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 النباتية  الصحة تدابير هيئة
 عشرةالرابعة  الدورة

 2019أبريل/نيسان  5-1، روما

  أنشطة اللجنة – التنفيذ وتنمية القدرات لجنةتقرير 

 جدول األعمالمن  1-11البند 

 لوقاية النباتاتأمانة االتفاقية الدولية من إعداد 

 مقّدمة -أوالا 

األنشطة نظرة عامة عن قدم وي 2018يف عام اليت نّفذت جلنة التنفيذ وتنمية القدرات  أنشطة التقرير هذاغطي ي -1
 ا يف جمالقدراهت تعزيزعرب وتوصياهتا  ومعايريهااالتفاقية الدولية لوقاية النباتات  لتنفيذ املتعاقدة األطراف دعملاملصّممة 

 . النباتية الصحة

الثالث )نوفمرب/تشرين الثاين أشار أمني االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف اخلطاب الذي ألقاه خالل االجتماع و  -2
 مع القدرات، وتنمية التنفيذ ألنشطة اسرتاتيجي توجيهتوفري هي و  ،جلنة التنفيذ وتنمية القدرات من توقعاتهإىل ( 2018

وضع  على عملتف ،لذلكالتنفيذ وتنمية القدرات  جلنة استجابت وقد. املناخ وتغرّي  العوملة اجتاهاتاألخذ باالعتبار 
كما   التفاقية،لتدريبية  ومواد تقنية أدلةوضع على و النباتية  الصحة جمال يف القدرات تقييم استخدام لكيفية اسرتاتيجيات

 مبشروعمجيعها  االسرتاتيجيات هذه وترتبط .اإلنرتنت شبكةموارد التنفيذ وتنمية القدرات على  إلدارة إرشاداتوضع على 
 .االتفاقيةاليت وضعتها أمانة  اخلمسية االستثمار خطة ومبشروع 2030-2020 للفرتة لالتفاقية االسرتاتيجي اإلطار

 جديدة طرق استكشاف وجيري قصوى، بأمهيةجلنة التنفيذ وتنمية القدرات و  املعايري جلنة بني حيظى التعاونو  -3
 .املوارد من قصىاأل قدرشد الحل للتعاون
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جلنة (، 2018)نوفمرب/تشرين الثاين  الثالث االجتماع خاللأبلغ ممثل عن مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية، و  -4
 املعايري جلنةو جلنة التنفيذ وتنمية القدرات  األعضاء املؤهلني من مشاركة لدعم األموال توفر عدم عن التنفيذ وتنمية القدرات

 النامية البلدان ملمثلي األموال توفرعدم من قلقها عن نة التنفيذ وتنمية القدرات أعربت جلو . 2019 عام يف ااجتماعاهتم يف
 النباتية الصحة تدابري هيئة مكتب لدى تكان  إذا عما توتساءل. االتفاقية أمانة تنظمها اليت االجتماعات يف للمشاركة
 وجرى. النباتية الصحة تدابري هيئة صالحياتضمن على األرجح يقع ذلك  إذ إن املسألة هذه بشأن قرار اختاذ صالحية
 جلنة التنفيذ وتنمية القدراتتفتقر قرارات  فقد ،مل حيصل ذلكويف حال ، أساسي أمر مجيعها املناطق متثيل أن على التشديد

يلتزم أعضاء جلنة التنفيذ وتنمية القدرات،  أنرترح واق. النامية البلدان ممثلي من مدخالت ىلإو  وعاملية إقليمية منظوراتىل إ
وذلك  ،إنشاء اللجنةعند ضعت ور اليت  فيذ األعمال، واهليئة نفسها، يف ما يتعلق باألمور املالية بااللتزاماتنيف ما يتعلق بت

  .على قدم املساواة

نوقشت  اليت التنفيذ موارد إنتاج ذلك يف مبا القدرات، وتنمية التنفيذ أنشطة إلجناز أيضا  ضرورة حيوية  املوارد إنّ و  -5
 ذلك، إىل وباإلضافة(. النباتية الصحة تدابري هيئة أعمال جدولمن  1-9البند ) قدرات وتنمية تنفيذ كمواضيعت  واعتمد

 طريق عن أومن املشاريع  القدرات وتنمية تنفيذال أنشطة يدعمون الذين لالتفاقية العامة األمانة موظفي معظمجيري متويل 
أن يعتربوا و ودعمها  القدرات وتنمية تنفيذال أنشطة تنفيذ كيفيةيف  ينظروا  أن يئةاهل أعضاء أناشد فإنين لذا عينية، مسامهات

 .ولوياتذلك من األ

وحدة تيسري التنفيذ التابعة ألمانة االتفاقية مهنية على تسليط الضوء  اض  أيجلنة التنفيذ وتنمية القدرات  تودّ و  -6
 شكر موظفيها على دعمهم املستمر.أن تو  وتفانيهاالدولية لوقاية النباتات 

 لجنة التنفيذ وتنمية القدرات إجراءات -اثانيا 

 وذلك، لتتّبع على شكل جدول بيانات، اإلنرتنت علىمتاحة  القدرات وتنمية التنفيذجلنة  إجراءاتقائمة إّن  -7
سندة اإلجراءاتكافة   يف احملرز التقّدم

ر
اللجنة  فرقىل إو  القدرات وتنمية التنفيذ لجنةلالتابعة  الفرعية جملموعاتاىل إ امل

 .1الشفافيةرض الدولية للصحة النباتية لغ البوابة علىا علن   اإلجراءات قائمة من ةثابت نسخة نَشروتر . ئهاوأعضا

