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 (2023-2014التقارير الوطنية )خطة العمل المتصلة بالتزامات رفع  -11المرفق 
 

الكيانات الرائدة التي 
 تدعمها

 الميزانية التقديرية
 *)بالدوالر األمريكي( 

 مؤشرات األداء
الموعد 
 النهائي

 الرقم المهمة التقدم المحرز

 األمانة 

-موظف حالي من فئة ف
)مسؤؤؤؤعن  لن الاتاما   2

رفع الاقؤؤؤارال الوة( ؤؤؤة  
للى حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  األمؤؤؤانؤؤؤة 

 *لالتفاق ة

قؤالؤ ب ا ؤانؤا  مع تفؤا ؤؤؤؤؤؤ ؤ  
االتصؤؤؤؤؤؤا  االتا  االتصؤؤؤؤؤؤا  

 اللسم ة
مارس/آذا

 ر
 +2015 

 اساكملت/العم  جاٍر 
جهااات االتصاااااااا   ؤؤؤؤؤؤ ؤؤانؤؤة ا ؤؤانؤؤا  

 الرسمية
1- 

  
 

  
برنامج العمل المتعلق بالتزامات رفع 

 التقارير الوطنية
2- 

ت اا ل الصؤؤؤؤؤؤ ة  ئة  ه 
ت ؤؤؤةن األمؤؤؤانؤؤؤةن  (بؤؤؤا ل ا
المالمولة االساشاراة 

اؤؤؤااللاتامؤؤؤا  المع( ؤؤؤة 
قارال  قة الفع الا الماعل

 الوة( ة

-موظف حالي من فئة ف
للى البلنؤؤؤامل العؤؤؤا    4

 2-نمؤوظؤف مؤن فؤئؤؤؤة ف
)مسؤؤؤؤؤؤعن  لن الاتامؤؤا  
رفع الاقؤؤؤارال الوة( ؤؤؤة  
للى حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  األمؤؤؤانؤؤؤة 

 *لالتفاق ة

تم ملاجعؤؤؤة النؤؤؤامل العمؤؤؤ  
الؤؤمؤؤاؤؤعؤؤلؤؤت اؤؤؤالؤؤاؤؤتامؤؤؤا  رفؤؤع 

 الاقارال الوة( ة نإقلاره

مارس/آذا
 2016ر 

قؤؤم مؤؤت إلى الؤؤ نرب ال ؤؤا اؤؤة 
لشؤؤؤلب لت ئة ت اا ل الصؤؤؤ ة 

 ال(بات ة

نضؤؤؤع/ملاجعة  اة العم  الماصؤؤؤلة 
 االاتاما  رفع الاقارال الوة( ة

2-1 

المالمولؤؤؤة األمؤؤؤانؤؤؤةن 
االسؤؤؤؤؤاشؤؤؤؤؤاراة المع( ة 
اؤؤااللاتامؤؤا  الماعلقؤؤة 
 الفع الاقارال الوة( ة

-موظف حالي من فئة ف
للى البلنؤؤؤامل العؤؤؤا    4

 2-نمؤوظؤف مؤن فؤئؤؤؤة ف
)مسؤؤؤؤؤؤعن  لن الاتامؤؤا  
رفع الاقؤؤؤارال الوة( ؤؤؤة  
للى حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  األمؤؤؤانؤؤؤة 

 *لالتفاق ة

 اة لم  ماصؤؤؤؤلة االاتاما  
رفع الاقؤؤارال الوة( ؤؤة توافت 
لل تؤؤا ه ئؤؤة تؤؤ اا ل الصؤؤؤؤؤؤ ؤؤة 

 2019ال(بات ة في لام 

 ا(بغي اساكمالتا 2019+ 
علت  ا م ل عمؤؤؤ  ا ل مل ا النؤؤؤا تعؤؤؤ اؤؤؤ  
ع   قارال الوة( ة ا ما  رفع الا االاتا

 اساعلاض م(اصف الم ب  
2-1-1 

المالمولؤؤؤة األمؤؤؤانؤؤؤةن 
االسؤؤؤؤؤاشؤؤؤؤؤاراة المع( ة 
اؤؤااللاتامؤؤا  الماعلقؤؤة 
 الفع الاقارال الوة( ة

-موظف حالي من فئة ف
للى البلنؤؤؤامل العؤؤؤا    4

 2-نمؤوظؤف مؤن فؤئؤؤؤة ف
)مسؤؤؤؤؤؤعن  لن الاتامؤؤا  
رفع الاقؤؤؤارال الوة( ؤؤؤة  
للى حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  األمؤؤؤانؤؤؤة 

 *لالتفاق ة

تقؤؤؤ ام نة قؤؤؤة اشؤؤؤؤؤؤؤؤؤ    نر 
المالمولؤؤؤة االسؤؤؤؤؤؤاشؤؤؤؤؤؤؤؤاراؤؤؤة 
المساقبلي نتكوا(تا ننظائفتا، 
إلى ه ئة ت اا ل الص ة ال(بات ة 

