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 النباتية الصحة تدابري جلنة
 الدورة اخلامسة عشرة

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

اختصاصات جمموعة تركيز اتبعة هليئة تدابري الصحة  -تقرير جمموعة التخطيط االسرتاتيجي 
النباتية بشأن تنفيذ بنود جدول أعمال التنمية لإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية 

 2030-2020النبااتت للفرتة 

 من جدول األعمال 3-8البند 

 وقاية النبااتت واجملموعة املعنية ابلتخطيط االسرتاتيجيمن إعداد أمانة االتفاقية الدولية ل
      

 معلومات أساسية-أوال

اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية  2019الدورة الرابعة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية (اهليئة) يف عام  أقّرت -1
تشغيلية  هذا اإلطار بيئةً  وفّر. وي2020اخلامسة عشرة يف عام  هتاكي تعتمده دور  2030-2020لوقاية النبااتت للفرتة 

تلك التصدي للتغيريات اهليكلية والتشغيلية املتوقعة اليت من شأن  يفويدعم املنظمات الوطنية لوقاية النبااتت  ،جديدة
أهداف اسرتاتيجية،  وينطوي اإلطار على ثالثة أنشطة جوهرية وثالثة .2030-2020أن تواجهها خالل الفرتة املنظمات 

عن بنود جدول أعمال للتنمية مع مثانية برامج رئيسية جملاالت عمل جديدة تتماشى مع رؤية االتفاقية الدولية لوقاية  فضًال 
  النبااتت (االتفاقية) ورسالتها وأهدافها االسرتاتيجية.

تنفيذها يعتمد يف  تقدمتتيح برامج جدول أعمال التنمية فرًصا هامة للنهوض مبهمة االتفاقية، فإن ال ماوفي -2
اليت أحدثت تغيريًا كبريًا يف البيئة التشغيلية  19-ومعاجلة التحد�ت األخرى املتصلة بتداعيات كوفيد ،أتمني موارد كافية على

وستكون هلذا األمر تداعيات  بدرجة كبرية. ااهبً مش 2021يف عام  كون احلاليمع التوقع أبن ، 2020العاملية عام 
وعالوة على ذلك، فإن بنود جدول أعمال  عمليات هيئة تدابري الصحة النباتية (اهليئة) وعلى تنفيذ مهمة االتفاقية. على

  التنمية الثمانية هي مبثابة مواضيع معقدة تتطلب مزيًدا من التوسع فيها ومن التمويل.
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اجتماعها املنعقد يف أكتوبر/تشرين األول  خالليل، قامت اجملموعة املعنية ابلتخطيط االسرتاتيجي (اجملموعة) وابلتا -3
تنفيذ بنود جدول أعمال التنمية لإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية للفرتة لتسلسل  واضحٍ  وضع ترتيبٍ  بتحديد ضرورة 2020
عن فرصة  ، فضًال إاتحتها تتوجباليت تلك و  حالًيا ييم املوارد املتاحةسيمّكن ذلك من تقف .وتنظيمها(البنود)  2020-2030

  مجيع بنود جدول أعمال التنمية. تنفيذ حتديد اسرتاتيجيات ممكنة حلشد املوارد ل
نسبة كبرية من العمل بشأن بعض البنود، فإن اجملموعة قد شددت على ضرورة معاجلة مجيع  إجنازوعلى الرغم من  -4

بغية تفادي التنفيذ املتزامن للبنود الذي قد يفضي إىل االستخدام  بناء على التخطيط اجلّيدبنود جدول أعمال التنمية 
  . وسوء حتقيق النتائجالكفؤ للموارد املتاحة  غري

منظم  نقاشإجراء مكتب اهليئة بضرورة إنشاء جمموعة تركيز من قبل اهليئة ملواصلة هبذا الصدد صت اجملموعة أو  قدو  -5
 . 2023-2020حول تسلسل بنود جدول أعمال التنمية لإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية للفرتة 

