
 

 CPM 2023/25 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 

 من جدول األعمال 15-3البند  إطار شراكة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 
 

 8من  1الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 هيئة تدابري الصحة النباتية
 الدورة السابعة عشرة

 تعزيز الشراكات االسرتاتيجية والفعالة حنو تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت
 إطار شراكة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 من جدول األعمال 3-15البند 
 )من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت(

 مقدمة -1
هتدف هذه الوثيقة إىل إاثرة مناقشة اسرتاتيجية حول كيفية تعامل جمتمع االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت مع أصحاب  [1]

 الدولية لوقاية النبااتت، وال سيما تنفيذ االتفاقيةإقامة شراكات كاملة لدعم خطة عمل االتفاقية هبدف املصلحة واملتعاونني 
 ، واملعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية، وتوصيات هيئة تدابري الصحة النباتيةالدولية( االتفاقية)لوقاية النبااتت  الدولية

ىل تكثيف أنشطة تعبئة املوارد. ابإلضافة إ 2030-2020 واإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت )اهليئة(،
لت اإلطار االسرتاتيجي اجلديد لالتفاقية ، وحل  لقائمة شركاء االتفاقية الدولية ا شامال  أجرت أمانة االتفاقية الدولية استعراض  و 

ة متعمقة إطاره. وتقرتح األمانة مناقشة اسرتاتيجيحتت التنمية املندرج جدول أعمال و  2030-2020 الدولية لوقاية النبااتت
هيئة مع تعزيز للالسابقة قرارات الا يف هذا اجملال حبيث يتماشى مع من قبل جمتمع االتفاقية الدولية حول كيفية املضي قدم  

 التعاون الفعال مع الشركاء احلاليني واملستقبليني.

 املعلومات األساسية واألساس املنطقي -2
مصاحل وأهداف مشرتكة، هبدف دعم  هلايئة، حتافظ أمانة االتفاقية الدولية على روابط قوية مع املنظمات اليت اهلنيابة عن  [2]

يئة، واإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية اهلوتوصيات  ،واملعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية الدولية تنفيذ االتفاقية
 .العمل وامليزانيات السنوية لالتفاقية الدوليةوخطط ، 20301-2020 النبااتت

 لوقاية النبااتت اليت أنشأهتا األطراف قطريةأمهية التعاون الدويل بني املنظمات الدى ويعرتف نص االتفاقية الدولية نفسه مب [3]
أهداف بلوغ نشطة لف األخمتلتنسيق تشارك يف أجهزة ، واملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت كاملتعاقدة يف االتفاقية الدولية

 .2يئة يف وضع املعايري الدوليةمع اهلمع أمانة االتفاقية الدولية و تتعاون ، و وزيعهاوت مع املعلوماتتقوم جبهذه االتفاقية، و 
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CPM 2023/25 إطار شراكة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 8من  2الصفحة 

يف االعتبار البيئة ، جيب أن أيخذ إطار شراكة االتفاقية الدولية 3من االتفاقية الدولية (1)-1و 8ابإلشارة إىل املادتني و  [4]
يئة وأمانة اهلمواقف ، و 2030-2020جي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ي، مع إيالء اهتمام خاص لإلطار االسرتاتاملتطورة

وتستعرض أمانة االتفاقية الدولية مذكرات التفاهم اليت تربمها . االتفاقية الدولية داخل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
يئة اهلتقارير عن هذه األنشطة إىل رفع والزراعة مع أي كيان وتنضم إىل املفاوضات حسب االقتضاء، وتمنظمة األغذية 

 اعتيادية تضطلع هبايف إطار شراكة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ألهنا واجبات مدرجة ليست  ذه األنشطةهومكتبها. و 
منظمة بثق عن ورؤيتها وأهدافها وخطة عملها. كما أن هذه األنشطة تنلية الدو أمانة االتفاقية الدولية لتنفيذ مهمة االتفاقية 

 وهي نتيجة للرصد اليومي لألنشطة من قبل أمانة االتفاقية الدولية كجزء من هيكل املنظمة. ،األغذية والزراعة
الذي حيدد  2030-2020اإلطار االسرتاجتي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  ،هتا اخلامسة عشرةدور يف  يئة،اهلت واعتمد [5]