 2018في لام 

 ا(بغي اساكمالتا 2018

ملاجعة لم  المالمولة االساشاراة 
 الماعلقؤؤة الفعالمع( ؤؤة اؤؤااللاتامؤؤا  

الاقارال الوة( ة نتق ام الاو ؤؤؤؤؤ ا  
اشؤؤؤؤ    نرها المسؤؤؤؤاقبلي، نتكوا(تا 

 ننظائفتا
 
 

2-1-2 

ت اا ل الصؤؤؤؤؤؤ ة  ئة  ه 
ت ؤؤؤةن األمؤؤؤانؤؤؤةن  (بؤؤؤا ل ا
المالمولة االساشاراة 
المع( ؤؤؤة اؤؤؤااللاتامؤؤؤا  

-موظف حالي من فئة ف
)مسؤؤؤؤعن  لن الاتاما   2

رفع الاقؤؤؤارال الوة( ؤؤؤة  

أه اف ناضؤ ة ا(بغي ت ق قتا 
ن ؤؤاؤؤوا  لؤؤلؤؤاؤؤقؤؤ ؤؤ ؤؤم تؤؤم ؤؤتؤؤل 
ال(الاحا  أن المشؤؤؤاض  ضؤؤؤمن 
االلاتامؤؤؤا  ااجمؤؤؤال ؤؤؤة للفع 

/أاؤؤار مؤؤااو
أن ما اع ه 
مؤؤؤؤن لؤؤؤؤام 

2016 

 ا(بغي اساكمالتا/العم  جارٍ 

نضؤؤؤع إةار للل ؤؤؤ  نالاق  م لتاا ب 
الق رب للى االسؤؤؤؤؤؤاالااة نالا سؤؤؤؤؤؤ ن 
المسؤؤؤؤؤؤامل لاللاتاما  الماعلقة الفع 

 الاقارال الوة( ة

2-2 
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الكيانات الرائدة التي 
 تدعمها

 الميزانية التقديرية
 *)بالدوالر األمريكي( 

 مؤشرات األداء
الموعد 
 النهائي

 الرقم المهمة التقدم المحرز

قارال  قة الفع الا الماعل
 الوة( ة

للى حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  األمؤؤؤانؤؤؤة 

لالتفاق ة
*

 

الاقؤؤؤارال الوة( ؤؤؤة نامكن أ  
تصلح لا س (تا أاضاً اال(سبة 
إلى جوانؤؤم م ؤؤ  ب إذا  لؤؤت 

 ال اجة

 األمانة

-موظف حالي من فئة ف
)مسؤؤؤؤعن  لن الاتاما   2

رفع الاقؤؤؤارال الوة( ؤؤؤة  
للى حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  األمؤؤؤانؤؤؤة 

 *لالتفاق ة

تق  م ناسؤؤؤؤؤؤالجال المعلوما  
من  نرا  الت ئة  بفي ض   نر

حو  ال(اؤؤائل ااجمؤؤال ؤؤة ل( ؤؤام 
ت(ف ذ االلاتاما  الخا ة الفع 

 الاقارال الوة( ة

مؤؤااو/أاؤؤار 
2016 

 ا(بغي اساكمالتا
نضؤؤع معاؤؤلا  لق اس نالال لمل ة 

 الا(ف ذ ضك   
2-3 

 -3 المصطلحات      

  فل األمانة 
ق م الالم إلى لال(ة المعاا ل 

 2015في لام 
مارس/آذا

 2015ر 
 اساكملت

الالؤؤؤم من لال(ؤؤؤة المعؤؤؤاا ل )الفلات 
الف(ي المع(ي اؤؤ ل ؤؤ  المصؤؤؤؤؤؤال ؤؤا   
اإاضؤؤال المصؤؤال ا  المسؤؤاخ مة في 
االتفؤؤؤاق ؤؤؤة لو ؤؤؤؤؤؤف الاتامؤؤؤا  رفع 

 الاقارال الوة( ة

3-1 

  فل األمانة 

تم تقؤؤؤ ام إجلا ا  الاتامؤؤؤا  
رفع الاقؤؤؤارال الوة( ؤؤؤة إلى 
ال نرب ال ا اة لشؤؤؤؤؤؤلب لت ئة 
ت اا ل الصؤؤؤ ة ال(بات ة في لام 

2016 

أالا /ن سا
  2016 

 اساكملت
االتفاق للى المصؤؤال ا  الاي ا(بغي 
اسؤؤؤؤؤؤاخؤؤؤ امتؤؤؤا في تصؤؤؤؤؤؤ( ف مخالف 

 الاتاما  رفع الاقارال الوة( ة 
3-2 

     
التزاماااات رفع التقاااارير تفساااااايرات 

 الوطنية
4- 

 األمانة 

-موظف حالي من فئة ف
للى البلنؤؤؤامل العؤؤؤا    4

 2-نمؤوظؤف مؤن فؤئؤؤؤة ف
)مسؤؤؤؤؤؤعن  لن الاتامؤؤا  
رفع الاقؤؤؤارال الوة( ؤؤؤة  
للى حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  األمؤؤؤانؤؤؤة 

 *لالتفاق ة

تم تقؤؤؤ ام إجلا ا  الاتامؤؤؤا  
رفع الاقؤؤؤارال الوة( ؤؤؤة إلى 
ال نرب ال ا اة لشؤؤؤؤؤؤلب لت ئة 
ت اا ل الصؤؤؤ ة ال(بات ة في لام 

