
 CPM 2023/18 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 

 من جدول األعمال 13-3البند  حمدثة من جمموعات الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية املعنية ابالتصاالتمعلومات  
 

 12من  1الصفحة   االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 

 هيئة تدابري الصحة النباتية
 الدورة السابعة عشرة

  التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية املعنية ابالتصاالتالرتكيز  ةثة من جمموعمعلومات حمد  
 من جدول األعمال 13-3البند 

 (الرتكيز املعنية ابالتصاالتمن إعداد جمموعة )
  

 مقدمة

مسؤولة بشكل أساسي عن بلورة اسرتاتيجية  )اهليئة( الصحة النباتية كانت جمموعة الرتكيز املعنية ابالتصاالت التابعة هليئة تدابري [1]
تنفيذها لرفع مستوى الوعي ودعم ، وعن رصد 2030-2022التفاقية الدولية لوقاية النبااتت للفرتة اخلاصة اب تاالتصاال
واملساعدة يف حشد املوارد. وقد أنشأت اهليئة يف دورهتا  ،بشأن الصحة النباتية، وإشراك أصحاب املصلحة الرئيسينيالعاملي 

ميثلون منظمات  اعضو   12 ا. وتضّم اجملموعة حالي  2015اخلامسة عشرة جمموعة الرتكيز املعنية ابالتصاالت يف أبريل/نيسان 
املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت(، وقطاع الصناعة و  لوقاية النبااتت قطريةوطنية وإقليمية خمتلفة لوقاية النبااتت )املنظمات ال

 من مكتب اهليئة. اوعضو  

والدورة السادسة  2021بني االجتماع األول للمجموعة املنعقد يف سبتمرب/أيلول الفاصلة لفرتة الزمنية القصرية إىل اا ونظر   [2]
واحدة للسماح إبجراء املشاورات  ةسنملدة طلبت اجملموعة من اهليئة التمديد هلا ، 2022يف أبريل/نيسان املنعقدة عشرة للهيئة 

 على إرجاء، (2022عشرة )دسة الساهتا دور يف  ،اهليئة ووافقتالضرورية من أجل ضمان بلورة اسرتاتيجية متينة لالتصاالت. 
اعتماد اسرتاتيجية االتصاالت اخلاصة ابالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت إىل الدورة السابعة عشرة للهيئة امكانية و  مناقشة

من  تواإلقليمية لوقاية النبااتت والشركاء تقدمي مدخالت بشأن اسرتاتيجية االتصاالقطرية ، مبا يتيح للمنظمات ال(2023)
 جمموعة الرتكيز.  خالل األعضاء املمثلني ألقاليمهم يف

يف ، مبا يف ذلك ستة اجتماعات ن تنظيم أمانة االتفاقية الدوليةم اا افرتاضي  اجتماع   13 ،منذ إنشائها ،اجملموعة قد عقدتو  [3]
وديسمرب/كانون األول(، وسبعة  ،وأكتوبر/تشرين األول، ونوفمرب/تشرين الثاين ،اجتماعات 3 -)سبتمرب/أيلول 2021عام 

 ،)يناير/كانون الثاين، ومارس/آذار، وأبريل/نيسان، وأكتوبر/تشرين األول، ونوفمرب/تشرين الثاين 2022عام يف اجتماعات 
اليت ستكون مبثابة  ني على إعداد مسودة االسرتاتيجيةوديسمرب/كانون األول(. وعملت جمموعة الرتكيز واألمانة منذ ذلك احل

 التفاقية الدولية.اتمع جمابلنسبة إىل خارطة طريق لالتصاالت والدعوة 



CPM 2023/18   حمدثة من جمموعات الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية املعنية ابالتصاالتمعلومات  
 

 12من  2الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 ثةاحملد   املعلومات

هداف االتصاالت، ورسم خرائط أصحاب املصلحة األقسام املتعلقة أبة هبدف تنقيح لتحسينات عداالسرتاتيجية  خضعت [4]
قيمة ورسائل رئيسية. كما جرى حتديث االسرتاتيجية حبيث ترتبط ابإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية عرض الواجلمهور، و 

وحتديد السياق دول أعمال التنمية، جلتنفيذ البنود الثمانية  االتصاالتستدعم ، وخاصة كيف 2030-2020لوقاية النبااتت 
ذات الصلة. وألقت لألمم املتحدة وأهداف التنمية املستدامة الدولية لكيفية دعمها حتقيق األهداف االسرتاتيجية لالتفاقية 

 الدويل ا على األحداث املفصلية البارزة لالتفاقية، مبا يف ذلك السنة الدولية للصحة النباتية، واليوماالسرتاتيجية الضوء أيض  
 خطة عمل ملدة مثاين سنوات ذات الصلة ملحقة مثةكما االفتتاحي للصحة النباتية واملؤمتر الدويل األول للصحة النباتية.  