 :التالية األقسام تقّدمو  -8

  ّالسنوية اجملموعات الفرعية التابعة للجنة التنفيذ وتنمية القدرات أنشطة  سجل 

 هاوغرض القدرات وتنمية التنفيذ جلنة فرق قائمة 

 لة التقارير املفصّ و  .(2018تشرين الثاين /مايو/أيار ونوفمرب)القدرات  وتنمية التنفيذ االجتماعني الثاين والثالث للجنة ونتائج
  .2النباتية لصحةالدولية ل البوابة على ةتاحم االجتماعنين هذين الصادرة ع

                                                           
 https://www.ippc.int/en/publications/86207/: النباتية للصحة الدولية البوابة على القدرات وتنمية التنفيذ جلنة إجراءات قائمة ىلإ رابط 1
development/capacity-activities/capacity-https://www.ippc.int/en/core- :اإلنرتنت على القدرات وتنمية التنفيذ جلنة موقع ىلإ رابط 2

development-committee/ 

https://www.ippc.int/en/publications/86207/


CPM 2019/20 3 

 

 القدرات وتنمية التنفيذ للجنةالتابعة  الفرعية لمجموعاتا -اثالثا 

 ههذ تلرسأر و  ،الفرعية اجملموعاهتالئحة  داخلية  ،2018، يف مايو/أيار القدرات وتنمية التنفيذ جلنةت صاغ -9
تشرين /نوفمربيف  االلجنة ووافقت عليه اهنّقحت ،اليت وردت التعليقات إىل اواستناد   ،2018 متوز/يوليو يف للتشاورالالئحة 

 تدابري الصحة النباتية.ىل هيئة إ اهب ورفعت توصية 2018 الثاين

 اإلجراءات دليلإىل  تأضيفقد و  الفرعية لمجموعاتلالالئحة الداخلية على  القدرات وتنمية التنفيذ جلنةوافقت و  -10
 املكتب رقرّ ، 2018 األول كانون/ديسمرب يفو  .3النباتية للصحةالدولية  البوابةعلى  تشر ونر  القدرات وتنمية لتنفيذاباخلاص 

 الصحة تدابري هيئة من طلبير  أن الضروري من وليس الالئحة هذهاعتماد  سلطة القدرات وتنمية التنفيذ جلنة لدى أن
   .اعتمادها النباتية

 نظامبو وتسويتها  النزاعات بتجنبملعنيتني جملموعتني الفرعيتني اا ختصاصاتا على التعليقات بعض هناك كان -11
 على تدابري الصحة النباتية هيئة موافقةعلى احلصول جيب أنه ات قيهذه التعلاقرتحت . و التنفيذ دعمو  االستعراض

. الفرعية جملموعاتهذه اعن  نيممثل ختتار أن األخرىتدابري الصحة النباتية ة هيئأجسام  من طرلبيف حال االختصاصات 
يست لو  األخرى يئاتذه اهلهل مرتوكأمر  نيممثل إرسال أن إىل صتوخلر  األمر هذا القدرات وتنمية التنفيذ جلنةحبثت وقد 

 تدابري الصحة النباتية. هيئةإىل إىل رفع املسألة هناك حاجة 

 صاغتقد و . النظامهذا على تنفيذ أنشطة  التنفيذ ودعم االستعراض بنظام المعنيةالمجموعة الفرعية تشرف و  -12
. 2018 متوز/يوليو يف للتشاور هاوأرسلت 2018أيار /مايو يفهذه اجملموعة الفرعية  اختصاصات القدرات وتنمية التنفيذ جلنة

اخلاص  اإلجراءات دليلوأضيفت إىل ، 2018 تشرين الثاين/نوفمرباالختصاصات ووافقت عليها يف هذه نّقحت اللجنة 
 عضوية لجنةلا حّددت ،2018 أيار/مايو يفو  .4النباتية للصحة الدولية البوابةونشرت على  ،تنفيذ وتنمية القدراتالب

. النباتات لوقاية اإلقليمية ملنظماتوا واملكتب املعايريجلنة و  القدرات وتنمية التنفيذ جلنة من ممثلنيهي تضم و  الفرعية اجملموعة
للدورة الثانية  سنوات ثالث كلّ ل التنفيذ استعراض تقريروحبثت  5أيلول/سبتمرب يف اافرتاضي   الفرعية اجملموعة اجتمعتوقد 

هيئة تدابري  مكتب إىل التوصيات على تعليقات وقدمت 6التنفيذ ودعم االستعراض نظام الصادر عن (2014-2017)
 هاتمقدّ  اليت التنفيذ ودعم االستعراض لنظام الثالثة بالدورة اخلاصة املقرتحات يف الفرعية اجملموعة نظرت كما.  الصحة النباتية

 التنفيذ جلنة إىل هبا ورفعت توصية النباتات لوقاية اإلقليمية ملنظماتوا واملكتب وجلنة املعايري القدرات وتنمية التنفيذ جلنة
 .القدرات وتنمية

                                                           
activities/capacity-https://www.ippc.int/en/core- :القدرات وتنمية التنفيذ للجنة التابعة الفرعية للمجموعات الداخلية الالئحة 3

development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ 
development-development/capacity-activities/capacity-https://www.ippc.int/en/core- :التنفيذ ودعم االستعراض نظام اختصاصات  4

committee/ic-sub-group/ic-sub-group-for-implementation-and-review-and-support-system-irss/ 