2016 

أالا /ن سا
  2016 

 اساكملت

نضؤؤؤؤؤؤع نة قؤؤؤة/نةؤؤؤائت لت ئؤؤؤة تؤؤؤ اا ل 
الصؤؤؤؤ ة ال(بات ة اشؤؤؤؤ   إجلا ا  رفع 
الاقارال، ناالسؤؤؤؤؤؤاضؤؤؤؤؤؤافة للى موقع 
البوااؤؤة الؤؤ نل ؤؤة للصؤؤؤؤؤؤ ؤؤة ال(بؤؤات ؤؤة، 
ناخا ؤؤؤؤؤؤة اااالآل لن اتفا د توح   
ت اا ل الصؤؤؤؤؤؤ ة  ئة  جم ع قلارا  ه 
 ال(بات ة الماعلقة ااق  م األةل نالاتاما 

 صرفع الاقارال الوة( ة، ناشؤؤؤك   ا
 الا(اقضا د 

4-1 

 -5 األدلة    األ لة ماوفلب في جم ع اللغا    
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Page 3 of 194 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

الكيانات الرائدة التي 
 تدعمها

 الميزانية التقديرية
 *)بالدوالر األمريكي( 

 مؤشرات األداء
الموعد 
 النهائي

 الرقم المهمة التقدم المحرز

 األمانة 

-موظف حالي من فئة ف
)مسؤؤؤؤعن  لن الاتاما   2

رفع الاقؤؤؤارال الوة( ؤؤؤة  
للى حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  األمؤؤؤانؤؤؤة 

 *لالتفاق ة

أمت ح  ل ؤؤ  رئ ا الا لال في 
 2015فبلاال/اباة 

مارس/آذا
 2015ر 

اسؤؤؤؤؤاكملت في فبلاال/اؤؤؤؤؤباة 
، نلكن سؤؤؤؤؤؤ ام ت ؤؤ ا تؤؤا 2015

ل(  الضؤؤؤلنربد ال ل   ماوفل 
 لغا  للم( مة  5في 

ت(ق ح  ل ؤؤؤ  الاتامؤؤؤا  رفع الاقؤؤؤارال 
 الوة( ة

5-1 

  
الموا  الاؤؤؤ راب ؤؤؤة نالؤؤؤ نرا  

 المااحة 
 6 التدريب  

المالمولؤؤؤة األمؤؤؤانؤؤؤةن 
االسؤؤؤؤؤاشؤؤؤؤؤاراة المع( ة 
اؤؤااللاتامؤؤا  الماعلقؤؤة 
 الفع الاقارال الوة( ة

-فئة فموظف حالي من 
)مسؤؤؤؤعن  لن الاتاما   2

رفع الاقؤؤؤارال الوة( ؤؤؤة  
للى حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  األمؤؤؤانؤؤؤة 

 *لالتفاق ة

نشؤؤلا  ت  اا الاتاما  رفع 
الاقؤؤؤارال الوة( ؤؤؤة اصؤؤؤؤؤؤورب 
اؤؤؤؤؤؤتلاة، مع أ بار الاتاما  
رفع الاقؤؤارال الوة( ؤؤة نموا  

 ت(م ة الق را  

أالا /ن سا
  2016 

 اساكملت/جار العم  لل تا
 ؤؤؤؤؤؤؤ ر  نشؤؤؤؤؤؤلب ت ؤؤ اؤؤا 
الؤاؤتامؤؤؤا  رفؤع الؤاؤقؤؤؤاراؤل 
الوة( ة اصورب اتلاة م(ذ 

ن 2014أضاوال/تشؤؤلان األن  
ب   ما ق ا رام ل ل ا  ال نتم إ
ال نرب العااؤؤؤؤلب للت ئةن نتم 
إل ا  تملان اللاتاما  رفع 
الاقؤؤؤارال الوة( ؤؤؤة ل لقؤؤؤا  
العم  ااقل م ة لالتفاق ة لعام 

2016 

الؤؤاؤؤؤ راؤؤؤمأ تؤؤاؤؤواؤؤل أ نا  نمؤؤوا  
 اب ة، اما في ذلك الاعلم االكالننيت ر

6-1 

المالمولؤؤؤة األمؤؤؤانؤؤؤةن 
االسؤؤؤؤؤاشؤؤؤؤؤاراة المع( ة 
اؤؤااللاتامؤؤا  الماعلقؤؤة 
الفع الاقارال الوة( ةن 
مؤؤكؤؤاؤؤبؤؤي الؤؤمؤؤ(ؤؤ ؤؤمؤؤؤة 
ااقؤؤلؤؤ ؤؤمؤؤي نااقؤؤلؤؤ ؤؤمؤؤي 

 الفللي ألفلاق ا

  نالر أملاكي 40 000

نضؤع نح ب للاعلم االكالنني 
اشؤؤؤؤؤ   الاتاما  رفع الاقارال 
الوة( ة من  ال  الصؤؤؤؤؤؤ( نق 
االسؤؤائماني للاضؤؤامن من أج  

