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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
ى املندوبني واملراقبني التكّرم 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 الثالثة عشرة

 2018أبريل/نيسان  20-16روما، 

 2018خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وميزانيتها لعام 

 من جدول األعمال 3-15البند 

 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمن إعداد 
 

 مقدمة -الً أوّ 
 
ت التوصــــــــــية رقم 2014يف عام  -1  الصــــــــــادرة عن تقييم عملية تعزيز أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  1، نصــــــــــّ

على ما يلي: "ينبغي وضــــع خطة عمل وميزانية ســــنوية لألمانة يصــــادق عليهما املكتب وتتضــــمنان أهدافاً واضــــحة وقابلة 
 ظفني والتمويل..."للتحقيق، مع تقسيم مفّصل قدر اإلمكان لألنشطة، إضافًة إىل املوارد املطلوبة جلهة املو 

 
يف دورهتا احلادية عشرة خطة عمل األمانة  (اهليئة) ، اعتمدت هيئة تدابري الصحة النباتية2016ويف أبريل/نيسان  -2

لألمانة وقد مت وضـــعهما على أســـاس تقييم  نيياألولوميزانيتها، وأحاطت علماً هبما ســـيما أ�ما كانتا خطة العمل وامليزانية 
 ثبتت املمارســــــــة أن التخطيط اجليد والشــــــــفافية التعزيز، وكانت امليزانية األوىل اليت أظهرت إضــــــــافات وحتســــــــينات كثرية. وأ

رصــــد تقدم األنشــــطة بشــــكل أفضــــل، مع ضــــمان التحكم بالتكاليف. بلألمانة  امسح 2016يف خطة العمل وامليزانية لعام 
خالل الدورة الثانية عشـــرة هليئة  2017واســـتتبع هذه التجربة االعتماد الناجح من جانب األمانة خلطة العمل وامليزانية لعام 

 تدابري الصحة النباتية اليت انعقدت يف مجهورية كوريا.
 
، أجرى مكتب اهليئة مشــــاورات مكثفة مع جلنة املالية حول املضــــي قدماً يف خطة عمل 2017ويف يونيو/حزيران  -3

ينات عديدة وقد اقرتح كل من املكتب وجلنة املالية حتســــــــــــــ .2018أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وميزانيتها لعام 
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 )االتفـاقيـة الـدوليـة( لشــــــــــــــكـل خطـة العمـل وامليزانيـة مشلـت ترتيـب أولويـات خطـة عمـل االتفـاقيـة الـدوليـة لوقـايـة النبـاتـات
 واإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية، واالنتهاء من عملية امليزانية قبل سنة من موعدها. الدولية باالستناد إىل االتفاقية

 
 التأكد من ختصـــــــيص األموال باالســـــــتناد  إىل حبســـــــب األولويةاألنشـــــــطة يف خطة العمل وامليزانية ترتيب يهدف  •

 إىل أولويات اهليئة، ومســــــــــــــاعدة األمانة يف تأمني موارد التمويل بناًء على األولويات وضــــــــــــــمان متويل األولويات 
 يف املقــام األول يف حــال عــدم توفّر األموال. وهبــدف تســــــــــــــهيــل هــذه العمليــة، أُعطيــت كــل من الركــائز الثالث

(ترتاوح تها وفقاً ألمهتيها بالنســــــــــبة إىل اإلطار االســــــــــرتاتيجي لالتفاقية الدولية نقطة لوضــــــــــع عالمة ألنشــــــــــط 33
  إلزامي). -Xأمهية عالية؛  -3أمهية متوسطة؛  -2أمهية دنيا؛  -1العالمات املمكنة بني: 

إىل مواعيد  وعد احملدداعتماد امليزانية من جانب هيئة تدابري الصــــــحة النباتية قبل ســــــنة من املويُعزى الســــــبب يف  •
هيئة تدابري الصحة النباتية يف شهر مارس/آذار أو أبريل/نيسان  دورات بصورة عامة، تنعقدو انعقاد دورات اهليئة. 

 من كل عام لدى اعتماد خطة العمل الســـــــــنوية وامليزانية. غري أن التنفيذ الفعلي للميزانية الســـــــــنوية يكون قد بدأ 
أشـــــــــهر من دون اعتمادها من جانب اهليئة  4إىل  3أنه يتم تنفيذ امليزانية طيلة  يف يناير/كانون الثاين. وهذا يعين

(وجتدر اإلشــارة إىل أن املكتب يصــادق على خطة العمل وامليزانية يف ديســمرب/كانون األول من الســنة الســابقة، 
ية على ضرورة أن تعتمد أبريل/نيسان). لذا، اتفق املكتب وجلنة املال -يف حني ال تعتمدها اهليئة حىت مارس/آذار

 اهليئة خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وميزانيتها للسنة التالية، وليس للسنة اجلارية.
 
عملية شاملة  الدولية ، أطلقت أمانة االتفاقية2017وبعد انعقاد اجتماعات املكتب وجلنة املالية يف يونيو/حزيران  -4

، وهي أكثر شــــــفافية ومشولية وتعكس بشــــــكل أكرب التوصــــــيات املنبثقة عن تقييم 2018لوضــــــع خطة العمل وامليزانية لعام 
مانة أل، وضــــــــع الفريق الرئيســــــــي الدولية التعزيز واملدخالت الواردة من املكتب وجلنة املالية. وبتوجيه من أمني عام االتفاقية

قة عليهما خالل اجتماعات على أن تتم مناقشـــــــــــتهما واملصـــــــــــاد 2018خطة عمل األمانة وميزانيتها لعام  الدولية االتفاقية
 .2017املكتب وجلنة املالية يف أكتوبر/تشرين األول 

 
 النتائج/النواتج الرئيسية -ثانياً 

 
بتنفيذ التوصـــــيات املنبثقة عن تقييم التعزيز واقرتاحات املكتب  2018تقوم خطة عمل أمانة االتفاقية وميزانيتها لعام  -5

اليت تتشــــكل من ثالث ركائز  الدولية ن يف االعتبار مجيع األنشــــطة الرئيســــية ألمانة االتفاقيةوجلنة املالية تنفيذاً كامالً، وتأخذا
. ومن املتوقع أن ترتقي النتيجة اإلمجالية لتنفيذ خطة عمل أمانة االتفاقية وميزانيتها لعام 1أســـــــــاســـــــــية كما هو مبّني يف املرفق 

 محاية األمن الغذائي والبيئة وتيسري التجارة يف الوقت ذاته.مبهمة االتفاقية، وتساهم يف اجلهود العاملية اآليلة إىل  2018
 

 )1الحوكمة واإلدارة (النشاط األول في المرفق  -ألف
 
 باملشـــــاركة نتيجة احلوكمة واإلدارة: ســـــوف يســـــمح هذا النشـــــاط الرئيســـــي لألطراف املتعاقدة يف االتفاقية الدولية  -6

 . وباعتبارها منتدىالدولية يف عمليات االتفاقية، وتوفري مدخالهتا وتلقي املعلومات الراجعة والدعم من أمانة االتفاقية
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تية اليت ترّكز على وضـــــــع املعايري وتنفيذ االتفاقية، من املتوقع أن تتيح أمانة االتفاقية مفتوحاً ملناقشـــــــة قضـــــــايا الصـــــــحة النبا
 بشكل سلس لتتمكن األطراف املتعاقدة من إحراز تقدم يف جمال الصحة النباتية. الدولية تيسري عمليات االتفاقية

 
تنظيم  يفيف إطار بند احلوكمة  2018، يتمثل اهلدف األســـــــاســـــــي الواجب حتقيقه عام 1وكما هو مبّني يف املرفق  -7