 لتوضيح املعامل البارزة املستهدفة، واألنشطة، وجماالت النتائج الرئيسية والنواتج كل عام.ابالسرتاتيجية 

ملنعقدة حضورًي  ، عرضت جمموعة الرتكيز املعنية ابالتصاالت االسرتاتيجية خالل االجتماعات ا2022ويف أكتوبر/تشرين األول  [5]
السرتاتيجية. ل بشكل رئيسي حول األقسام اآلنفة الذكر ايئة وجمموعة التخطيط االسرتاتيجي، ومتحورت تعليقاهتاهلملكتب 

أقّر املكتب وجمموعة التخطيط االسرتاتيجي ابلعمل املمتاز الذي تقوم به جمموعة الرتكيز يف بلورة اسرتاتيجية االتصاالت كما 
 . 2030 عام حىتالدولية العاملية اليت ستدعم اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية 

 لفتح اببطرق أفضل السرتاتيجي بشأن مكتب اهليئة وجمموعة التخطيط االإىل وقّدمت جمموعة الرتكيز خيارات خمتلفة  [6]
االسرتاتيجية، مبا حول تقدمي تعقيبات لواإلقليمية لوقاية النبااتت وشركاء االتفاقية الدولية قطرية املشاورات أمام املنظمات ال

صر نطاق نظام التعليقات اإللكرتوين، مع األخذ يف االعتبار ضرورة أن يقتإلكرتوين أو رمبا  استقصاءيف ذلك ابستخدام 
عليقات مفّصلة ميكن أن تغرّي ا عن التماس تالتعقيبات على التصميم اإلمجايل لالسرتاتيجية )مثال ، مكّوانهتا الرئيسية( عوض  

اقرتح مكتب اهليئة وجمموعة التخطيط االسرتاتيجي عقد ندوة إلكرتونية ما بشكل أساسي اهليكل احلايل لالسرتاتيجية. ك
املشاركة يف  لسأممن أجل التصّدي  الستقصاءقصري عن ملّخص االسرتاتيجية إىل جانب ايديو فللتشاور أو إنتاج شريط 

 االستقصاءات والتشجيع على زًيدة املشاركة فيها.

من األمانة،  مبدع ،وقّررت املطروحة االقرتاحات وابالستناد إىل التعقيبات الواردة، انقشت جمموعة الرتكيز املعنية ابالتصاالت [7]
لتشاور لريقة ل أفضل طيشكّ  نزيل،قابل للتوجز ومبإلكرتوين مرفق بشريط فيديو قصري يلّخص االسرتاتيجية،  استقصاءإجراء  أن

. ويف نوفمرب/تشرين الثاين، وضعت األمانة مواد ةسريععقيبات بتوتسمح تشمل جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة 
نوفمرب/تشرين الثاين  18 الفرتة من . وُأجري االستقصاء يفمتاحة بست لغاتوأرسلتها ابلربيد اإللكرتوين، وهي االستقصاء 

 .2022ديسمرب/كانون األول  5إىل 
-2022ية النبااتت للفرتة االتفاقية الدولية لوقاخلاصة ابعلى االستقصاء بشأن اسرتاتيجية االتصاالت  ردًّا 24 ما جمموعه وورد [8]

، أجابت الدولية واإلقليمية لوقاية النبااتت والشركاء اخلارجيني لالتفاقيةقطرية اللمنظمات اتبعة لجهة اتصال  220من  2030
على النسخة اإلسبانية منه. وتندرج أغلبية اجمليبني ضمن فئتني: الطرف  6منها على نسخة االستقصاء ابللغة اإلنكليزية و 18

وبصورة  ملنظمة اإلقليمية لوقاية النبااتت واحلكومة/املؤسسة العامة.لوقاية النبااتت/ا قطريةاملنظمة ال/الدولية االتفاقية يفاملتعاقد 
)تتوّجه االسرتاتيجية إىل  8ا" أو "أوافق" على أغلبية األسئلة، ابستثناء السؤال رقم إجابة "أوافق متام  إمجالية، اختار اجمليبون 

تعليقات. كما  10توسط يف امل". وتلّقى كل سؤال على اإلطالقأصحاب املصلحة املناسبني(، حيث ورد رّدان "ال أوافق 
ا حول وضع اللمسات األخرية على االسرتاتيجية. وقّررت جمموعة مشاورات أكثر عمق  جراء إبا ا اهتمام  أبدى ستة عشر جميب  

