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 وهي مبادرة من ؛(QR)ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة 
  .منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حّد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة 

  www.fao.org وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة
MZ133/A 

A 

 

 النباتية الصحة تدابير هيئة

 الدورة الرابعة عشرة

 2019ن نيسا/أبريل 5-1 روما،

 المعايير وتنفيذها :2018م فريق المهام المعني بالمواضيع والدعوة إلى اقتراح مواضيع في عا
 المتعلقة بالتنفيذ وبتنمية القدراتقائمة المواضيع   -

 من جدول األعمال 1-9 البند

 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمن إعداد 
      

جلنة ت مناقشة مسألة ضرورة تركيز تّ ، (2018 –)اهليئة يئة تدابري الصحة النباتية الثالثة عشرة هلدورة الخالل  -1
القدرات اخلاص هبا بغية حتديد اإلجراءات ذات األولوية ووضع برنامج  تنمية إطارعلى استعراض  التنفيذ وتنمية القدرات

 .عمل يعكس احتياجات األطراف املتعاقدة

اضطلعت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بعدد من أنشطة التنفيذ وتنمية القدرات مع جلنة التنفيذ وتنمية و  -2
، ولكن (من جدول األعمال 1-11 تقرير جلنة التنفيذ وتنمية القدرات، البندأنظر )ا( )جلنة تنمية القدرات سابق   القدرات
د عملية وضع وحتدّ . ة جيب اتباعهاعملية رمسيّ توجد التنفيذ وتنمية القدرات وال املتعلقة بواضيع باملقائمة إعداد مل يتّم 
  قائمة املواضيعمّث إضافتها إىل املواضيع تدابري الصحة النباتيةكيفية اعتماد هيئة   ة لوقاية النباتاتالدوليّ  ةتفاقيّ االمعايري 

ة، مجعت األمانة املواضيع املتعلقة بالتنفيذ وتنمية ألغراض الشفافيّ و . 1عايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتاملطروحة مل
يف شكل قائمة مواضيع متعلقة  2018أيار /وتنمية القدرات يف مايو التنفيذمتها إىل جلنة القدرات اليت مّت العمل عليها وقدّ 

                                                      
 يل:على الرابط التا ةمتاح تالدولية لوقاية النباتا االتفاقيةعايري قائمة مواضيع م  1

https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/list 
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اليت يتّم العمل  ا املواضيعجّيد  عكست ّن القائمة أ على جلنة التنفيذ وتنمية القدرات 3اتفقت. و 2تالقدراوتنمية  بالتنفيذ
 .دةعليها واألولويات احملدّ 

من خالل الدعوة إىل اقرتاح اقرتاحها  باستعراض املواضيع اليت متّ ك، قام فريق املهام املعين باملواضيع يف غضون ذلو  -3
قة بالتنفيذ ة متعلّ ا مواضيع إضافيّ إىل هيئة تدابري الصحة النباتية مقرتح   توصياتهورفع  املعايري وتنفيذها :2018يف مواضيع 

 (.من جدول األعمال 1-9 البندأنظر ) وتنمية القدرات وأخرى متعلقة باملعايري

التنفيذ وتنمية القدرات اليت وافقت عليها جلنة التنفيذ ملواضيع ة األمانة أنّه من املفيد تقدمي القائمة احلاليّ  ورأت -4
مع اإلشارة ، على ذلك فق فريق املهام املعين باملواضيعووا .ةشفافيّ ة لضمان التدابري الصحة النباتيّ  وتنمية القدرات إىل هيئة

يف دورهتا ة هيئة تدابري الصحة النباتيّ اليت اعتمدهتا التنفيذ وتنمية القدرات  اضيعمو قائمة أن ُتضاف إىل هذه ال إىل ضرورة
  من جدول األعمال. 1-9 البند إطار في (2019) الرابعة عشرة

