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هيئة تدابير الصحة النباتية
الدورة السادسة عشرة
اجتماع افتراضي 5 ،و 7و 21أبريل /نيسان

2022

معلومات مح ّدثة عن مجموعة التركيز التابعة لهيئة تدابير الصحة النباتية :االتصاالت
البند  4-8-8من جدول األعمال
من إعداد مجموعة التركيز التابعة لهيئة تدابير الصحة النباتية والمعنية باالتصاالت
ّأوًال -المقدمة
حيدد اإلطار االس رت رتيالالتف قيل الالو اقدلقالو ق لانو اقت الارت ق ي  2030-2020االلصرت رترتاالرت تسرت رترتا سرت رترتاسرت رترتف
-1
ل دا ال غىن عتها هتدف إىل ض رت رت رت اح مهل ادو ا ددل آثار س رت رت رت الو ولاا دا المارت د اقراج لإدرا اقص رت رت رت و
اقت الالو يف اعو ارارت سالاسارت املتظ ارت احلك مالو اقدلقالو لاملتظ ارت غري احلك مالو املرتالو.
لل ّوه اس رت رتيالالتالو االلصرت رترتاالرت اتاارت رترتو داالل الالو اقدلقالو االه د يف ا االلصرت رترتاالرت .للس رت رت ال االرت اقتوا
-2
اقل السرت رت رتالو صارت اقصرت رت رت و خبطو عام  2030االلص رت رترتاالرت اق ّراقو يف ما نور ل اس رت رترتا ال اقصرت رت رت و اقت الالو ل ؛الو اقصرت رت رت و اقت الالو
لاقورالح مع سا ل احملامال اقدلقالو قزناد إدلاز االل الالو ل هدامها لاقوتسالل ض ن متظ و األغذنو لاقزراعو قض اح اضطيع
املكالب اق طتالو لاإلل ال الو ددلر يف لت الذ االل الالو لمرانريها.
نس رت رترتةرت هالبو لدادري اقصرت رت رت و اقت الالو يف دلرهتا اتامس رت رترتو عس رت رترتل ،)2021
-3
للس ال درض املهام اقل السالو جمل عو اقي الز املرتالو دااللصاالرت لاقوادرو ق هالبو ما ن ف:

عو اقي الز املرتالو دااللص رت رترتاالرت.



لض رترتع اسرت رتيالالتالو االلص رترتاالرت اتاا رترتو داالل الالو اقدلقالو ق لانو اقت الارت ق ي  2030-2022من وال اعو ادها
يف عام  ،2022لالياح آقالو ق وت الذ لاقلاد



الياح لاالاغو اطط حل يرت االلصاالرت ق و عالو ع ى املسو ى اقراملف داقص و اقت الالو لع ال االل الالو اقدلقالو
ق لانو اقت الارت
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الياح للضع إولااارت ق وخطالط ألنسطو االلصاالرت اتااو داالل الالو اقدلقالو للت الذها يف األنام اقدلقالو املق و
ق ص و اقت الالو



لضرتع اسرتيالالتالو إلارتلاص ارت اص املصرت و املرتالط األطلاف املورالد يف االل الالو اقدلقالو لاملتظ ارت اإلل ال الو
ق لانو اقت الارت ،ل مانو االل الالو اقدلقالو ،لممث ف اق نس رت رت رترب املرتالو يف املتظ و ،لا رت رت رترتانرف اققلار ،لس رت رت رترتا ل املتظ ارت
اقدلقالو ،لاالهارت املاحنو اقل السالو)



للضرترتع النطو ق تهارت املاحنو احملو و القو اس املسرترتاعد يف لر بو امل ارد من وال لت الذ اس رتيالالتالو االلصرترتاالرت
اتااو داالل الالو اقدلقالو.