 :2019-2018 للفرتة والتنفيذ االستعراض بنظام املعنية الفرعية للمجموعة االفرتاضي االجتماع تقرير 5
/https://www.ippc.int/en/publications/86565 

 https://www.ippc.int/en/irss/activities/35/: (2017-2014) التنفيذ ودعم االستعراض لنظام سنوات ثالث لكل التنفيذ استعراض تقرير 6

https://www.ippc.int/en/irss/activities/35/
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 االستعراض بنظام املعنيةاجملموعة الفرعية اليت اقرتحتها قائمة املوضوعات  القدرات وتنمية التنفيذ جلنةاستعرضت و  -13
للمواضيع االسرتاتيجية اليت  كربأ ةأعطت أولويفاألولويات.  دتحدّ و نظام االستعراض والتنفيذ الثالثة لدورة لل التنفيذ ودعم

 .املستقبلي تقييم عمل جمتمع االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتعلى من شأهنا أن تساعد 

باإلشراف على اإلجراءات  فريق المهام المعني بالحاويات البحريّةبالمعنية مجموعة العمل الفرعية تقوم و  -14
 .وإدارهتا احلاويات البحريّةبلتقييم خماطر اآلفات املرتبطة  7حاويات البحريّةللخطة العمل التكميلّية يف  الواردة

املعين باحلاويات البحريّة املهام  فريق أسندت اإلشراف على: مبا أن هيئة تدابري الصحة النباتية قد 2018أيار /مايو -15
. تهعضويهلا ووافقت على  كمجموعة فرعية تابعة  ارمسي   اهذاللجنة فريق املهام  أت، فقد أنشالقدرات وتنمية التنفيذ إىل جلنة

م احملرز يف تنفيذ خطة التقدّ إىل اللجنة . كما أشارت (2017) فريق املهامل جتماع األولاالنتائج  لجنةالاستعرضت وقد 
ما يتعلق خبطة  يفو بعض التعديالت على اخلطة اليت متت املوافقة عليها. إجراء  تواقرتح 2018لعام  فريق املهامعمل 

املهام  لفريق تعددة السنواتامل عملالخطة ليصبح "لى تغيري عنوان اخلطة اللجنة ع ، وافقتلفريق املهامالعمل اخلمسية 
يف اخلطة الواردة تقدير األنشطة  جيبعلى أنه فق اتر . كما "التفاقية الدولية لوقاية النباتاتالتابع ل اويات البحريّةاملعين باحل

وبذلك ميكن  ،2020 تشرين الثاين/يف نوفمرباملهام  لفريقالنتائج النهائية ب القدرات وتنمية التنفيذ جلنةبطريقة تضمن إبالغ 
 وتنمية التنفيذوقد وافقت جلنة  (.2021) الصحة النباتية هليئة تدابري ةالدورة اخلامسة عشر إىل  اتوصياهتم أن تقدّ للجنة 

لتتماشى مع االختصاصات عليها املهام ووافقت  نّقحت اللجنة اختصاصات فريقحة. كذلك على اخلطة املنقّ  القدرات
 .لجنةلالتابعة الفرعية  اتالعامة للمجموع

املعين باحلاويات املهام  فريقنتائج اجتماع  القدرات وتنمية التنفيذ جلنة: استعرضت 2018 تشرين الثاين/نوفمرب -16
وقاية الصينية ل القطريةاملنظمة واستضافته ، الصني، شنزنيف  2018 شرين الثاينت/نوفمرب 9-5يف  عقدلذي االثاين  البحريّة

 .النباتات

املعين باحلاويات املهام  فريقاجتماع عن صدرت اليت بالنقاط الرئيسية التالية  القدرات وتنمية التنفيذجلنة بلغت أر و  -17
 :البحريّة

أن تأخذ اإلجراءات املستقبلية يف احلسبان جيب  لك،لذاآلفات. بتلوث ال لتجنبأمهية مرحلة التعبئة  (1)
 .ضمان نظافة احلاويات البحريةهبدف  ها)مثل التعبئة( لفحصكافة " املمكنة  التماس"نقاط 

أفضل بو  يةاويات البحر احلبعلقة خماطر الصحة النباتية املتحول لتوعية باإيالء املزيد من االهتمام  جيب (2)
مجهور ىل إ هموجّ ومواّد، مجيعها اسرتاتيجية اتصال وستوضع املمارسات ذات الصلة ملعاجلة هذه املسألة. 

  حمدد؛

اخلاص  "ةح احلاويات البحريو مسبشأن التوجيهية اخلطوط "على  املعين باحلاويات البحريّةاملهام  وافق فريق (3)
 ؛"احلاويات البحرية نظافةرصد عن "االستبيان على لوقاية النباتات و الوطنية ملنظمات با

                                                           
(: 2017)دورهتا الثانية عشرة  يفتدابري الصحة النباتية  هيئة عليها وافقت اليت البحرية للحاويات التكميلية العمل خطة 7

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2017/05/CPM-12_Report-2017-05-30_withISPMs.pdf  

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2017/05/CPM-12_Report-2017-05-30_withISPMs.pdf
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 خماطر اآلفات املرتبطة باحلاويات البحرية وضع مؤشرات النجاح لتنفيذ خطة العمل التكميلية لتقييمجيب  (4)
 .وإدارهتا

إعطاء هبدف  ،ما يتعلق بالعضوية إجراء تغيريات على اختصاصاته يف املعين باحلاويات البحريّةاملهام  فريقاقرتح  -18
. متساوية يف صنع القرار احقوق  القطاع العاملة يف  نظماتامللوقاية النباتات و اإلقليمية  واملنظمات املتعاقدة األطرافممثلي 
يف صنع شارك ي اعضو  كون توظيفة استشارية وأال لقطاع نظمات اكون ملتعلى أن  القدرات وتنمية التنفيذ جلنةوافقت وقد 

