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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 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 الرابعة عشرة

  2019أبريل/نيسان  5-1روما، 

: المعايير وتنفيذها 2018فريق المهام المعني بالمواضيع والدعوة إلى اقتراح مواضيع في عام 
 الجديد للدعوة إلى اقتراح مواضيع  اإلجراء فوائدو  تأثيرات –

 من جدول األعمال 1-9البند 

 النباتات،من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية 
 مع مساهمات من أعضاء فريق المهام المعني بالمواضيع

 معلومات أساسية - أواًل 

املتعلقة بالدعوة إىل  العملياتعلى  2018وافقت هيئة تدابري الصحة النباتية )اهليئة( يف دورهتا الثالثة عشرة عام  -1
هبدف تعزيز التعاون داخل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية وذلك  ،اليت تقام كل سنتني 1اقرتاح املواضيع: املعايري والتنفيذ

معايري تربير كما وافقت الدورة الثالثة عشرة للهيئة على   النباتات )األمانة(، وبني جلنة املعايري وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات.
 الئحتهوعلى  ،، وعلى اختصاصات فريق املهام املعين باملواضيع )فريق املهام(ةاملواضيع املقرتحة وترتيبها حبسب األولوي

 .2ةالداخلي

على منح جلنة التنفيذ الصالحيات نفسها اليت تتمتع هبا جلنة  (2018)كما وافقت الدورة الثالثة عشرة للهيئة  -2
طلبت الدورة الثالثة عشرة للهيئة أن  ذلك، وباإلضافة إىل ظروف استثنائية. يف، ىل اهليئةإ رفع توصيات باملواضيع يفاملعايري 

استجابة للدعوة إىل اقرتاح مواضيع )الدعوة(.  االقرتاحات املقدَّمةفريق املهام إطار املعايري والتنفيذ عند استعراضه  يستخدم
ت الدورة الثالثة عشرة أقرّ و عمل األمانة،  يفاحملتمل  املقبلة لدعوةا مانة على حتليل تأثرياألطراف املتعاقدة األ شّجعتوقد 

                                                      
 ا مواضيع تنمية القدراتجتدر اإلشارة إىل أن مواضيع التنفيذ تشمل أيض   1

 https://www.ippc.int/ar/publications/85963/ على العنوان:  ة؛ متاح9و 8و 7املرفقات و ، (2018)تقرير الدورة الثالثة عشرة للهيئة  2

https://www.ippc.int/ar/publications/85963/
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االتفاقية الدولية لوقاية النباتات اخلاصة بعايري املهذه القرارات يف إجراءات وضع  باحلاجة إىل أن تنعكس ، بالتايل،للهيئة
، حبسب االقتضاء، وطلبت إىل أمانة االتفاقية الدولية حتليل التأثريات يئةاخلاّصة باهلجراءات غريها من اإل)االتفاقية الدولية( و 

 احملتملة، ورفع تقاريرها إىل اهليئة.  لفوائدوا

 : المعايير والتنفيذ2018الدعوة إلى اقتراح مواضيع لعام  - ثانًيا

املعايري )مبا يف  حول اقرتاح ا 36ت جلنتا املعايري والتنفيذ ما جمموعه : تلقّ 2018الدعوة إىل اقرتاح مواضيع لعام  -3
منظمات وطنية لوقاية  10 اتقّدمت هب ،مسرد املصطلحات وبروتوكوالت التشخيص( وموارد التنفيذ مصطلحاتذلك 

على البوابة الدولية للصحة  للعموم ةمتاحمجيعها مة املقدّ  االقرتاحاتإن و  .النباتات، وأربع منظمات إقليمية لوقاية النباتات
 .3النباتية

حبضور عقد فريق املهام الذي يتألف من ممثلني عن مكتب اهليئة وعن جلنة املعايري وجلنة التنفيذ، اجتماعه األول و  -4
 وقّدمواكافة،   36مة الـ املقدّ  االقرتاحات. ونظر املشاركون يف 2018أكتوبر/تشرين األول  3إىل  1 منيف روما األعضاء 

