
 

 CPM 2023/06 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت
 من جدول األعمال 8البند  املعنية ابلتخطيط االسرتاتيجيتقرير اجملموعة 

 4من  1الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 هيئة تدابري الصحة النباتية

 الدورة السابعة عشرة

 تقرير اجملموعة املعنية ابلتخطيط االسرتاتيجي

 من جدول األعمال 8البند 
 )اجملموعة املعنية ابلتخطيط االسرتاتيجيمن إعداد رئيس (

 
األول  احلضـــــــوري النبااتت اجتماعهالالتفاقية الدولية لوقاية لتابعة (اجملموعة) ااجملموعة املعنية ابلتخطيط االســـــــرتاتيجي عقدت  ]1[

قد االجتماع يف املقر الرئيســـي ملنظمة . وعُ 2020عام  مطلعيف  19-جائحة كوفيد افرضـــتهإغالق حالة منذ أن دخل العامل يف 
عن تقدمي التحليل  ةمســـؤولاجملموعة و . 2022أكتوبر/تشـــرين األول  28إىل  24يف الفرتة من  إيطاليا، روما،األغذية والزراعة يف 

شــارك ما قد و . التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت(اهليئة) هيئة تدابري الصــحة النباتية االســرتاتيجي والتخطيط واملشــورة إىل 
 Johnالســــــيد . وترأس االجتماع �ئب رئيس املكتب ةاجملموع اجتماعة النبااتت يف ومنظمتان إقليميتان لوقاي ابلدً  18جمموعه 

Greifer أمريكا الشمالية) ممثل، (الوال�ت املتحدة. 
  :�قشتها اجملموعةاليت  املسائلأهم ما يلي  ويف ]2[

 ؛شهادات اإللكرتونية للصحة النباتيةنظام إصدار الّل العاملي لبشأن احل األمدطويل التمويل لا )1(

بادرات امللالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، مبا يف ذلك  العشـري املوافقة على خطة تنفيذ شـاملة لإلطار االسـرتاتيجيو  )2(
 التنمية؛دول أعمال الثماين جل

 �ج عاملي لنظافة احلاو�ت البحرية؛ لوضعاخلطوات التالية و  )3(

التوصـــــــل إىل توافق يف اآلراء بشـــــــأن نطاق مشـــــــاركة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف بر�مج الصـــــــحة الواحدة يف و  )4(
 والزراعة؛منظمة األغذية 

بر�مج عاملي موحد للصـــــــحة النباتية ميكن تنفيذه  وضـــــــعبشـــــــأن اقرتاحه و  رؤية أمني االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتو  )5(
 فريقيا؛أيف  بدايةً 

 .اإلجرائية واملسائلاملشورة بشأن خمتلف مشاريع االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  إسداءو  )6(
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 شهادات اإللكرتونية للصحة النباتيةاللنظام إصدار  ستداماملتمويل ال

صدار الشهادات اإللكرتونية الدويل إلنظام الإلنشاء آلية متويل دائمة ومستدامة لدعم  املتاحة اخلياراتبدراسة اجملموعة  تقام ]3[
إصـــــدار الشـــــهادات نطاق ونوع التكاليف املطلوبة للحفاظ على نظام  اجملموعة�قش أعضـــــاء و يف املســـــتقبل. للصـــــحة النباتية 

، وخيارات حتصـــــــــيل هلااألعضـــــــــاء  وتســـــــــديد خمتلفتقســـــــــيم التكاليف كيفية ملتاحة لايارات خلا، و اإللكرتونية للصـــــــــحة النباتية
هذه اخليارات إىل هيئة تدابري  وســــــــــــــُتقدممزا� كل خيار.  بشــــــــــــــأنوجهات النظر وافران ليم وتبادل كان هناك تقيو املدفوعات. 