القرار يقع على عاتق إال أن  ،اقرتاحات جيدةو مة قدم مدخالت قيّ يأن قطاع للميكن  هأن علىاللجنة وافقت و القرار. 
تنفيذ وتنمية الاخلاص ب اإلجراءات دليلإىل أضيفت اليت نّقحة املاالختصاصات لجنة على الوافقت كما .  األطراف املتعاقدة

 .8لصحة النباتيةلعلى البوابة الدولية  تشر نر و القدرات 

 بشأنالتوجيهية اخلطوط "و "نظافة احلاويات البحريةرصد عن االستبيان " القدرات وتنمية التنفيذ جلنةاستعرضت و  -19
أرجأت املوافقة على خطة و . وأخذت علما  بكل منهما لوقاية النباتاتالوطنية لمنظمات ل "ةح حول احلاويات البحريو سامل

 اقرار  اللجنة أن تتخذ تعددة السنوات إىل فريق املهام املوخطة عمل املنّقحة  املعين باحلاويات البحريّةاملهام  فريقعمل 
 .لصحة النباتيةلعلى البوابة الدولية الثاين لفريق املهام  جتماعاالنشر تقرير حاملا ير  اإلكرتوني  

 .9لصحة النباتيةلالبوابة الدولية على  التقارير الكاملة عن االجتماعنيوميكن االطالع على  -20

صاغت جلنة . وتسويتها النزاعات بتجنبالمعنية  القدرات وتنمية تنفيذاللجنة لالتابعة  المجموعة الفرعية -21
 متوز/يوليو يف للتشاورلت رسأر ، مث إلكرتوينختصاصات ووافقت عليها عرب قرار اال يف مايو/أيار، التنفيذ وتنمية القدرات

 تشرين الثاين/نوفمربووافقت عليها يف  االختصاصاتهذه نّقحت اللجنة  ،اليت وردت التعليقات إىل اواستناد   .2018
 .10النباتية للصحةالدولية  البوابةشرت على تنفيذ وتنمية القدرات ونر الاخلاص ب اإلجراءات دليلأضيفت إىل قد و  2018

 .خلرباءلتعيني امن األمانة إصدار دعوة لجنة ال طلبتقد و 

ج الضوء على  القدرات وتنمية تنفيذالجلنة طت سلّ و  -22 ووافقت  النزاعاتلتعزيز آلية منع  مستحدثةاحلاجة إىل هنر
 .تدابري الصحة والصحة النباتيةجلنة النظر يف حتسني التعاون مع أمانة ضرورة على 

                                                           
 :development/capacity-activities/capacity-https://www.ippc.int/en/core- :املهام املعين باحلاويات البحريّة فريق اختصاصات  8

development-committee/ic-sub-group/ic-sub-group-sea-container-task-force-sctf/  
 :https://www.ippc.int/en/core- املهام املعين باحلاويات البحريّة على اإلنرتنت: فريق املعنية القدرات وتنمية تنفيذ للجنة الفرعية اجملموعة موقع 9

activities/capacity-development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ic-sub-group-sea-container-task-force-sctf/  
 :development/capacity-activities/capacity-https://www.ippc.int/en/core- وتسويتها: جتنب النزاعات نظام اختصاصات  10

development-committee/ic-sub-group/ic-sub-group-on-dispute-avoidance-and-settlement/  
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 القدرات وتنمية التنفيذ لجنةالتابعة ل فرقال -ارابعا 
 جرى تنسيق أعمال. النباتية الصحة مجال في القدرات بتقييمالمعني  القدرات وتنمية التنفيذ لجنة فريق -23

 .النباتية الصحة جمال يف القدرات تقييمل هذا الفريق لتطوير اسرتاتيجية

 لوضعهذا الفريق  جرى تنسيق أعمال. دلة ومواد التدريبالمعني باأل القدرات وتنمية التنفيذ لجنة فريق -24
 .ة ومواد التدريبلتطوير األدلّ  وآلية اسرتاتيجية

 ملشاريع.عن امنوذج لإلبالغ هذا الفريق لوضع  ئأرنش. بالمشاريع المعني القدرات وتنمية التنفيذ لجنة فريق -25

هذا  ئأرنش. اإلنترنتالمعنية بموارد تنفيذ وتنمية القدرات على شبكة  فرق لجنة التنفيذ وتنمية القدرات -26
  .اإلنرتنتلتنفيذ وتنمية القدرات على شبكة ادليل ملوارد  الفريق لوضع

 المعايير ولجنة القدرات وتنمية التنفيذ لجنةبين المشتركة  فرقال -خامساا 
بني مشرتكة  وثيقةوضع عمل هذا الفريق على  .تنمية القدرات ولجنة المعاييرالتنفيذ و بين لجنة  التعاون -27

 .أفضلعلى تيسري تعاون للمساعدة اللجنتني 

بناء  على طلب دورة هيئة تدابري الصحة هذا الفريق  ئأرنش .المراقبة بشأن التجريبي البرنامجتحليل تنفيذ  -28
 .املراقبةبشأن التجرييب الربنامج تنفيذ لتحليل ( 2018) الرابعة عشرة النباتية

يف جلنة التنفيذ وتنمية القدرات اخلاص باملعايري وتنفيذها اإلطار مناصرو دعي . وتنفيذها بالمعايير الخاص اإلطار -29
 تقدمي مقرتحاتلخيططون هم عملهم و هؤالء  . وقد بدأومقروئيتهاإلطار  حتسني هيكلوجلنة املعايري للبحث يف خيارات 