: الدورة الثالثة عشــــــــــــرة هليئة تدابري الصــــــــــــحة النباتية، الدولية لالتفاقيةالتابعة صــــــــــــلة لألجهزة الرئاســــــــــــية اجتماعات ذات 
واجتماعات مكتب اهليئة وجلنة املالية. وأّما النواتج الرئيســــية فتشــــمل عرض وترمجة مشــــاريع املعايري الدولية لتدابري الصــــحة 

اجتماعات ملكتب اهليئة وجلنة املالية، واجتماعني للجنة املعايري واجتماعاً  3)، و2019لرابعة عشـــــرة للهيئة (النباتية للدورة ا
 ).1واحداً للدورة السابعة للجنة املعايري واجتماعني للجنة التنفيذ (املرفق 

 
خة أيضــاً يف خطة العمل من خالل تنظيم وتيســري اجتماع واملناقشــة االســرتاتيجية ملواضــيع االتفاقية الدولية  -8 مرتســّ

تتخذ موقعاً اســـــرتاتيجياً من خالل ختطيط أنشـــــطتها للفرتة  الدولية جمموعة التخطيط االســـــرتاتيجي. كما أن أمانة االتفاقية
سفر املشاركني من البلدان  الدولية رافق لعقد االجتماعات، سوف تنّظم أمانة االتفاقية. وإضافًة إىل توفري امل2020-2030

 .الدولية األقل منواً والبلدان النامية حلضور االجتماعات أو األحداث اخلاصة باالتفاقية
 
مزيداً من اجلهود يف جمال االتصاالت والدعوة من خالل تطبيق نظام  الدولية ومن املتوقع أن تبذل أمانة االتفاقية -9

لألمانة، وحتديث املوقع اخلاص  SharePointيقات اإللكرتوين اجلديد، ونظام جديد للتســـــــــــجيل اإللكرتوين ومنصـــــــــــة التعل
م ندوات خاصة باملعلومات عن تدابري الصحة النباتية وأداة تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية حسب املقتضى، وتنظي

ار عن االتفاقية، ونشر مواد الدعوة. وسوف تعّزز أمانة االتفاقية شبكتها من خالل تنظيم ، وإصدار أخبباالتفاقية الدولية
 مع مشــــــــاركة ناشــــــــطة ملعظم املنظمات الوطنية لوقاية النباتات، ومشــــــــاورات فنية حلقات عمل إقليمية لالتفاقية الدولية  7

ناشــطة جلميع هذه املنظمات. كذلك، ســوف يتم تعبئة املوارد للرتويج بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات مع مشــاركة 
، وســيتواصــل تعزيز مجع األموال ألمانة االتفاقية. إضــافًة إىل ذلك، من املتوقع املباشــرة 2020للســنة الدولية للصــحة النباتية 

 ).1ق لتدابري الصحة النباتية (املرف 15باجلولة الرابعة لتسجيل رمز املعيار الدويل رقم 
 

نقطة يف مترين ترتيب األولويات. واعترب هذا التمرين هيئة  34حصـــــــــــلت الركيزة اخلاصـــــــــــة باحلوكمة واإلدارة على  -10
 تدابري الصحة النباتية إلزامية، يف حني ُمنحت اجتماعات مكتب اهليئة وجلنة املالية وتعبئة املوارد أولوية عالية.

 
 )1(النشاط الثاني في المرفق  وضع المعايير -باء

 
نتيجة وضـــع املعايري: يقضـــي هذا النشـــاط الرئيســـي بوضـــع معايري دولية متســـقة من خالل عملية شـــفافة ومشولية  -11

لالســتجابة إىل احتياجات األطراف املتعاقدة. ومتثل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات املنظمة الدولية الوحيدة لوضــع املعايري 
لنباتية اليت تعرتف هبا منظمة التجارة العاملية. كذلك، توفّر معايري االتفاقية إطاراً متســـقاً يســـاهم يف حتقيق الزراعة للصـــحة ا

 ، ومحاية البيئة وتيسري التجارة.املستدامني واألمن الغذائي
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 ):1فق هي التالية (املر  2018واألهداف الرئيسية الواجب حتقيقها يف جمال وضع املعايري يف عام  -12
 

: تنظيم دعوة لتقدمي معاجلات للصــحة النباتية والعمليات؛ حتديث قائمة حتديد املواضــيع وترتيبها حســب األولوية )1(
املواضيع بست لغات مرتني يف السنة؛ وحتديث وثائق وأدوات أخرى وإتاحتها عند احلاجة، مثل دليل اإلجراءات 

 .ري ذلكغو لوضع املعايري، ودليل األسلوب، 

 ول إدارة خماطر اآلفات)؛ : تقدمي الدعم جملموعة عمل خرباء واحدة (توجيهات حالصــــــــــــــياغة ومســــــــــــــامهة اخلرباء )2(
(رمبا تعتمد االجتماعات الثالثة على القرار الصــادر عن الدورة  عليةفق فنية مع تنظيم ثالثة اجتماعات ودعم فر 

 لفرتات الفاصلة بني الدورات.الثانية عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية)؛ والعمل خالل ا

: تنظيم عمليات املشـــــاورة من خالل نظام التعليقات اإللكرتوين على مشـــــروع املواصـــــفات ومشـــــاريع املشـــــاورات )3(
 املعايري لضمان االّطالع على مجيع اآلراء.

مراجعة اللغة  : احلرص على نشـــــــر املواصـــــــفات واملعايري بلغات خمتلفة؛ تنظيم عملية اســـــــتعراض جمموعةاالعتماد )4(
للمعايري الدولية للصــــحة النباتية املعتمدة بأربع لغات؛ إدارة ســــبعة اتفاقات للنشــــر املشــــرتك وفقاً لإلجراء؛ وإلغاء 

 نسخ املعايري املعتمدة حديثاً باللغات املتبقية.
 

مرين أن النواتج نقطة يف مترين حتديد األولويات. واعترب هذا الت 33حصـــــلت الركيزة اخلاصـــــة بوضـــــع املعايري على  -13
 اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات. عماملذكورة أعاله تتساوى تقريباً من حيث أمهيتها  ةالرئيسية األربع

 
 )1تيسير التنفيذ (النشاط الثالث في المرفق  -جيم

 
: يقضــــــي هذا النشــــــاط الرئيســــــي بزيادة قدرات األطراف املتعاقدة واملنظمات الوطنية لوقاية لتنفيذنتيجة تيســــــري ا -14

 النباتات لديها على التعاطي مع قضايا الصحة النباتية بطريقة مستنرية، وشاملة وفعالة.
 

 ):1هي التالية (املرفق  2018واألهداف الرئيسية الواجبة التحقيق لتيسري التنفيذ يف عام  -15
 

 تنظيم وعقد جلســــــــــــــات جانبيةو التعليم اإللكرتوين؛ وخطوط توجيهية،  : إصــــــــــــــدار كتّيبات فنيةتنمية القدرات )1(
إجراء حلقات عمل داخلية يف هيئة تدابري الصــــــــــــــحة النباتية ومن خالل مشــــــــــــــاريع و عمل وتدريبات؛  حلقاتو 

 النموذجيبتنمية القدرات؛ وتطبيق املشــــروع  صــــياغة وتنفيذ املشــــاريع املتصــــلةو االتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛ 
 اخلاص باملراقبة.

