهليتة يف دواهتا ا

ا جمموعة التخطيط االسرترت ا ي    تقرا و  -12  ةخلامسرترتاليت سرترتتعرض عل  اهليتة يف دواهتا ا ااسرترتتعراض اخت رترتاصرترتاهتأيضرترت 
العامة واالسرترت ا ي ية سرترتائ  عل  م اقشرترتة امل ركيز اجتماعاهتا م  رترتب ا  يظ   أن مسرترتل طة الضرترتوك عل  ضرترترواة العتمادهاا ة عشرترتر 

اال فاقية الدولية.  يفا طراف املتعاقدة  بقيادة ام اقشرترترترتاهتأن  سرترترترتتمر عل  ضرترترترترواة بدال  م  املسرترترترتائ  اإلدااية أو اإلجرائيةا و 
 اجملموعة.حتسني كفاكة واصلة الفرصة ملتيح سييهذا 

مانة اال فاقية تني  حعل  أمهية وضرترترتع خطة عم  وميزانية واضرترترتالت كيد السرترترت ا ي   موعة التخطيط اعادت جمأو  -13
  وجي  عم  ا مانة وأولوايهتا.م  أج   2021الدولية لعام 

حتديث االسرترترترترت ا ي ية م  خة  ضرترترترترترواة عل  موعة التخطيط االسرترترترترت ا ي   جم ت عبتة املواادا وايقال سرترترترترتبة إىل و  -14
 ة.صياةة صغل ة جمموعامللت  إنشاك الطل  إىل 



4 CPM 2021/19  

 

العامليةا واسرترترت ا ي ية  ةال رترترتحة ال با يحبوث   سرترترتيق : جتماعني يتشرترترتم الب ود ا خرى اليت نوقشرترترتت خة  االأما  -15
ا 2021عام ل اوأولوايهت قية الدوليةا و عبتة املواادا واسرترترترترتتعراض خطة عم  أمانة اال فااخلاصرترترترترتة الشرترترترترتراكاتاال فاقية الدولية 
ا ووضع أمانة اال فاقية 19-كوييد  جائحةال فاقية الدولية است ابة  لتفش  اا وأنشطة جمتمع يةال با ل حة لوالس ة الدولية 

 الدولية داخ  م ظمة ا ةذية والزااعة.

 :هيتة  دابل ال حة ال با ية مدعوة إىل القيام فا يل إن  و  -16
 .2020جمموعة التخطيط االس ا ي   لعام اجتما   قرير وجز ف ا خذ علم ا (1)

 