 .2019 للجنتني يف مايو/أيار

 القدرات وتنمية التنفيذ للجنة الثاني االجتماع: 2018أيار /مايو -اا سادسا 

 النباتات لوقاية الدولية لالتفاقية التابعة
 أنىل إشارة وجتدر اإل. 2018 مايو/أياريف  جلنة التنفيذ وتنمية القدرات اجتماع نتائج عن تفاصيليف ما يلي  -30

 .الثالث القسم يف معروضةللجنة  الفرعية اجملموعات نتائج

جلنة التنفيذ وتنمية القدرات ممثال   حترشّ  .11ومساراتهااألساسية  السلع المعنية بمعايير التركيز مجموعة -31
 .هذه الرتكيز جمموعةإىل عنها 

 للنظرخبريا   وعّينت هونقحت اإلطارجلنة التنفيذ وتنمية القدرات  استعرضت. وتنفيذها بالمعايير الخاص اإلطار -32
 .أفضل على حنو اإلطار يف املعلومات تقدمي كيفية  يف
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CPM 2019/20 7 

 

حلقات  يفها ثيلحبثت جلنة التنفيذ وتنمية القدرات مت. النباتات لوقاية الدولية لالتفاقية اإلقليمية العمل حلقات -33
 مواد تطوير على األمانة مساعدة على اإلقليمية العمل حلقات وافقت ذلك إىل باإلضافةو  ،عنهاعّينت ممثلني و العمل 

 .احلركة الدولّية للبذور: 38 رقم النباتية الصحة لتدابري الدويل املعيار على تدريب مواد سيما وال تدريب،

تحسني ل اق  طر القدرات  وتنمية التنفيذ جلنةحبثت . تنمية القدرات ولجنة المعاييرالتنفيذ و بين لجنة  التعاون -34
 حولمشرتكة بني اللجنتني  شانق وثيقةجلنة املعايري لوضع نه تعيّ  عضو مع للعمل او  عض نتوعيّ جلنة املعايري  مع لتعاونا

 .املسألة هذه

من  عضو   مع للعمل او  عضالقدرات  وتنمية التنفيذ جلنة نتعيّ . المراقبة بشأن التجريبي البرنامجتحليل تنفيذ  -35
 .الربنامج هذاحول  حتليل إلجراء األمانةمع و جلنة املعايري 

ريق ف" يفها لتمثيلاثنني  ضوينعالقدرات  وتنمية التنفيذ جلنة حترشّ . وتنفيذها مواضيع: المعايير القتراح دعوة -36
 .2018عام  لدعوة استجابةاملقرتحات املقّدمة اللجنة باستعراض  رئيس بالتعاون مع سيقوم الذي ،"باملواضيعاملهام املعين 

 التقارير تقدمي التزامات عددتزايد  أن القدرات وتنمية التنفيذ جلنة اعتقدت. الوطنية التقارير تقديم التزامات -37
 أنشطة على احلفاظهو  اهلدف يكون أنوجيب اآلن . ة هذه التقاريربأمهي تأقرّ األطراف املتعاقدة  أن إىل شرييالوطنية 

لإلشراف  آلية على القدرات وتنمية التنفيذ جلنة وافقتقد و . الوعي زيادة على الرتكيز معكما هي   الوطنية التقارير تقدمي
اخلاّصة  عملال خطة علىصادقت و  ،12التنفيذ وتنمية القدرات إجراءات دليل يف املدرجةالوطنية  التقارير تقدمي أنشطةعلى 

 وتنمية التنفيذجلنة  اجتماع بتقرير املرفقة( 2019 آذار/مارس – 2018 نيسان/أبريل) الوطنية التقارير تقدمي التزامات أنشطةب
  .13يف مايو/أياراملنعقد  القدرات

لتقدمي تقارير عن  الطرق أفضليف  القدرات وتنمية التنفيذ جلنةحبثت  .القدرات وتنمية تتعلق بالتنفيذ مشاريع -38
لدى النماذج  ههذ وسترجّرباللجنة  لىع املشاريعلعرض منوذج  لوضع فريق إنشاء تقرر، فعليها اإلشراف وتوفرياملشاريع 
التنفيذ وتنمية  مشاريع لىاللجنة باإلشراف عأن تقوم على  اأيض  واتفق . 2018تشرين الثاين /نوفمرب جتماعالاإلعداد 

 خالل من املمولة للمشاريع) النباتية الصحة تدابري هيئة إىل أو املاحنني إىل التقارير وتقدمياريع املش إدارةالقدرات؛ غري أن 
 .النباتات لوقايةالدولية  االتفاقية أمانةمن مسؤولية ا مه (النباتات لوقايةالدولية  االتفاقية أمانة حساب

يف ضرورة وضع  القدرات وتنمية التنفيذ جلنةحبثت . النباتية الصحة مجال في القدرات استراتيجية تقييم -39
 جمال يف القدرات تقييمل فريق ئأنشو . استخدامها وتشجيع النباتية الصحة جمال يف القدرات تقييم أداة لتحسني سرتاتيجيةا

 .مناسبني خرباء معبالتعاون  االسرتاتيجية هذهوضع هبدف  النباتية الصحة

 14النباتية الصحة موارد صفحةشري إىل أن أر  .اإلنترنت شبكة التنفيذ وتنمية القدرات على معلومات إدارة -40
 بعض برتحيلا األمانة حالي   تقومو . تهصيانل املرتفعة التكاليف بسببفتقّرر إغالق املوقع  ،األمنية املشاكل بعض واجهت