ثانيًا -معلومات مح ّدثة عن التق ّدم المحرز
عقدرت عو اقي الز اقوادرو ق هالبو لاملرتالو دااللصاالرت ّل اوو اع هلا يف س و رب /ن  ،درد ح لام مكوب
-4
اهلالبو داسورلاض امل ارت املق ّدمو من األطلاف املورالد ل ا اص املص و لاادق ع الها .للوةقف عو اقي الز داقالًا
من عسل عضاا نو ور ح داملهارارت لاقوتارص صارت اقص و يف ا االلصاالرت لن ّ ح داملرارف املوص و داالل الالو اقدلقالو
لسوظال عو اقي الز ماع و دىت انرقاد اقدلر اقسادرو عسل ق هالبو  ،)2023رهتًا داققلارارت
ق لانو اقت الارت ل نسطوها،
ّ
اقيدقو اقيت لد نوخذها مكوب اهلالبو دسةح متدند لالنوها .ل لاى عضاا عو اقي الز دانوخاص ر الس لر الس مسارص،
لا ري موخصص ،لاخص نو وع دك اا عاقالو يف هذا اجملا ع ى اقو ايل .مانوخ ت اجمل عو اقسالد Lihong ZHU
السا مسارً ا
نال زن تدا) ر السو لاقسالد  James STAPLETONاال اعو االسوسارنو ق
اقزراعالو اقدلقالو) ر ً
املرط من تدا.
ااغلا درد نقال امل ثال ّ
ق ت عو .لال نزا املتصب من إل الل ملنكا اقس اقالو ً
 3ل15

للامت مانو االل الالو اقدلقالو ق لانو اقت الارت داقوتسالل ق و ضري قس رو اوو اعارت جمل عو اقي الز يف
-5
ل 28س و رب /ن ل 27و دل/لسلنن األل ل 15ن م رب /لسلنن اقثاين ل 9دنس رب /ان ح األل  2021ل 20نتانل/
ان ح اقثاين  .2022لاسورلض األعضاا يف عو اقي الز االاوصااارت للثا ل املر مارت األساسالو ،اا نس ال اإلطار
االسيالالتف قيل الالو اقدلقالو ق لانو اقت الارت ق ي  2030-2020لاسيالالتالو االلصاالرت اتااو داالل الالو اقدلقالو ق لانو
اقت الارت ق ي  ،2018-2013لاسيالالتالو االلصاالرت اتااو داقستو اقدلقالو ق ص و اقت الالو لاطو ع ها ،للقارنل
االلصاالرت امللم عو إىل هالبو لدادري اقص و اقت الالو يف اق ي امل ود دط عامف  2016ل ،2021لاقوقارنل اقلل الو عن اقستو
اقدلقالو ق ص و اقت الالو لآال اقوط رارت دسةح اقر الو االارنو ق ضع دت د ودل األع ا .
لال قت اجمل عو ع ى ردرو هداف اسيالالتالو رمالرو املسو ى يف ا االلصاالرت درد اقتظل يف األهداف
-6
االسيالالتالو ق تظ و ،لاقو االارت اق ارد يف اسيالالتالو االلصاالرت اقسادقو ،لاإلطار االسيالالتف قيل الالو اقدلقالو ق ي
 .2030-2020لمت االل اق ع ى نه نت غف السيالالتالو االلصاالرت االدند لمدهتا مثاين ست ارت ح لرزز رؤنو االل الالو
اقدلقالو لمسار وها للةثريها.
للو لع عو اقي الز اقوادرو ق هالبو لاملرتالو دااللصاالرت لضع اقصالغو اقتها الو هلالكال اسيالالتالو االلصاالرت
-7
اتااو داالل الالو اقدلقالو ق ي  2030-2022يف األسادالع املق و مع لتقالح مك ناهتا اقل السالو.
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نضا ملاو لقدمي مسللع اسيالالتالو االلصاالرت اتااو داالل الالو اقدلقالو ق ي
-8
لنالست اجمل عو ً
ندا من اق لت
لةال إنساا اجمل عو ،مز ً
نظلا إىل ّ
إىل اهلالبو قكف لرو دها يف عام  .2022لانصت اجمل عو إىل نه ن زمً ،
قض اح اسيالالتالو الصاالرت موالتو من اةهنا ل واله وه د االلصاالرت اقيت سو ذهلا االل الالو اقدلقالو اي اقست ارت اقث اين
املق و ،ل نه من اةح اقو دند ملد ستو لادد ح نوالح جمل عو اقي الز املرتالو دااللصاالرت اقو اس مدايرت للر القارت من
مكوب اهلالبو ل عو اقوخطالط االسيالالتف لاألطلاف املورالد دال اع هن ثل مش الً.
2030-2022

