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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الثالثة عشرة

 2018أبريل/نيسان  20-16روما، 

 نظام االستعراض ودعم التنفيذ
 من جدول األعمال 5-9البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 معلومات أساسية -أوالا 
 
مع إجناز كل ما هو  2017مارس/آذار  31ع نظام االسررررررررررررررتعرا  ودعم التن يذ يف و انتهت الدورة الثانية ملشررررررررررررررر  -1

 تقرير االسرررررررررتنابة اريع يفخمطط له من أنشرررررررررطة وخمرجات. وتدرا اجنشرررررررررطة املننية من  السرررررررررنة الثانية من دورة املشررررررررر
بعد ا العام هذتقرير االسررررررتنابة نث سررررررنوات  تقرير االسررررررتنابة . وسررررررينشررررررر السررررررتعرا  الدورة الثانية الذك  رك كل ث

 استعراضه من قبل جلنة املعايري وجلنة التن يذ وتنمية القدرات ومكتب هيئة تدابري الصحة النباتية  اهليئة .
 
 2012 منذ عاموب ضررررل االااد اجوروحل واحلكومة السررررويسرررررية  يعمل مشررررروع نظام االسررررتعرا  ودعم التن يذ  -2

من فرص لتن يذ االت اقية الدولية واملعايري  اكأداة تسرررررررررتخدم لتحديد ما تواجهه اجطراة املتعاقدة من اديات وما يتا  هل
اديد اجملاالت الصرررعبة للةاية وأفضرررل املمارسرررات إسرررهاما حيويا ويسرررهم الدولية لتدابري الصرررحة النباتية  املعايري الدولية . 

لتعييي التن يذ على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية وتيسري وتشنيع بشكل اسرتاتيني ملوارد واجدوات ا استحداث يف
 الدولية. أهداة اإلطار االسرتاتيني لنت اقيةاقيق تن يذ االت اقية الدولية واملعايري الدولية  ويساهم يف الوقت ذاته يف 

 
نظام االسررررتعرا  ودعم التن يذ الكثري من اجنشررررطة ردة اسررررتعرا   ومن  السررررنوات السررررت املاضررررية  أجر  -3

لقضرايا املسرتندة والتحلينت لتن يذ اجطراة املتعاقدة  مبا يف ذلك إجراء دراسرات اسرتقصرائية ودراسرات مكتبية ومسر  
 ية الدولية.ال نية وتوفري مكتب للمساعدة احلاسوبية والقيام مؤمرا بوضع إطار للرصد والتقييم ماص باالت اق
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برنامج عمل أمانة االت اقية الدولية ومشررررررررروع  جيءاً ال يتنيأ منشررررررررروع نظام االسررررررررتعرا  ودعم التن يذ ميثل مو  -4
نظام االستعرا  سي لنت اقية الدولية واهليئة. وإن التن يذ التنرييب بشأن املراقبة حبسب اجولويات اليت حّددها اجلهاز الرئا

املعنية وحدة الآلية شررررررراملة لعدة قطاعات تتعاون بشررررررركل وثيق مع أمانة االت اقية الدولية   نضرررررررميشررررررركل   ودعم التن يذ
م نظام االسررررررتعرا  ودعم التن يذ وضررررررع املعايري ووحدة تيسررررررري التن يذ وفريق الدعم والتكامل. وباإلضررررررافة إىل ذلك  يقدّ ب

االت اقية الدولية  مبا يف ذلك مكتب اهليئة وجمموعة هياكل احلوكمة يف إىل تن يذ احتياجات الإسررررررهاما اسرررررررتاتينيا بشررررررأن 
 التخطيط االسرتاتيني وجلنة املعايري وجلنة التن يذ وتنمية القدرات.