يف انتشار اآلفات النباتية وإدارة آاثرها من تقليل ال(، والرؤية )العامل وتيسري التجارة اآلمنةيف محاية املوارد النباتية املهمة )
للحد  من انتشار تنفيذ تدابري منسقة اختاذ القدرة على  مجيع البلدانمتلك )املنشود ( واهلدف البلدان بشكل فعالخمتلف 

حيدد اإلطار و . 4(ثر اآلفات على األمن الغذائي والتجارة والنمو االقتصادي والبيئةأدىن حد من أ إىل تقليلالآلفات و ا
 :، وهيا ثالثة أهداف اسرتاتيجيةأيض   2030-2020االسرتاجتي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 

 تعزيز األمن الغذائي العاملي وزايدة اإلنتاجية الزراعية املستدامة؛ -
 البيئة من آاثر اآلفات النباتية؛الغاابت و محاية و  -
 تيسري التجارة اآلمنة والتنمية والنمو االقتصادي.و  -

ظر وحتليل كيفية مسامهة ويف هذه املرحلة ونتيجة للقرارات املؤسسية األخرية، قد يرغب جمتمع االتفاقية الدولية يف إعادة الن [6]
أهداف االتفاقية الدولية واألهداف  بلوغشراكات االتفاقية الدولية يف مهمة االتفاقية الدولية من خالل رؤيتها ودعم 

 .2030-2020االسرتاتيجية لإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 
بقائمة من املتعاونني والشركاء احملتملني ابلتنسيق مع منظمة األغذية والزراعة يف الوقت احلايل وحتتفظ أمانة االتفاقية الدولية  [7]

يئة. ويشمل التصنيف احلايل لشركاء االتفاقية الدولية الفئات التالية: اهليف دورات  املعنيةللسماح مبشاركة املنظمات الدولية 
 تنقسم إىل األوساط األكادميية ، واليتالدول غريمن ة منظمات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية واجلهات الفاعل

 ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص. ثو منظمات البحو 

 التفاقية الدولية لوقاية النبااتت والشركاء الرئيسيني احلالينيلتعريف شريك  -3
 مع كياانت أخرى لدعم مهمة االتفاقيةإقامتها مانة االتفاقية الدولية ألريف ألنواع العالقات اليت ميكن اتع ثيقةتقدم هذه الو  [8]

 . يعترب التعاون والشراكة من بني أشكال العالقة الشائعةو . الدولية

                                                      
ضمان العمل املشرتك والفعال ملنع انتشار ودخول اآلفات اليت تصيب النبااتت واملنتجات النباتية، وترويج التدابري املالئمة  من أجل"املرجع نفسه:  3

 ".16ة املادمبوجب واإلدارية احملددة يف هذه االتفاقية ويف االتفاقات التكميلية لفنية التدابري التشريعية واختاذ ملكافحتها، تتعهد األطراف املتعاقدة اب
 https://www.fao.org/3/cb3995ar/cb3995ar.pdf :2030-2020اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت   4
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 CPM 2023/25  إطار شراكة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت
 

 8من  3الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

تشرتك يف مصاحل مماثلة أو منافع متبادلة وعادة ما  كياانتيتضمن التعاون إنشاء حتالفات مع   :التعاون )التحالفات( [9]
. وال ينطوي التعاون على التقاسم الكامل للمخاطر واملوارد واملسؤوليات. املتعاونةدون تغيري الوضع املستقل للكياانت حيدث 

ابلنسبة شراكة، أو قد يكون أفضل شكل من أشكال العالقة  إقامةميكن أن يكون التعاون غري الرمسي خطوة أولية قبل و 
 لكياانت املعنية. إىل ا

لتقاسم املخاطر ا مستعدة ، ولكنها أيض  يف مصاحل ومنافع متبادلةك نشاء حتالفات مع كياانت تشرت نطوي على إت الشراكة: [10]
غري رمسي، عادة ما  ذا طابع ا للتعاون، الذي ميكن أن يكونوخالف  . واملكافآت واملوارد واملسؤوليات احملتملة بشكل كامل