لنو ثال دد األدلار اهلامو اقيت لضط ع هبا عو اقي الز املرتالو دااللصاالرت يف دعل لت الذ اإلطار االسيالالتف
-9
قيل الالو اقدلقالو ق لانو اقت الارت ق ي  .2030-2020للد اار ت ر السو عو اقي الز املرتالو دااللصاالرت يف اوو اع
عو اقي الز اقوادرو ق هالبو لاملرتالو دوت الذ دت د ودل األع ا اإلمنا ف قإلطار االسيالالتف قيل الالو اقدلقالو ق لانو اقت الارت
ق ي  2030-2020من وال حتسط اقوتسالل دط لت الذ دت د ودل األع ا اإلمنا ف قإلطار االسيالالتف قيل الالو اقدلقالو
نضا جمل عو اقي الز اقوادرو
لاسيالالتالو االلصاالرت اتااو داالل الالو اقدلقالو ،ع ى ح لدعل إددا؛ا األالى .لميكن ً
ق هالبو لاملرتالو دااللصاالرت ح لقدم مدايرت إضامالو قو دند امل اضالع اقست نو قيل الالو اقدلقالو لدعل اقيلن قألنام اقدلقالو
نضا إىل اسيالالتالو االلصاالرت االدند قيل الالو اقدلقالو.
ق ص و اقت الالو اقيت ج ننر ن عتها درد ،ما سالضاف ً

ثالثًا -األهداف االستراتيجية
نقيح لض رت رت رت رترتع ردرو هداف اسرت رت رت رت رتيالالتالو رمالرو املس رت رت رت رترتو ى يف اسرت رت رت رت رتيالالتالو االلص رت رت رت رترتاالرت اتاا رت رت رت رترتو داالل الالو اقدلقالو ق ي
 ،2030-2022لندع ها عدد من األهداف اق لعالو اقوايل.


اهلدف االسيالالتف  :1اقو عالو ع ى املسو ى اقراملف دة؛الو اقص و اقت الالو للةثريها يف دالالتا
) لرزنز اقللادط احلرتاةرتو اققرتا رتو يف ع رتال االل رتالالرتو اقرتدلقالرتو ق لرتانرتو اقت رتالرتارت من ورتال حتقالل هرتداف اقوت الرتو
املسودامو قألمل املو د األهداف  1ل 2ل 8ل 12ل 13ل 15ل)17
ص) لرزنز مل ز االل الالو اقدلقالو ق لانو اقت الارت لمكانوها يف احملامال اقدلقالو.



اهلدف االسيالالتف  :2لرزنز إدلاز اقر ال األساسف لاق لند اقذي لضط ع ده االل الالو اقدلقالو ق لانو اقت الارت
)

لض رت رت رترتع املرانري ق لانو اقت الارت للالس رت رت رترتري اقوتار المتو ق ت الارت لاملتوتارت اقت الالو لاقس رت رت رت ع اتاض رت رت رترترو ق ا ح،
لاقيلن قيل الالو اقدلقالو ق لانو اقت الارت د ا رت ها املتظ و اقدلقالو اق دالد اقيت لضرترتع املرانري املور قو داقص رت و
اقت الالو من اي لضع املرانري اقدلقالو قودادري اقص و اقت الالو لل االارت هالبو لدادري اقص و اقت الالو

مصدرا ر السالًا ق ر مارت لاملرلمو دسةح للانو اقت الارت
ص) لت الو اققدرارت لنسل املر مارت داعو ارها
ً
) دعل لت الذ االل الالو ،لاملرانري اقدلقالو قودادري اقص و اقت الالو ،لل االارت هالبو لدادري اقص و اقت الالو
د) االسرت رت رترتو اد من اقدلر احلال ي ق تظ ارت اق طتالو لاإلل ال الو ق لانو اقت الارت ،لسرت رت رترتا ل ا رت رت رت اص املص رت رت رت و
اقل السالط ،إىل وانب االل الالو اقدلقالو ق لانو اقت الارت لمتظ و األغذنو لاقزراعو.
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اهلدف االسيالالتف  :3دعل لر بو امل ارد اق تالو لاق سلنو لاملاقالو)
) دعل دلنام االل الالو اقدلقالو قور بو امل ارد من وال اق ا إىل اال ه ر املسوهدف عن طلنل االلصاالرت
اق اض و لاملؤثل .