 :يإىل القيام مبا يلمدعوة هيئة تدابري الصحة النباتية وإّن  -5

 .ذه الوثيقةاملرفق هب 1 كما وردت يف امللحق القدراتالتنفيذ وتنمية املواضيع اخلاصة ببقائمة  ااإلحاطة علم   (1)
 

 

 

 

                                                      
 يل:على الرابط التا ةمتاح تقائمة املواضيع املتعلقة بالتنفيذ وتنمية القدرا  2

https://www.ippc.int/ar/publications/86844/  
 يل:متاح على الرابط التا 2018اجتماع جلنة التنفيذ وتنمية القدرات يف مايو/أيار  تقرير  3

https://www.ippc.int/ar/publications/85934/ 
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 1ق الملح

 القدرات وتنمية التنفيذب الخاصة المواضيع قائمة
 لوقاية الدولية االتفاقية أمانة عّدلتهاو  2018 أيار /وماي شهر يف القدرات وتنمية التنفيذ جلنة عليها وافقت كما(

 )القدرات وتنمية التنفيذ جلنة اراتقر  إىل ااستناد   النباتات
 التفسريية املالحظات بعض النباتات لوقاية ةالدوليّ  التفاقيةا أمانة أضافت

 [اإلنكليزية النسخة ي]ف األبجدي بالترتيب اوأخير   األولوية حسب ثم   الفئة، حسب المواضيع تُعرض
 رقم

 الصفّ 
 األولوية (إضافته تاريخ) املوضوع املوضوع رقم

 إىل عالية لويةأو  1 من)
 (منخفضة أولوية 4

 جلنة عليه وافقت
 وتنمية التنفيذ

 القدرات

 االستراتيجيات

 يف ستساعد اليت واالسرتاتيجيات العامة السياسات يلي ما يف :األمانة من مالحظة
 .اجملاالت هذه يف العمل توجيه

 

1 

 

2017-038 
 

 النباتية الصحة قدرات تقييم أداة
 املتعلقة السياساتو ةاالستراتيجي
 التنفيذ جلنة اجتماع) بالتنفيذ
 يف القدرات وتنمية

 (2018 أيار/مايو

1 IC 2018-05 

التدريب ومواد األدلة   

 وتسويتها النزاعات جتّنب دليل 2004-034 2
 املؤقتة للهيئة اخلامسة الدورة)

 (2004 ،النباتية الصحة لتدابري
 ستحل :األمانة من مالحظة
 للجنة التابعة الفرعية اجملموعة
 واملعنية القدرات وتنمية التنفيذ

 حملّ  وتسويتها النزاعات بتجّنب
 املعنية السابقة فرعيةال اهليئة

 االضطالع يف عاتاز الن بتسوية
 .املهمة هبذه

1 IC 2018-05 
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 رقم
 الصفّ 

 األولوية (إضافته تاريخ) املوضوع املوضوع رقم
 إىل عالية لويةأو  1 من)
 (منخفضة أولوية 4

 جلنة عليه وافقت
 وتنمية التنفيذ

 القدرات
 الصحة لتدابري الدويل املعيار 2017-043 3

 :املعاجلة بشأن 15 مرق النباتية
 املعاجلة مرافق على املوافقة
 العازلة باحلرارة واملعاجلة باحلرارة

 يلالدو  الفريق دليل ،ومراقبتها
 احلرجي باحلجر املعين للبحوث

 أجراها اليت الدراسة على ردّ )
 وتنمية املعايري وضع مرفق

 (2017، كينيا  التجارة،

1 IC 2018-05 

 الصحة لتدابري الدويل املعيار 2012-015 4
 :املعاجلة بشأن 15 رقم النباتية
 دليل ،العازلة باحلرارة املعاجلة
 املعين للبحوث الدويل الفريق

 طلب على بناء  احلرجي ) باحلجر
 النباتية الصحة تدابري هيئة

 ((2012) السابعة دورهتا خالل

1 IC 2018-05 

  اآلفات من اخلالية املناطق دليل 2017-045 5
 يف كندية  صناديق سامهت)

