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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
 ىاملندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل
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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الثانية عشرة

 2017أبريل/نيسان  11-5إنتشون، جمهورية كوريا، 

 نظام االستعراض ودعم التنفيذ

 من جدول األعمال 3-10البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 

 معلومات أساسية -أوالا 
 
ملراقبة وبرنامج اتنذيذ ةتترول التبريش بةتتأن املأدرج نظام االستتتعراو ودعم التنذيذ أنةتتلة العمل ضتتمن  ل من  -1

دة والذرص ، بالرت يز على التحديات اليت تواجهها األطراف املتعاقلوقاية النباتات )االتذاقية( عمل أمانة االتذاقية الدولية
ئة تدابري ذاقية واملعايري الدولية لتدابري الصتتتتتتتتحة النباتية )املعايري الدولية( وتو تتتتتتتتيات هييتعلق بتنذيذ االت اليت تتاح هلا يف ما

 الصحة النباتية )اهليئة(.
 
 ونظام االستعراو ودعم التنذيذ هو آلية للقيام مبا يلي: -2
 

  عمللاتقدمي الدعم االستتتتتتتتتتترتاتيبي والتحليلي الرئيستتتتتتتتتتتي إىل قتل  وحدات أمانة االتذاقية وأنةتتتتتتتتتتتلة  لة 
 التنذيذ؛بةأن  التبريبية

 ضتتتمن أمور أ ر ،وإجراء دراستتتات حالة عن القضتتتايا املستتتتبدة  ات الصتتتلة باياالت املواضتتتيعية، م ل ، 
 األمن الغذائي وتغري املناخ وتيسري التبارة؛

  املةتترول م يبري ا تبارها  ستتوحتديد أولويات التنذيذ يف املستتتقبل من   م منهبية لوضتتع األولويات 
 ؛التبريش بةأن تنذيذ املراقبة
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  تقدمي الدعم واملساعدة إىل األطراف املتعاقدة اليت تلتمس املساعدة يف تنذيذ االتذاقية واملعايري الدولية، من و
   م اإلشراف على إدارة مكتب املساعدة اخلاص بنظام االستعراو ودعم التنذيذ.

 
 ستتتةتتارياإىل تيستتري أنةتتلة العمل املتعلقة بنظام االستتتعراو ودعم التنذيذ، ع االستتتعانة ريدمات  بري  وستتعيا   -3

 .2017سيستمر يف العمل حىت هناية دورته ال انية يف أبريل/نيسان  ،2015يف بداية عام 
 

 أنشطة العمل -ثانياا 
 
بةتتتتتأن  التبريشلمةتتتتترول ل املتخذة على نلاق األمانة ودعما   ،ستتتتتتعراو ودعم التنذيذالتةتتتتتمل إجراءات نظام ا -4

 ما يلي: ،من املقرر االنتهاء منها حبلوم هناية دورة املةاريع ال انيةاليت و  2016اليت نذذت يف سنة تنذيذ املراقبة 
 

 إط ق  ذحة إلكرتونية جديدة لنظام االستعراو ودعم التنذيذ 
 
ة ، الذي يوجد يف البوابة الدولية للصتتتتتتتتتحاخلاص بنظام االستتتتتتتتتتعراو ودعم التنذيذ مكتب املستتتتتتتتتاعدةيستتتتتتتتتتخدم  -5

لدعم تنذيذ األطراف املتعاقدة ل تذاقية واملعايري الدولية الصتتتتتتتتادرة عنها. ومكتب املستتتتتتتتاعدة هو  2011النباتية، منذ ستتتتتتتتنة 
لكرتونية تتضتتتتتتتمن ث ئ سات رئيستتتتتتتية، هي: منتد  األستتتتتتتئلة واألجوبة، واألستتتتتتتئلة املتكررة، ورواب  بالصتتتتتتتذحة منصتتتتتتتة إ

حمدودا  موارد إضتتتافية. لكن استتتتخدام بعم سات مكتب املستتتاعدة  انفيها تتوافر لكرتونية ملوارد الصتتتحة النباتية اليت اإل
 ات املتاحة.د ونقص مستو  الوعي بالسمبسبب إمكانية الو وم املقي  

 
و لص حتليل إىل أنه من الضتتتروري إد ام حتستتتينات لتعزيز ملربة املستتتتخدم وستتتهولة االستتتتخدام، والو تتتوم إىل  -6

احملتو ، وتنظيم الستتتمات وهيكلها، وستتتهولة التصتتتذا يف مكتب املستتتاعدة والتنقل دا ل  تتتذحاته؛ وعلى هذا النحو، ع 
 لية:حتديث مكتب املساعدة بإد ام التحسينات التا

