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 النباتية الصحة تدابري هيئة

 الدورة اخلامسة عشرة

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

اختصاصات جمموعة تركيز اتبعة هليئة تدابري الصحة النباتية  -تقرير جمموعة التخطيط االسرتاتيجي
 معنية ابالتصاالت

 من جدول األعمال 3-8البند 

 واجملموعة املعنية ابلتخطيط االسرتاتيجي االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتمن إعداد أمانة 

 معلومات أساسية -أوالً 

، اعتمدت هيئة تدابري الصـــــحة النباتية (اهليئة) اســـــرتاتيجية االتصـــــاالت اخلاصـــــة ابالتفاقية الدولية 2012يف عام  -1
اجملموعة املعنية ابلتخطيط االســـــــــرتاتيجي التابعة للهيئة يف فرصـــــــــة . مث نظرت 2018-2013لوقاية النبااتت اخلاصـــــــــة للفرتة 

ق ومّتســـق وفّعال  جتديد هذه االســـرتاتيجية، واعتربت أنّه من الضـــروري حتديثها وجتديدها من أجل مواصـــلة اتّباع �ج منســـّ
 .يف جمال االتصاالت اليت تقوم هبا االتفاقية الدولية

عنية ابلتخطيط االســـرتاتيجي ابلشـــروع يف عملية بلورة اســـرتاتيجية اتصـــاالت ، أوصـــت اجملموعة امل2019ويف عام  -2
، وخباصــــــة من أجل النظر يف الدروس املســــــتفادة من إحياء 2020جديدة لالتفاقية الدولية خالل اجتماع اجملموعة يف عام 

 .السنة الدولية للصحة النباتية (السنة الدولية)

 19-ت يكتســي أمهية أكرب يف ضــوء التجارب املكتســبة يف ســياق جائحة كوفيدوقد ابت جتديد اســرتاتيجية االتصــاال -3
 .اليت كان هلا أتثري عميق يف العديد من اجملاالت، مبا يف ذلك االتصاالت

بوضع اسرتاتيجية قضي ي، أقّرت اجملموعة املعنية ابلتخطيط االسرتاتيجي اقرتاًحا 2020ويف أكتوبر/ تشرين األول  -4
. 2030-2020جديدة لالتصـــــاالت اخلاصـــــة ابالتفاقية الدولية، تتماشـــــى مع اإلطار االســـــرتاتيجي لالتفاقية الدولية للفرتة 

اتبعة هلا لتكون مسـؤولة عن صـياغة وأوصـت كذلك هذه اجملموعة أبن تقوم اهليئة إبنشـاء جمموعة تركيز معنية ابالتصـاالت 
 .) ودعم تنفيذها2030-2022اسرتاتيجية االتصاالت اجلديدة اخلاصة ابالتفاقية الدولية (
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 الغرض - اثنًيا

) 2018-2013ستستعرض جمموعة الرتكيز املعنية ابالتصاالت اسرتاتيجية االتصاالت اخلاصة ابالتفاقية الدولية ( -5
مواصــــــــــــلة التوعية أبمهية الصـــــــــــّحة  غيةب 2030-2020من أجل مواءمتها مع اإلطار االســــــــــــرتاتيجي لالتفاقية الدولية للفرتة 

، والقيام مبا يّتصـــــــل بذلك من أنشــــــطة فحســـــــب النباتية ودور االتفاقية الدولية الذي ال يقتصـــــــر على إحياء الســـــــنة الدولية
 .الدعوة

 العضوية - اثلثًا

الرتكيز من اثين عشر عضًوا كحّد أقصى يتمّتعون ابملهارات واخلربات الالزمة يف جمال االتصاالت تتأّلف جمموعة  -6
واملعارف املتصــــــلة ابالتفاقية الدولية فضــــــالً عن األنشــــــطة ذات الصــــــلة اليت تضــــــطلع هبا مجاعة االتفاقية الدولية. وســــــيقوم 

اة التوازن بني املهارات والتجارب املطلوبة، والتوازن بني اجلنســـــني مكتب اهليئة، ابلتشــــــاور مع أمانة االتفاقية الدولية، ومبراع
 .والتمثيل اجلغرايف، ابختيار األعضاء وتعيينهم

 الوظائف - رابًعا

 تتمّثل املهام الرئيسية جملموعة الرتكيز يف ما يلي:ف و س -7

) اليت 2030-2022الدولية (توفري التوجيهات وقيادة عملية وضـــع اســـرتاتيجية االتصـــاالت اخلاصـــة ابالتفاقية  )1(
) العتمادها، مبا يف ذلك من 2022ســـــــُتعرض على اهليئة يف دورهتا الســـــــادســـــــة عشـــــــرة (املزمع عقدها يف عام 