 : تقــدمي اقرتاحــات بشـــــــــــــــأن توصــــــــــــــيــات االتفــاقيــة الــدوليــة لوقــايــة النبــاتــات؛ نظــام االســــــــــــــتعراض ودعم التنفيــذ )2(
وتعزيز الــدراســـــــــــــــات املكتبيــة من خالل التقييم ومجع املعلومــات الراجعــة عنهــا وعن املوارد الفنيــة؛ وتطبيق برامج 

 الرصد والتقييم.
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: تنمية قدرات األطراف املتعاقدة يف جمال االلتزامات بتقدمي التقارير الوطنية ودعم التزامات تقدمي التقارير الوطنية )3(
حتســــني تنفيذ هذه االلتزامات من خالل مشــــاركة أكرب لألطراف املتعاقدة واعتماد نظام تقدمي املشــــورة و الســــفر؛ 

 بشأن جودة هذه االلتزامات.

: وضــــــع وحدة للتعّلم اإللكرتوين بشــــــأن جتّنب النزاعات وتســــــويتها؛ وتعزيز التواصــــــل جتّنب النزاعات وتســــــويتها )4(
 والتدريب داخل البالد.

: تعزيز التطبيق القطري لتقييم القدرات يف جمال الصــــــــــــــحة النباتية؛ وضــــــــــــــع وحدة بيئية األدوات والتكنولوجيات )5(
لنباتية، ومؤشــــــرات تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ورصــــــد وتقييم أداة لتقييم القدرات يف جمال الصــــــحة ا

اإلطار؛ وتنفيذ املشــــروع النموذجي اخلاص بإصــــدار الشــــهادات اإللكرتونية للصــــحة النباتية وتنســــيق فريق املهام 
 املعين باحلاويات البحرية.

 
نقطة يف مترين ترتيب األولويات. وقد اعترب هذا التمرين أن تنمية  33حصـــــــــلت الركيزة اخلاصـــــــــة بتيســـــــــري التنفيذ  -16

القدرات، ونظام اســتعراض التنفيذ ودعم، وأدوات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وإصــدار الشــهادات اإللكرتونية للصــحة 
 النباتات.النباتية ذات أمهية عالية بالنسبة إىل اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية 

 
 تخصيصات الميزانية -ثالثاً 

 
من أجل ضــمان تواصــل العمل  ختصــيصــات متوازنة للموارد بني الركائز الثالث 2018يتضــمن اقرتاح امليزانية لعام  -17

 الضوء على الدمج والدعم. تسليطو على وضع املعايري، مع تعزيز العمل على تيسري التنفيذ 
 

 األغذية والزراعةالبرنامج العادي لمنظمة  -ألف
 

، كما يتم ختصــــيص 2018مليون دوالر أمريكي لعام  2.95تبلغ ختصــــيصــــات أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  -18
ص نســـــــــــــبــة1من دون أي عجز يف ميزانيــة الربنــامج العــادي (املرفق  2018خطــة عمــل األمــانــة وميزانيتهــا لعــام   ). وُختصـــــــــــــّ

دوالر أمريكي) من الربنامج العادي للمنظمة لكّل من األنشـــــــــطة الرئيســـــــــية الثالثة لألمانة: احلوكمة  )1( يف املائة (مليون 33
 دوالر أمريكي)  )2( يف املائة (مليوين 68واإلدارة، وضـــــــع املعايري وتيســـــــري التنفيذ. ومتثل التكاليف اإلمجالية للموظفني نســـــــبة 

 ).1(املرفق  2018مليون دوالر أمريكي) لعام  0.95يف املائة ( 32ف التشغيلية بنسبة من التخصيص، يف حني تُقدَّر التكالي
 

 حساب األمانة المتعدد الجهات المانحة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات -باء
 

 يف املــائــة  25مليون دوالر أمريكي. ويتّم ختصــــــــــــــيص ربع موارد حســـــــــــــــاب األمــانــة ( 1.55تُقرتح ميزانيــة قــدرهــا  -19
ألف دوالر أمريكي) للركيزة اخلاصــــة باحلوكمة واإلدارة، يف حني حصــــلت ركيزة وضــــع املعايري وركيزة تيســــري التنفيذ  388 أو

 ألف دوالر أمريكي) من امليزانيــة اإلمجــاليــة  1.038يف املــائــة ( 67ألف دوالر أمريكي) و 127يف املــائــة ( 8على نســــــــــــــبــة 
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ىل أن بعض األنشطة املتصلة بوضع املعايري تشكل جزءاً ال يتجزأ من ركيزة احلوكمة واإلدارة). على التوايل. (جتدر اإلشارة إ
ألف دوالر أمريكي) يف حني أنه من املتوقع أن تصـــل التكاليف  807يف املائة ( 52وتبلغ تكاليف املوظفني اإلمجالية نســـبة 

 ).1زانية اإلمجالية (املرفق ألف دوالر أمريكي) من املي 746يف املائة ( 48التشغيلية إىل 
 

 مشاريع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -جيم
 

دوالر  الينيم 1.6تبلغ امليزانية اخلاصــــــــــــــة مبشــــــــــــــاريع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات اليت تنفذها أمامة االتفاقية  -20
)، ومشــــــروع االحتاد EC/725األورويب ()، وهي تشــــــمل بصــــــورة خاصــــــة مشــــــروع االحتاد 1(املرفق  2018أمريكي يف عام 

)، ومشــــــروع إصــــــدار الشــــــهادات اإللكرتونية للصــــــحة النباتية EC/877األورويب اخلاص بنظام االســــــتعراض ودعم التنفيذ (
)، ودعم اليابان ملشـــــروع إصـــــدار الشـــــهادات اإللكرتونية للصـــــحة STF/688اخلاص مبرفق وضـــــع املعايري وتيســـــري التجارة (

 ). ويرد CPR/291) واملشـــــروع املشـــــرتك بني املنظمة والصـــــني بشـــــأن التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب (JPN/827النباتية (
 وصف موجز للمشاريع. 2يف املرفق 

 
 الدعم العيني لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات -دال

 
. 2018ليون دوالر أمريكي يف عام م 0.57سوف تبلغ املسامهات العينية املقدرة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات  -21

 هذه املســـــــــــامهات العينية إىل األمانة باعتبارها مســـــــــــامهات غري نقدية  أو املنظمات ذات الصـــــــــــلة وتوفّر األطراف املتعاقدة
 ).1إمنا يتّم حتويلها إىل قيم بالدوالر ألغراض امليزنة الصحيحة والشفافية (املرفق 

 
 االستنتاجات واالقتراحات -اً رابع

 
ختصــــيصــــات مســــتهدفة واألنشــــطة  2018تقرتح خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وميزانيتها لعام  -22

نة، وإجنازات أكرب وزيادة القدرة لتقدمي اخلدمات لألطراف املتعاقدة   الضـــــــــــرورية لتوجيه أمانة االتفاقية لتحقيق نتائج حمســـــــــــّ
ملعايري املالية والشـــــــخصـــــــية املتوقعة. وفيما يزداد الطلب على خدمات األمانة، يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ضـــــــمن ا

يزداد الضــــــــــــــغط على امليزانية. كذلك، من املتوقع أن تعمل األمانة بعد إعادة تنظيمها، وإعادة تشــــــــــــــكيلها وإعادة مجعها 
 بكفاءة كبرية وفعالية قصوى ضمن املوارد املتاحة.