. وخالل 2018خالل اجتماع كل منهما يف نوفمرب/تشرين الثاين  اهناستستعرض اللتني وجلنة التنفيذ املعايريإىل جلنة  متوصياهت
على الرغم من ، أشار فريق املهام إىل أن العملية قد سارت على ما يرام 2018االجتماع املعقود يف أكتوبر/تشرين األول 

، يف وثيقة املناقشة ةعملية الدعو  علىالدروس املستفادة والتنقيحات املقرتحة احملتملة  حتسينها، ووافق على دمج يةإمكان
 . (2019)الدورة الرابعة عشرة للهيئة  ستعرض علىاليت  ،فريق املهاماخلاصة ب

توصيات فريق املهام ووافقت على  2018واستعرضت جلنة املعايري خالل اجتماعها يف نوفمرب/تشرين الثاين  -5
املسرد وبروتوكوالت التشخيص اليت أوصت هبا جلنة املعايري يف برامج  صطلحاتمب قعلّ معظمها. وأدرجت املواضيع اليت تت

 تقع ضمناملعايري و اخلاص بصطلحات امل هيكل تندرج يف"مواضيع"  بصفتها، ذات الّصلة عمل فرق اخلرباء الفنيني
يف عملية وضع املعايري، ولكنها احملتملة لدعوة اك باقتضاب تأثريات جلنة املعايري. وناقشت جلنة املعايري كذل اختصاص

ابق ألوانه اقرتاح تغيريات، حيث قد يرغب فريق املهام يف التوصية بتغيريات يف اختصاصاته ويف عملية اعتربت أنه من السّ 
 الدعوة بناء على اخلربة املكتسبة، وبعد تقدمي نتائج هذه الدعوة إىل اهليئة.

 االقرتاحات، توصيات فريق املهام بشأن 2018يف نوفمرب/تشرين الثاين  هاخالل اجتماعاستعرضت جلنة التنفيذ، و  -6
 تعليقاهتا على بعض املواضيع. بدت مة. ووافقت جلنة التنفيذ على معظم توصيات فريق املهام، وأاملقدَّ 

، 2019قد يف يناير/كانون الثاين اع افرتاضي عُ ونظر فريق املهام يف مناقشات جلنيت املعايري والتنفيذ خالل اجتم -7
 وأعّد التوصيات النهائية لرفعها إىل الدورة الرابعة عشرة للهيئة. 

                                                      
.and-activities/standards-int/en/corehttps://www.ippc- :إىل اقرتاح مواضيعلدعوة اخلاص بااملوقع اإللكرتوين  الرابط إىل 3

implementation/call-for-topics-standards-and-implementation/ 

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and-implementation/call-for-topics-standards-and-implementation/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and-implementation/call-for-topics-standards-and-implementation/
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 بالنسبة إلى عمل األمانة اوفوائدهحليل تأثيرات الدعوة ت - ثالثًا

 أمانة االتفاقية الدولية والموارد البشرية معتعاون ال - ألف

وحدة دعم وضع املعايري ووحدة تيسري التنفيذ التابعتني ألمانة االتفاقية تشارك كّل من الدعوة إىل اقرتاح مواضيع:  -8
معاجلة  على صعيد التنسيق بني الوحدتني قد كان. و ودعمها التنفيذ وفريق املهامجلنة املعايري و  جلنة يف إدارةالدولية 

 دة لزيادة التعاون الداخلي. وشّكل فرصة جيّ  ناجح اجتماعات ومتابعتها، االحتضري و مة املقدَّ  االقرتاحات

الجتماعات، امة، وصياغة مناذج التقييم ووثائق املقدّ  االقرتاحاتوقد مشل عمل األمانة بشأن الدعوة، معاجلة  -9
 حبضور األعضاءواحد وإعداد اجتماعي فريق املهام وإدارهتما )اجتماع  ،وبأعضاء فريق املهام االقرتاحاتواالتصال مبقدمي 

وصياغة وثائق التوصيات املرفوعة إىل جلنة املعايري  ،التقارير وكتابةاإللكرتونية،  فريق املهام وآخر افرتاضي(، وإدارة منتديات
ألمانة )أي وحدة دعم وضع املعايري ووحدة تيسري التنفيذ( ل  التابعتنيوحدتنيالاستشاريان من  واضطلعوجلنة التنفيذ واهليئة. 