املشاورات، وأوصت  كن هناك حاجة إلجراء املزيد منتالقوي، مل  تأييدإىل ال االرتكيز املعنية ابسرتاتيجية االتصاالت أنه نظر  



CPM 2023/18   حمدثة من جمموعات الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية املعنية ابالتصاالتمعلومات  
 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 12من  3الصفحة 

اعتماد  مبجرداملقرتحة اليت سيتم تشكيلها  نياملمارس مجاعة أساس ،تعزيز مشاركتهمبا الذين أبدوا اهتمام   ،اجمليبنييشّكل أبن 
 االسرتاتيجية.

النهج املبتكر الذي اعتمدته جمموعة الرتكيز املعنية ابالتصاالت إلجراء املشاورة مسح ابحلصول على تعقيبات من جمموعة إن و  [9]
واسعة من أصحاب املصلحة، ومن املكتب وجمموعة التخطيط االسرتاتيجي. ووضعت جمموعة الرتكيز اللمسات األخرية على 

 ملحٌق هبذه الوثيقة. واملوجزالواردة.  االسرتاتيجية آخذة  يف االعتبار التعليقات

، وتوّد التفاقية الدوليةاخلاصة اب واليتها الرئيسية يف بلورة اسرتاتيجية االتصاالتباملعنية ابالتصاالت جمموعة الرتكيز اضطلعت و  [10]
على املوظفني الذين  لدوليةا واملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت وشركاء االتفاقية املنظمات القطرية لوقاية النبااتتأن تشكر 

هبذه الوثيقة. كما توّد جمموعة الرتكيز أن  خّصصتهم كمسامهة عينية للسماح ببلورة االسرتاتيجية. وقائمة األعضاء ملحقةٌ 
يئة وجمموعة التخطيط االسرتاتيجي وأمانة االتفاقية الدولية على الفرصة املتاحة هلا لتبادل خربهتا يف هذه اهلتشكر مكتب 

 املساعي.

الوثيقة الكاملة لالسرتاتيجية كملحق ميكن االطالع على هبذه الوثيقة ومتاٌح بست لغات. و  السرتاتيجية ملحقٌ موجز ان ما أك [11]
 نكليزية فقط.لغة اإلابل وضةعر مهي ، و  CPM 2023/18_01 وثيقةمنفصل هبذه ال

 وإن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي: [12]

 ابلتقرير؛اإلحاطة علما   (1)

  ؛مبسامهة جمموعة الرتكيز املعنية ابالتصاالتاإلقرار و  (2)

 املعروضة يف  2030-2023للفرتة اخلاصة ابالتفاقية الدولية االتصاالت اعتماد اسرتاتيجية و  (3)
 . CPM 2023/18_01 الوثيقة

 

 
 



CPM 2023/18  امللحق األول: موجز عن اسرتاتيجية االتصاالت  
 

 12من  4الصفحة   االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 2030-2023 اسرتاتيجية االتصاالت اخلاصة ابالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت للفرتة :موجز: 1امللحق 

طريق ألمانة االتفاقية خارطة  2030-2023اسرتاتيجية االتصاالت اخلاصة ابالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت للفرتة ل تشكّ  [1]
ابالتصاالت، هج واألنشطة اخلاصة للتخطيط االسرتاتيجي للنُ الدولية وأصحاب املصلحة الرئيسني املعنيني هبا. وهي مصّممة 

 .2030-2020 الدولية لوقاية النبااتتوتدعم حتقيق األهداف االسرتاتيجية يف اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية 
 أهداف االتصاالت

 توفري املعلومات -1

االتفاقية الدولية واجلمهور  جمتمعتية وآاثرها يف صفوف محاية الصحة النباتية واملوارد النبامهية أبرفع مستوى الوعي العاملي  [2]
 األوسع.

 التعبئة واملشاركة -2

يف ذلك الصناعة  ، مباكاء اخلارجيني لالتفاقية الدوليةإنشاء هيكل للتعاون والعمل مع املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت والشر  [3]
االتصاالت اإلقليمية ملنظمة األغذية والزراعة وشعبة اإلنتاج النبايت ووقاية كادميية واملنظمات الدولية، فضال  عن ألواألوساط ا

 النبااتت يف املنظمة.