 ج(و  أفلاق ا 

 ا(بغي اساكمالتا 2018
اساكما  الا رام اش   الاتاما  رفع 
الؤؤاؤؤقؤؤؤاراؤؤل الؤؤوةؤؤ(ؤؤ ؤؤؤةأ أ نا  نمؤؤوا  

 الا رام
6-2 

 -7 رسائل تذكيرية     

 األمانة 

-حالي من فئة فموظف 
)مسؤؤؤؤعن  لن الاتاما   2

رفع الاقؤؤؤارال الوة( ؤؤؤة  
للى حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  األمؤؤؤانؤؤؤة 

 لالتفاق ة*

أمرسؤؤؤؤؤؤلت مذضلا  الا(ب   إلى 
 جم ع البلامل القالاة

مارس/آذا
 2015ر 

اسؤؤؤاكملت )رسؤؤؤائ  أمرسؤؤؤلت 
ننشؤؤؤؤؤل  للى موقع البوااة 
ال نل ة للصؤؤؤؤؤؤ ة ال(بات ة في 

  2014سبامبل/أالو  

تذض ل لالم ع الاتاما  رفع  لة  رسؤؤؤؤؤؤؤا
 الاقارال الوة( ة 

7-1 
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 Page 4 of 194 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

الكيانات الرائدة التي 
 تدعمها

 الميزانية التقديرية
 *)بالدوالر األمريكي( 

 مؤشرات األداء
الموعد 
 النهائي

 الرقم المهمة التقدم المحرز

 األمانة 

-موظف حالي من فئة ف
)مسؤؤؤؤعن  لن الاتاما   2

رفع الاقؤؤؤارال الوة( ؤؤؤة  
للى حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  األمؤؤؤانؤؤؤة 

 *لالتفاق ة

إرسؤؤؤؤؤا  رسؤؤؤؤؤائ  تذض لاة إلى 
 جم ع األةلاف الماعاق ب

أالا /ن سا
  2016 

اسؤؤؤاكملت )رسؤؤؤائ  أمرسؤؤؤلت 
البوااة ننشؤؤؤؤؤل  للى موقع 

ال نل ة للصؤؤؤؤؤؤ ة ال(بات ة في 
  2015مااو/أاار

الم( مؤؤؤة الوة( ؤؤؤة لوقؤؤؤااؤؤؤة  ن ؤؤؤؤؤؤف
رسؤؤؤؤؤالة تذض لاة االاتاما   –ال(باتا  

 رفع الاقارال الوة( ة
7-2 

 األمانة 

-موظف حالي من فئة ف
)مسؤؤؤؤعن  لن الاتاما   2

رفع الاقؤؤؤارال الوة( ؤؤؤة  
للى حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  األمؤؤؤانؤؤؤة 

 *لالتفاق ة

 إنشا  ن م الاذض ل نتشغ لتا 
أالا /ن سا

  2016 
 اساكملت

تاوال ن ؤؤؤام تؤؤؤذض ل آلي للى موقع 
 البوااة ال نل ة للص ة ال(بات ة

7-3 

 األمانة 

-موظف حالي من فئة ف
)مسؤؤؤؤعن  لن الاتاما   2

رفع الاقؤؤؤارال الوة( ؤؤؤة  
للى حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  األمؤؤؤانؤؤؤة 

 *لالتفاق ة

 ا(بغي اساكمالتا 2018 ن ام م  ث نظ في
ت سؤؤؤؤؤؤ ن ن ام الاذض ل االاتاما  رفع 

 الاقارال الوة( ة
7-4 

 -8 موقع التزامات رفع التقارير الوطنية      

المالمولؤؤؤة األمؤؤؤانؤؤؤةن 
االسؤؤؤؤؤاشؤؤؤؤؤاراة المع( ة 
اؤؤااللاتامؤؤا  الماعلقؤؤة 
 الفع الاقارال الوة( ة

-موظف حالي من فئة ف
)مسؤؤؤؤعن  لن الاتاما   2

رفع الاقؤؤؤارال الوة( ؤؤؤة  
للى حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  األمؤؤؤانؤؤؤة 
لالتفؤؤاق ؤؤةن موظف حؤؤالي 

)تك(ولوج ؤؤا  2-من فئؤؤة ف
المعلوما   للى حسؤؤؤؤؤا  

 *األمانة لالتفاق ة

الموا ؤؤؤؤؤؤفؤؤا  ن اؤؤة العمؤؤ  
لؤؤاؤؤ(ؤؤقؤؤ ؤؤح  ؤؤؤؤؤؤؤفؤؤ ؤؤؤا  مؤؤوقؤؤع 
الؤؤاؤؤتامؤؤؤا  رفؤؤع الؤؤاؤؤقؤؤؤاراؤؤل 

 الوة( ة 

 اسمبل/ضا
نو  األن  

2016 

 لل تااساكملت/جار العم  
بوااؤؤؤة  ل قع ا مو ةالق  تم إ (
الؤؤ نل ؤؤة للصؤؤؤؤؤؤ ؤؤة ال(بؤؤات ؤؤة 
الالؤؤ اؤؤ  في فبلاال/اؤؤؤؤؤؤبؤؤاة 

، نسؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤاؤؤم تؤؤ ؤؤؤ اؤؤ ؤؤؤ  2015
 ااساملار 

نضؤؤؤؤؤؤع ماالبؤا  المسؤؤؤؤؤؤاخؤ م لموقع 
 الاتاما  رفع الاقارال الوة( ة
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Page 5 of 194 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

الكيانات الرائدة التي 
 تدعمها

 الميزانية التقديرية
 *)بالدوالر األمريكي( 

 مؤشرات األداء
الموعد 
 النهائي

 الرقم المهمة التقدم المحرز

 األمانة 

-موظف حالي من فئة ف
)مسؤؤؤؤعن  لن الاتاما   2

رفع الاقؤؤؤارال الوة( ؤؤؤة  
للى حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  األمؤؤؤانؤؤؤة 

 *لالتفاق ة

ةلاقؤؤة لمؤؤ  موقع الاتامؤؤا  
 رفع الاقارال الوة( ة

 ا(بغي اساكمالتا 2018
إلؤؤؤا ب تاوال موقع الاتامؤؤؤا  رفع 

 الاقارال الوة( ة
8-2 

المالمولؤؤؤة األمؤؤؤانؤؤؤةن 
االسؤؤؤؤؤاشؤؤؤؤؤاراة المع( ة 
اؤؤااللاتامؤؤا  الماعلقؤؤة 

 ةالاقارال الوة( الفع 

-موظف حالي من فئة ف
)مسؤؤؤؤعن  لن الاتاما   2

رفع الاقؤؤؤارال الوة( ؤؤؤة  
للى حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  األمؤؤؤانؤؤؤة 

 *لالتفاق ة

لاتامؤؤؤا  رفع  ت(ق ح موقع ا
 الاقارال الوة( ة 

 ا(بغي اساكمالتا 2019+ 
تع  م االسؤؤؤؤؤؤافا ب من موقع الاتاما  

 رفع الاقارال الوة( ة الال ا 
8-3 

المالمولؤؤؤة األمؤؤؤانؤؤؤةن 
االسؤؤؤؤؤاشؤؤؤؤؤاراة المع( ة 
اؤؤااللاتامؤؤا  الماعلقؤؤة 
 الفع الاقارال الوة( ة

-موظف حالي من فئة ف
)مسؤؤؤؤعن  لن الاتاما   2

رفع الاقؤؤؤارال الوة( ؤؤؤة  
للى حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  األمؤؤؤانؤؤؤة 
لالتفؤؤاق ؤؤةن موظف حؤؤالي 

)تك(ولوج ؤؤا  2-من فئؤؤة ف
المعلوما   للى البلنامل 

 *العا   لالتفاق ة

إةؤؤؤؤالق أ نا  جؤؤؤؤ اؤؤؤؤ ب إذا 
البتؤؤؤا األةلاف نل(ؤؤؤ مؤؤؤا ت

 الماعاق ب ناألمانة
 ا(بغي اساكمالتا 2019+ 

تاوال أ نا  جؤؤ اؤؤ ب اللاتامؤؤا  رفع 
 الاقارال الوة( ة

8-4 

  
تم إل ا  المذضلا  المفاه م ة 

 نال صو  للى الاموا 
 -9 مذكرات مفاهيمية لتمويل المشاريع  

 األمانة 
-موظف حالي من فئة ف

 *للى البلنامل العا   4
مقالحا  مشؤؤؤؤؤؤاراع الاتاما  

 رفع الاقارال الوة( ة مااحة
أغساا/آ

  2015 
 اساكملت/العم  جاٍر 

إلؤؤؤ ا  مؤؤؤذضلا  مفؤؤؤاه م ؤؤؤة لامواؤؤؤ  
المشؤؤؤؤؤؤؤؤؤاراع، م ؤؤؤ   لم الاوظ ف، 
نالاؤؤ راؤؤم )لن اعؤؤ  أن المبؤؤااؤؤؤؤؤؤل ، 
نأ نا  جؤؤؤ اؤؤؤ ب، نالامل ضمب وتل 
جؤؤ اؤؤ ب، نتاب قؤؤا ، نالاؤؤ راؤؤم للى 

 اانالنتد

9-1 

 األمانة 
-موظف حالي من فئة ف

 *للى البلنامل العا   4

تقؤؤ ام االقالال أن إ راجؤؤ  في 
للنض اقالاحا  المشؤؤؤؤاراع 

 األ لى

أالا /ن سا
  2016 

 العم  جاٍر 
تق ام مقالحا  المشؤؤؤؤؤؤؤاراع المخاارب 

 للاموا 
9-2 

 -10 زيادة الوعي والتنسيق     

 األمانة 
-موظف حالي من فئة ف

للى البلنؤؤؤامل العؤؤؤا    4
 2-نمؤوظؤف مؤن فؤئؤؤؤة ف

زاؤؤؤا ب الؤؤؤولؤؤؤي مؤؤؤن  ؤؤؤال  
الا  اا الشؤؤؤؤؤؤتل  اللاتاما  
رفؤؤع الؤؤاؤؤقؤؤؤاراؤؤل الؤؤوةؤؤ(ؤؤ ؤؤؤةن 