  الشراكة على أساس اتفاقات رمسية حتدد األهداف والغاايت والنطاق واملدة واملوارد. نظيميتم ت
 وعلى العكس من من املهم مالحظة أن نوع العالقة قد يتغري مع مرور الوقت حيث ميكن أن يصبح الشريك متعاوان  و  [11]

 املشاركة.نوع العالقة من خالل نطاق وأهداف حدد ا، ويتذلك، ميكن أن يصبح املتعاون شريك  
  



CPM 2023/25 إطار شراكة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 8من  4الصفحة 

 5:يف ذلك اوالشركاء الرئيسيني، مببقائمة من املتعاونني يف الوقت احلايل وحتتفظ أمانة االتفاقية الدولية  [12]

 الشركاء:

تعرتف ابملعايري واملبادئ التوجيهية والتوصيات  -جلنة منظمة التجارة العاملية املعنية بتدابري الصحة والصحة النباتية  -
 .6النباتية حتت رعاية أمانة االتفاقية الدولية كمرجع للمنازعات التجارية يف جمال الصحة ُوضعتاليت 

االتفاقية الدولية يف محاية البيئة والتنوع البيولوجي  الذي تضطلع به دورال إىل نظرابل – اتفاقية التنوع البيولوجي -
من األنواع الغريبة الغازية كآفات نباتية، وعضوية أمانة االتفاقية الدولية يف فريق االتصال املعين ابلتنوع البيولوجي 

 7 .2015 منذ عام

 2030-2020يدعو االطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  - املنظمات ذات الصلة بتغري املناخ -
دمج إىل ، وكذلك تغري املناخاملتعلقة بالعامة ات ياسلقضااي الصحة النباتية يف اعتبارات السأكرب  اهتمامإيالء  إىل

ا ناخ. ومن األمهية مبكان أيض  موضوع الصحة النباتية بشكل أفضل يف االجتاه العام للنقاش العاملي بشأن تغري امل
، يف . وتسعى أمانة االتفاقية الدوليةدمج اعتبارات تغري املناخ بشكل أفضل يف سياسات الصحة النباتية

 ةاحلكومييئة ، إىل إقامة عالقة مع اهللهيئةلالتابعة  بتغري املناخ ومسائل الصحة النباتيةاملعنية جمموعة الرتكيز   سياق
 بتغري املناخ للنهوض مبهمتها يف هذا اجملال. ةاملعني ةالدولي

التجارة، وهو جزء من املنتدى االقتصادي هيل تشمل هذه املنظمات التحالف العاملي لتس - منظمات أخرى -
املبذولة  دهو اجليف هو يساهم و عونة، املعنية ابمل نظمات احلكوميةاملالعاملي. ويتم متويل التحالف من قبل عدد من 

. ومن بني هذه يف األعمالمن احلكومات املاحنة وشركائه  من ممثلني عن كل   ةمكون ةتوجيهيجمموعة من خالل 
  األوروبية لسالمة األغذية والرابطة الدولية الختبار البذور واملنظمة الدولية لتوحيد املقاييس.يئة املنظمات هناك اهل

 املتعاونون:

لدى منظمة األغذية والزراعة عدد كبري من  - الصحة النباتية ث يف جمالو األوساط األكادميية ومنظمات البح -
يف جمال الصحة النباتية، وقد أثبتت  ث النشطةو األوساط األكادميية ومنظمات البحاالتفاقات التعاونية مع 

تقنيات البحث املبتكرة وزايدة الوعي الرتويج لو  ،واخلربة الفنية عمليات التعاون هذه أهنا تعزز مشاركة وتبادل املعرفة
جدول ابلقضااي الرئيسية املتعلقة ابلصحة النباتية وسالمة األغذية والتنوع البيولوجي وتغري املناخ. وابلنظر إىل 

، ميكن مراجعة بعض أوجه 2030-2020التنمية لإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  أعمال
 سيع نطاقها لتصبح شراكات.التعاون هذه وتو 