 
خدماهتا، تواجه أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات قيوداً من حيث املوارد، األمر  ونظراً للطلب املتزايد على -23

الذي حيّد من قدرهتا على أن تكون مســــــــــــــتدامة بالكامل من الناحية املالية. ويبذل كّل من مكتب هيئة تدابري الصــــــــــــــحة 
آللية األكثر مالءمة اليت قد تســــــــمح ألمانة االتفاقية النباتية، وجلنة املالية وجمموعة التخطيط االســــــــرتاتيجي جهوداً إلجياد ا

 العمل من دون أن تكافح باستمرار للحصول على موارد.
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 ، 2018، ترمي امليزانية املقرتحة إىل توفري صــــــــــــــورة واقعية خلطة العمل لعام لشــــــــــــــاملةاوعلى الرغم من القضــــــــــــــايا  -24
يف حني يهــدف كــل خط من خطوط امليزانيــة إىل حتســــــــــــــني املنتجــات واخلــدمــات اليت تقــدمهــا أمــانــة االتفــاقيــة لألطراف 

تفاقية خطوًة إىل األمام من أجل االرتقاء مبهمة اال 2018املتعاقدة. ومن املتوقع أن ختطو خطة عمل األمانة وميزانيتها لعام 
 ز التنظيمي باجتاه حتقيق رؤية "اتفاقية دولية واحدة لوقاية النباتات".وتعزيز التميّ الدولية لوقاية النباتات 

 
 وإن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل: -25
 

 ".2018"خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وميزانيتها لعام على املوافقة  )1(
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االتفاقيةالنشاط
 تعزيز اإلجراءات 
للوقاية من انتشار 

اآلفات

 دعم اتساق تدابير 
المكافحة

 مساعدة 
األطراف 

المتعاقدة في 
الوفاء بالتزاماتها

مجموع العالمةالحوكمة الفعالة
 البرنامج 

العادي للمنظمة

  حساب األمانة 
المتعدد الجهات 
المانحة التابع 

لالتفاقية الدولية 
لوقاية النباتات 
(MUL/122)

   مشروع 
االتحاد 
األوروبي 
(EC/725)

 المشروع 
المشترك بين 

المنظمة 
والصين بشأن 
التعاون في ما 

بين بلدان 
الجنوب 

(CPR/291)

 مشروع 
الشهادات 
اإللكترونية 

للصحة النباتية 
التابع لمرفق 
وضع المعايير 
وتنمية التجارة 
(STF/688)

 دعم اليابان 
إلصدار 

الشهادات 
اإللكترونية 

للصحة النباتية  
(JPN/827)

 مشروع نظام 
االستعراض 
ودعم التنفيذ 

التابع 
لالتحاد 
األوروبي 
(EC/877)

المجموع الدعم العيني

1- الحوكمة واإلدارة- البرنامج االستراتيجي 2 للمنظمة

1-1 الحوكمة واالستراتيجيات

              481481 تكاليف الموظفين

               - التكاليف التشغيلية (الموارد البشرية من غير الموظفين) 

               -                -XXXXX 1-1-1 هيئة تدابير الصحة النباتية- الدورة الثالثة عشرة

 عرض املعايري الدولية للصحة النباتية على الدورة الرابعة عشرة للهيئة (2019) العتمادها
 مبدئياً: عرض 7 مشاريع للمعايري الدولية للصحة النباتية على هيئة تدابري الصحة النباتية بست لغات (تُقدّم 

وتوكوالت التشخيص باإلنكليزية وتتم ترمجتها بعد اعتمادها)، وجتري إدارة 5 جمموعات ملراجعة اللغة
111                 10                 121              

                20                   20 تنظيم جلسة جانبية واحدة حول التكنولوجيات الوراثية املتقدمة تنظيم جلسات جانبية

                12                   12 تنظيم جلسة جانبية واحدة حول تعبئة املوارد (مرفق البيئة لعاملي ودليل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات)تنظيم جلسات جانبية

                56                  20                   36 تنظيم أنشطة املشاركة ذات الصلة بشكل جيد ويف الوقت املناسب دعم املشاركة من البلدان النامية

               -                   1X1                    1                       3                   X5-1-2  مكتب الهيئة ولجنة المالية

                20                  20 تيسري املشاركة ذات الصلة من جانب البلدان النامية يف جمايل احلوكمة والتخطيط االسرتاتيجيدعم املشاركة من البلدان النامية

               -                   2                    2 1-1-3 مجموعة التخطيط االستراتيجي

                23                  23 تيسري املشاركة ذات الصلة من جانب البلدان النامية يف جمايل احلوكمة والتخطيط االسرتاتيجيدعم املشاركة من البلدان النامية

               -                   X1                    X1                   X2 1-1-4 لجنة المعايير

اإلشراف على عمل جلنة املعايري وتنظيم اجتماعات لضمان استعراض قائم على التوافق ملشاريع املعايري(اجتماعات جلنة 
ملعايري والدورة السابعة هلذه اللجنة والقرارات اإللكرتونية للجنة املعايري) ودعم املشاركة من البلدان النامية

  النجاح يف تنظيم اجتماعني للجنة املعايري (تتوفر فيهما الرتمجة الفورية إىل اللغتني املطلوبتني:حالياً اإلسبانية 
والفرنسية ) واجتماع واحد للجنة املعايري، ومعاجلة النتائج ونشرها. تتم إدارة العمل خالل الفرتات الفاصلة بني 

دورات من خالل القرارات اإللكرتونية
186                 12                  16                 214              

               -                   6                    1                   2                       1                2 1-1-5 لجنة التنفيذ وتنمية القدرات

                51                  39                   12 تنظيم اجتماعني للجنة التنفيذ تنظيم االجتماعات ودعم املشاركة من البلدان النامية

               - 2-1 التنسيق والدعم

              127127تكاليف الموظفين

               - التكاليف التشغيلية (بما في ذلك الموارد البشرية من غير الموظفين)

               -                   5                   1                       1                    1                2 1-2-1 إدارة المعلومات

حلفاظ على نظام التعليقات اإللكرتوين وحتسينه عند االقتضاء، وباالستناد إىل املعلومات الراجعة من أصحاب   
ملصلحة؛ حتديث املواد التدريبية اخلاصة بنظام التعليقات اإللكرتوين عند احلاجة؛ ومعاجلة مجيع طلبات املستخدمني؛ 

نفيذ تدريب واحد وجها لوجه وتدريبني افرتاضيني على األقل
30                   30                       10                  6                   76                               

باتات، وموقع املعلومات بشأن الصحة النباتية، وهيئة وقاية النباتات يف آسيا واحمليط اهلادئ، وتقييم القدرات يف 
جمال الصحة النباتية). ونقل البوابة الدولية لوقاية النباتات بشكل كامل إىل موقع  fao.org وبدء العمل هبا؛ ووضع 

                54                       34                   20وتشكيل منصة SharePoint جديدة لألمانة .