 
  أ تتتتتتتبا الو تتتتتتتوم إىل منتد  األستتتتتتتئلة واألجوبة مذتوحا انين  ميع املهنيني العاملني يف  ام الصتتتتتتتحة النباتية

 الذين يسبلون أنذسهم للحصوم على اسم املستخدم و لمة املرور يف البوابة الدولية لتدابري الصحة النباتية؛
  التنذيذ بإدراج نص متهيدي جديد؛وأعيد تصميم الصذحة الرئيسية لنظام االستعراو ودعم 
  وأعيد تصتتتتميم الصتتتتذحة الرئيستتتتية ألنةتتتتلة نظام االستتتتتعراو ودعم التنذيذ بوضتتتتع ملخصتتتتات متاحة لكل

 ؛املنذذة نةاط من األنةلة
  ،وع دمج األستتتتتتتتتتئلة املتكررة اخلا تتتتتتتتتتة بالبوابة الدولية للصتتتتتتتتتتحة النباتية ونظام االستتتتتتتتتتتعراو ودعم التنذيذ

 ومراجعتها وحتدي ها؛
  ويوجد انين على البوابة الدولية للصتتتتتحة النباتية حتت إطار املةتتتتتاريع راب  مباشتتتتتر بنظام االستتتتتتعراو ودعم

 املعايري والتنذيذ؛  -التنذيذ، ميكن أيضا الو وم إليه حتت حقل األنةلة األساسية 
  ن يد ماملز حلصتتتتتتوم على وظيذة "مستتتتتتاعدة" ترب  بالستتتتتتمات اليت تستتتتتتاعد املستتتتتتتخدم على اع استتتتتتتحدائ

 تظهر على مجيع الصذحات اإللكرتونية للبوابة الدولية للصحة النباتية(. وهي املعلومات )
 

https://www.ippc.int/en/irss/helpdesk/
https://www.ippc.int/en/irss/helpdesk/
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لتابعة ارضتتتتتتتتتت الصتتتتتتتتتذحة اإللكرتونية احملدثة لنظام االستتتتتتتتتتعراو ودعم التنذيذ يف حلقات العمل اإلقليمية وقد عُ  -7
 .2016لعام ل تذاقية 

 
  2016الدراسة االستقصائية العامة ل تذاقية لعام  

 
، اليت أرستتتتلت إىل مجيع األطراف املتعاقدة واملنظمات 2016أجريت الدراستتتتة االستتتتتقصتتتتائية العامة ل تذاقية لعام  -8

نوفمرب/تةرين ال اين. وقد ُ ّممت هذه الدراسة هبدف  18سبتمرب/أيلوم إىل  9  م الذرتة من  اإلقليمية لوقاية النباتات،
تنذيذ املعايري ن عمجع املعلومات عن تنذيذ األطراف املتعاقدة ل لتزامات واملستتتتتتوليات على  و ما هو وارد يف االتذاقية، و 

 الدولية والتو يات الصادرة عن اهليئة.
 
يف املائة(. وستتتيتم مقارنة  57ستتتتقصتتتائية )بلا معدم الرد ردود على الدراستتتة اال 104وورد من األطراف املتعاقدة  -9

 .2012الدراسة االستقصائية األوىل اليت أجريت يف عام نتائج ب 2016نتائج الدراسة االستقصائية العامة لعام 
 

هم يف سوستدرج الردود الواردة على الدراسة االستقصائية يف التخلي  االسرتاتيبي ألمانة االتذاقية الدولية وست -10
أنةتتتتلة تنمية  احتياجاهتا اخلا تتتتة بالتنذيذ، مبا يف  ل تلبية حتديد أولويات أنةتتتتلة العمل ملستتتتاعدة األطراف املتعاقدة يف 

ع ج الردود على الدراستتة االستتتقصتتائية يف عملية االتذاقية اخلا تتة بوضتتدر  القدرات واملستتاعدة الذنية. وع وة على  ل ، تُ 
معايري جديدة وتنقيا املعايري القائمة على الستتواء. وتةتتمل االستتتخدامات األ ر  للمعلومات وضتتع ما يتعلق بعايري، فيامل

الواردة يف الدراسة االستقصائية العمل الرامي إىل تعزيز قدرة األطراف املتعاقدة على النهوو بالتزامات رفع التقارير الوطنية 
 وتبادم املعلومات.