اهلدف االسيالالتف  :4هتالبو دالبو لع الو م الالوط قدعل لت الذ اإلطار االسيالالتف قيل الالو اقدلقالو ق لانو
اقت الارت ق ي 2030-2020
) إعطاا األلق نو ألنس رترتطو االلص رترتاالرت اقل الس رت رتالو اقس رترتت نو لحتس رترتط االلس رترتاق يف اقلس رترتا ال امل ّوهو إىل طا و
لاسرت رترترو من ا رت رت اص املص رت رت و لاال ه ر لو دهتا ،اا يف صق قدعل لت الذ دت د ودل األع ا اإلمنا ف
قإلطار االسيالالتف قيل الالو اقدلقالو ق لانو اقت الارت ق ي 2030-2020
ص) لرزنز مراقالو م ادرارت االلص رترتاالرت قيل الالو اقدلقالو يف ا اقص رت و اقت الالو من اي إنس رترتاا آقالو الص رترتاالرت
متسقو لسارص مالها املتظ ارت اق طتالو لاإلل ال الو ق لانو اقت الارت ،لاملكالب اإلل ال الو ملتظ و األغذنو لاقزراعو.

رابعا -رسم خريطة الجمهور وأصحاب المصلحة
ً
لك ن ؛الو رسل النطو ق ت ه ر ل ا اص املص و يف حتدند اجملاالرت صارت االهو ام لاملصاحل املسي و دط االل الالو
اقدلقالو ق لانو اقت الارت ل ا اص املص و املورددنن مالها ،األمل اقذي مي ّكتتا من د ر حمو نارت لرسا ال هت ّ هل للرتالهل.
لنظهل اقلسل اق الاين لةثري لاهو امارت خمو ف ا اص املص و لاال ه ر.
عال
الجمهور أصحاب المصلحة ال ارجيون

الجمهور أصحاب المصلحة
الداخليون

االهارت املاحنو
متظ و
األغذنو
لاقزراعو

عال

األوهز احلك مالو
املتظ ارت اق طتالو
ق لانارت اقت الارت

املتظ ارت اإلل ال الو
ق لانو اقت الارت

م رت اإلل الال رترتو
اقدلقالرت رت رت رترتو ق لانرت رت رت رترتو
اقت الارت

األطلاف املورالد

اق زراا

ا هتمام
الت ثير

من

من
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خامسا -العمل الجاري
ً

 -10ل ااال عو اقي الز اقر ال ع ى د ر رسا ال ر السالو اااو داألهداف اقل السالو لسوهدف خمو ف مبارت اال ه ر
ل ا اص املص و ،لحت ّدد اققت ارت املتاس و لاق ّراقو قتقال اقلسا ال اقيت هتدف إىل حتقالل اقتوا امللو ّ .
 -11لعيلً ع ى صق  ،سور ال عو اقي الز ع ى لت الذ االسيالالتالو عن طلنل لضع اطو قيلصاالرت ،اا نس ال
حتدند املراج اق ارز  ،لحتدند لسا ط اإلعيم املسوهدمو ،لإدار و د اطو االلصاالرت لودلهلا اقزمين ،للالاس لةثري
اسيالالتالو االلصاالرت لراده.
-12

إ ّح هالبو لدادري اقص و اقت الالو مدع إىل اققالام اا ن ف:
اإلداطو ع ً ا داقوقلنل.

)

ص) للستالع املتظ ارت اق طتالو لاإلل ال الو ق لانو اقت الارت ع ى املسا؛و يف االسيالالتالو د اسطو األعضاا يف
عو اقي الز يف لاقال ها.
) للستالع إل الل ملنكا اقس اقالو ع ى لس الو اخص قينض ام إىل
دااللصاالرت.
د)

عو اقي الز اقوادرو ق هالبو لاملرتالو

لامل امقو ع ى لةوالال اعو اد اسيالالتالو االلصاالرت اتااو داالل الالو اقدلقالو ق لانو اقت الارت إىل اقدلر
اقسادرو عسل ق هالبو .)2023