               -                   2                    2 1-2-2 االتصاالت والدعوة

 التخطيط ألنشطة التوعية اخلاصة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات وتنسيقها وتنفيذها

 التخطيط ألنشطة التوعية اخلاصة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات وتنسيقها وتنفيذها (خطة عمل أمانة االتفاقية 
لالتصاالت لعام 2018)؛ ووضع التقرير السنوي لعام 2017 وطباعته أو نشره على اإلنرتنت؛  نشر األخبار عن 
التفاقية الدولية لوقاية النباتات واحلفاظ على وسائل التواصل االجتماعي اخلاصة باالتفاقية واملنظمة وتوسيعها؛ 

مراجعة الشجرة أو وضع وثائق جديدة للدعوة وتنظيم ثالثة ندوات للدعوة خاصة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
30                   30                       20                 80                

 حتسني أدوات تكنولوجيا املعلومات(نظام التعليقات اإللكرتوين،والبوابة الدولية لوقاية النباتات) لالستجابة بشكل أفضل إىل 
احتياجات املستخدمني

 المرفق 1- خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وميزانيتها لعام 2018

 مهمة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات- حماية الموارد النباتية في العالم من اآلفات

 النواتج
 (النتيجة المتوقعة/اإلنجازات- وصف موجز)

   ترتيب األولويات وفقاً لإلطار االستراتيجي (1- أهمية دنيا؛ 2- أهمية متوسطة؛ 3- أهمية 
(X-عالية؛ إلزامي

 مصدر التمويل (بآالف الدوالرات األمريكية)
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المشترك بين 
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التعاون في ما 

بين بلدان 
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اإللكترونية 

للصحة النباتية 
التابع لمرفق 
وضع المعايير 
وتنمية التجارة 
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 دعم اليابان 
إلصدار 

الشهادات 
اإللكترونية 
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 مشروع نظام 
االستعراض 
ودعم التنفيذ 

التابع 
لالتحاد 
األوروبي 
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المجموع الدعم العيني

 المرفق 1- خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وميزانيتها لعام 2018

 مهمة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات- حماية الموارد النباتية في العالم من اآلفات

 النواتج
 (النتيجة المتوقعة/اإلنجازات- وصف موجز)

   ترتيب األولويات وفقاً لإلطار االستراتيجي (1- أهمية دنيا؛ 2- أهمية متوسطة؛ 3- أهمية 
(X-عالية؛ إلزامي

 مصدر التمويل (بآالف الدوالرات األمريكية)

 تنفيذ أنشطة التوعية اخلاصة باالتفاقية

وضع منتجات/مواد لالتصاالت والدعوة (تقارير أمانة االتفاقية السنوية ويف منتصف السنة)؛ ووضع ثالث وثائق 
خاصة بالدعوة على األقل؛ وتنظيم ثالث ندوات/جلسات جانبية؛ أخبار االتفاقية الدولية، واحلفاظ على وسائل 

لتواصل االجتماعي وتوسيعها؛ إمتام أداة للتعلم اإللكرتوين خاصة باالتفاقية الدولية (التعريف بالدورة اخلاصة 
باالتفاقية على اإلنرتنت)؛ وتوفري الدعم يف جمال االتصاالت حللقات العمل اإلقليمية لالتفاقية

25                   17                       42                

               -                   2                   2 1-2-3 التعاون الدولي

 احلفاظ على شراكات االتفاقية وأنشطة االتصال اخلاصة هبا وتنسيقها
مل مع موظفي األمانة لضمان إقامة شراكة جديدة مع املركز الدويل للزراعة والعلوم البيولوجية ومنظمة اجلمارك    

املية وجتديد الشراكة مع اتفاقية التنوع البيولوجي؛ وتوفري الدعم ألنشطة االتصال بالنسبة إىل األعضاء اآلخرين يف 
                10                   10األمانة وتنظيم السفر خلمس إىل مثاين بعثات

 تنظيم وعقد دورات جانبية، وحلقات عمل ودورات تدريبية
 تنظيم جلستني جانبينت على األقل لالتفاقية ضمن احلدث الذي تنظمه االتفاقية للشركاء (اتفاقية التنوع البيولوجي، 

دابري الصحة والصحة النباتية، منظمة التجارة العاملية، مرفق وضع املعايري وتيسري التجارة، املنظمات اإلقليمية 
                  5                     5الوطنية لوقاية  النباتات، اهليئات اإلقليمية للمنظمة لوقاية النباتات ووحدات املنظمة

               -                   3                3 1-2-4 مجموعة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 تنظيم االجتماعات ودعم املشاركة يف أنشطة املشاورات الفنية للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات
يسري التعاون بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات وأمانة االتفاقية وبني هذه املنظمات اإلقليمية حبدّ ذاهتا لتفادي 

إلزدواجية وبناء التآزر. مناقشة مشاورات املنظمات اإلقليمية لإلجراءات ذات الصلة لدعم برنامج عمل اهليئة 
واقرتاحها؛ وتنظيم السفر بشكل جيد ويف الوقت املناسب

18                       18                

 تنظيم 7 حلقات عمل إقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

   تيسري قدرات األطراف املتعاقدة من أجل صياغة وتوفري التعليقات بشأن مشاريع املعايري الدولية  لتدابري الصحة 
النباتية ومناقشة قضايا هامة يف جمال الصحة النباتية. وتتسىنّ فرصة لألطراف املتعاقدة حول العامل لتبادل اآلراء بشأن 
شاريع املعايري، وتعلم األنشطة األخرية لالتفاقية مبزيد من التفصيل وتبادل التجارب اخلاصة بالتنفيذ ضمن أقاليمها؛ 

وتنظيم السفر بشكل جيد ويف الوقت املناسب
31                   35                       20                  80                    130               296              

               -                   5                    1                   1                       1                    1                1 1-2-5 تعبئة الموارد

                18                       18 إجراء ثالث بعثات جلهات ماحنة حمتملة دعم أنشطة األمانة لتعبئة املوارد

               -                   1                1 1-2-6 السنة الدولية لوقاية النباتات 2020

وضع ودعم األدوات املتصلة بالسنة الدولية لوقاية النباتات، إضافةً إىل تنظيم اجتماعات منتظمة للجنة التوجيهية للسنة 
الدولية لوقاية النباتات

 تنظيم اجتماعني للسنة الدولية للصحة النباتية ووضع أدوات االتصاالت هلذه السنة
50                       10                    60                

               -                   1                1 1-2-7 مسائل أخرى

                40                   40 توفري الدعم للجوالت اجلارية لتسجيل رمز املعيار الدويل رقم 15 لتدابري الصحة النباتية   تسجيل رمز املعيار الدويل رقم 15 للصحة النباتية

                29                       29    التكاليف التشغيلية العامة

           1,852               182               -                   -                   -                    90                144                     388              1,049                 34                    6                 10                       4                    4              10 المجموع الفرعي للحوكمة واإلدارة

               -                - 2- وحدة وضع المعايير- البرنامج االستراتيجي 4 للمنظمة

              664127791تكاليف الموظفين

               -التكاليف التشغيلية (بما في ذلك الموارد البشرية من غير الموظفين)

               -                   X2                   1                    6                    2                1 2-1 تحديد المواضيع وترتيب أولوياتها

                10                   10 تنظيم الدعوة ملعاجلات الصحة النباتية ومعاجلة الطلبات املقدمة تنظيم دعوة لتقدمي معاجلات الصحة النباتية والعمليات املتصلة هبا

 حتديث املعلومات بشأن وضع املعايري
 حتديث قائمة املواضيع بست لغات مرتني يف السنة

  حتديث دليل اإلجراءات لوضع املعايري، ودليل األسلوب، والصفحات اخلاصة بوضع املعايري على البوابة الدولية 
pdf 17                 10                     7للصحة النباتية، وإجراءات التشغيل  املوحدة، وقاعدة البيانات القابلة للبحث بشكل                
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المشترك بين 
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التعاون في ما 
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(CPR/291)

 مشروع 
الشهادات 
اإللكترونية 

للصحة النباتية 
التابع لمرفق 
وضع المعايير 
وتنمية التجارة 
(STF/688)

 دعم اليابان 
إلصدار 

الشهادات 
اإللكترونية 
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(JPN/827)

 مشروع نظام 
االستعراض 
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التابع 
لالتحاد 
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المجموع الدعم العيني

 المرفق 1- خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وميزانيتها لعام 2018

 مهمة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات- حماية الموارد النباتية في العالم من اآلفات

 النواتج
 (النتيجة المتوقعة/اإلنجازات- وصف موجز)

   ترتيب األولويات وفقاً لإلطار االستراتيجي (1- أهمية دنيا؛ 2- أهمية متوسطة؛ 3- أهمية 
(X-عالية؛ إلزامي