 االتفاقية أمانة حسابات متويل
 يف النباتات لوقاية الدولية

 (2017 عام

1 IC 2018-05 

 اآلفات خماطر عن اإلبالغ دليل 2017-046 6
 األوروبية املفوضية لتهموّ  مشروع)

 (2017 عام يف

1 IC 2018-05 
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 رقم
 الصفّ 

 األولوية (إضافته تاريخ) املوضوع املوضوع رقم
 إىل عالية لويةأو  1 من)
 (منخفضة أولوية 4

 جلنة عليه وافقت
 وتنمية التنفيذ

 القدرات
 بشأن إلكتروني متعل   وحدة 2017-044 7

  اآلفات من اخلالية املناطق
 (2017 ،كندي مشروع)

2 IC 2018-05 

 اآلفات خماطر إدارة دليل 2017-047 8
 املفوضية لتهموّ  مشروع)

 (2017 عام يف األوروبية

2 IC 2018-05 

 اآلفات حالة دليل 2017-048 9
 املفوضية لتهموّ  مشروع)

 (2017 عام يف األوروبية

2 IC 2018-05 

 اخلاصة املنقحة اإلجراءات 1999-005 10
 عاتاز الن بتسوية

(1999-2001) 
 طلب على بناء تنقيحها جرى)

 (النباتية الصحة تدابري هيئة
 ستحل :األمانة من مالحظة
 للجنة التابعة الفرعية اجملموعة
 واملعنية القدرات وتنمية التنفيذ

 حملّ  وتسويتها النزاعات بتجّنب
 تسويةل السابق الفرعي اجلهاز

 هبذه االضطالع يف النزاعات
 .املهمة

3 IC 2018-05 
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 رقم
 الصفّ 

 األولوية (إضافته تاريخ) املوضوع املوضوع رقم
 إىل عالية لويةأو  1 من)
 (منخفضة أولوية 4

 جلنة عليه وافقت
 وتنمية التنفيذ

 القدرات
 اإللكرتونية التجارة دليل 2017-039 11

 ،2017 حزيران/يونيو باملكت)
 ملنظمة التابعة العمل جمموعة
 بالتجارة واملعنية العاملية اجلمارك

 (اإللكرتونية
 هذا يعتمد :األمانة من مالحظة

 تدابري هيئة راراتق على العمل
 5-8 البندان) .النباتية الصحة

 .(يئةاهل أعمال جدول نم 7-8و

3 IC 2018-05 

 النباتية حةالص إجراءات دليل 2017-040 12
 منظمة)الفاكهة، بذباب اخلاصة
 الدولية الوكالة/والزراعة األغذية
 موافقة بعد اقرترح (الذرية للطاقة

 على النباتية الصحة تدابري هيئة
 التنظيم إعادة عملية

3 IC 2018-05 

 ذباب معايري جمموعة دليل 2017-041 13
 األغذية نظمةمب اخلاصة الفاكهة
 للطاقة الدولية الوكالة/والزراعة

 هيئة موافقة بعد اقرترح ،الذرية
 على النباتية الصحة تدابري
  التنظيم إعادة عملية

3 IC 2018-05 
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 رقم
 الصفّ 

 األولوية (إضافته تاريخ) املوضوع املوضوع رقم
 إىل عالية لويةأو  1 من)
 (منخفضة أولوية 4

 جلنة عليه وافقت
 وتنمية التنفيذ

 القدرات
 معايري بشأن مصو ر بياني رسم 2017-042 14

  الفاكهة ذباب
 الوكالة/والزراعة األغذية منظمة)

 اقرترح(، الذرية للطاقة الدولية
 الصحة تدابري هيئة موافقة بعد

  التنظيم إعادة عملية على النباتية

3 IC 2018-05 

 اآلفات راقبةمل املنقح الدليل 2017-049 15
 النباتية

 يف القدرات وتنمية التنفيذ جلنة)
 (2018 أيار/مايو

3 IC 2018-05 

  أخرى مواضيع

 وتسويتها النزاعات جتّنب 2001-005 16
 لتدابري املؤقتة اهليئة اعتمدت)