أغساا/آ
  2015 

 اساكملت
االلا  لن حؤؤاجؤؤة قواؤؤة للملاقبؤؤة، 
نت ل   مخاةل اتفا  نت(م ة ق را  
الاشخ ص ل لم النامل الاتاما  رفع 

10-1 
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الكيانات الرائدة التي 
 تدعمها

 الميزانية التقديرية
 *)بالدوالر األمريكي( 

 مؤشرات األداء
الموعد 
 النهائي

 الرقم المهمة التقدم المحرز

)مسؤؤؤؤؤؤعن  لن الاتامؤؤا  
رفع الاقؤؤؤارال الوة( ؤؤؤة  
للى حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  األمؤؤؤانؤؤؤة 

 *لالتفاق ة

صلة إلى لال(ة  م  ال  ذا  ال
ت(م ؤؤؤة القؤؤؤ را ن اا را  في 
حؤؤلؤؤقؤؤؤا  الؤؤعؤؤمؤؤؤ  ااقؤؤلؤؤ ؤؤمؤؤ ؤؤؤة 

 ةدلالتفاق 

الاقارال الوة( ة، ناشك   اص قوائم 
اتفا  الخاضعة للوائح، ناااالآل لن 
ق را ، نالوفا   اتفا  للال(ة ت(م ة ال

 ابلنامل الا(ف ذد

 األمانة 
-موظف حالي من فئة ف

 *للى البلنامل العا   4
م رجة في المشلنل الااللابي 

 للا(ف ذ اش   الملاقبة
أالا /ن سا

  2016 
 العم  جارٍ 

االسافا ب من أنج  الاآزر مع مشاراع 
 أ لى للا(ف ذ

10-2 

 -11 اإلبالغ عن اآلفات     

 األمانة 

 2-مؤؤوظؤؤف مؤؤن فؤؤئؤؤؤة ف
)تك(ولوج ؤؤؤا المعلومؤؤؤا   
للى حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  األمؤؤؤانؤؤؤة 

 *لالتفاق ة

التاا ب في الاقارال لن اتفا  
باتا  في  من م( مة نقااة ال(

 أنرناا

مارس/آذا
 2016ر 

 العم  جارٍ 
مشؤؤلنل تاللابي مع م( مة 

 –نقااة ال(باتا  في أنرناا 
أنشؤؤؤؤؤؤ  ن ؤؤؤام للى البوااؤؤؤة 
ال نل ة للص ة ال(بات ة، نفي 
انا ؤؤؤار الاغؤؤؤذاؤؤؤة الالقؤؤؤائ ؤؤؤة 
للاقؤؤؤارال لن اتفؤؤؤا  من 
م( مؤؤة نقؤؤااؤؤة ال(بؤؤاتؤؤا  في 

 أنرناا 

اساكما  اااالآل لن اتفا  الموجو ب 
من  ال  أ اب الم( مؤؤؤا  ااقل م ؤؤؤة 

 اتا لوقااة ال(ب
11-1 

 األمانة 

-موظف حالي من فئة ف
)مسؤؤؤؤعن  لن الاتاما   2

رفع الاقؤؤؤارال الوة( ؤؤؤة  
للى حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  األمؤؤؤانؤؤؤة 
لالتفؤؤاق ؤؤةن موظف حؤؤالي 

)تك(ولوج ؤؤا  2-من فئؤؤة ف
المعلوما   للى حسؤؤؤؤؤا  

 *األمانة لالتفاق ة

اااالآل لن اتفا  أللضؤؤؤؤؤؤا  
م( مؤؤؤة نقؤؤؤااؤؤؤة ال(بؤؤؤاتؤؤؤا  في 
الؤمؤ ؤ ؤه الؤتؤؤؤا   مؤن  ؤال  
م( مؤؤؤة نقؤؤؤااؤؤؤة ال(بؤؤؤاتؤؤؤا  في 

 الم  ه التا  
 

اااالآل لن اتفؤؤا  من  ال  
م( مؤؤؤة نقؤؤؤااؤؤؤة ال(بؤؤؤاتؤؤؤا  في 

 اما  أملاكا

أالا /ن سا
  2016-

2018 

العمؤؤؤ  مع م( مؤؤؤة نقؤؤؤااؤؤؤة 
الؤؤ(ؤؤبؤؤؤاتؤؤؤا  فؤؤي الؤؤمؤؤ ؤؤ ؤؤه 
لم  ه  لتؤؤؤا  /جمؤؤؤالؤؤؤة ا ا
الؤؤتؤؤؤا   لؤؤمؤؤوا مؤؤؤة نؤؤ ؤؤؤام 
االا م    مال  اااالآل للسؤؤؤؤؤؤ
 الالقائي للاقارال لن اتفا 

اانا ار الموا مة مع م( مة 
ما   تا  في اؤؤؤؤؤؤ با اة ال( قا ن

 أملاكا

توس ع اساخ ام الاقارال من  ال  أ اب 
 الم( ما  ااقل م ة لوقااة ال(باتا  
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 األمانة 

-موظف حالي من فئة ف
للى البلنؤؤامل العؤؤا  ،  4

نموظف حؤؤؤالي من فئؤؤؤة 
)مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعن  لؤؤؤؤن  2-ف