 مصدر التمويل (بآالف الدوالرات األمريكية)

               -                   X2                   1                    6                    2                1 2-2 الصياغة ومدخالت الخبراء

 استعراض الطلبات املقدمة واختيار اخلرباء/املؤلفني تنظيم دعوة إىل دعوتني للخرباء (جمموعة عمل اخلرباء، أعضاء اللجنة الفنية، عند االقتضاء )
3                     3                  

 اإلشراف على عمل جمموعات اخلرباء، والتأكد من أن اخلرباء يشعرون باملشاركة والرضى. تنظيم اجتماع جمموعة عمل 
اخلرباء: توجيهات بشأن إدارة خماطر اآلفات

 تنظيم اجتماع واحد جملموعة عمل اخلرباء (توجيهات بشأن إدارة مكافحة اآلفات)  ومعاجلة النتائج ونشرها حسبما 
هو مالئم

5                     26                  29                 61                

اإلشراف على عمل الفرق الفنية، والتأكد من أن اخلرباء يشعرون باملشاركة والرضى، وتنظيم 3 اجتماعات فعلية: الفريق 
الفين املعين بربوتوكالت التشخيص، والفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية والفريق الفين املعين مبصطلحات الصحة 

النباتية (قد يتطلب تنظيم اجتماع للفريق الفين املعين بذباب مثار الفاكهة، بانتظار قرار جلنة املعايري يف نوفمرب/تشرين الثاين 
والدورة الثالثة عشرة للهيئة متويالً إضافياً)

 تنظيم 3 اجتماعات بنجاح للفرق الفنية ومعاجلة النتائج ونشرها حسبما هو مالئم. تنفيذ خطة عمل الفريق الفين يف 
لفرتات الفاصلة بني الدورات (مبا يف ذلك االجتماعات االفرتاضية)

84                   53                 137              

 وضع وحتديث املواد التدريبية لألطراف املتعاقدة واألعضاء يف جلنة املعايري من أجل زيادة فعالية مشاركتهم يف عملية وضع 
املعايري وتنفيذ الدورات التدريبية حسب االقتضاء

 حتديث مواد التدريب ملشاركة األطراف املتعاقدة يف عملية وضع املعايري وألعضاء جلنة املعايري حسب االقتضاء. تنفيذ 
                10                   6                     3برنامج التوجيه لألعضاء اجلدد يف جلنة املعايري

               -                   X2                   1                    7                    2                2 2-3 المشاورات

 تنظيم عمليات مشاورة حول مشروع املواصفات ومشروع املعايري لضمان االطّالع على آراء اجلميع

رة املشاورات من خالل نظام التعليقات اإللكرتوين ملشروع مواصفة واحد (مؤقت)  و14 مشروعاً للمواصفات   
(مؤقتا)، مخسة يف املشاورة األوىل بثالث لغات، وثالثة يف املشاورة الثانية و6 يف فرتة اإلبالغ عن بروتوكوالت 

التشخيص). ومعاجلة االعرتاضات على مشاريع التدابري الدولية لوقاية النباتات املقدمة إىل هيئة تدابري الصحة النباتية 
              112                  10                 101يف دورهتا الثاثلة عشرة (2018)

               -                   X2                   1                    7                    2                2 2-4 االعتماد

 ضمان نشر املواصفات واملعايري بعدة لغات
 نشر املواصفات املصادق عليها (بثالث لغات)، واعتماد املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية (بست لغات) 

استعراض جمموعة مراجعة اللغة للمعايري الدولية (خبمس لغات). وإدارة عملية إلغاء بعض املعايري. إدارة 8 اتفاقات 
للنشر املشرتك

19                   19                

               -                   7                    3                   1                       1                    1                1 2-5 مسائل أخرى

 املسامهة يف أنشطة اإلدارة الداخلية
ة وحدة وضع املعايري؛ وصياغة النشرات الدورية، وتقارير منتصف السنة والتقارير السنوية لعملية وضع املعايري؛ 

صياغة العروض حسب االقتضاء
7                     20                 26                

           1,185               118               -                   -                   -                   -                  36                     127                 904                 33                    7                   9                       1                    9                7 المجموع الفرعي لوضع المعايير

               - 3-  وحدة تيسير التنفيذ- البرنامج االستراتيجي 4 للمنظمة

           856553761,485تكاليف الموظفين

               -التكاليف التشغيلية (بما في ذلك الموارد البشرية من غير الموظفين)

               -                   X2                       2                   2                    7                1 3-1 تنمية القدرات

 إنتاج موارد فنية
 وضع ثالث موارد فنية على األقل. تلخيص املعارف احلالية واملمارسات الفضلى لتعزيز تنفيذ املعايري (املناطق اخلالية 

              155                  50                       55                   50من اآلفات، واملعيار الدويل رقم 8 لتدابري الصحة النباتية، واالتصاالت بشأن املخاطر)

 تعزيز موارد االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 عقد حلقة عمل إقليمية/عاملية واحدة على األقل. نقل املعارف إىل األطراف املتعاقدة لتعزيز املعلومات يف املوارد 

الفنية اليت يتم وضعها.
85                       85                

 صياغة وتطوير املشاريع
غة اقرتاح مشروع مرفق البيئة العاملي وإعداده لعرضه على املرفق كاقرتاح لتغطية التزامات األطراف املتعاقدة يف   

محاية البيئة، ويف جمايل التجارة واألمن الغذائي. ومن شأن املشروع أن يشرك بقوة األطراف يف اتفاقية التنوّع البيولوجي 
خباصة إدارة البيئة يف بلدان خمتارة كمشروع جترييب.

40                   40                
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المجموع الدعم العيني

 المرفق 1- خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وميزانيتها لعام 2018

 مهمة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات- حماية الموارد النباتية في العالم من اآلفات

 النواتج
 (النتيجة المتوقعة/اإلنجازات- وصف موجز)

   ترتيب األولويات وفقاً لإلطار االستراتيجي (1- أهمية دنيا؛ 2- أهمية متوسطة؛ 3- أهمية 
(X-عالية؛ إلزامي

 مصدر التمويل (بآالف الدوالرات األمريكية)

ألنشطة يف برنامج التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب بني املنظمة والصني مبا يعزز األطراف املتعاقدة يف بلدان احلزام   
              350                  350واحد والطريق الواحد لتنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واملعايري على حنو أفضل

                20                       20 اإلشراف على املشروع التجرييب

 دعم برنامج اليابان لتنفيذ برنامج إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية مبا يؤدي إىل االستجابة إىل أهداف 
              225                  225التنفيذ يف البلد التجرييب

               -                   8                    2                   2                       2                2 3-2 نظام االستعراض ودعم التنفيذ

                65                55                       10 االقرتاحات لتوصيات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

                65                55                       10 وضع دراسات مكتبية

                65                55                       10 تقييم الدراسات املكتبية واملوارد الفنية ومجع املعلومات الراجعة عنها

                65                55                       10 برنامج الرصد والتقييم

               -                   X3                   3 3-3 التزامات تقديم التقارير الوطنية

 إدارة برنامج االلتزام برفع التقارير الوطنية

 تنمية قدرات األطراف املتعاقدة يف التزامات تقدمي التقارير الوطنية (عقد اجتماعني إقليميني لالتفاقية بشأن هذه 
االلتزامات عام 2018)؛ االنتهاء من التعليم االلكرتوين بشأن  التزامات تقدمي التقارير الوطنية)؛ توفري الدعم للتوعية 
(ن خالل سنة االلتزامات؛ وكتاب االلتزامات؛ وحتديث االلتزامات؛ واإلحصاءات؛ والتحليالت واملساعدة املقدمة 