                                                           
  development/procedures-s/capacityactivitie-https://www.ippc.int/en/core/ :القدرات وتنمية التنفيذ إجراءات دليل  12

development/capacity-activities/capacity-https://www.ippc.int/en/core- :اإلنرتنتعلى  القدرات وتنمية التنفيذ جلنة موقع ىلإ رابط  13
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 األمانة مع للعملا فريق   القدرات وتنمية التنفيذ جلنةشّكلت وقد  البوابة الدولية للصحة النباتية. إىل األساسية املعلومات
 .البوابة الدولية للصحة النباتية علىوحمتواها  القدرات وتنمية التنفيذ صفحات واجهة وحتسني التوجيه لتوفري

 التنفيذ عيضامبو  قائمة توجد الأنه  القدرات وتنمية التنفيذ جلنة الحظت. التنفيذ وتنمية القدرات مواضيع قائمة -41
. ّقحتعرضت ون ر واستر  القدرات وتنمية التنفيذ عيضامبو  موحدة قائمة تضعور ف ،احالي   األمانة عليها تعمل ليتاالقدرات  وتنمية

 هذهو املتعلقة هبا.  األولوياتعلى و  احالي   عليهاجيري العمل  ليتاالقدرات  وتنمية التنفيذ عيضامو على قائمة  لجنةالوافقت و 
تتضمن هذه الصحة النباتية هليئة تدابري  وثيقة عرضت كما  ،15للصحة النباتية الدولية البوابة على اآلنمنشورة  القائمة

 .يئةاهل أعمال جدول من 1-9 البند ضمن املعلومات

 واملوافقة التنظيمي هيكلها تطويرعلى  القدرات وتنمية التنفيذ جلنة زتركّ . القدرات وتنمية التنفيذ إجراءات دليل -42
 أن إىلمشرية  القدرات وتنمية التنفيذ جراءاتإل دليل خمطط على وافقتف ،كما أوصت هيئة تدابري الصّحة النباتية،  عليه

جيب أما تلك اليت ني، إضافي اتفاق أو عمل أيىل إ حتتاج ال النباتية الصحة تدابري هيئةاليت وافقت عليها  اإلجراءات
تشرين الثاين /نوفمرب يف القدرات وتنمية التنفيذ جلنة إىل اإلجراءات هذه متقدّ  أن علىفق كّلف هبا أفراد واتر فقد  وضعها 
 .القدرات وتنمية التنفيذ إجراءات دليل يف معجتر  مث 2018

 القدرات وتنمية التنفيذ للجنة الثالث االجتماع - اسابعا 

 النباتات لوقاية الدولية االتفاقية التابعة
شارة وجتدر اإل. 2018تشرين الثاين /يف نوفمرب جلنة التنفيذ وتنمية القدراتتفاصيل عن نتائج اجتماع يف ما يلي   -43

 الثالث. معروضة يف القسم للجنة أن نتائج اجملموعات الفرعيةىل إ

 ثاينال تشرين/نوفمرب 30إىل  26من املمتّدة يف الفرتة  للجنة التنفيذ وتنمية القدراتالثالث  االجتماععرقد و   -44
 ،وممثل عن مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية وخربائها، أعضاء جلنة التنفيذ وتنمية القدرات، حبضور يف روما، إيطاليا 2018

ألسباب  املعايري وجلنة النباتاتمل حيضر ممثلو املنظمات اإلقليمية لوقاية و . وممثلني عن أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
حضر االجتماع مراقبون كما بعض أجزاء االجتماع عرب سكايب.   همبعضحضر لكن و ، تتعلق بالعملأخرى شخصية و 

، ومركز معهد البلدان األمريكية للتعاون يف ميدان الزراعةو ، للزراعة والعلوم البيولوجية الدويل املركز: من املنظمات التالية
اإلقليمي الفرعي  األغذية والزراعة منظمةمكتب و  التجارة،مرفق وضع املعايري وتنمية و للسياسات البيئية،  كوجل لندنإمربيال  
اإلقليمي الفرعي للبحر األغذية والزراعة كتب منظمة يف م اإلنتاج النبايت ووقاية النباتاتة مسؤول تمقدّ . و الوسطىآلسيا 

 .16على البوابة الدولية للصحة النباتيةعن االجتماع ل تقرير مفصّ يتوفر و  .سكايب مشروعها عرب الكارييب

جلنة التنفيذ وتنمية مت . قدّ 2030-2020مشروع اإلطار االستراتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات   -45
فته كلّ خبري  ستعرض وا. جلمع التعليقات اإللكرتوينالتعليقات نظام  ة  ستخدمهذا ماإلطار تعليقات على مشروع  القدرات

                                                           
 development-activities/capacity-https://www.ippc.int/en/core : املوقع على متاحة القدرات وتنمية التنفيذ مواضيع قائمة 15

الثالث للجنة التنفيذ وتنمية  االجتماع تقرير  16
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يف ما بعد، قّدم اإلطار الذي لتنقيح يف هذه التعليقات املؤلفون نظر و مها إىل األمانة. وقدّ  وعّززها التعليقاتبذلك اللجنة 
 .اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي إىل 2018تشرين األول /يف أكتوبر

قرارات  جلنة التنفيذ وتنمية القدرات اختذت .2018تشرين األول /أيار وأكتوبر/القرارات اإللكرتونية بني مايو  -46
 :إلكرتونية بشأن القضايا السبع التالية