 
 ثة لنظام االستعراض ودعم التنفيذمحتوى الدورة الثال -اثانيا 

 
ع ير املشرررالثالثة دورة للماً دع ةاملاليوارد شرررد املبأنشرررطة مناصررررة حل  السرررنة  على مد  االت اقية الدوليةاضرررطلعت  -5

مع امل وضرررررررية بننا  ةويله  بشرررررررأن ات اوضرررررررانتهت املنظام االسرررررررتعرا  ودعم التن يذ. وةت صررررررريا،ة اقرتا  مشرررررررروع  و 
. 2020-2018ل رتة اريع لللدورة الثالثة للمش  وذلك التماسا للمييد من الدعم 2017اجوروبية يف ديسمرب/كانون اجو  

: نظام االسرررررررررررررتعرا  ودعم التن يذ  الذك   االت ا  GCP/GLO/877/ECبرنامج عمل املشرررررررررررررروع   1ويرد يف امللحق 
 .الدورة الثالثةبشأنه مع اجلهة املاحنة لةر  

 
ويهدة عمل نظام االسررتعرا  ودعم التن يذ يف املسررتقبل إىل مواصررلة رصررد تن يذ اجطراة املتعاقدة وتقييمه  وإينء  -6

صرررررررحة النباتية العاملية املرتبطة بتيسرررررررري التنارة وألاية البيئة واجمن الةذائي. كما يهدة إىل إقامة صرررررررلة اهتمام وثيق لقضرررررررايا ال
  2019-2012ل رتة  اوباإلطار االسررررررررتاتيني للمنظمة  2030-2020مباشررررررررة باإلطار االسررررررررتاتيني لنت اقية الدولية لل رتة 

  .17و 15و 13و 12و 8و 2و 1لألمم املتحدة  زراعة مستدامة وأهداة التنمية املستدامة أجل  من
 
الرئيسرررررررري يف اسررررررررني تن يذ اتج تمثل الني  يتوقع أن هذا املشررررررررروع الذك مدته ثنث سررررررررنواتومن من  تن يذ  -7

قيق اهليئة. وأما املخرجات املتوقعة النزمة لتحالصررادرة عن توصرريات الاجطراة املتعاقدة لنت اقية الدولية واملعايري الدولية و 
 املنشود فهي كاآليت: اتج الن
 

  اهليئة؛الصادرة عن توصيات الاستعرا  تن يذ اجطراة املتعاقدة لنت اقية الدولية واملعايري الدولية و 
  تقدمي املسررررراعدة إىل اجطراة املتعاقدة لتلبية احتياجااا اباصرررررة بالتن يذ من من  اسرررررتخدام مكتب املسررررراعدة

 االستعرا  ودعم التن يذ؛احلاسوبية التابع لنظام 
 ملتعاقدة لنستنابة هلذه القضايا؛على املستويني اإلقليمي والعاملي واضري اجطراة استندة اديد القضايا امل 
  ابرباء واليل املواضيع/القضايا؛إشراك اليل قضايا التن يذ احملّددة عن طريق إجراء دراسات حالة و 
 طار الرصد والتقييم.وجتميعها وفقاً إل مداا ثنث سنوات تقارير التن يذ السنوية واليت إعداد 
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 نقل الرقابة التي يمارسها نظام االستعراض ودعم التنفيذ -اثالثا 
 إلى لجنة التنفيذ وتنمية القدرات

 
عملت جلنة تنمية القدرات بصرررررورة ،ري رلية كلننة معنية بالرقابة على مشرررررروع نظام االسرررررتعرا  ودعم التن يذ  -8

كل ثنث    ركك االسررررتعرا  الذاملكل ة بموعة جملايف مسررررؤولية دور الرقابة الرئيسرررري ةثل و  .2011منذ إنشررررائها يف عام 
 .ما بعد يف مكتب اهليئةواليت أمذها على عاتقه سنوات  جمموعة االستعرا   