يف الدولية التفاقية لواإلقليمية لوقاية النبااتت لدعم األنشطة الرئيسية قطرية بني املنظمات ال نشطالتعاون بشكل  -
 والتعاون الدويل. تواالتصاالوضع املعايري، والتنفيذ وبناء القدرات،  تجماال

 .الدولية العالمة التجارية لالتفاقيةإنشاء و  الدولية تعزيز إبراز العمل الرئيسي والفريد الذي تقوم به االتفاقية -
 حشد الدعم )املوارد الفنية، البشرية و/أو املالية( لتحقيق األهداف االسرتاتيجية لالتفاقية الدولية. -
ارجيني، مبا يف ذلك الصناعة، واملنظمات غري اخلصلحة املتعزيز مشاركة االتفاقية الدولية والدعم الوارد من أصحاب  -

 احلكومية واجملتمع املدين واجملموعات األكادميية.
 الدعوة -3

 .ليةاألهداف االسرتاتيجية لالتفاقية الدو هتيئة بيئة مؤاتية لألطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة لدعم  [4]

، 13، و12، و8، و2، و1من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة )امسة الرتويج للروابط احل -
 (.17و 15و
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 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 12من  5الصفحة 

 وأصحاب املصلحة اهرياجلم

 

 

 

األطراف املتعاقدة

املنظمات القطرية 
لوقاية النبااتت

املنظمات اإلقليمية 
لوقاية النبااتت

اجلهات املاحنة

أمانة االتفاقية الدولية-1
يئةاهلمكتب 

جمموعة التخطيط االسرتاتيجي
نة وضع املعايريجل

نة التنفيذ وتنمية القدراتجل
جمموعات عمل اخلرباء، اللجان الفنية، فرق املهام، 

اجملموعات التوجيهية وجمموعات الرتكيز
(ظمات الدوليةالصناعة، األوساط األكادميية، املن)الشركاء اخلارجيون لالتفاقية الدولية 

منظمة األغذية والزراعة

الصناعة-1
التجار

اجلمعيات الصناعية ومجعيات مؤسسات األعمال الزراعية
منتجو ومصّدرو النبااتت واملنتجات النباتية

شركات النقل والشحن
اخلدمات الربيدية

مقّدمو خدمات التجارة اإللكرتونية

توفري املعلومات
الرفيع املستوى، واإلعالم املتخصصاجلمهور العام، اإلعالم / اجملتمع املدين

املزارعون

التشاور
منظمة التجارة العاملية، هيئة الدستور الغذائي، املنظمة)األوساط األكادميية، مؤسسات البحث، املنظمات الدولية ذات الصلة 

(العاملية لصحة احليوان
احدة ملنظمة األغذية والزراعةو حة صجمموعة العمل الفنية املعنية بنهج 

الدعوة-1
صانعو السياسات والقرارات، املدراء العامون، اهليئات احلكومية، الوزراء، الربملانيون، رؤساء الدول-2

 أصحاب املصلحة الداخليون/اجلماهري

التعبئة 
 واملشاركة

 أصحاب املصلحة اخلارجيون/اجلماهري
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 12من  6الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 القيمة عرض

االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت هي االتفاقية الوحيدة اليت تشّجع على وقاية النبااتت واملوارد النباتية من اآلفات.  (1)
(، وصادق عليها 1952عام  اعتمادهاا )مّت عام   70 سارية منذ املعاهدة املتعددة األطراف امللزمة قانوان  أن هذه  كما
 ا.ا متعاقد  طرف   184

االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت هي االتفاقية الوحيدة املعنية ابلصحة النباتية اليت جتمع منظمات من حول العامل، و  (2)
 .ارة العاملية بشأن تطبيق تدابري الصحة والصحة النباتيةاتفاق منظمة التجويقّر هبا 

عود االتفاقية الدولية يف جمال وضع وتنفيذ معايري وبرامج هتدف إىل احلّد من دخول وانتشار آفات يتمع إن عمل جمو  (3)
 والنمو االقتصادي والبيئة. من آاثرها على األمن الغذائي والتجارةتقليل المجيع البلدان من خالل ابلفائدة على 

برانمج عمل االتفاقية الدولية عمل منظمة األغذية والزراعة من خالل املواءمة بني أطرمها االسرتاتيجية، وإعطاء يكّمل و  (4)
األهداف  ج مبتكرة يف جمال وقاية النبااتت. كما أنأدوات ونُ طبيق القدرة على بلورة وتالدولية االتفاقية  جمتمع

فق مع اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة املشرتكة، تتّ الدولية ة لالتفاقية االسرتاتيجي
واهلدف  ،االستهالك واإلنتاج املستدامان -12القضاء على اجلوع، واهلدف االسرتاتيجي  -2أي اهلدف االسرتاتيجي 