 بتجنب ةاملعني موعة الفرعية للجنة التنفيذ وتنمية القدراتاجملمشروع اختصاصات م قدّ تأن على وافقت  (1)
 ؛للتشاور وتسويتها النزاعات

 ؛التنفيذنظام االستعراض ودعم  أنشطةحول  امجعت أفكار   (2)
 ؛2030-2020مجعت تعليقات على مشروع اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات  (3)
 ؛البحريّةفريق املهام املعين باحلاويات جديد مدعو إىل  خبريوافقت على  (4)
 البحريّة؛فريق املهام املعين باحلاويات وافقت على استبدال ممثل منظمة اجلمارك العاملية يف  (5)
 البحريّة؛فريق املهام املعين باحلاويات يف  احلاويات مجعية مالكيوافقت على ممثل  (6)
فريق املهام املعين باحلاويات يف  اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذيةوافقت على ممثل  (7)

 البحريّة.

لنظر فيها اجيب إحدى النقاط الرئيسية اليت إّن . بين لجنة التنفيذ وتنمية القدرات ولجنة المعاييرالتعاون   -47
ني التجربة . وتبّ املتعلقة هباتطوير املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية وموارد التنفيذ لللجنتني التعاون هي كيف ميكن 

جلنة التنفيذ وتنمية  قد أدركت. و تهاتنقيح املعايري الدولية أو صياغ ،يف بعض احلاالت ،السابقة أن تطوير موارد التنفيذ سبق
لقضايا الناشئة وحاالت الطوارئ، يف الالستجابة للحاجة إىل تطوير موارد التنفيذ  آليةأن تكون هناك جيب أنه  القدرات

 . الدعوة إىل اقرتاح مواضيعاملعايري الدولية ضمن  وضعحتديدها عرب  يمشاكل التنفيذ اليت جير م تقدّ أن  جيببينما 

جلنة التنفيذ وتنمية القدرات وجلنة بني ل الفريق املشرتك . حلّ لمراقبةابشأن  التجريبيالبرنامج تنفيذ تحليل  -48
أدرجت املدخالت وقد . تشرين الثاين/خالل اجتماعاهتما يف نوفمرباللجنتني م استنتاجاته إىل وقدّ املشروع تنفيذ هذا  املعايري

 .هيئة تدابري الصحة النباتيةمن جدول أعمال  2-9البند  ضمنمة املقدّ  الوثيقةيف  اللجنتنيمن 

التجرييب الربنامج الضوء على أن إجناز  لجنة التنفيذ وتنمية القدرات ولجنة المعايير بين الفريق المشترك طسلّ  -49
التحديات حول املتعلقة هبا كافية إىل هيئة تدابري الصحة النباتية واهليئات   تعقيباتم مل تقدّ أنه لوحظ ر األموال. و توفّ مرهون ب

جيب ه أنا لوحظ أيض  تنفيذ هذا املشروع. و عند العنصر األساسي هو ذلك أن يكون  ال بّد منكان بينما  ، تجهو اليت و 
جلنة افقت و . و املثرية للقلق تاآلفابدال  من معاجلة بعض  ، من منظار االستدامة،فوائد تنفيذ نظم الصحة النباتية تقييم

 .وإعطاء األولوية هلاهيئة تدابري الصحة النباتية  املراقبة يفتسليط الضوء على أمهية جيب أنه على  التنفيذ وتنمية القدرات
 اهليئة.فيقع على عاتق  املالية، أما حتديد املوارد

فريق التوصية الصادرة عن  جلنة التنفيذ وتنمية القدراتاستعرضت  .املعايري وتنفيذها: الدعوة إلى اقتراح مواضيع -50
هيئة تدابري الصحة جدول أعمال من  1-9البند  حتتمعروضة  يهباملواضيع واقرتحت بعض التعديالت، و املهام املعين 

عمل  يسريتقدمي جمموعة كاملة من املعلومات ذات الصلة لت باقرتاحات على قدمنيتامل: تشجيع ما يلي فق علىواتّ  النباتية.
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 عيضالتطوير موارد التنفيذ للمو أنسب املواضيع وزيادة الكفاءة؛ حتديد املنظمات ذات الصلة اليت قد تكون بفريق املهام املعين 
مدعومة بأموال ها واختيار  يعضااملو بشأن وتنمية القدرات  ذجلنة التنفي قراراتتكون أن بيقتضي هنج تنفيذ  ضرورة؛ مةاملقد

 .يهاعلاالتفاق عند املواضيع  تكلفةوضع  ضرورةهيئة تدابري الصحة النباتية؛  حتّددها

 تقدمي التقارير الوطنية التزاماتحول التوعية ط الضوء على احلاجة إىل لّ . سر تقديم التقارير الوطنيةالتزامات  -51
وضع مهية أط الضوء على سلّ كما إقليمية.  دون مشاريع إقليمية و عرب منطقة كل التعامل مع قدرات إعداد التقارير يف  على و 

 .البوابة الدولية للصحة النباتية علىعن اآلفات  التقارير

إلعداد منوذج ا وضع فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين باملشاريع . التنفيذ وتنمية القدراتتتعلق بمشاريع  -52
مرفق بالصحة النباتية، إال أن جتربة أمانة  املتعّلقةاريع املش حولتنسيق كيفية تقدمي املعلومات على ملساعدة هبدف االتقارير 

بالغ االعتماد على حد سواء ويعتمد  مواردو  اوقت   النماذج يستغرقأن ملء هذا النوع من  تبنّي  وضع املعايري وتنمية التجارة
 النباتية تدابري الصحة والصحةنشاء قاعدة بيانات تتعلق بقضايا إلإىل حماوالت وأرشري أيض ا مي املعلومات. على مقدّ 