                                                      
 .01املرفق  يفترد قائمة مفصلة أبوجه التعاون احلالية بني االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  5
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 https://www.cbd.int/blg/ ابلتنوع البيولوجي:انظر الصفحة اإللكرتونية لفريق االتصال املعين  7

https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm
https://www.cbd.int/blg/


 CPM 2023/25  إطار شراكة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت
 

 8من  5الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

ضااي بشأن قمهية قصوى، ال سيما تلك اليت تعمل أمنظمات وشركات القطاع اخلاص كتسي ت – القطاع اخلاص -
تيسري التجارة، مبا يف ذلك املنظمات املشاركة يف حل  إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية عرب اجملموعة 

قضااي التجارة  بشأنوتلك اليت تعمل  8الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتيةالقطاعية إلصدار االستشارية 
 .اإللكرتونية واحلاوايت البحرية وتنفيذ املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية

 الغرض والنطاق واألهداف -4
رمسية مع تسهيل اتفاقات ىل سيؤدي إوضع هنج يف الغرض من إطار شراكة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت هذا يكمن  [13]

استعراض وتعزيز الشراكات الدائمة لالتفاقية الدولية بغية ، وكذلك الدوليةيف االتفاقية أو حمددة كياانت أخرى غري مدرجة 
 عند االقتضاء.

ترغب يف املشاركة يف الدولية وينطبق إطار شراكة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت على أي كياانت غري مدرجة يف االتفاقية  [14]
ورؤيتها وأهدافها ابإلضافة إىل األهداف واملبادئ االسرتاتيجية لإلطار االسرتاتيجي الدولية أنشطة تتماشى مع مهمة االتفاقية 

. وال يتضمن إطار شراكة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت أوجه التعاون اليت 2030-2020لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 
 طميكن اعتبارها ارجتالية و/أو تفتقر إىل االستمرارية )مثل مشاركة أمانة االتفاقية الدولية يف األحداث العامة ومشاركة وسائ

 اإلعالم واحللقات الدراسية العرضية أو الندوات عرب اإلنرتنت اليت ال ينظمها جمتمع االتفاقية الدولية(.
زايدة عدد الكياانت وتعزيز العالقات القائمة  يفقية الدولية لوقاية النبااتت اهلدف األساسي إلطار شراكة االتفايتمثل و  [15]

واملعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية  الدولية من هذه الوثيقة واملسامهة يف تنفيذ االتفاقية 5على النحو احملدد يف القسم 
 .2030-2020يئة واإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت اهلوتوصيات 

 التفاقية الدولية لوقاية النبااتت: مبادئ املشاركة والنهج املقرتحلإنشاء شراكة  -5
التعاون مع املنظمات الدولية األخرى ذات الصلة يف املسائل على يئة عمل اهل، تو( من االتفاقية الدولية)11-2عمال ابملادة  [16]

حتديد الشركاء  لهيئة يف هذه املهمة من خاللللدعم الالزم ايئة وأمانة االتفاقية اهلاليت تشملها االتفاقية. ويقدم مكتب 
، جيب حتديد تفاصيل شراكات ا بنوع التعاون ومستوى املرونة. ورهن  اقرتاحهم واالتصال هبمو احملتملني لالتفاقية الدولية 

أمانة االتفاقية الدولية والكيان،  جانب حيدد نقاط االتصال منخطي اتفاق إطار ا يف ا جيد  االتفاقية الدولية حتديد  
مؤشرات  وخطة العمل للتنفيذ ابإلضافة إىل ،واجلدول الزمين املقرتح ،والنتائج املتوقعة ،والواجبات واملسؤوليات ذات الصلة

 الرئيسية لرصد وتقييم تنفيذ الشراكة. األداء
 مبا يلي: ةاملشاركعمليات وينبغي أن تقوم  [17]

 2030-2020إظهار مسامهة واضحة يف حتقيق مهمة االتفاقية الدولية ورؤيتها وأهدافها وإطارها االسرتاتيجي  (أ)
 ؛2030ابإلضافة إىل أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام 