تمع جملالعمل الالئق والنمو االقتصادي. وهذا يتيح  -8العمل املناخي، واهلدف االسرتاتيجي  -13االسرتاتيجي 
 االتفاقية الدولية تعزيز الشراكات والشبكات والتأثري من خالل منظمة األغذية والزراعة.
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 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 12من  7الصفحة 

 الرسائل الرئيسية

 اجلمهور املستهدف/اجلماهري املستهدفة 
 

 لألمم املتحدة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة اساسيً مًرا أالنباتية أاية الصحة تعترب وق -1
واملوارد النباتية يف حتقيق األمن الغذائي للجميع، والقضاء  السياسات واإلجراءات احلكومية اليت توفر الوقاية للنبااتتتساعد 

 من أهداف التنمية املستدامة( 1من أهداف التنمية املستدامة( واحلد من الفقر )اهلدف  2على اجلوع وسوء التغذية )اهلدف 
يتم البيئة. ومن خالل نج صحة واحدة، سالمة واحليوان و  الصحة اإلمجالية لإلنسانضمان يف  اوتساهم الصحة النباتية أيض  

ا، سيما البيئة األوسع نطاق  سالمة انت املستأنسة والربية و اجلهود الرامية إىل محاية صحة البشر واحليوايف وقاية النبااتت  مجد
 بعض.عتمد على بعضها الوتارتباط ا وثيق ا مرتابطة ا أنو 

 مجيع اجلماهري 
 

 وقاية الصحة النباتية يف محاية البيئةتساعد  -2
يتعنّي على صانعي و طرق املراعية للبيئة مثل اإلدارة املتكاملة لآلفات، اللدى مكافحة اآلفات، اعتماد ، يتعنّي على املزارعني

 السياسات التشجيع على استخدامها.

 مجيع اجلماهري 
 

 وقاية الصحة النباتية يف التكي ف مع اآلاثر املدم رة لتغري املناختساعد  -3
انتشار اآلفات النباتية. وميكن أن تؤثر خماطر اآلفات القصوى من املناخية من املرّجح أن يزيد االحتباس احلراري والتغريات 

املتزايدة على األمن الغذائي وسبل كسب العيش، وأن تساهم يف األزمات االقتصادية واهلجرة القسرية والنزاعات. وابلتايل، 
، ويف احلفاظ على التنوّع  الوقاية من دخول وانتشار آفات ضارةيفة للصحة النباتية يساعد البلدان فإن تنفيذ املعايري الدولي

املناخ  ا يف حتسني قدرة النبااتت على الصمود والتكّيف مع آاثر تغرّي البيولوجي. ويساعد صون التنوّع البيولوجي أيض  
 الصحة النباتية. على

 مجيع اجلماهري 
 

واملنتجات النباتية واملواد اخلاضعة  ن خالل التجارة اآلمنة ابلنبااتتمها وانتشار ميكن منع دخول اآلفات النباتية  -4
 للوائح 

 لتجارة آمنةإىل جعل االمتثال للمعايري الدولية للصحة النباتية يؤدي ا1-4 
أن تزيد من خطر للتجارة ميكن ولكن ة على التجارة ابلنبااتت واملوارد النباتية للحفاظ على اقتصاداهتا. يدتعتمد بلدان عد

البيولوجي. ولكي تكون التجارة آمنة، من املهم تنفيذ  عا ابلنبااتت والتنوّ خطري  ا لحق ضرر  تُ  انتشار اآلفات النباتية، وأن
رعاية أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت. فهذا يقّلص حتت املعايري الدولية للصحة النباتية، كاليت يتّم وضعها  املواصفات أو

ا الوقاية يض  أاالقتصادات والبيئة. وجيعل من األسهل على ى صحة اإلنسان و اثر السلبية لآلفات ومبيدات اآلفات علمن اآل
ومكافحتها من دون إقامة حواجز غري ضرورية أمام التجارة. كما أن االمتثال للمعايري الدولية للصحة  اآلفاتمن انتشار 

 ل الالئق والنمو االقتصادي.من أهداف التنمية املستدامة اخلاص ابلعم 8النباتية حيّفز التجارة، وحتقيق اهلدف 

 األطراف املتعاقدة -1
 املنظمات القطرية لوقاية النبااتت -2
 املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت -3
 اجلهات املاحنة -4
 الصناعة -5
املزارعون )أصحاب احليازات الصغرية  -6

 واملؤسسات(
 

 نباتية من خارج البالدالنتجات املنبااتت و الجلب عند  ينبغي توخي احلذر 4-2
تلبية هذه املنتجات ملتطلبات الصحة على ا دائم  احلرص السفر و  من نبااتت أو منتجات نباتية راحضإعند ينبغي توخي احلذر 

ا ابألمن الغذائي الوطين ا خطري  هذا يساعد على احلد من انتشار اآلفات واألمراض النباتية اليت ميكن أن تلحق ضرر  فالنباتية. 
اخلدمات من خالل أو  ومنتجات نباتية عن طريق اإلنرتنتطلب نبااتت  عندكما ينبغي توخي احليطة والبيئة واالقتصادات.  