 
أمانة االت اقية الدولية ورئيس للهيئة و التابعة وتأل ت جمموعة االسررررررررررتعرا  من رلسرررررررررراء أو  ثلي اججهية ال رعية  -9
حت جمموعة االسررتعرا  يف البداية لرشررراة على نظام االسررتعرا  ودعم التن يذ إىل حني اقرتُ قد  ثل مكتب اهليئة. و  أو

لكن واقع اجمر أن املكتب اضرررررررررررطلع بوةي ة الرقابة اباصرررررررررررة بنظام و أن يكون مبقدور جهاز فين دائم تقدمي املسررررررررررراعدة. 
ودعم التن يذ. وبعد ذلك مضررررررع عمل جمموعة االسررررررتعرا  إلعادة الرتكيي من أجل تأدية وةي ة اسررررررتعرا  االسررررررتعرا  

 أنشطة نظام استعرا  ودعم التن يذ من حيث صلتها بتقرير االستنابة.
 

 الثانية عشرررررررررررررررة  على إنشرررررررررررررراء جهاز فرعي جديد تابع لنت اقية الدولية  وهو جلنةاا من  دور وافقت اهليئة  و  -10
التن يذ وتنمية القدرات  ووافقت على نقل وةائف جمموعة االستعرا  وإجراءااا ودور الرقابة على املشاريع الذك يضطلع 

  يتم حّل اآلن اإنشرررررررررررراء هذه اجمرية رلينظرا إىل به نظام االسررررررررررررتعرا  ودعم التن يذ إىل جلنة التن يذ وتنمية القدرات. و 
 جمموعة االستعرا . 

 
يتعني على املكتب بلورة دور كل من جلنة التن يذ وتنمية القدرات وجلنة املعايري يف الرقابة على مشرررررررررروع وال ييا   -11

لكن جلنة التن يذ و  من منهلا يتم توجيه وةي ة نظام االسرررررتعرا  ودعم التن يذ. ليتااآللية نظام اسرررررتعرا  ودعم التن يذ و 
على أن يكون نظام االسررررررررتعرا  ودعم التن يذ بندا دائما على  2017وتنمية القدرات وافقت يف ديسررررررررمرب/كانون اجو  

 جدو  اجعما . وتشمل الوةائف اليت سيتم النظر فيها ما يلي:
 

 استعرا  مطة العمل السنوية لنظام االستعرا  ودعم التن يذ؛ 
  لنهات املاحنة؛لاستعرا  التقارير املرحلية السنوية 
  تقدمي إسهامات يف أنشطة نظام االستعرا  ودعم التن يذ؛ 
 استعرا  خمرجات نظام االستعرا  ودعم التن يذ؛ 
 لة بنظام االستعرا  ودعم التن يذاديد جماالت التن يذ ذات اجولوية يف املستقبل واجنشطة ذات الص. 
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 الخاص باالتفاقية الدولية تقييمالإطار الرصد و  -ارابعا 
 

الت اقية الدولية ومعايريها حكام اسرررتعرا  ودعم التن يذ  رصرررد تن يذ اجطراة املتعاقدة جالنظام ا يف إطار يتم  -12
الدولية يف حماولة لتحديد النناحات والتحديات باسررررررررتخدام شررررررررّم اجسرررررررراليب. ولتكملة عمل نظام االسررررررررتعرا  ودعم 

 تةطية املستويات الثنثة أدناه:إعداد إطار للرصد والتقييم ردة حاليا التن يذ   رك 
 

   اإلطار االسرررررررررررررررتاتيني لنت اقية الدولية وإطار االت اقية الدولية كتن يذ اجطر االسرررررررررررررررتاتينية لنت اقية الدولية
 و،ري ذلك ؛على سبيل املثا    اباصة بتنمية القدرات

 سياسات االت اقية الدولية وإجراءااا؛ 
  الدولية.جماالت عمل أمانة االت اقية 

 
التناوب والتحسررررررني املسررررررتمر قابلية بسرررررريسررررررم  رصررررررد هذه املسررررررتويات املختل ة بطريقة منظمة ومنسررررررقة وإن  -13
بالنسبة إىل اجطراة املتعاقدة. وباإلضافة إىل نظام االستعرا  ودعم التن يذ  كون م يدا إجراءات العمل وتن يذه  وسي يف

خدم لرصرررد العمل يف اإلطار اجلديد إلضررر اء الطابع الرلي على  ج عام سررريتم إدراا عمليات وأدوات أمر  قائمة تسرررت
 لنت اقية الدولية ماص بالرصد والتقييم. 