 رئيسي الوحدتني، ومبساعدة من الدعم اإلداري.  مع إىل حد ماالتنسيق ب وذلك، كل رئيسيبش الدعوة ةسؤوليمب

لكل من االستشاريني  اليوم عمل كام 21قد استغرقت تقريب ا  2018وتشري تقديرات األمانة إىل أن دعوة عام  -10
أيام  3أيام لكل من رئيسي الوحدتني و 3 االثنني اللذين ميثالن وحدة دعم وضع املعايري ووحدة تيسري التنفيذ، باإلضافة إىل

أن ، يوصى بوالعملياتيف النماذج  البتّ  فورالدعوات املستقبلية  يفعبء العمل هذا  قد ينخفضللدعم اإلداري. وفيما 
 خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية للسنوات اليت يتم فيها تنظيم دعوة أخرى.  يف ،املوارد املرتبطة بإدارة عملية الدعوة تنعكس

 بشأن المواضيع اجتماع فريق المهاممويل ت – باء

لسفر من أجل التكاليف  متويلأي  قدميُ ، مل 2018اجتماعه يف يونيو/حزيران  خالل ه املكتببناء  على قرار اختذ -11
ن مجيع وحلسن احلظ، متكّ  يف أكتوبر/تشرين األول. شخصي ااملشاركني من البلدان النامية اجتماع فريق املهام  حضور دعم

متويل السفر يف  أخذوتشّجع جلنة التنفيذ وجلنة املعايري . دائم ا األعضاء من تأمني متويلهم اخلاص، وهو ليس باألمر املمكن
من أجل ضمان متثيل ذلك و  2020 يف عام املتوقعةلدعوة املقبلة باستقبلية اخلاصة امليزانية املعني االعتبار عند النظر يف 

 . حبضور األعضاءاملنعقد  البلدان النامية يف اجتماع فريق املهام

 توقيت الدعوة وتحديد موعدها - جيم

. وقد 2018أغسطس/آب  31مايو/أيار إىل  1: املعايري والتنفيذ من 2018الدعوة إىل اقرتاح مواضيع لعام فٌتحت  -12
توقيت الدعوة،  إزاءأعربوا فيها عن قلقهم  من املشاركني يف حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية، تعقيباتت األمانة تلقّ 

اقرُتح إدراج بند دائم على جدول األعمال و قدت يف بعض األقاليم بعد إقفال باب الدعوة. أن حلقة العمل قد عُ و  ال سيما
مهلة  انتهاءالدعوة يف حلقات العمل اإلقليمية، وحماولة تعيني موعد حلقات العمل اإلقليمية يف وقت مبكر، قبل ب يتعّلق

 اقرتاحاتالدعم ورمبا صياغة  استقطابوبمن أجل السماح لألطراف املتعاقدة مبناقشة املواضيع املمكنة ذلك و  ،لدعوةا
 مشرتكة. 

أيام يف مطلع شهر أكتوبر/تشرين األول. وقد كان طول  3 ـب األعضاء حبضورة اجتماع فريق املهام دت مدّ دّ حُ و  -13
مة، استناد ا إىل التقييمات األولية اليت أجراها املقدَّ  36الـ االقرتاحات حولقة معمّ  اتمناقش إلجراء امدة االجتماع كافي  
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من األفضل إجراء  هأنّ على ضروري ا و قد وافق فريق املهام على أن ذلك كان و قبل انعقاد االجتماع.  منفردين األعضاء
، حبضور األعضاءاملنعقد عدد أيام االجتماع  وميكن تعديلقة خالل اجتماعات جلنة املعايري وجلنة التنفيذ. مناقشات معمّ 