 الثالثة دورهتا يف ةالنباتي الصحة
 التوجيه 2001 عام يف

 (3 رقم االسرتاتيجي
 ستتوىل :األمانة من مالحظة
 للجنة التابعة الفرعية اجملموعة
 واملعنية القدرات وتنمية التنفيذ

 هذا وتسويتها النزاعات بتجنب
 أنشطة وستغطي اجلديد العمل
 اإلجراءات تنقيح غري أخرى

 .بشأهنا دليل وإعداد القائمة

1 IC 2018-05 
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 رقم
 الصفّ 

 األولوية (إضافته تاريخ) املوضوع املوضوع رقم
 إىل عالية لويةأو  1 من)
 (منخفضة أولوية 4

 جلنة عليه وافقت
 وتنمية التنفيذ

 القدرات
 البحرية احلاويات 2016-016 17

 تدابري هليئة عشرة احلادية الدورة)
  (2016 النباتية، الصحة

 هذا توىليس :األمانة من مالحظة
 املعين املهام فريق العمل

 التابع البحرية باحلاويات
 للجنة التابعة الفرعية لمجموعةل

 القدرات وتنمية التنفيذ

1 IC 2018-05 

 قدرات تقييم ميّسري تدريب 2014-008 18
  النباتية الصحة

 يف القدرات تنمية جلنة وافقت)
 على 2014 حزيران/يونيو

 املعايري وضع مرفق مشروع
 (401 التجارة وتنمية

3 IC 2018-05 

 قدرات تقييم أداة حتديث 2017-052 19
 النباتية الصحة

 وتنمية التنفيذ جلنة اجتماع)
 (2018 أيار/مايو يف القدرات
 يتمّ  مل :األمانة من مالحظة
 الصحة قدرات تقييم أداة حتديث
 وهي سنوات عدة منذ النباتية
 خالل من حتديث إىل حباجة
 .البيئةب خاصة وحدة إضافة

3 IC 2018-05 
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 رقم
 الصفّ 

 األولوية (إضافته تاريخ) املوضوع املوضوع رقم
 إىل عالية لويةأو  1 من)
 (منخفضة أولوية 4

 جلنة عليه وافقت
 وتنمية التنفيذ

 القدرات
 اآلفات تشخيص 2016-015 20

 يف القدرات تنمية جلنة اجتماع)
 (2016 أيار/مايو

 مّتت :األمانة من مالحظة
 األصل يف العمل هذا مناقشة

 القدرات تنمية جلنة ِقبل من
 تنفيذ يف للمساعدة السابقة
 الصحة تدابري هيئة توصية
 تشخيص أمهية بشأن النباتية

 (R-07 التوصية) تاآلفا

4 IC 2018-05 

 اإللكرتونية التجارة 2017-050 21
 تدابري هليئة عشرة الثانية الدورة)

 واجملموعة 2017 النباتية الصحة
 االسرتاتيجي بالتخطيط املعنية

2017) 
 سيتوقف :األمانة من مالحظة

 هيئة قرارات على العمل هذا
 وسيغطي النباتية الصحة تدابري

 لدلي إعداد غري أخرى أنشطة
 جدول من 7-8و 5-8 البندان)

 الصحة تدابري هيئة أعمال
 (النباتية

 IC 2018-05 بعد حتّدد مل
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 رقم
 الصفّ 

 األولوية (إضافته تاريخ) املوضوع املوضوع رقم
 إىل عالية لويةأو  1 من)
 (منخفضة أولوية 4