ألطراف املتعاقدة من أجل حتسني تنفيذ الربنامج املتعلق بالتزامات تقدمي التقارير الوطنية ؛ وضع أداة  لنقل البيانات 
ن التقارير بشأن اآلفات من املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات إىل البوابة الدولية لوقاية النباتات وتشغيلها؛ واحلفاظ 

                50                    20                       30لى قاعدة البيانات اخلاصة جبهات االتصال الرمسية لدى االتفاقية واحملرّرين

               -X 3-4 تجنّب النزاعات وتسويتها

 بناء قدرات األطراف املتعاقدة لفهم وتنفيذ املعايري الدولية للصحة النباتية بشكل أفضل

 خضوع أداة التعليم اإللكرتوين اخلاصة بالتزام تقدمي التقارير الوطنية لالختبار امليداين وإطالقها؛ ومعظم األطراف 
عاقدة اليت تستخدم األدوات اجلديدة واليت غريّت سلوكها يف جمال تقدمي التقارير؛ وتنفيذ حلقة عمل إقليمية واحدة 

على األقل بشأن حتسني االلتزام بتقدمي التقارير الوطنية ودعم البلدان يف فهم املعايري الدولية واالتصاالت الثنائية 
                40                    40بشكل أفضل

 تيسري النقاش بني األطراف املتعاقدة حول النزاعات القائمة
ظر يف النزاعات احملالة إىل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واختاذ األطراف املتعاقدة لإلجراءات الالزمة؛ وضع 

خلطوط التوجيهية لالتصاالت الثنائية بني األطراف املتعاقدة واالنتهاء من وضع اخلطوط التوجيهية اخلاصة 
                30                       30باالتصاالت املتعلقة باملخاطر

               -                   8                    1                   2                       3                    1                1 3-5 األدوات

                18                   18 دعم تطبيق 4 عمليات على األقل لتقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية يف السنة إدارة األنشطة املتصلة بتقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية

               -                   3                3 3-6 الشهادات االلكترونية للصحة النباتية

              790               240                  350                     200 إنشاء املركز والنظام العام وإطالق إجراءات تنمية القدرات لـ15 بلداً جتريبياً تنفيذ مشاريع إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية اخلاصة باالتفاقية

               -                   2                32-7 الحاويات البحرية

 تنظيم اجتماعات فريق املهام املعين باحلاويات البحرية يف الصني
قد اجتماع واحد وجها لوجه لفريق املهام املعين باحلاويات البحرية يف شنغهاي، الصني: رصد عملية اعتماد   

                71                 25                       25                   21طراف املتعاقدة للخطوط التوجيهية للحاويات البحرية الصادرة عن املنظمة البحرية الدولية

               -                   2                    2 3-8 مسائل أخرى

 املسامهة يف أنشطة اإلدارة الداخلية
رة وحدة تيسري التنفيذ؛ صياغة النشرات الدولية، وتقارير منتصف السنة والتقارير السنوية؛ وصياغة العروض   

                  7                     7حسب االقتضاء

           3,626               265               220                  225                  350                  410                126                  1,038                 992                 33                    7                   9                       7                    1                9 المجموع الفرعي لتيسير التنفيذ

           6,663               565               220                  225                  350                  500                306                  1,553              2,945               100                   20                 28                     12                   14              26المجموع

 إدارة الربنامج السنوي لنظام االستعراض ودعم التنفيذ وحتقيق األهداف

 إدارة مشاريع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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  2018وصف موجز لمشاريع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام  -2المرفق 

 
 

 عنوان المشروع: دعم تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 : املفوضية األوروبيةالجهة المانحة

 دوالر أمريكي 989 011: الميزانية اإلجمالية GCP /GLO/725/EC: رمز المشروع

ديســــــــــــمرب/كانون  31 -2017يناير/كانون الثاين  1: مدة المشـــــــــروع
 2019األول 

 دوالر أمريكي 306 000: 2018تخصيصات الميزانية لعام 

 وصف موجز للمشروع:

ولية يتمثل اهلدف الشـــــــامل للمشـــــــروع باملســـــــامهة يف التجارة الكفوءة والشـــــــاملة من خالل زيادة قدرة األطراف املتعاقدة على تنفيذ االتفاقية الد 
على النباتات.  لوقاية النباتات واملعايري الدولية التابعة هلا. ويف النظام التجاري املتعدد األطراف، يقوم اجلزء األكرب من الســـــــــــــــلع اخلاضـــــــــــــــعة للتجارة

 لتنميتها االقتصادية. السائبة أو اخلامعلى جتارة املنتجات  من البلدان الناميةكذلك، تعتمد أغلبية األطراف املتعاقدة 

اقدة وهو زيادة القدرة اإلمجالية لألطراف املتع ،، اتفقت االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على هدف عام واحد2020ويف ظّل التوّجه إىل عام  
يث يركز كل وأمانة االتفاقية الدولية على تنفيذ االتفاقية. وسوف جيري هذا العمل من خالل وضع املعايري، وتيسري التنفيذ واالتصاالت والشراكة، ح

ىل الســــــنة الدولية على مواضــــــيع خاصــــــة بالصــــــحة النباتية: األمن الغذائي، وتيســــــري التجارة، ومحاية البيئة، وتنمية القدرات وصــــــوالً إ 2020عام حىت 
 األطراف املتعاقدة  للصــــحة النباتية. ومن خالل الدعم الذي توفره املفوضــــية األوروبية لتنفيذ االتفاقية واملعايري الدولية لتدابري الصــــحة النباتية، تشــــارك

املتعاقدة يف التنفيذ ووضـــــــع املعايري الدولية، فيصـــــــبح هدف االتفاقية الدولية أكثر قابليًة للتحقيق. لذا، يســـــــعى هذا املشـــــــروع إىل الســـــــماح لألطراف 
 ت. النامية بتحسني قدرهتا على تنفيذ االتفاقية الدولية واملعايري الدولية الرئيسية مبا يتيح حتقيق التجارة اآلمنة وجتّنب النزاعا

 

لالتفاقية الدولية الجهات المانحة التابع  التفاقية الدولية لوقاية النباتات (حســاب األمانة المتعددلعنوان المشــروع: حســاب األمانة الخاص 
 لوقاية النباتات)

الواليات و  سويسراو  جنوب أفريقياو  مجهورية كورياو  دانيوزيلنو  هولنداو  االحتاد الدويل للبذورو  اليابانو  فرنساو  يرلنداوآ كنداو  : أسرتالياالجهات المانحة
 املتحدة األمريكية

 دوالر أمريكي 6 448 735: الميزانية اإلجمالية MTF /GLO/122/MUL : رمز المشروع

ون ديســــــــــــمرب/كان 31 -2004 الثاينيناير/كانون  1: مدة المشـــــــــروع
 2019األول 

 لطوعية)مليون دوالر أمريكي (حسب املسامهات ا 1 553: 2018ميزانية 

 وصف موجز للمشروع:

اتية، وصـــــــــياغة معايري تدابري الصـــــــــحة النبيدعم املشـــــــــروع برنامج عمل األمانة بشـــــــــكل عام مبا يف ذلك تنظيم حلقات عمل حول حتليل خماطر  
لصحة النباتية الستخدام التجارة الدولية، ووضع االصحة النباتية املتصلة بتحليل خماطر اآلفات، وتقييم وإدارة خماطر اآلفات، واحلجر النبايت، وتدابري 