 بسهولة إجراءات الرقابة العاديَّة للصحة النباتية. ىأن تتخططرود الربيدية، حيث ميكن لل

 اجلماهريمجيع 

 ذات الصلة والبحوث والتوعية يةلنباتاقدرات الصحة نمية االستثمار يف تينبغي  -5
الصحة النباتية عود ابلفائدة على ال يألنه ا ا سليم  ا حكومي  استثمار   املنظمات القطرية لوقاية النبااتتل االستثمار يف عمل يشكّ 

 .يف ناية املطاف واالقتصاداتة والبيئ البشرصحة لى عا أيض  بل فحسب، 

 اجلهات املاحنة -1
 صانعو السياسات والقرارات -2
 املدراء الوطنيون -3
 اهليئات احلكومية -4
 اءزر الو  -5
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 12من  8الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

مردود ل البحوث والتوعية املتصلة ابلصحة النباتية استثمارات جيدة ألن املمارسات والتكنولوجيات املبتكرة تؤدي إىل وتشكّ 
 وبيئة أكثر سالمة.األمن الغذائي التقليل من خسائر احملاصيل والتجارة واهلدر من األغذية، وإىل زًيدة وإىل أفضل، 

لصحة النباتية بوصفها مهنة  متنّوعة وجمزية ابلنسبة إىل الشباب، ويج لرت الة النباتية جمموعة مهارات يف جمال الصحتوافر تطلب يو 
 واالستثمار يف الفنيني الشباب يف جمال الصحة النباتية.

 الربملانيون -6
 رؤساء الدول -7
 األكادميية/ البحوثوساط ألا -8

 واالستجابة لوقاية النبااتت والصحة النباتية تعزيز رصد اآلفات ونظم اإلنذار املبكرينبغي  -6
الزراعيني وظفني وتلقي معلومات اإلنذار املبكر عن التهديدات املستجدة احلكومات وامل بشكل منتظم رصد النبااتت يساعد

 للحفاظ على صحة النبااتت.حامسة واملزارعني يف اختاذ تدابري وقائية وتكيفية 
قرارات سليمة ذ ااختواإلنذار املبكر واالستجابة  ات مّمن يستخدمون نظم رصد اآلفاتالسياسات واحلكوم يصانعلوميكن 

 .مدمرة وأأن تكون مكلفة  فات اليت ميكنمن آاثر اآلالتقليل فات جديدة أو مستجدة، و مواجهة آلدى 
 

 األطراف املتعاقدة -1
 املنظمات القطرية لوقاية النبااتت -2
 املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت -3
 اجلهات املاحنة -4
 والقرارات السياسات صانعو -5
 املدراء الوطنيون -6
 اهليئات احلكومية -7
 الوزراء -8
 الربملانيون -9

 رؤساء الدول -10

 ألرواح وسبل كسب العيش والبيئة واالقتصاداتاحلماية الصحة النباتية االستثمار يف برامج ومبادرات ينبغي  -7
الوطين أو اإلقليمي يساعد احلكومات  وأإن استثمارات اجلهات املاحنة والقطاع اخلاص يف املبادرات على املستوى العاملي 

البيولوجي، ومحاية  عومحاية البيئة والتنوّ ا، ل كسب العيش للفئات السكانية األكثر ضعف  بتوفري األغذية للسكان، وأتمني س يف
 االقتصادات من خالل التجارة اآلمنة ابلنبااتت واملنتجات النباتية.