ا يئة اهلأعضـــــاء  على ضـــــرورة حثّ  اجملموعة ت. ووافقبشـــــأ�ا الصـــــحة النباتية الختاذ قرار على مواصـــــلة تقدمي املســـــامهات أيضـــــً
 .األمدوضع آلية متويل طويلة  إىل حنيالطوعية يف غضون ذلك 

  لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتتالعشري تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي 

اجملموعة املعنية ابلتخطيط (نيوزيلندا)  Peter Thomsonالســــــــيد تنفيذ اإلطار االســــــــرتاتيجي ب املعنيةرئيس جمموعة الرتكيز قاد  ]4[
من اخلطة مبا يف  جوانب خمتلفة بشــأن معمقةمناقشــة  وُأجريتخطة التنفيذ.  شــروعشــامل مل اســتعراضمن خالل االســرتاتيجي 

 الرصــــــــدكلفة لتنفيذ بنود جدول أعمال التنمية، وأفضـــــــل طريقة لتســـــــلســـــــل املبادرات مبرور الوقت، وخيارات ذلك تقديرات ال
مســــؤول بر�مج خمصــــص، واســــرتاتيجيات احلصــــول على  وظيفةاســــتحداث وحدود موارد األمانة مبا يف ذلك إمكانية  والتقييم،
الســــــيد  لشــــــكر إىلاب اجملموعة توجهتو . يف حّد ذاهتااملبادرات احملددة  بشــــــأنحنني، والعديد من االقرتاحات واألفكار دعم املا

Peter Thomson خطة التنفيذ املعقدة هذه. وضعمن أجل الدؤوب  اوجمموعة الرتكيز على عملهم 

 يةاو�ت البحر احل

العمــل الــدوليــة  حلقــةعلى نتــائج  اجملموعــة، كنــدا) Greg Wolffالســــــــــــــيــد ( يــةاو�ت البحر املهــام املعين ابحلــأطلع رئيس فريق  ]5[
حتديد العناصــــر العمل  حلقة. وكان اهلدف من 2022ســــبتمرب/أيلول قدت يف لندن يف احلاو�ت البحرية اليت عُ  بشــــأناألخرية 

فريق املهام أشار رئيس و . توافق بشأ�ا، وخلق الرئيسية إلطار حمتمل للتخفيف من خماطر انتشار اآلفات عرب احلاو�ت البحرية
إطار عمل يتألف من إجراءات وتدابري تنظيمية وغري تنظيمية ميكن أن تتخذها  بشــــــــــــــأنوجهات النظر يف تقارب وجود إىل 

املســـــؤولية  وهو ما من شـــــأنه أن يوزع، مدادســـــلســـــلة اإلجمال يف  الصـــــناعيةواجلهات الفاعلة املنظمات الوطنية لوقاية النبااتت 
تلوث اآلفات  يف جمال حتقيق اخنفاض كبرييؤدي بشـــكل تراكمي إىل أن فحص احلاو�ت وتنظيفها بشـــكل صـــحيح و املتعلقة ب

هيئة بشـــــأن احلاو�ت البحرية كخطوة مؤقتة بينما يتم احلالية للتوصـــــية الاتفاق على احلاجة إىل حتديث  اأيضـــــً هناك و وخماطرها. 
ملواصــلة العمل  2023عمل دولية للمتابعة يف منتصــف عام  حلقةموعة اقرتاح عقد اجملدت أيّ و إطار عاملي بشــكل كامل.  وضــع

العمل هذه، وقد تطوعت أســـــــرتاليا  حلقةوافقت كندا على املســـــــاعدة يف متويل و ما يســـــــمى ابلنهج املنهجي.  من أجل وضـــــــع
تفاقية املهم لالعمل ذا الملايل والعيين هلكالً من كندا وأسرتاليا على دعمهما ااجملموعة  شكر وت. على أراضيهاالستضافة احلدث 

 الدولية لوقاية النبااتت.
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 صحة واحدة

صحة على استكشاف الرابط القائم بني أعضاء االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  عكف املاضية،على مدى السنوات العديدة  ]6[
 .تعدد التخصصاتامليف هذا احلوار فاعًال أكثر جزًءا  امفهوم الصحة الواحدة واملزا� االسرتاتيجية لكو�و  تالنباات

 مبا يف ذلك: ه املسألةهذ بشأنعلى عدد من النقاط الرئيسية  اجملموعةاتفق أعضاء و  ]7[

 املســتهلكصــحة و  الغذائياألمن قيق حتأنشــطة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت تســاهم ابلفعل بشــكل مباشــر يف  أن )1(
منظمة األغذية والزراعة  أنشـــطة التواصـــل لدىبشـــكل فعال وإدماجه يف  هذا األمر أنه ينبغي إبالغو ، ســـالمة البيئةو 

 ؛"صحة واحدة"بشأن 

من أجل تتطلب مســألة مقاومة مضــادات امليكروابت يف ســياق الصــحة النباتية مزيًدا من البحث والبيا�ت والتحليل  )2(
 ؛أي إجراءاتاملخاطر الفعلية قبل النظر يف  ملسائلفهم أفضل وأكثر مشوًال  اكتساب