 االتفاقية الدولية ومنظمة األغذية والزراعة واألمم املتحدة؛واحرتام قيم  (ب)
 مسعته؛ وعدم املساس حبياد جمتمع االتفاقية الدولية أو احنيازه أو نزاهته أو استقالله أو مصداقيته أو (ج)
 ؛االتفاقية الدوليةابلنسبة إىل وإدارة املشاركة بفعالية وجتن ب تضارب املصاحل أو أي خماطر أخرى  (د)
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CPM 2023/25 إطار شراكة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 8من  6الصفحة 

على القرار يف ما يتعلق ابختاذ طرافها املتعاقدة أالطبيعة احلكومية الدولية لالتفاقية الدولية وسلطة واحرتام  (ه)
 ؛الدوليةالنحو املنصوص عليه يف االتفاقية 

واملتسم ابحلياد وابالستقاللية دلة بدعم وتعزيز النهج العلمي القائم على األ ،من دون أي تنازالت ،والقيام (و)
 ؛عمل جمتمع االتفاقية الدوليةليه الذي يستند إ

ومحاية جمتمع االتفاقية الدولية من أي أتثري ال مسو غ له، ال سيما على عمليات وضع وتطبيق السياسات  (ز)
 والقواعد واملعايري؛ 

 قيام املشاركة على أسس الشفافية واالنفتاح والشمول واملساءلة والنزاهة واالحرتام املتبادل.و  (ح)
ا يف االتفاقية. يئة وأمانة االتفاقية الدولية تقييم كيان ليصبح شريك  اهلعاقدة يف االتفاقية الدولية ومكتب قد تقرتح األطراف املتو  [18]

 .لهيئةلحمتمل يف أول دورة متاحة خطي يئة أبي اتفاق اهلوسيقوم املكتب واألمانة بتقييم جدوى الشراكة وإبالغ 
جيب أن يكون  الدولية بتطويره على أساس كل حالة على حدة ولكنا تقوم أمانة االتفاقية ا خمصص  وتتطلب كل عالقة هنج   [19]

كياانت سيتم التعامل معها مباشرة ومبا يتماشى مع قواعد منظمة األغذية والزراعة الدولية  مجيع الشركاء احملتملني لالتفاقية 
فاقية الدولية لوقاية النبااتت يف ا حلالة شراكة االت. وتقدم أمانة االتفاقية الدولية ملخص  وتنظمها اليت حتكم العالقات

يئة وجمموعة التخطيط االسرتاتيجي كل عام. ويتضمن امللخص الشراكات الدائمة وتلك قيد التفاوض، مع اهلاجتماعات 
تعبئة املوارد واألنشطة املشرتكة بشأن  حتديد مستوى تنفيذ الشراكات الدائمة والنتائج املتوقعة للشراكات احملتملة )مثل

 الصحة النباتية والتنفيذ وتنمية القدرات والرتويج والدعوة، وما إىل ذلك.(.مسائل 

 تفاقية الدولية لوقاية النبااتتلالتصنيف شراكة  -6
 ميكن حتديد شركاء االتفاقية الدولية من بني الفئات التالية: [20]

 منظمات األمم املتحدة؛ -
 املنظمات احلكومية الدولية؛ -
 :يفتمثل واليت قد ت اجلهات الفاعلة من غري الدول، -

 األوساط األكادميية ومنظمات البحوث؛ -
 القطاع اخلاص؛ -
 منظمات اجملتمع املدين؛ -

 كل فئة. ابلنسبة إىل  ومن شأن هذا التصنيف أن ييسر حتديد العالقة املتوخاة  [21]

 منظمات األمم املتحدة؛ 6-1
جهات راعية ومت حتديد منظمات األمم املتحدة ك ،2030يساهم جمتمع االتفاقية الدولية يف خطة التنمية املستدامة لعام  [22]

هداف التنمية املستدامة. وقد ينظر جمتمع االتفاقية الدولية يف إقامة شراكات مع منظمات األمم املتحدة هذه اليت تساهم أل
ة االتفاقية أو أكثر من أهداف التنمية املستدامة اليت يعمل جمتمع االتفاقية الدولية ابلفعل من أجل حتقيق مهم هدفيف 