 يف املستقبل. نوعيتها مة و حبسب كمية املواضيع املقدّ وذلك 

اجتماعات فريق  يف، ال سيما االقرتاحاتزمنية صارمة من أجل تقييم عدة مهل ن العملية اجلديدة للدعوة وتتضمّ  -14
 املقدمة االقرتاحات يستعرض. ومبا أن فريق املهام املواضيع املقرتَحةمناقشة فيها املهام وجلنة املعايري وجلنة التنفيذ اليت تتم 

 ب، وجياالقرتاحاتتقييم  حوللة املفصّ  للمعلومات ا أساسي امصدر   حبضور األعضاءاملنعقد حمضر اجتماعه  يشّكل، بعمق
 ي جلنة املعايري وجلنة التنفيذ. استكماله يف الوقت املناسب قبل انعقاد اجتماعَ 

ا آخر يف يناير/كانون الثاين ملناقشة توصيات ماع ا افرتاضي  اجت اجلدول الزمين احلايل، سيعقد فريق املهام مبوجبو  -15
ع كل ا عيد انعقاد اجتمتتاح بُ  اريرمها اليتمناقشات اللجنتني ترد بشكل رئيسي يف تق جلنة املعايري وجلنة التنفيذ. ومبا أن

النهائي قبل هناية العام، لضمان الوقت الكايف لوضع  املهامفريق  موعد اجتماع عينيت األفضلمنهما، تقرتح األمانة أنه من 
 اللمسات األخرية على التوصيات املرفوعة إىل اهليئة. 

 المقدمة االقتراحات نوعية - دال

هيئة االختيار، مبا يف ذلك  الصادرة عنبسبب عدم كفاية املعلومات  سلب ا املقدمة االقرتاحاتتأثر تقييم عدد من  -16
بطريقة غري  مة بشأن بروتوكوالت التشخيصاملقدَّ  لالقرتاحاتاإلضافية املطلوبة املعايري اجلوهرية والداعمة، أو املعايري معاجلة 

وتالحظ األمانة أنه قد مت  .ألدبياتلاستعراض  أو مشاريع املخططات، أو غياب مشاريع املواصفاتوغياب  ،كافية
 غري مكتملة، فأتيحت هلم فرصة تقدمي معلومات إضافية.  اقرتاحاهتمعندما تبنّي أن  االقرتاحاتاالتصال مبقدمي 

صادرة عن أعضاء فريق املهام،  مدخالتعلى  بناء تقدمي االقرتاحاتووافقت األمانة على تنقيح شكل استمارة  -17
صص واقرُتح بأن ختُ  من أجل توفري إرشادات واضحة لألطراف املتعاقدة حول كيفية ملء االستمارة وتسهيل عملية التقييم.

. بشكل أوضح م الطلب أن يعاجلهامقدّ على  جيبتعكس املعايري اإلضافية اليت  لربوتوكوالت التشخيص استمارة منفصلة
 غرار استمارة، على م ملسودة املخطط التفصيلي ملوارد التنفيذا على وضع منوذج منظّ الوة على ذلك، وافقت األمانة أيض  وع

 لة متاحة حبلول موعد الدعوة املقبلة.مسودة املواصفات املستخدمة ملواضيع املعايري. وستكون االستمارات املعدّ 

العمل اإلقليمية لالتفاقية  حلقاتبند دائم على جدول أعمال  إدراجوناقش فريق املهام خالل اجتماعه إمكانية  -18
مة ومناقشتها. واقرُتح وضع حزمة تدريبية وعقد دورات تدريبية من لصياغة املواضيع املقدَّ  اص  الدولية، على أن يكون خمصّ 

ة. كما اقرتحت جلنة املعايري ذات صلة ومكتمل اقرتاحاتأجل بناء قدرات األطراف املتعاقدة على حتديد الثغرات وتقدمي 
إجراء هذا التدريب خالل حلقات العمل  أنعقد دورة تدريبية على هامش الدورة الرابعة عشرة للهيئة، غري أّن املكتب رأى 