 جلنة عليه وافقت
 وتنمية التنفيذ

 القدرات
 الناشئة اآلفات 2017-051 22

 النباتية الصحة تدابري هيئة)
 (سويسريال صندوقال ،2018

 هذا يعتمد :األمانة من مالحظة
 تدابري هيئة قرارات على العمل

 من8-8  البند)النباتية الصحة
 تدابري هيئة أعمال جدول
 (النباتية الصحة

 IC 2018-05 بعد حتدد مل

 ذباب بشأن حالة دراسة املراقبة، 2016-017 23
 الفاكهة

 تدابري هليئة عشرة احلادية الدورة)
 (2016 النباتية، الصحة

 هذا يعتمد :األمانة من مالحظة
 تدابري هيئة قرار على العمل

 من 2-9 البند. )النباتية الصحة
 تدابري هيئة أعمال جدول
 (.النباتية الصحة

 IC 2018-05 بعد حتدد مل

 النمل بشأن حالة دراسة املراقبة، 2016-018 24
 الغازي

 تدابري هليئة عشرة احلادية الدورة)
 (2016، النباتية الصحة

 هذا يعتمد :األمانة من مالحظة
 تدابري هيئة قرار على العمل

 من 2-9 البند. )النباتية الصحة
 تدابري هيئة أعمال جدول
 (.النباتية الصحة

 IC 2018-05 بعد حتدد مل
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 رقم
 الصفّ 

 األولوية (إضافته تاريخ) املوضوع املوضوع رقم
 إىل عالية لويةأو  1 من)
 (منخفضة أولوية 4

 جلنة عليه وافقت
 وتنمية التنفيذ

 القدرات
 مرض بشأن حالة دراسة املراقبة، 2016-019 25

 الزيتون ألشجار السريع التدهور
 (Xylella fastidiosa آفة)
 تدابري هليئة عشرة احلادية الدورة)

 (2016، النباتية الصحة
 هذا يعتمد :األمانة من مالحظة

 تدابري هيئة قرار على العمل
 من 2-9 البند) النباتية الصحة
 تدابري هيئة أعمال جدول
 (.النباتية الصحة

 IC 2018-05 بعد حتدد مل

 التنفيذ برنامج املراقبة، 2015-015 26
 )التجرييب(

 تدابري هليئة العاشرة الدورة)
 (2015 النباتية، الصحة

 هذا يعتمد :األمانة من مالحظة
 تدابري هيئة قرار على العمل

 من 2-9 البند) النباتية الصحة
 تدابري هيئة أعمال جدول
 (.النباتية الصحة

 IC 2018-05 بعد ددحت مل

  والندوات العمل حلقات
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 رقم
 الصفّ 

 األولوية (إضافته تاريخ) املوضوع املوضوع رقم
 إىل عالية لويةأو  1 من)
 (منخفضة أولوية 4

 جلنة عليه وافقت
 وتنمية التنفيذ

 القدرات
 من اخلالية املناطق بشأن ندوة 2017-053 27

  واملراقبة اآلفات
 كندا  من مشرتك بتمويل)

 (واليابان األورويب واالحتاد
 متويل تّ  :األمانة من مالحظة

 خالل من األصل يف العمل هذا
 حسابات يف كندية  مسامهة

 لوقاية الدولية االتفاقية أمانة
 عمل حبلقة متعلقة النباتات،

 من اخلالية املناطق بشأن عاملية
 .اآلفات
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 املدربني لتدريب عمل حلقة 2017-054 28
  النباتية الصحة بشأن

 يف القدرات وتنمية التنفيذ جلنة)
 (2018 أيار/مايو

 املقرتح من :األمانة من مالحظة
 التدريب هذا تصميم يتمّ  أن

 جمال يف املدربني قدرات لبناء
 أحناء مجيع يف النباتية الصحة

 .العامل
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 واحد، طريق واحد حزام 2016-020 29
  املستوى الرفيعة الندوات

 التعاون بشأن الصني مشروع)
 (2016 اجلنوب، بلدان بني

 جلنة دور) بعد حيدد مل
 (القدرات وتنمية التنفيذ

IC 2018-05 
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