ا اعتبار . وميكن أيض  2030-2020الدولية لوقاية النبااتت   الدولية واألهداف االسرتاتيجية لإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية
منظمات األمم املتحدة األخرى ذات الصلة شركاء لالتفاقية الدولية حسب االقتضاء، مثل منظمة التجارة العاملية واتفاقية 



 CPM 2023/25  إطار شراكة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت
 

 8من  7الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 ارية بشأن تغري املناخ حيث ميكن جملتمع االتفاقية الدولية أتطري الصحة النباتية يف مناقشات أوسع يفاألمم املتحدة اإلط
 املناخ، على التوايل.التجارة وتغري  جمايل

 املنظمات احلكومية الدولية 6-2
وستجري أمانة االتفاقية . 9أهداف حمددة أو على أساس إقليمي حولا ما جتمع املنظمات احلكومية الدولية أعضاءها غالب   [23]

 لشركاء االتفاقية احملتملني الذين قد يكونون مناسبني لتسهيل تنفيذ االتفاقية الدولية واملعايري الدولية لتدابري الدولية حتليال  
ا ، ال سيم2030-2020رؤيتها وأهدافها وإطارها االسرتاتيجي و يئة، ومهمة االتفاقية الدولية اهلالصحة النباتية وتوصيات 

حتسني االستخدام األمثل للموارد املخصصة ومع أغراض تعبئة املوارد يف املقام األول. وميكن ؤدي إىل خللق أوجه آتزر قد ت
 دعم عمل املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت، حسب االقتضاء.لاإلقليمية  النظر يف املنظمات احلكومية الدولية األقاليمية أو

 غري الدولاجلهات الفاعلة من  6-3
 وساط األكادميية ومنظمات البحوثاأل 6-3-1

ث احبألاتنسيق ا حول بند   2030-2020التنمية لإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت جدول أعمال تضمن ي [24]
قد ويشارك جمتمع االتفاقية الدولية يف بعض أشكال تنسيق البحوث. و  ،على املستوى العاملي لصحة النباتيةاملتعلقة اب
اخلامسة عشرة جمموعة تركيز معنية بتنفيذ بنود جدول أعمال التنمية لإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية هتا دور اهليئة يف أنشأت 
وجيب أن يتضمن إطار شراكة االتفاقية  .وضع خطة عمل بشأن هذا املوضوععكف على تهي ، و 2030-2020الدولية 

 لهيئة، مبجرد اكتماهلا.لالدولية لوقاية النبااتت نتائج عمل جمموعة الرتكيز التابعة 
وجيب اعتبار األوساط األكادميية ومنظمات البحوث شركاء حمتملني لالتفاقية الدولية بغرض تعزيز اخلربة الفنية جملتمع  [25]

ألول. وينبغي أن تكون األوساط األكادميية ومنظمات البحوث اليت تتناول مسائل الصحة النباتية االتفاقية الدولية يف املقام ا
االتصال  منافعمع األخذ يف االعتبار  األساسي إلطار شراكة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت،وتيسري التجارة هي اهلدف 

)مثل اجلامعات ومراكز البحوث خماطر ابلنسبة إىل السمعة  وعم ا ينطوي ذلك منابلكياانت دون الوطنية والشراكة معها 
ا قيمة مضافة لعمل االتفاقية الدولية من توفر األوساط األكادميية ومنظمات البحوث أيض  و واملختربات وما إىل ذلك.(. 

 رة. خالل البحوث القائمة على األدلة اليت ميكن أن تسرتشد هبا السياسات الوطنية للصحة النباتية والتجا

 ع اخلاصلقطا ا  6-3-2
ما يتعلق  مم املتحدة للتنمية املستدامة يفتعتمد منظمة األغذية والزراعة إىل حد كبري تعريف النهج املشرتك جملموعة األ [26]

، حيث تعرف املشاركة مع القطاع اخلاص قطاع األعمالمع شراكات ال ابلنسبة إىلستقبلية وبذل العناية الواجبة ابلبحوث امل
أهداف خمتلفة، ترتاوح بني احملاداثت واملناقشات غري الرمسية، ومنصات مع ، عمالالتفاعل مع كياانت األ "أي نوع منأبهنا 