، سيكون ر إلطالق الدعوة املقبلةعند املوعد املقرّ  (2020)اإلقليمية، وتأجيل التدريب لدى اهليئة حىت دورهتا اخلامسة عشرة 
فريق  األخذ يف االعتبار مدخالتالعمل اإلقليمية مع  لقاتدورات تدريبية حل تنظيم. ووافقت األمانة على فعاليةأكثر 
 املهام.
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 المقّدمةالمواضيع  اقتراحاتإرساء عملية شفافة لتقييم  - رابًعا

أكرب قدر ممكن من الشفافية  إضفاء هبدف ة لتقييم املواضيعيوضعت األمانة استمارات تقييم وقائمة مرجع -19
إىل معايري تربير املواضيع  ومستندة بذلك ،فريق املهام مدخالت بعني االعتبارآخذة مة، والكفاءة على تقييم املواضيع املقدَّ 

 اخلاصة مبعاجلات الصحة النباتية. االقرتاحاتتقييم يف النموذج املستخدم إىل و  4ةحة وترتيبها حبسب األولوياملقرتَ 

 باإلضافة إىل املعايري اليت وافقت ،، ووافق على أنهيف التحضري الستعراضه املعّمق استعان فريق املهام باالستماراتو  -20
سقة. واتفقوا مفيدة يف إرشاد عملية التقييم بطريقة متّ االستمارات نتها اهليئة، كانت االعتبارات واألسئلة اليت تضمّ  عليها
 يم وتنقيحها الستخدامها يف الدعوات املستقبلية. استمارات التقي تطوير مواصلةعلى 

 العملية الخاصة بمواضيع التنفيذ -خامًسا 

من أنشطة التنفيذ وتنمية القدرات اليت يستند بعضها إىل مشاريع  الكثريعلى  اهنيف الوقت الرّ تعمل األمانة  -21
 األطراف املتعاقدة واملنظمات الشريكة. وقد أدرجت مواضيع أنشطة التنفيذ يف إطار املعايري والتنفيذ الذي اقرتحتهاحالية 

 ،لكن .سابق ا جلنة تنمية القدراتتتم حتت إشراف  تاألنشطة اليت كانوتنّسق جلنة التنفيذ حالي ا بانتظام. وحتّدثه  تقرّه اهليئة
قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، حيث كل عملية رمسية،  قائمة مبواضيع التنفيذ من خال توضعمل 

 إىل القائمة.قبل إضافتها املواضيع هيئة تدابري الصحة النباتية عتمد ت

جيري العمل اليت ، وضعت األمانة قائمة مبواضيع التنفيذ 2018اجتماع جلنة التنفيذ املعقود يف مايو/أيار  خاللو  -22
. وترى األمانة أنه من ةولويها حبسب األورتّبتووافقت جلنة التنفيذ على املواضيع الواردة يف القائمة  .5وقّدمتها حالي اعليها 
، هذهحول كيفية التعامل مع مواضيع التنفيذ  توجيهاتإمتام العمل الذي قد استهل، وهي تسعى للحصول على  الفطنة

العديد من املواضيع اليت مت تقدميها من  ه من املمكن معاجلةفريق املهام، مشرية إىل أن اليت اقرتحهاومواضيع التنفيذ اإلضافية 
يف إضفاء طابع رمسي على قائمة مواضيع التنفيذ  االحتماالتخالل الدعوة من خالل العمل احلايل. وقد يتمثل أحد 

 وإدراجها يف إطار املعايري والتنفيذ. 

إال أن فريق املهام اعترب أن  ،ندوة بشأن التنفيذ بعقداملقدمة اقرتاح ا  اتاالقرتاحنت باإلضافة إىل ذلك، تضمّ  -23
 إدراجمن املكتب حول ما إذا كان جيب  التوجيهرت جلنة التنفيذ طلب قرّ و االقرتاح خارج عن نطاق توصية فريق املهام. 