 
 تشرات(إطار الر د والتقييم )مبا يف  ل  امل 

 
 (.Wageningen) بدأت عملية وضع نظام للر د والتقييم بالتعاون مع مر ز التلوير واالبتكار  امعة فاغننغن -11
 

قة لويعترب نظام االستتتعراو ودعم التنذيذ األداة اليت تعتمدها االتذاقية الستتتعراو أنةتتلة األطراف املتعاقدة املتع -12
لستتتتتماح أجل ا يه منوستتتتتيدر ج فل إطار الر تتتتتد والتقييم الذي ضري وضتتتتتعه مّ ك  وبالتايل، فإنه ستتتتتيُ االتذاقية، أحكام بتنذيذ 

 بقابلية االستبابة والتحسني املستمر على ث ثة مستويات:
 

 ؛تنذيذ أطر االتذاقية 
 وسياسات االتذاقية وإجراءاهتا؛ 
 .و االت عمل أمانة االتذاقية 

 
ة تدريبية ملدة ث ثة دور تنظيم تقييم الحتياجات مستتتتتتتتويات االتذاقية ال  ثة، و إجراء ومشل إطار الر تتتتتتتد والتقييم  -13

أيام  ميع موظذي األمانة، وإعداد مسودة إلطار الر د والتنذيذ مةذوعة بذئات للمتشرات احملددة، وحتديد نلاق اقرتاح 
 للمرحلة ال انية من إطار الر د والتنذيذ، لغرو تنذيذه.

 
  لمنظمة االستةرافية لبادرة املاملستبدة و القضايا العاملية 
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 انا  التنظيمي التابعة للمنظمة، أعد نظام االستتتتتتعراو ودعم التنذيذ استتتتتتبيةتتتتتراف يف إطار ايموعة املعنية باالستتتتتت -14
طلب د قأرسل إىل مجيع املةار ني يف حلقات العمل اإلقليمية التابعة ل تذاقية. و  ،بةأن قضايا الصحة النباتية املستبدة

رتة ذ ر القضايا املستبدة اخلمس األ  ر أمهية  ات الصلة بالصحة النباتية يف فلاالستبيان من األطراف املتعاقدة املةار ة 
 السنتني إىل مخس سنوات القادمة.

 
 ما وردت   .متعاقدا   طرفا   93، من 2016مية ل تذاقية لعام نوقةتتتتتتتتتتت   م حلقات العمل اإلقلي ،ووردت ردود -15

ردود من تستتتتتع منظمات إقليمية لوقاية النباتات. وإن هذه املعلومات ستتتتتتستتتتتاعد االتذاقية على فهم القضتتتتتايا واالملاهات 
 درة االستتتتتةتتتترافية للمنظمةاملبايف أيضتتتتا ستتتتتستتتتاهم و العاملية والوطنية واإلقليمية املستتتتتبدة بني قتل  املستتتتتويات ا غرافية. 

ايا العاملية متاحة باعتبارها القضتتتتتتتتتتتتتاليت أ تتتتتتتتتتتتتبحت لتنظيمي األعلى. وقد ع ملميع الردود لذهم املخاطر على املستتتتتتتتتتتتتتو  ا
 .2016ل تذاقية لعام املستبدة 

 
  يقه من جانب تلبد  استتتتتعراو وتقييم مل -دراستتتتة نظام االستتتتتعراو ودعم التنذيذ: هنج األمن البيولوجي

 ويف قتل  البلدان دوليا   ،املنظمة
 

 لبيقه من جانبتد  استتتعراو وتقييم مل - هنج األمن البيولوجي –االستتتعراو ودعم التنذيذ  نظرت دراستتة نظام -16
راستتتتتتتات ، يف قتل  التعاري  واملبادئ والعوامل الرئيستتتتتتتية احملر ة ليمن البيولوجي. وتقدم دويف قتل  البلدان دوليا   ،املنظمة

للنظر  ستتتتو  الوطت. وتنتهي الدراستتتة مببموعة من األستتتئلةحالة أفكارا عن التحديات والنباحات يف  ام التلبيق على امل
 فيها وتُقدم تو يات  منللق ل تذاقية واملنظمة لتحديد أفضل النهج يف  ام األمن البيولوجي يف املستقبل.

 
التذاقية ل أمانة ابم املتلذون  موعة من التو يات لغرو مناقةتها دا ليا من ق  وباإلضافة إىل تقرير الدراسة، قدّ  -17

 واإلدارات الذنية األ ر  للمنظمة. وميكن إجراء املزيد من العمل باالستناد إىل نتائج هذه املناقةات.
 