على أن هذا ت اجملموعة وافق النباتية،ضــــــــوء األمهية غري املؤكدة ملقاومة مضــــــــادات امليكروابت يف قطاع الصــــــــحة  يف )3(
صـــــــــحة واحدة ال ينبغي أن حيجب املســـــــــامهات املهمة اليت تقدمها االتفاقية الدولية لوقاية بشـــــــــأن وار احلن من املكوّ 

 الصحة العاملية؛ جمال النبااتت يف

من أجل صـحة واحدة ورصـدها يف منظمة األغذية والزراعة  ت الدائرة بشـأناملناقشـااألمانة حضـور  واصـلأن ت ينبغي )4(
 ؛االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت بشأن براجمها وأنشطتها ذات الصلةعن علومات امل تشاطر

إىل حني توافر مزيــد من  أوالراهن الوقــت بر�مج "صــــــــــــــحــة واحــدة" حمــدد يف  وضــــــــــــــعالقرتاح  أتييــدمل يكن هنــاك  )5(
 ؛واالتفاق على أهداف ومزا� القيام بذلكاإليضاحات 

، ابالعتماد على  (2023)للهيئةموجزة لتقدميها إىل الدورة الســــــــابعة عشــــــــرة  وثيقةأبن تقوم األمانة إبعداد ت اجملموعة أوصــــــــو  ]8[
على املســامهة املهمة اليت ميكن أن تقدمها صــحة تســليط الضــوء من أجل  هذا اجملموعة اجتماع املنبثقة عنواملناقشــات  الواثئق
ا حتديد اجملموعة  وأرادتصــــــــحة واحدة. العمل اخلاصــــــــة ب خطةحتقيق  من أجل تالنباات اليت تتطلب مزيًدا من  اجملاالتأيضــــــــً

 .والصحة تالتحليل وحتديد النطاق مثل دور مقاومة مضادات امليكروابت يف سياق إنتاج النباات

 صحة النباتيةالعاملي لل رب�مجلمفهوم جديد ل

قائم على إطار الوقاية من  النبااتتصـــــــــحة املي لعبر�مج  وضـــــــــعم أمني االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت رؤية ومبادرة تقرتح قدّ  ]9[
 ددةاالســـتباقية لآلفات واألمراض ذات األولوية احملمتثل عملية الرصـــد والتعايف. و  الســـريعةاآلفات والكشـــف املبكر واالســـتجابة 

الرب�مج األويل وتنفيذه يف أفريقيا ومن مث العمل كنموذج ميكن تطبيقه يف مناطق  وضــــعســــيتم و يف هذا النموذج.  ا مركز�ً عنصــــرً 
إىل  مع اإلشــــــــــــــارة املفاهيمي،هذا الرب�مج  وضــــــــــــــعمتابعة من أجل لألمني  اجملموعةمن قبل كان هناك اهتمام ودعم و أخرى. 

 األمنييعتزم و االلتزامات الواضــــــــــــــحة من املنظمات الشــــــــــــــريكة احملتملة األخرى. و املاحنني املقدم من تمويل الاحلاجة إىل أتمني 
 .مواصلة حتسني هذه املفاهيم والتشاور مع األعضاء للمضي قدًما
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لوية ن االجتماع كان مثمرًا ومفيًدا للغاية من حيث الفحص النقدي للعمل ذي األو أبرئيس، موقعي كمن ، يف اخلتام، شــعرتُ و  ]10[
 االتفاقية ألســــرةوتقدمي أفكار ووجهات نظر متنوعة جديدة لتعزيز قيمة هذا العمل  ،اجلاري يف االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

لوجهات النظر  فعاليةتبادل أكثر ثراًء و  إجراءا من متكنّ  ،نفســـــــــــــهما الزمنيةيف املكان واملنطقة  ومن خالل وجود� مًعا. الدولية
. التباعدطويل من وقت ل يف إعادة مجعنا مًعا مرة أخرى بعد مرور كما �مل مجيًعا، نقطة حتوّ   ،مّثل االجتماعلقد و واألفكار. 

 .القيام بذلك ت هناك فرحة عندولقد كان

 :اهليئة مدعوة إىل إنّ  ]11[

 .هبذا التقرير علًمااإلحاطة  )1(
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