 
وسرررررررررررررريتواءم نظام االت اقية الدولية اباص بالرصررررررررررررررد والتقييم مع اإلطار االسرررررررررررررررتاتيني اجلديد لنت اقية الدولية  -14

مع زيادة الرتكيي على استخدام املؤشرات لقياس التقدم احملرز يف التن يذ وبرنامج عمل أمانة االت اقية  2030-2020 لل رتة
 الدولية والتةيريات يف حالة الصحة النباتية بطريقة منظمة.

 
قد   انعإطار الرصرررررررررد والتقييم اباص باالت اقية الدوليةلتعقيبات اجطراة املتعاقدة بشرررررررررأن مشرررررررررروع  والتماسررررررررراً  -15

ملناقشرررررة القضرررررايا ذات الصرررررلة بإعداد هذا اإلطار ول هم  2017اجتماع للخرباء يف ولينةتون  نيوزيلندا  يف سررررربتمرب/أيلو  
كي ية االضررطنع بعمليات الرصررد والتقييم يف السررياقات الوطنية. وسرريتم يع التعقيبات املنبثقة عن اجتماع ابرباء لدعم 

 ييم يف الدورة الثالثة لنظام االستعرا  ودعم التن يذ. املييد من العمل بشأن الرصد والتق
 

اجمانة من مواصررلة اجنشررطة املعروضررة بشررأن وضررع قد مّكنت احلكومة السررويسرررية متها اليت قدّ املوارد املالية إن و  -16
يف مارس/آذار.   من امل وضررررررية اجوروبية إطار التقييم والرصررررررد بعد إ،ن  مشررررررروع نظام االسررررررتعرا  ودعم التن يذ املموّ 

 ستعرا  ودعم التن يذ.االدورة الثالثة ملشروع نظام الاستمرارية  ةكنييف وكان هلذا الدعم قيمة كبرية 
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 وإن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي: -17
 

لدورة الثانية إىل اماه من دعم مايل إىل االااد اجوروحل واحلكومة السررويسرررية على ما قدّ  التوجّه بالشرركر  1 
 من نظام استعرا  ودعم التن يذ؛

 ؛2017م احملرز يف احل اظ على أنشطة نظام االستعرا  ودعم التن يذ من  عام بالتقدّ  اجمذ علماو   2 
إىل االارراد اجوروحل على ةويلرره للرردورة الثررالثررة لنظررام االسررررررررررررررتعرا  ودعم التن يررذ  التوجرّره بررالشرررررررررررررركرو   3 

 ؛2020-2018  رتةلل
 اجطراة املتعاقدة إىل دعم أنشطة نظام االستعرا  ودعم التن يذ. دعوةو   4 
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 ستعراض ودعم التنفيذاال: نظام GCP/GLO/877/EC: برنامج عمل المشروع 1الملحق 
 3السنة  2السنة  1السنة  األنشطة

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
يات الهيئةالمتعاقدة ونجاحاتها في تنفيذ االتفاقية الدولية و : تحديد تحديات األطراف 1المخرج  ، المعايير الدولية وتوصيييييييييي

 .ورصدها وتقييمها
: إجراء دراسييييات اسييييتقصييييااية واسييييتبيانات 1-1النشييييا  

وإشيييييراا أصيييييحام المصيييييلحة من أجل اسيييييتعراض تنفيذ 
االتفاقية الدولية والمعايير الدولية والتوصييييييييات الصيييييييادرة 

 الهيئة. عن

            
 

: إجراء دراسيات حالة فنية وإجراء دراسيات 2-1 النشيا 
اسييتقصييااية واسييتبيانات وإشييراا أصييحام المصييلحة من 
أجل اسييتعراض تنفيذ أحمام االتفاقية الدولية تات الصييلة 
بالمراقبة والمعايير الدولية والتوصيييييييييييات الصيييييييييييادرة عن 

 الهيئة.