  دراسة نظام االستعراو ودعم التنذيذ: حتليل منافع تنذيذ االتذاقية 
 

ع على املستتتويات إىل حتديد املناف - حتليل منافع تنذيذ االتذاقية - ستتعت دراستتة نظام االستتتعراو ودعم التنذيذ -18
جنيها.  املنافع اليت ميكن ملختل  أ تتتتتتتتحا  املصتتتتتتتتلحة يف  تمع االتذاقيةيف الوطنية واإلقليمية والعاملية، مع النظر أيضتتتتتتتتا 

ها ولكن ،ذاقيةتذاقية واملعايري الدولية وحتقيق األهداف االستتتتتتتتتتتتتترتاتيبية ل تقت قتل  ا وانب اليت ع النظر فيها باالوتعلّ 
 أيضا بةكل  اص على املنافع االقتصادية اليت ينلوي عليها تنذيذ االتذاقية واملعايري الدولية على املستو  الوطت. ر ّزت
 

ت، يف شكل محاية منافع متعددة املستويا وتوضا نتائج الدراسة  ي  أن تنذيذ األطراف املتعاقدة ل تذاقية يوفر -19
 املوارد النباتية العاملية، والتعاون الدويل، واألمن الغذائي، ومحاية البيئة، وتيسري التبارة.

 
 توجيهات اخلا ة با هات املا ة واألطراف املتعاقدةال 
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ميكن أن اهليئة  وتو تتتتتتتتتتتتتياتواملعايري الدولية حصتتتتتتتتتتتتتوم األطراف املتعاقدة على التمويل ال فم لتنذيذ االتذاقية إن  -20
ع حتديده باعتباره  اال حتتاج فيه األطراف املتعاقدة إىل الدعم. وقد ستتتتتتتتتتتبق وأن اضتتتتتتتتتتتللع نظام قد أمرا  تتتتتتتتتتتعبا، و يكون 

ر فريق اتية، حتت إطام أنةتتتلة الصتتتحة النباالستتتتعراو ودعم التنذيذ بعمل لتحليل ا هات املا ة القائمة واحملتملة اليت متوّ 
يئة من إال أن استتتتتتتتتتخدام هذه املعلومات  ان لغرو متويل برنامج عمل اهل ،املهام املعت بتعبئة املوارد التابع ألمانة االتذاقية

 جانب أمانة االتذاقية.
 

إىل تزويد األطراف املتعاقدة بتوجيهات حمددة بةأن  يذية احلصوم على التمويل دا ل بلداهنا و ارجها،  وسعيا   -21
 تخدم حتليل تعبئة املوارد من أجل وضع التوجيهات اخلا ة با هات املا ة واألطراف املتعاقدة.اس
 

 املبادرة العاملية لدعم التمويل 
 

يف حماولة لتيستتتتتتتتتتتتري تنذيذ األطراف املتعاقدة ا اري ل تذاقية واملعايري الدولية وتو تتتتتتتتتتتتيات اهليئة، ستتتتتتتتتتتتيدعم نظام  -22
(. ومشل GEFالصتتندوق البيئي العاملي ) من   مال فم حلصتتوم على التمويل ترمي إىل ااالستتتعراو ودعم التنذيذ مبادرة 

 جتمال للمم لني ملناقةتتتتتتتتتتتتة اقرتاح ليطراف املتعاقدة للحصتتتتتتتتتتتتوم على ل  قيام نظام االستتتتتتتتتتتتتعراو ودعم التنذيذ بتنظيم ا
 التمويل من الصندوق البيئي العاملي، ولتحديد نلاق هذا االقرتاح.

 
 نظام االستعراض ودعم التنفيذالثالثة لمشاريع الدورة  -ثالثاا 

 
لذرتة إضتتتتتتتتتافية مدهتا  2017تعتزم االتذاقية بدء دورة مةتتتتتتتتتاريع ثال ة لنظام االستتتتتتتتتتعراو ودعم التنذيذ   م عام  -23

 للنظر فيه.لصلة  ي افع طلب بالتمويل يف ما يتعلق بالدورة ال ال ة إىل ا هة املا ة للمةرول ث ئ سنوات. وسريُ 
 

 قيام مبا يلي:وإّن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل ال -24
 

اليت ستتتتتتتستتتتتتاهم يف إ اح برنامج  2016األ ذ علما بأنةتتتتتتلة عمل نظام االستتتتتتتعراو ودعم التنذيذ لعام  (1)
 .عمل االتذاقية واملةرول التبريش بةأن تنذيذ املراقبة

دورة لاأل ذ علما بعزم أمانة االتذاقية موا تتتتتتتتتتلة عمل نظام االستتتتتتتتتتتعراو ودعم التنذيذ والتما  التمويل و  (2)
 املةاريع ال ال ة.

وحث األطراف املتعاقدة على املستتتتتتامهة باملوارد، وحتذيز اني رين على املستتتتتتامهة باملوارد لضتتتتتتمان استتتتتتتمرار  (3)
  مةاريع نظام االستعراو ودعم التنذيذ.دورة 