خالل حتديد أهداف االتصـــــاالت، واجلمهور املســـــتهدف، والرســـــائل الرئيســـــية، والقنوات واألدوات، واملوارد، 
 ومؤشرات األداء الرئيسية؛

 ية االتصاالت على املستو�ت العاملية واإلقليمية والوطنية؛دعم تنفيذ اسرتاتيجو  )2(
لتوعية اجلماهري املســتهدفة املختارة مبا يشــمل أصــحاب  وتنفيذها حبســب االقتضــاء ،واقرتاح مبادرات ومحالت )3(

املصــــــــلحة على الصــــــــعيدين الداخلي واخلارجي واجلمهور العام، بشــــــــأن الصــــــــحة النباتية وعمل أمانة االتفاقية 
 ، والقيام أبنشطة الدعوة ذات الصلة؛الدولية

التــأكـد من مشـــــــــــــــــاركـة األطراف املتعــاقـدة يف االتفــاقيــة الـدوليــة واملنظمــات اإلقليميــة لوقـايـة النبــااتت، وأمـانة و  )4(
االتفاقية الدولية، وممثلي الُشعب املعنية يف املنظمة، وسائر املنظمات الدولية، واجلهات املاحنة الرئيسية مشاركةً 

 مسامهتها يف التخطيط السرتاتيجية االتصاالت اخلاصة ابالتفاقية الدولية وتنفيذها؛ فاعلة لضمان
 حتديد املوارد الالزمة لتنفيذ اسرتاتيجية االتصاالت اخلاصة ابالتفاقية الدولية وطلب توفريها وحشدها؛و  )5(
 لرئيسية؛رصد تنفيذ اسرتاتيجية االتصاالت اخلاصة ابالتفاقية الدولية من خالل مؤشرات أدائها او  )6(
 أتدية مهام أخرى ذات الصلة حسب االقتضاء. )7(
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 العملية املّتبعة - خامًسا

. 2021ســـــــــيجري إنشـــــــــاء جمموعة الرتكيز بناء على قرار تتخذه اهليئة بشـــــــــأن هذا املوضـــــــــوع يف دورهتا يف عام  -8
لألطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية وســتُنشــر دعوة لتقدمي الرتشــيحات على املوقع اإللكرتوين لالتفاقية الدولية، تتيح 

لوقاية النبااتت تســـــــــــمية ممثليها ليكونوا أعضـــــــــــاء يف جمموعة الرتكيز. مثّ ســـــــــــيســـــــــــتعرض فريق إدارة أمانة االتفاقية الدولية 
الرتشــــيحات وســــيختار أعضــــاء فريق الرتكيز مبا يضــــمن املســــاواة بني اجلنســــني والتوازن اجلغرايف، وســــيعرض األمساء على 

 ب اهليئة إلقرارها.مكت

 التمويل - سادًسا

تكون املنظمة اليت توظف أحد املشـــــــاركني يف اجتماع االتفاقية الدولية مســـــــؤولة عن متويل تكاليف ســـــــفره وبدل  -9
إقامته. ويف حال مل يتمكن صـــــــاحب العمل من ختصـــــــيص أموال كافية هلذا الغرض، يشـــــــّجع املشـــــــاركون أوالً على التماس 

غري أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت. وجيوز للمشاركني، يف حال ابءت جهودهم املبذولة لتأمني  املساعدة من مصادر
غري أّن أي دعم املسـاعدة ابلفشـل، تقدمي طلبات املسـاعدة (لتسـديد تكاليف السـفر واإلقامة) من أمانة االتفاقية الدولية. 

التفاقية الدولية يف إمكانية تقدمي املساعدة املالية للمشاركني وفًقا ملعايري . وسوف تنظر أمانة ايكون رهًنا ابألموال املتاحةس
التمويل اخلاصــــــــــــــــة ابالتفاقية الدولية. وميكن االطالع على تفاصــــــــــــــــيل هذه املعايري على البوابة الدولية للصــــــــــــــــحة النباتية 

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

meetings-attend.( 

 املّدة - سابًعا

من أجل بلورة مســــــــودة اســــــــرتاتيجية  2021ســــــــيقوم املكتب إبنشــــــــاء جمموعة الرتكيز حبلول شــــــــهر يونيو/ حزيران  -10
). وســــــتظّل جمموعة الرتكيز فاعلة حىت انعقاد 2022االتصــــــاالت اجلديدة متهيًدا النعقاد الدورة الســــــادســــــة عشــــــرة للهيئة (

 الالحقة اليت قد يّتخذها املكتب بشأن متديد واليتها.)، رهًنا ابلقرارات 2021الدورة السابعة عشرة للهيئة (

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