            

بالتزامات قة ل: اسيتعراض اححصياءات المتع3-1النشيا  
 .السنوية رفع التقارير الوطنية

            

: إحالة التعقيبات المتأتية من أنشيييييطة نظام 4-1النشيييييا  
االستعرض ودعم التنفيذ إلى لجنة التنفيذ وتنمية القدرات 

 ولجنة المعايير للنظر فيها مرتين في السنة.

            

             
اسييييتقصييييااية واسييييتبيانات : إجراء دراسييييات 1-3النشييييا  

وإشيييراا أصيييحام المصيييلحة في القتيييايا المسيييتجدة مع 
التركيز على المواضيع الرايسية تحت احطار االستراتيجي 

 لالتفاقية الدولية.

            

: تحليل تنفيذ أنشييييطة الصييييحة النباتية التي 2-3النشييييا  
 يحتمل أن تتأثر بالقتايا المستجدة.

            

: وضييييييييع اسييييييييتراتيجية  اصيييييييية بالقتييييييييايا 3-3النشييييييييا  
 تأهب األطراف المتعاقدة.تمان المستجدة ل

            

             
: إجراء دراسات حالة لتحليل قتايا التنفيذ 1-4النشا  

المعينييييية وتحيييييدييييييد ميييييا يلزم من موارد للتنفييييييذ وتنميييييية 
 للقدرات.

            

: إشيييراا  براء من  الل إجراء اجتماعات 2-4النشيييا  
 سهام في دراسات الحالة.من شأنها احفنية 

            

تحليل تقارير األطراف المتعاقدة الواردة : 3-4النشيييييييييا  
لطرح  (المعيييايير والتنفييييذالمشييييييييييترا  نيييداء العن طريق 

 مواضيع/قتايا.
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المتعاقدة لمعالجة الفجوات في مجال تنفيذ االتفاقية الدولية والمعايير الدولية : تقديم المسييييييييييياعدة إلى األطراف 2المخرج 
 دة لتحسين التنفيذ.والتوصيات الصادرة عن الهيئة من  الل تنفيذ إجراءات أو أنشطة محد  

عمليات في مجال ب االضيييييييطالع سييييييينويا: 1-2النشيييييييا  
اسييتخدام ممتب المسيياعدة الحاسييوبية لنظام االسييتعراض 

لتنفيذ في حلقات العمل احقليمية التابعة لالتفاقية ودعم ا
 الدولية. 

            

: إجراء دورة تييدريبييية إقليمييية ليوم واحييد 2-2النشييييييييييييا  
بشيييييييأن اسيييييييتخدام ممتب المسييييييياعدة الحاسيييييييوبية لنظام 
االسييتعراض ودعم التنفيذ سيينويا  باالقتران بالتدريب على 

 االلتزامات المتعلقة برفع التقارير الوطنية(.

            

: تحديث األسيئلة المتمررة سينويا باالسيتناد 3-2النشيا  
 األطراف المتعاقدة.التي تواجهها إلى قتايا التنفيذ 

            

             
: إعداد تقارير تنفيذ سيييينوية  اصيييية برصييييد 1-5النشييييا  

 وتقييم االتفاقية الدولية.
            

اسييييييييييتعراض التنفييييذ كيييل : إعيييداد تقرير 2-5النشيييييييييييييا  
 سنوات. ثالث

            