خالل طرائق خمتلفة،  هذه منعمليات املشاركة تبادل املعارف، والشراكات الكاملة اليت تنطوي على التمويل. وميكن تنفيذ 
 ."10جلمهوراالحتكاك ابلشراكة، وقد تنطوي على مستوايت خمتلفة من ا ،ال احلصرذكر سبيل ال على ،مبا يف ذلك
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ويهدف إطار شراكة االتفاقية الدولية  202011يف عام  اتلشراكاخلاصة اب تهاسرتاتيجياواستعرضت منظمة األغذية والزراعة  [27]
وميكن أن يكون لشراكات القطاع . شراك القطاع اخلاصإب املتعلقمع هنج املنظمة  اتوافق  أن يكون ملوقاية النبااتت إىل 

الصناعة )مثل البذور والتجارة(، أتثري كبري على عمل االتفاقية الدولية يف تطوير وتنفيذ  اجلمعياتاخلاص، ال سيما مع 
 يئة.اهلواملعايري وتوصيات الدولية االتفاقية 
 منظمات اجملتمع املدين  3-3-6

جيب اعتبار منظمات اجملتمع املدين كشركاء حمتملني لالتفاقية الدولية بعد تقييم مسامهتها امللموسة يف مهمة االتفاقية الدولية  [28]
. 2030-2020ورؤيتها وأهدافها وكذلك يف األهداف االسرتاتيجية لإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 

اليوم الدويل للصحة  مثال  ، التفاقية الدوليةاليت تقوم هبا اين قيمة إىل محلة التوعية العاملية وتضيف منظمات اجملتمع املد
النباتية، حيث ميكنها تعبئة املواطنني لزايدة الوعي وتغيري أمناط السلوك جتاه الصحة النباتية. كما ينبغي أن تكون املسامهة 

لتحقق منها. وستقوم أمانة االتفاقية الدولية جبمع الواثئق الالزمة لدعم امللموسة ملنظمات اجملتمع املدين مستمرة وممكن ا
. وجيب أن هتدف الشراكة مع منظمات يئةاهلتقييم أي منظمة من منظمات اجملتمع املدين عند تقدمي التقارير إىل مكتب 

 لى مستوى العامل. عاجملتمع املدين إىل ضمان الشمول وإثراء عمل االتفاقية الدولية 

 هناءبدء النفاذ واملدة واإل -7
واسطة ثالث ومخس سنوات وميكن جتديدها ببني  مدة اتفاق الشراكة مع االتفاقية الدولية )مذكرة التفاهم(رتاوح جيب أن ت [29]

 خطي.تفاق ا
 بشكل منظم.هناء والتجديد واإلمناسبة لدعم البدء  وستحتوي مجيع اتفاقات الشراكة على صيغة [30]

 اخلالصة -8
الرئيسية لتحديد شركاء  السماتطار شراكة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت املبادئ و املتعلقة إب ثيقةهذه الو عرضت  لقد [31]

االتفاقية الدولية وإشراكهم واالتصال هبم ومراجعتهم. وحيتوي أحدث تقرير لإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية 
على عنصر شراكة قوي جيب على األجهزة الرائسية لالتفاقية الدولية واألمانة تنفيذه بشكل مشرتك  2030-2020النبااتت 

ومنسق. وتتطلب املناقشة حول أولوايت وطرائق املشاركة للعقد القادم مناقشة اسرتاتيجية داخل جمتمع االتفاقية الدولية 
االعتبار االحتياجات املستقبلية احملتملة لتغيري األولوايت  إىل أمانة االتفاقية الدولية، مع األخذ يف اتتوجيهلتقدمي 

 ومستوايت املشاركة إذا لزم األمر.
 إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:و  [32]

 املتعلقة إبطار شراكة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت،  ثيقةابلو  ااألخذ علم   (1)
اسرتاتيجية  توجيهاتاملتعلقة إبطار شراكة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، وال سيما تقدمي  ثيقةالو  ومناقشة (2)

 حول دور الشريك ومبادئ املشاركة، 
 إطار شراكة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت. واعتماد (3)
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