 
 

 اجلهات املاحنة -1
 املدراء الوطنيون -2
 اهليئات احلكومية -3
 الوزراء -4
 الربملانيون -5
 رؤساء الدول -6

 القنوات

 الفرص الرقمية

جمموعة واسعة من موارد الصحة النباتية  توفر -أو املوقع الشبكي لالتفاقية الدولية  - البوابة الدولية للصحة النباتية -
 اليت ال يوفّرها كيان آخر أو منصة إلكرتونية أخرى

إبقاء أصحاب املصلحة على اطالع إىل  تؤدي – الرسالة اإلخبارية الشهرية لالتفاقية الدولية واشرتاكات أخرى -
 على آخر املعلومات

ميكن استخدامها بشكل متني لنقل املعلومات وإشراك  -وسائل التواصل االجتماعي اخلاصة ابالتفاقية الدولية  -
 .املتابعني احلاليني واحملتملني

فرادى أصحاب رسائل الربيد اإللكرتوين االسرتاتيجية واملستهدفة لميكن استخدام  – الربيد/الربيد اإللكرتوين املباشر -
، مثل اجلهات املاحنة وصانعي القرارات، من أجل إلقاء الضوء على بعض منتجات، أو أحداث أو قضاًي املصلحة

 إىل حمادثة أو نقاش عاملي حول قضية حمدّدة. االتفاقية الدولية، أو اختاذ إجراءات فورية مثل االنضمام 
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 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 12من  9الصفحة 

 )الداخلية واخلارجية( األحداث

 االتفاقية الدولية تعزيز االتصاالت والدعوة من خالل األحداث التالية: جمتمعيتعنّي على  [5]

 لهيئة لالدورات السنوية  -
العمل اإلقليمية السنوية املشرتكة بني االتفاقية الدولية واملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت حول املعايري الدولية  حلقات -

 لتدابري الصحة النباتية
 مايو/أًير( 12اتية )اليوم الدويل للصحة النب -
 املؤمتر الدويل للصحة النباتية -
  التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغرّي املناخمؤمترات األطراف  -
 مؤمترات األطراف التفاقية األمم املتحدة بشأن التنوّع البيولوجي -
 العاملياألغذية اليوم  -
 واملهدر من األغذيةاليوم الدويل للتوعية ابلفاقد  -
 اجلمعية العامة لألمم املتحدةدورات  -
 اجتماعات املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس -
 منتدى املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس -
 تدابري الصحة والصحة النباتيةنة أحداث جل -
 حداث الرئيسية ملنظمة التجارة العاملية واملنظمة العاملية لصحة احليوان والدستور الغذائي ألا -

 اإلعالم وسائل

 واملتخصصة )املطبوعات/املواقع الشبكية العلمية واخلاصة ابلتجارة(عامة وسائل اإلعالم ال -

 الدولية واإلقليمية والوطنية -
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 12من  10الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 إدارة االسرتاتيجية

 التنفيذ
. وسيتوىّل إدارة االتصاالت هاضعيتم و خالل خطة اتصاالت سنوية سورصدها وتقييمها من  يتّم تنفيذ اسرتاتيجية االتصاالتس [6]

، والذي يتمثل دوره يف توجيه عملية تنفيذ خطة االتصاالت الدولية رئيس الفريق املعين ابلتكامل والدعم التابع ألمانة االتفاقية
يقوم رئيس الفريق ابلعمل مع الفرق اإلقليمية املعنية لى املستوى الداخلي ومع الشركاء اإلقليميني. وسنسيق عوقيادة الت

 ع الشركاء الرئيسيني، مثل املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت.ابالتصاالت يف املنظمة وم

 املوارد

متخصصني يف  إلمجالية ألمانة االتفاقية الدولية حبيث تضّم فريق االتصاالت )ثالثةاسيتّم ختصيص املوارد من امليزانية  [7]
مثل اليوم الدويل للصحة النباتية(. وسيكون من  ،استشاريني لدعم األحداث الرئيسيةخرباء االتصاالت بدوام كامل وثالثة 

خاصة الضروري أتمني املزيد من التمويل للموارد البشرية والنفقات التشغيلية، حسب األنشطة املقررة كل عام، مثل إنتاج مواد 
من وكالة خارجية دعم الا للحصول على دعوة، وتنظيم األحداث واحلمالت، إخل. وستكون املوارد ضرورية أيض  التصاالت و ابال

من مكتب االتصاالت يف ألمانة االتفاقية الدولية )ابستثناء الدعم الروتيين املقدم  يمن أجل املساعدة يف التواصل اإلعالم
 املنظمة(.

 ةالزمني املدة

السرتاتيجي لالتفاقية دة مثاين سنوات، ابلتزامن مع تنفيذ اإلطار املالتفاقية الدولية اخلاصة ابسيتم تنفيذ اسرتاتيجية االتصاالت  [8]
التفاقية تلك اخلاصة ابملنظمة و اخلاصة ابا مع اسرتاتيجية االتصاالت شي  ااتصاالت سنوية مت. وسيتم إعداد خطة 2020-2030

 الدولية.