النباتية، واخلطوط التوجيهية إلنشــاء  اع مثل تدابري الصــحةالتعليمات لربامج اســتئصــال اآلفات، وكيفية وضــع شــهادات الصــحة النباتية، وطرق اإلشــع
دولية لوقاية النباتات، وتبادل املعلومات، نظم لتنظيم واردات الصــــــــــحة النباتية، وحضــــــــــور البلدان النامية األعضــــــــــاء يف اهليئة الجتماعات االتفاقية ال

انب املؤســـــــســـــــية والتنظيمية للنظم ت تســـــــتخدمها البلدان يف تقييم اجلو وعقد حلقات عمل إقليمية حول مشـــــــاريع املعايري وتنفيذها، ووضـــــــع توجيها
طنية للصــــــحة النباتية. و وصــــــياغة خطط  الوطنية للصــــــحة النباتية، وتشــــــجيع البلدان الفردية على اســــــتخدام تقييم القدرات يف جمال الصــــــحة النباتية،

  ات.االتفاقية الدولية لوقاية  النباتوجيري تطبيق مجيع التقنيات اليت يتّم وضعها يف البلدان األعضاء يف 
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تيســــــــير التجارة اإللكترونية العالمية: تعزيز التجارة اآلمنة بالنباتات  -عنوان المشــــــــروع: إصــــــــدار الشــــــــهادات اإللكترونية للصــــــــحة النباتية
 والمنتجات النباتية

 : مرفق وضع املعايري وتنمية التجارةالجهة المانحة

 دوالر أمريكي 1 728 000: الميزانية اإلجمالية MTF /GLO/688/STF رمز المشروع:

ديسمرب/كانون  14 -2016ديسمرب/كانون األول  15: مدة المشروع
 2019األول 

 دوالر أمريكي 350 000: 2018تخصيصات الميزانية لعام 

 : وصف موجز للمشروع

مصـــــّمم ليكون قادراً على إنتاج، وإرســـــال نرتنت تخدام نظام بســـــيط عام قائم على اإليهدف املشـــــروع إىل توفري القدرة للبلدان النامية على اســـــ 
املشـــروع أداة متســـقة للتبادل جلميع البلدان اليت ينبغي هلا إلغاء الكلفة والتعقيدات  ئة النباتية. ومن املتوقع أن ينشـــوتلقي شـــهادات إلكرتونية للصـــح

 ني على أســـــاس كل بلد على حدة. وســـــيكون من األســـــهل بالنســـــبة إىل البلدان اليت من شـــــأ�ا وضـــــع وتنفيذ بروتوكوالت تبادل مع الشـــــركاء التجاري
لتصـــدير، وتلقي على البلدان (ال ســـيما البلدان ذات املوارد احملدودة) البدء بإرســـال الشـــهادات اإللكرتونية للصـــحة النباتية اخلاصـــة لشـــحناهتا املعّدة ل

إللكرتونية أيضــاً دمج عمليات الصــحة النباتية مع نظم إلكرتونية الشــهادات لشــحنات االســترياد. وعلى الصــعيد العاملي، قد تســّهل نظم الشــهادات ا
 حدودية أخرى. كذلك، سوف تتحسن النظم اخلاصة بلوجستية التجارة فيما تصبح تدفقات التجارة أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر كفاءة. وسوف تدعم

  ي.الكفاءات احملّسنة يف بيئة التجارة األهداف الدولية يف ضمان األمن الغذائ

 
 

 تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات في من البلدان الناميةعنوان المشروع: تعزيز قدرات األطراف المتعاقدة 

 الصني الجهة المانحة:

 دوالر أمريكي 2 007 541: الميزانية اإلجمالية GCP/INT/291/CPR: رمز المشروع

 دوالر أمريكي 500 000: 2018تخصيصات الميزانية لعام  2020-2017: مدة المشروع

 وصف موجز للمشروع:

البلدان من املتوقع أن يســـــــــاهم املشـــــــــروع املقرتح يف حتســـــــــني األمن الغذائي والتجارة الزراعية يف البلدان املشـــــــــاركة. ومن املتوقع أن تزداد قدرات  
 الدولية لوقاية النباتات ومعايريها.النامية، من خالل تدخالت املشروع، يف تنفيذ االتفاقية 

  ويرمي املشروع بصورة مباشرة إىل حتقيق ما يلي:  

 من البلدان النامية على فهم االتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛ 100ممثالً من أكثر من  226: حتسني قدرات 1الناتج  

 االسرتاتيجية الصينية "حزام واحد، طريق واحد"؛بلداً نامياً حول  40: تعزيز التعاون بني األقاليم بني 2الناتج  

 : تنفيذ برامج االتفاقية الدولية لوقاية النباتات من خالل الشراكة الفنية مع املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف الصني؛3الناتج  

  .ةوالوطني ةواإلقليمي ةالعاملي بات: زيادة التوعية إزاء االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على املستو 4الناتج  
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 الحّل الخاص بإصدار الشهادات اإللكترونية للصحة النباتية وتنفيذ االتفاقية من أجل وضععنوان المشروع: التعاون 

 : اليابانالجهة المانحة

 دوالر أمريكي 675 681: الميزانية اإلجمالية GCP /GLO/827/JPN: رمز المشروع

 دوالر أمريكي 225 000: 2018تخصيصات الميزانية لعام  2020أغسطس/آب  31-2017سبتمرب/أيلول  1: مدة المشروع

 وصف موجز للمشروع:

ونية يرمي املشـروع إىل تعزيز قدرات البلدان على تنفيذ املعايري اخلاصـة بشـهادات التصـدير واالسـترياد (باسـتخدام حّل إصـدار الشـهادات اإللكرت  
 والقضاء على اآلفات.للصحة النباتية) 

ظمة، ومع ويتمثل أثر املشروع يف تنفيذ اإلجراءات املتصلة بتنمية القدرات يف جمال التجارة اآلمنة واليت تتماشى مع األهداف االسرتاتيجية للمن 
 أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة بشأن تيسري التجارة.

  يني:وسوف تتحقق هذه النتيجة من خالل ناجتني رئيس 

 : توفري الدعم الفين لنظام إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية التابع لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات1الناتج  -
 : توفري الدعم للتنفيذ ولتنمية القدرات2الناتج  -

 
 

 (الدورة الثالثة)عنوان المشروع: نظام االستعراض ودعم التنفيذ في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 : املفوضية األوروبيةالجهة المانحة

 دوالر أمريكي 922 758: الميزانية اإلجمالية GCP /GLO/877/EC: رمز المشروع

 دوالر أمريكي 220 000: 2018تخصيصات الميزانية لعام  2021يناير/كانون الثاين  31 -2018 شباط/فرباير 1: مدة المشروع

 وصف موجز للمشروع:

ومات ُجيري املشـــــروع أنشـــــطًة تقّيم وحتّدد التحديات واملمارســـــات الفضـــــلى لألطراف املتعاقدة يف جمال وقاية النباتات. وتوّلد هذه األنشـــــطة معل 
كافة ا أن املعلومات  موطنية، وإقليمية وعاملية بشـــأن تنفيذ اإلتفاقية، واملعايري الدولية لتدابري الصـــحة النباتية والقضـــايا املســـتجدة يف الصـــحة النباتية. ك

. ippc.int IRSSبشـــــأن تقارير نظام االســـــتعراض ودعم التنفيذ، والدراســـــات، واملســـــوحات، وحلقات العمل والندوات متاحة للجميع على الصـــــفحة 
 راف املتعاقدة.وتندرج هذه األنشطة يف تقرير استعراض التنفيذ كل ثالث سنوات الذي يلّخص حالة تنفيذ االتفاقية ومعايريها من جانب األط
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