حصة مشاريع تنمية  هي أن االعتبارأن تؤخذ بجيب املساعدة الفنية املتعلقة بالتجارة. ومن النقاط األخرى اليت اريع شمبو 
تكون وقد ال صغرية للغاية التنفيذ وتنمية القدرات اليت تقدمها املنظمات املراقبة إىل اجتماعات جلنة  تهاأنشطو  القدرات

سمح بزيادة االستفادة من نواتج املشروع على تعن املشاريع قد التقارير أن لوحظ انات شاملة. و كافية إلنشاء قاعدة بي
معلومات مفيدة إىل هبدف إضافة  مشاريعقادة للك  جلنة التنفيذ وتنمية القدراتتعيني أعضاء واقررتح املستوى العاملي. 

أن يكون جيب ، كما املشروعوثائق يف  املوجودةملعلومات اتكّرر النماذج  أالوجيب . جلنة التنفيذ وتنمية القدراتاجتماعات 
 .وإجياد عناصر تآزر وحتديد النواتجاهلدف حتديد اخلربات املعنية 

إجراء اتصاالت رفيعة املستوى  من الضروريأنه  ىلإأرشري . تقييم القدرات في مجال الصحة النباتيةاستراتيجية  -53
على ساعد يقد القدرات يف جمال الصحة النباتية قييم تلإلعالم بأن ، النباتية يف جمال الصحةبشأن أداة تقييم القدرات 

النظر إىل تقييم ولذلك جيب اتفاق تيسري التجارة أو اتفاقية التنوع البيولوجي.  تنفيذ اتفاق تدابري الصحة والصحة النباتية أو
فهم ما تقوم به ر يسّ ميكن أن يساعد التنفيذ العاملي ويهّم مالقدرات يف جمال الصحة النباتية على أنه نشاط سياسي 

 تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتيةاسرتاتيجية م مشروع ن يقدّ على فريق التقييم أوجيب االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 
 .2019 أيار/يف مايو جلنة التنفيذ وتنمية القدراتإىل  املنّقح

 صادقت جلنة التنفيذ وتنمية القدرات. اإلنترنتعلى  القدراتتنمية تنفيذ و معلومات الدارة إلتوجيهية خطوط  -54
مبا يف ذلك هيكل صفحات  ،اإلنرتنتعلى  القدراتتنمية تنفيذ و الإدارة معلومات التوجيهية املقرتحة إلدارة على اخلطوط 

  .التنفيذ وتنمية القدرات

خاصة ومواد تدريب ة وضع أدلّ حول املعلومات آخر إىل جلنة التنفيذ وتنمية القدرات قدمت . ة ومواد تدريبأدلّ  -55
ومواد تدريب ة أدلّ  وضعوافقت اللجنة على اسرتاتيجية و . من اللجنةخبري  كل منهال وعنّي االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ب

 .وآليتها لوقاية النباتاتالتفاقية الدولية خاصة با

 إجراءات عدة تنفيذ وتنمية القدراتالاستعرضت جلنة . لتنفيذ وتنمية القدراتاالموافقة على دليل إجراءات  -56
من شأن و . تنفيذ وتنمية القدراتاألول من دليل إجراءات بذلك اإلصدار مستكملة  وصادقت عليها، ونّقحتها،  ،أخرى
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، وهو متاح على شفافيةالتساق و من االأكرب بقدر أعماهلا إجناز هذا الدليل أن يساعد جلنة التنفيذ وتنمية القدرات على 
 .17البوابة الدولية للصحة النباتية

اختصاصات . اقرتحت األمانة تنقيح ةالداخلي الئحتهاو  لتنفيذ وتنمية القدراتاجنة لمراجعة اختصاصات  -57
ابق ألوانه تقدمي االختصاصات املنقحة من السّ  هفقت على أناتو القضية لجنة الحبثت قد . و والئحتها الداخليةلجنة ال
إعادة النظر قررت لجنة غري أن ال. (2019إىل الدورة الرابعة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية ) ةحاملنقّ  ةالداخلي لالئحةاو 

زيد ت املكتسبأن تكون قد ا بعد  2019تشرين الثاين /نوفمرب يفها الذي سيعقد ة أخرى يف اجتماعمرّ التنقيحات يف هذه 
منظمة أقاليم مبا يف ذلك متثيل اللجنة، اختيار أعضاء يف النهج احلايل احملافظة على ضرورة ط الضوء على لّ سر من اخلربة. و 

 رباء.اخلو األغذية والزراعة 

جلنة  ت. نظر 2019لعام تفاقية الدولية لوقاية النباتات صحة النباتية وتنمية القدرات لالالسنة المواضيعية لل -58
يف للنظر وقررت أهنا حتتاج إىل مزيد من الوقت  التوجيهيةهذه السنة ترويج كيفية حول  يف أفكار التنفيذ وتنمية القدرات 

وضع األفكار و  تعزيزف املكلّ اللجنة  خبريت من جلمع هذه األفكار وطلب وينأفكار جديدة وقررت استخدام منتدى إلكرت 
 .ةتوجيه األمانعلى تقدميها للمساعدة للجنة و تعتمدها ا وثيقة

 :القيام مبا يلي هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىلوإّن  -59

 .اللجنةمه رئيس قدّ كما جلنة التنفيذ وتنمية القدرات  بتقرير  ااإلحاطة علم   (1)
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