ة ندوات حبسب كل مشروع. عدّ عقد الندوات ضمن املواضيع اخلاصة بالتنفيذ أم ال. وبشكل عام، تعمل األمانة على 
 يف الدعوات املستقبلية.  املطلوبةوجيب توضيح نوع األنشطة 

 الموارد الالزمة لمواضيع التنفيذ ذات األولوية العالية - ألف

وضع معايري ممولة من ميزانية الربنامج العادي،  عكسعلى  ،ب تنفيذ مواضيع التنفيذ اليت اعتمدهتا اهليئةيتطلّ  -24
األطراف املتعاقدة  توفّرأن  ومن املستحسنمن خالل مسامهات طوعية. من األطراف املتعاقدة والشركاء يف املوارد متويال  

                                                      
 90http://www.ippc.int/en/publications/857/   تهامعايري تربير املواضيع املقرتحة وترتيب أولوي لرابط إىلا 4

 https://www.ippc.int/en/publications/86844/ مواضيع التنفيذ وتنمية القدرات: لرابط إىلا 5

http://www.ippc.int/en/publications/85790/
http://www.ippc.int/en/publications/85790/
https://www.ippc.int/en/publications/86844/
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قيام كل من جلنة التنفيذ واألمانة مبعاجلة  وذلك هبدف ضمان ،تنفيذ مواضيع التنفيذ ذات األولوية العاليةلالدعم واملوارد 
 االتفاقية الدولية.  جمتمعويتها بالنسبة إىل أول حبسبمسائل التنفيذ وتنمية القدرات 

 المعايير والتنفيذ بمواضيعإمكانية وضع قائمة مشتركة وشفافة  - باء

لتنفيذ اقائمة مواضيع بقائمة املواضيع ملعايري االتفاقية الدولية  دمجناقشت األمانة التداعيات املمكنة املرتتبة على  -25
مواءمة  إمكانيةعتربت األمانة أن جلنة املعايري وجلنة التنفيذ حتتاجان إىل مناقشة تشكالن قائمة مشرتكة باملواضيع. واكي 

ح يف اسرتاتيجياهتما للتعاون. وجتدر اإلشارة القوائم و/أو دجمها من أجل وضع خطة عمل مشرتكة للجنتني كما هو مقرَت 
كما   .6ومواد تدريبية خاصة باالتفاقية الدوليةة إرشادية إىل أن جلنة التنفيذ قد وضعت اسرتاتيجية وعملية لصياغة أدلّ 

م معلومات مماثلة ولكن الوثائق تقدّ  هذهإن  إذبط بني إطار املعايري والتنفيذ وقوائم املواضيع، تساءلت األمانة عن كيفية الرّ 
حالي ا بإعادة هيكلة مبستويات خمتلفة من التفاصيل. وجتدر اإلشارة إىل أن مناصري إطار جلنيت املعايري والتنفيذ يقومون 

  لتسهيل استخدامه.إطار املعايري والتنفيذ 

 الخالصات - سادًسا

اخلربة  كي تعكس  يف املستقبل يتم حتسينهاوسوف  ،كانت العملية اجلديدة للدعوة إىل تقدمي املواضيع ناجحة   -26
والالئحة الداخلية املتعلقة تعديالت على العملية وعلى االختصاصات  ، بناء  على ذلك،املكتسبة. وسيقرتح فريق املهام

املنقحة ومسودة  االقرتاحاتتقدمي املواضيع )أي استمارات تقدمي  بشأنها األمانة تأما الوثائق اليت وضع فريق املهام.ب
عملية فعالة وشفافة  ريسّ فست ،ة(يرجعامل التقييم وقائمة يم فريق املهام )استمارة التقييمتقي باإلضافة إىلاستمارة املخطط( 

 املستقبلي.  االتفاقية الدولية يف برنامج عمل عامليةالمهية األذات تنفيذ العايري املإلدراج مواضيع 