الاتامؤؤؤا  رفع الاقؤؤؤارال 
الوة( ؤؤؤة  للى حسؤؤؤؤؤؤؤؤا  
فاق ةن موظف  نة لالت األما

 2-حؤؤؤالؤؤؤي مؤؤؤن فؤؤؤئؤؤؤة ف

إاالؤؤا  أ اب لمل ؤؤة اللاتامؤؤا  
 رفع الاقارال الوة( ة 

أالا /ن سا
  2016 - 

2018 

اسؤؤاكملت/جار العم  لل تان 
تم تبسؤؤؤؤؤؤ ه نمؤؤؤاذ  إ  ؤؤؤا  
الب ؤؤانؤؤا ، نه(ؤؤار تغ  لا  
أ لى ل( ما اام تاوال أ اب 
الؤاؤتامؤؤؤا  رفؤع الؤاؤقؤؤؤاراؤل 

 الوة( ة 

تغ  ل اؤؤؤؤؤؤكؤؤ  الاقؤؤارال ناسؤؤؤؤؤؤالجؤؤال 
الؤؤمؤؤالؤؤمؤؤولؤؤؤة الؤؤبؤؤ ؤؤؤانؤؤؤا  )سؤؤؤؤؤؤؤاؤؤقؤؤوم 

ما   اااللاتا االسؤؤؤؤؤؤاشؤؤؤؤؤؤؤاراة المع( ة 
الماعلقة الفع الاقارال الوة( ة اإجلا  

قبؤؤؤ  إجلا  ا ابؤؤؤار أنسؤؤؤؤؤؤع ا ابؤؤؤار 
 نلمل ة ااةالق 

11-3 
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Page 7 of 194 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

الكيانات الرائدة التي 
 تدعمها

 الميزانية التقديرية
 *)بالدوالر األمريكي( 

 مؤشرات األداء
الموعد 
 النهائي

 الرقم المهمة التقدم المحرز

)تك(ولوج ؤؤؤا المعلومؤؤؤا   
للى حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  األمؤؤؤانؤؤؤة 

 *لالتفاق ة
الؤؤؤتؤؤؤ ؤؤؤئؤؤؤةن األمؤؤؤانؤؤؤةن 
المالمولة االساشاراة 
المع( ؤؤؤة اؤؤؤااللاتامؤؤؤا  
قارال  قة الفع الا الماعل

 الوة( ة

-موظف حالي من فئة ف
)مسؤؤؤؤعن  لن الاتاما   2

رفع الاقؤؤؤارال الوة( ؤؤؤة  
للى حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  األمؤؤؤانؤؤؤة 

 *لالتفاق ة

جلى ت ؤؤ اؤؤ  أنجؤؤ  الاعؤؤان  
 نالمباالب اتاالعملي 

مااو/أاار 
2017 

 العم  جارٍ 
اسؤؤؤؤؤاكشؤؤؤؤؤاف أنج  الاآزر الممك(ة مع 

 قاال الب ئة
11-4 

  

إتاحة المتا  من قوائم اتفا ، 
مؤؤع تؤؤ ؤؤؤ اؤؤ ؤؤؤا ، مؤؤن  ؤؤال  
البلامل القالاؤؤؤة نالاقؤؤؤارال 

 المق مة

 -12 قوائم اآلفات الخاضعة للوائح  

 األمانة 
-موظف حالي من فئة ف

 *للى البلنامل العا   4
ال(ؤؤؤة  ل لى  كالنني إ ل الاؤؤؤ  إ

 المعاا ل لن ةلات األمانة 
مارس/آذا

 2015ر 
 اساكملت

ل نلي  ةلم إلا ب ال( ل في المع ار ا
ضولا  نلال(ة  – 19رقم  ال لوب للمو

المعؤؤؤاا لن اا را  في اسؤؤؤؤؤؤاعلاض 
ااةار المع ار  )حضؤؤؤؤور مم   لن 
رئ ا المالمولة االسؤؤاشؤؤاراة المع( ة 
اؤؤااللاتامؤؤا  الماعلقؤؤة الفع الاقؤؤارال 

 الوة( ة 

12-1 

 األمانة 

-موظف حالي من فئة ف
للى البلنؤؤامل العؤؤا  ،  4

نموظف حؤؤؤالي من فئؤؤؤة 
)مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعن  لؤؤؤؤن  2-ف

الاتامؤؤؤا  رفع الاقؤؤؤارال 
الوة( ؤؤؤة  للى حسؤؤؤؤؤؤؤؤا  

 *األمانة لالتفاق ة

ل   أضبل من البل ا  الاي تبلغ 
عة  لن قوائم اتفا  الخاضؤؤؤؤؤؤ
لؤؤلؤؤوائؤؤح مؤؤن  ؤؤال  الؤؤبؤؤوااؤؤؤة 

 ال نل ة للص ة ال(بات ة

 ا(بغي اساكمالتا 2018
ت سؤؤؤؤؤؤ ن اااالآل لن قوائم اتفؤؤؤا  

 الخاضعة للوائح
12-2 

 األمانة 

-حالي من فئة فموظف 
)مسؤؤؤؤعن  لن الاتاما   2

رفع الاقؤؤؤارال الوة( ؤؤؤة  
للى حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  األمؤؤؤانؤؤؤة 