 الغاية -اثنًيا

حتتوي تواريخ  2023-2020بوضع خطة تنفيذ شاملة جلميع بنود جدول أعمال التنمية لإلطار االسرتاتيجي للفرتة  -6
واضحة للبدء ومراحل مفصلية وخطة زمنية معقولة وإطارًا للرصد والتقييم وتقديرًا مناسًبا ملا يلزم من ميزانية وموظفني 

 استخدامها لغا�ت حشد املوارد.  ميكن

 العضوية -اثلثًا

 وجوب ني بوالية االتفاقية وأنشطتها، معلمّ عضًوا على أن يكونوا م 11يصل عدد أعضاء جمموعة الرتكيز إىل  -7
 مراعاة التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني كالتايل: 

 راعة. سبعة أعضاء ميثلون املنظمات الوطنية لوقاية النبااتت يف كل من األقاليم السبعة ملنظمة األغذية والز  •
 .منظمات ها عشروممثل واحد عن كل من املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت البالغ عدد •
   .وممثل واحد عن مكتب اهليئة •
  .وممثل واحد عن جلنة املعايي •
 وممثل واحد عن جلنة التنفيذ وتنمية القدرات. •

 وظائفها -رابًعا

 ستقوم جمموعة الرتكيز مبا يلي:  -8

 . حتدد املراحل املفصلية اليت جيب بلوغها يف غضون عشر سنوات للبنود،وضع خطة تنفيذ  •
 . وإبالغ اهليئة ابلتقدم احملرز خلطةاتلك وإسداء املشورة بشأن تنفيذ  •
شورة إىل أوساط االتفاقية بشأن اجلوانب الفنية الرئيسية املتصلة ابألهداف املعملية و التوجيهات الوإسداء  •

ي لالتفاقية، مثل تيسري التجارة وتعزيز األمن الغذائي واإلنتاجية الزراعية ومحاية االسرتاتيجية لإلطار االسرتاتيج
 البيئة من اآلفات النباتية. 
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 العملية -خامًسا

نشر نداء لتقدمي الرتشيحات وسيُ . 2021للهيئة هبذا الشأن يف دورهتا عام  يف أعقاب قرارإنشاء جمموعة الرتكيز  سيتم -9
تفاقية من أجل السماح لألطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت برتشيح ممثليها على املوقع اإللكرتوين لال

  للمشاركة يف جمموعة الرتكيز.
واملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت ومكتب اهليئة وجلنة املعايري وجلنة التنفيذ وتنمية من األقاليم وسيقوم كل  -10

  من أجل أتييده.  يئةعرضه مكتب اهلبتقدمي ترشيح واحد يست، القدرات

 التمويل -سادًسا

وبدل معيشته  املشارك عن متويل سفر مسؤولةً  أحد املشاركني يف اجتماع االتفاقية لديهااملنظمة اليت يعمل  تكون -11
 عشجّ من ختصيص األموال الكافية، يُ  صاحبة العملويف حال مل تتمكن املنظمة  اليومي لتمكينه من حضور االجتماع.

ويف حال فشل مساعيهم املثبتة يف احلصول  على التماس املساعدة من مصادر غري أمانة االتفاقية. املشاركون أوًال 
ألجل السفر وتكاليف املعيشة) من أمانة االتفاقية. بيد أن أي دعم  تقدمي طلب للمساعدة (مثًال هلم مساعدة، جيوز  على

التفاقية يف مساعدة املشاركني عرب متويلهم تبًعا ملعايري االتفاقية بشأن وسوف تنظر أمانة ا يكون رهن إاتحة األموال.س
االطالع على التفاصيل الكاملة هلذه املعايري على البوابة الدولية للصحة النباتية  ميكنو  التمويل.

(https://www.ippc.int/publications/criteria-used-prioritizing-participants-receive-travel-
assistance-attend-meetings)Æ 

 املدة -سابًعا

 ،إىل حني وضع خطة لتنفيذ بنود جدول أعمال التنمية لإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية تبقى جمموعة الرتكيز �فذةً  -12
  ).2022واعتمادها من قبل اهليئة (من املتوقع أن يكون ذلك يف عام 
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