م املشرتك للمواضيع املقدمة من قبل أعضائه كان مفيد ا ألنه قدّ مة املقدّ  االقرتاحاتاعترب فريق املهام أن تقييم و  -27
هنج بديلة لبعض املواضيع من أجل باتباع  ىنة بأفضل طريقة. وأوصحول كيفية التعامل مع مواضيع معيّ  وجهات نظر خمتلفة

وتنسيق صياغة  مع اجلنة املعايري وجلنة التنفيذ إىل العمل  ام، ودعاملقدّ  االقرتاحالطريقة املبينة يف  ختتلف عنمعاجلة املشكلة، 
 املواد.

وحدة دعم وضع املعايري ووحدة  الذي اضطلعت به املشرتك، تقدمي املواضيعدعوة إىل التنظيم جيب أن يُعترب و  -28
العمل املرتابط بني وحديت األمانة.   وحنوتعاون أكثر فعالية  حنوخطوة أوىل ، ألمانة االتفاقية الدوليةتيسري التنفيذ التابعتني 

 على أفضل وجه لكي تعالَ  ُحّددتاملواضيع اليت  علىذلك دعم جلنة املعايري وجلنة التنفيذ يف العمل  يطالأن  وجيب
تنفيذها. و الروابط بني وضع املعايري  تطويراألمانة بأن هذه هي املرحلة األولية من  بصورة مشرتكة بني اللجنتني. وتقرّ و 

 خطط العمل ذات الصلة. بلورةز داخل األمانة من وسوف يستفيد التعاون املعزَّ 

                                                      
من حمضر اجتماع جلنة  16و 15صياغة األدلة اإلرشادية واملواد التدريبية اخلاصة باالتفاقية الدولية؛ املرفقان بشأن  الرابط إل االسرتاتيجية والعملية 6

 /https://www.ippc.int/en/publications/86878: 2018التنسيق 

https://www.ippc.int/en/publications/86878/


 CPM 2019/23 7 

 

 

تنفيذ املعايري الدولية لتدابري الصحة  على مستوىقدرات األطراف املتعاقدة، ليس تالحظ األمانة أمهية بناء و  -29
تدعم هي ، و مواضيع مقرتحة، مبا يف ذلك تقدمي أيض ا صياغتهاالعمل املعياري خالل  بل على مستوى، وحسب النباتية

 مل اإلقليمية لالتفاقية الدولية. الع حلقاتتوصية فريق املهام بإدراج بند دائم يف جدول األعمال بشأن الدعوة خالل 

ط األمانة الضوء على ضرورة ضمان ختصيص املوارد البشرية املناسبة يف امليزانية السنوية إلجراء عملية الدعوات وتسلّ  -30
املواضيع،  بتطبيقمن خالل دورات تدريبية. ويف ما يتعلق  مرتبط بتقدمي املواضيعبناء قدرات  وتيسريها، وتأمنياملستقبلية 

 ا على الدعم املطلوب من األطراف املتعاقدة. ط األمانة الضوء أيض  تسلّ 

 القرارات - سابًعا

 :القيام مبا يلي هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىلوإّن  -31

الدعوة املشرتكة إىل تقدمي املواضيع قد كانت فعالة وأهنا ستخضع للتنقيح والتبسيط  عملية بأن اإلحاطة علم ا (1)
 ؛2020من أجل الدعوة املقبلة يف عام 

، اليت قامت أمانة االتفاقية الدولية الدعوة إىل تقدمي املواضيع: املعايري والتنفيذ وفوائدبتأثريات  اإلقرارو (2)
 ؛بتحليلها

ور مع جلنة التنفيذ وتنمية القدرات وجلنة املعايري، مراجعة العمليات واإلجراءات إىل األمانة، بالتشا الطلبو  (3)
ذات الصلة لوضع املعايري والتنفيذ وتنمية القدرات، وإعداد توصيات بالتغيريات املقرتحة لرفعها إىل اهليئة، 

 حبسب االقتضاء.