 *لالتفاق ة

إحصؤؤؤؤؤؤا ا  نمسؤؤؤؤؤؤح اشؤؤؤؤؤؤ   
التاؤؤا ب في اااالآل لن قوائم 
اتفا  الخاضؤؤؤؤؤؤعة للوائح من 
 ال  البوااة ال نل ة للصؤؤؤؤؤؤ ة 

 ال(بات ةد

 ا(بغي اساكمالتا 2019+ 
ب  جم ع األةلاف  رفع الاقارال من قِ
الماعاق ب اش   قوائم اتفا  الخاضعة 

 لمل ة الل   نالاق  م  –للوائح 
12-3 

 13 إجراءات الطوارئ     
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الكيانات الرائدة التي 
 تدعمها

 الميزانية التقديرية
 *)بالدوالر األمريكي( 

 مؤشرات األداء
الموعد 
 النهائي

 الرقم المهمة التقدم المحرز

المالمولؤؤؤة األمؤؤؤانؤؤؤةن 
االسؤؤؤؤؤاشؤؤؤؤؤاراة المع( ة 
اؤؤااللاتامؤؤا  الماعلقؤؤة 
 الفع الاقارال الوة( ة

 4-موظف حالي من فئة ف
لعؤؤؤا  ،  بلنؤؤؤامل ا ل للى ا

-نموظف حالي من فئة ف
)مسؤؤؤؤؤؤعن  لن الاتاما   2

رفع الاقارال الوة( ة  للى 
 *حسا  األمانة لالتفاق ة

نضؤؤع ناسؤؤاكما   راسؤؤة لن 
إجلا ا  الاوار  من ِقبؤؤؤ  

 األةلاف الماعاق ب

اول و/تمو
 2016ز 

 جار العم  لل تا 
)الاغ  ل في ال(تل من قبؤؤؤ  

 ا  إلالمكامأ ا(بغي أ  اام 
الؤ راسؤؤؤؤؤؤؤة من قبؤ  األمؤانؤة 
نالمالمولة االسؤؤؤؤؤؤاشؤؤؤؤؤؤاراة 
المع( ة اااللاتاما  الماعلقة 

 الفع الاقارال الوة( ة 

إجؤؤلا ا  الؤؤاؤؤوار أ ةؤؤلؤؤؤم إجؤؤلا  
 راسؤؤؤؤؤؤؤة ل( ؤام االسؤؤؤؤؤؤاعلاض ن لم 
الا(ف ذ الساكشاف الق و  الاي تعالض 
اااالآل لن إجلا ا  الاوار ، امؤؤا 

ل ن ي لفي ذلك إمكان ة ت(ق ح المع ار ا
ا سؤؤم ما ق  اام ةلب  من قِب   13رقم 

فاق ة أن م( مة  ق  في االت عا ةلف ما
 إقل م ة لوقااة ال(باتا  

13-1 

المالمولؤؤؤة األمؤؤؤانؤؤؤةن 
االسؤؤؤؤؤاشؤؤؤؤؤاراة المع( ة 
اؤؤااللاتامؤؤا  الماعلقؤؤة 
 الفع الاقارال الوة( ة

 4-موظف حالي من فئة ف
لعؤؤؤا  ،  بلنؤؤؤامل ا ل للى ا

-نموظف حالي من فئة ف
)مسؤؤؤؤؤؤعن  لن الاتاما   2

رفع الاقارال الوة( ة  للى 
 *حسا  األمانة لالتفاق ة

الؤؤؤتاؤؤؤا ب فؤؤؤي اااؤؤؤالآل لؤؤؤن 
إجلا ا  الاوار  من  ال  
 البوااة ال نل ة  للص ة ال(بات ة

 ا(بغي اساكمالتا 2018
إجلا ا  الاوار أ معؤؤؤالالؤؤؤة الق و  
أمؤؤؤام اااالآل لن إجلا ا  الاوار  

 الاي ح  تتا ال راسة
13-2 

 
*

 )مسعن  إلالمي  ام فع ل  من البلنامل العا  أ  4-فس شارر ةالةة موظف ن من االتفاق ة ال نل ة لوقااة ال(باتا  في  اة العم أ موظف حالي من فئة  

 نالرا   406د76س(وااً )مسعن  لن االلاتاما  الفع الاقارال الوة( ة  ام فع ل  من حسا  األمانة، نامق ر أ  لمل  للى الاتاما  رفع الاقارال الوة( ة س كلف  2-موظف حالي من فئة فن
 من الوقف المخصص لاللاتاما  الفع الاقارال الوة( ة ن في المائة 60أملاك ة )أ  ما اعا   

 نالرا أملاك ا  836د31ماور للموقع الشبكي  ام فع ل  من حسا  األمانة، نامق ر أ  لمل  للى الاتاما  رفع الاقارال الوة( ة س كلف  -تك(ولوج ا المعلوما ) 2-نموظف حالي من فئة ف
 من الوقت المخصص لاللاتاما  الفع الاقارال الوة( ة د في المائة 25)أ  ما اعا   
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