 التأثري

االتصاالت من خالل حتليالت دورية، ابالستناد إىل مصفوفة اإلطار املنطقي خلطة االتصاالت السنوية.  ريسيتم قياس أتث
يتم إعداد إطار الرصد ما سوستوضع مؤشرات أساسية بعد العام األول من اإلبالغ، وستوضع توقعات بشأن النتائج. ك

.االتصاالت يف املنظمة والتقييم بدعم من مكتب
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 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 12من  11الصفحة 

 لهيئة لالتابعة املعنية ابالتصاالت ء وجمموعة الرتكيز األعضا -2امللحق 
 لتمثيلا   االسم والدور واملنظمة  
 Lihong ZHU   ةالسيد  1

 حافظة يف االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ةمدير 
 وزارة الصناعات األّولية يف نيوزيلندا

 لهيئةل، جمموعة الرتكيز املعنية ابالتصاالت التابعة ةرئيس

   نيوزيلندا 
 

 James STAPLETON  لسيدا 2

  ةالعام ةوعيترئيس االتصاالت وال
 يف ليما، بريو اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولّية

 لهيئةلجمموعة الرتكيز املعنية ابالتصاالت التابعة ، رئيس انئب

  االستشارية للبحوث الزراعية الدولّية اجلماعة
  

 Gabrielle VIVIAN-SMITH السيدة    3

 واملياه والبيئة، كانربا، أسرتاليا وزارة الزراعةموظفي وقاية النبااتت،  ةكبري 

 أسرتاليا 

  د إسالم فرحات أبو العالسيلا 4

 منظمة األغذية والزراعةيف مشرف على حتليل خماطر اآلفات، مستشار دويل 
 اإلدارة املركزية للحجر النبايت

 واستصالح األراضيوزارة الزراعة 
 العربية مصرمجهورية القاهرة، 

 العربية مصرمجهورية 

 Denise MARTINEZ-BRETO السيدة   5

 سؤولة عن اإلعالم واالتصاالتوظفة مم
 مكتب االتصاالت يف املنظمة

  منظمة األغذية والزراعة

  منظمة األغذية والزراعة
 

 Katy LEE السيدة 6

 املؤسسة احملدودة الدولية للحوارات الزراعية ةمدير 
 شيشري، اململكة املتحدة

 أمانة التحالف الدويل لتجارة احلبوب
 جنيف، سويسرا

 (IGTC) التحالف الدويل لتجارة احلبوب

 Hector MALAIDZA سيدلا 7

 مسؤول عن االتصاالت، نشر التكنولوجياموظف 
 مسؤول عن البحوث الزراعيةموظف 

  خدمات البحوث الزراعيةإدارة 

 مالوي

 Ifi CHAFY    السيدة 8

 االتصاالت ةمدير 
 الوكالة الكندية لفحص األغذية

  الشمالية  أمريكا 

  مكي شويباين  السيد   9
 مدير تنفيذي

 منظمة وقاية النبااتت يف الشرق األدىن

 األدىن ومشال أفريقيا الشرق  
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 12من  12الصفحة   االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 Lucy CARSON-TAYLOR السيدة 10

 UK APHA/ DEFRA العمل يف جمال الصحة النباتية،ة مدير 
  اململكة املتحدة

 اململكة املتحدة
 

 Martin SIAZEMO  سيدلا 11

 الصحة النباتية ورئيس االتصاالت،جمال كبري املفتشني يف 
 احلجر النبايت والصحة النباتية قسموزارة الزراعة، 

  زامبيا

 زامبيا
 

 Fuxiang WANG سيدلا    12

 انئب املدير العام، املركز الوطين لإلرشاد واخلدمات الفنية الزراعية 
 وزارة الزراعة

  بيجني، الصني

 مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية
   آسيا

  ية النبااتتاأمانة االتفاقية الدولية لوق   

 Arop Deng  سيدلا

 رئيس الفريق املعين ابلتكامل والدعم
 Mutya Frio السيدة

 يف االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، جمموعة الرتكيز املعنية ابالتصاالت( مسؤولةمتخصصة يف االتصاالت )

 
 Maki Iizuka السيدة

 جمموعة الرتكيز املعنية ابالتصاالت دعم

 
 Zdravka Dimitrova السيدة

 يف جمال اإلعالم ةأخصائي

 
 Riccardo Mazzuchelli سيدلا  

 اإلعالم أخصائي يف جمال

 
Sara Giuliani 

 أخصائية يف جمال اإلعالم

 
 مهاب األعور لسيدا

 أخصائي يف جمال اإلعالم

 


