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 النباتية الصحة تدابري هيئة

 الدورة اخلامسة عشرة

 2021أبريل/ نيسان  1مارس/ آذار و 18و 16اجتماع افرتاضي، 

 2021خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وميزانيتها لعام 

 من جدول األعمال 2-12البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت
 

 ومعلومات أساسية مقدمة -أوالً 
ا توصيةّّقم     2014يف عام  -1 توصّّاة ع عت ييقق  عيةقم ييز ز انانم تفيقا قم توليوقم وي ا م توااتا ع عة   1، نصّّ 

" ااتغي يضّّّّّّّّّ  ميم عية ينقزتنقم اّّّّّّّّّاي م و نانم  صّّّّّّّّّاةا عةقويا ت وصا ييص ّّّّّّّّّياا  ا لت ا  يتضّّّّّّّّّ م ي ا ةم نا  ةي: 
 ."...يتوصيي ة تإلنوا  و نشيم، إضا م  إىل ت يت ة ت يةي م جلوم ت يظقنيوةص يقق، ن  ييسق  نقص ة  ل  

 إىل وي ا م توااتا ع اليقا قم توليوقمتوةجام ت اوقم ونوصا  قئم يلت ري توصّّّّّّّّّّّّّ م توااتايقم ي يناذ ذوك تحلني، تنوا  -2
 . قئم يلت ري توص م توااتايقماع عة  يض  نقزتنقاع ااي م ماةم هبا وصيرضوا يف تجصيانانم تفيقا قم توليوقم جانا 

 متيز/ يوقيناذ  2021ينقزتنقصوا ويام وا ميم عيةيف إعلتة انانم تفيقا قم توليوقم وي ا م توااتا ع يشّّّّّّّّّّّّّّرعا  -3
تورئقسقم نيت يم  توصيل الع إةمال يشية تألحلتث تويت اةع إىلي إىل شوةوا تحلايل.  وصصة يُعلوا  رتع عل لع 2019

عة  زايةع خمصّّّّّّّّصّّّّّّّّاع تور نال توياة  ألنانم تفيقا قم  2019 كاني  تأليل/جمةس ناظيم تألغذ م يتوز تعم يف ة سّّّّّّّّير
وقرتع ةيف  انر وي  نال ني 6.9إىل  2019-2018ةيف  انر وي وقرتع توسّّّّّّّّّّّّّّاصني  نال ني 5.9توليوقم وي ا م توااتا ع نت 

 .2021ت قزتنقاع ت خصصم وةسقر يف عام  إىل ييل ة عاة تويت، 19-كي قل  يجائ م، 2021-2020 توساصني
ميم عية انانم تفيقا قم توليوقم وي ا م توااتا ع  توصيل الع تويت اُةمةا عة تاّّصيرضّّا توةجام ت اوقم احلث ي  -4

 .2021 توثاينكاني  /ييت ق عةقوا نوصا  قئم يلت ري توص م توااتايقم يف  اا ر 2021ينقزتنقصوا ويام 
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 النواتج/املخرجات األساسية - اثنًيا
 (.1أتمذ ميم عية انانم تفيقا قم ينقزتنقصوا يف تفعصاتا  مجق  تألنشيم تورئقسقم ألنانم تفيقا قم توليوقم )ت ر ق  -5

مبويم تفيقا قم، ييسّّّا   يف  2021ينت ت صي   ا  يرييي تواصقجم تإلمجاوقم وصاققذ ميم عية انانم تفيقا قم ينقزتنقصوا ويام 
 .يا م تألنت توغذتئي يتواتقئم ييقسري توصجا ع يف توي ا ذتيهحلتجلوية تويا قم 

 (1يف املرفق  1احلوكمة واإلدارة )النشاط  - ألف

 (1يف ت ر ق  1-1)تواشاط  عتحليكيم يتفارتتيقجقا

و طرتل ت صيا لع يف تفيقا قم توليوقم نصقجم تحليكيم يتفاّّّّّّرتتيقجقاع: اّّّّّّيل  سّّّّّّيس  ذت تواشّّّّّّاط تورئقسّّّّّّي  -6
يتولع  نت انانم  آ تء حيهلا ييصةي  نسّّّّّّّّا ا ا اّّّّّّّّصيلم ينت مالل تجصياع ت رتتضّّّّّّّّي، اب شّّّّّّّّا كم يف عيةقاع تفيقا قم،

يقا قم، نت ا  اا شم   ااي توص م توااتايقم تويت يرك ز عة  يض  ت يا ري يياققذ تفيابعصاتا  ا ناصلى نقصيح   تفيقا قم توليوقم.
ت صي   ا  يصقس انانم تفيقا قم يقسري عيةقاع تفيقا قم توليوقم  شوة اةس وصصيوت تألطرتل ت صيا لع نت إحرتز ييلم يف 

 .جمال توص م توااتايقم

 (1يف ت ر ق  2-1توصوانة يتولع  )تواشاط 

نصقجم توصوانة يتولع :  ُصي   ا   ؤة   ذت تواشّاط تألاّااّي إىل نز ل نت توصوانة توقي ال جلوية يضّ  ت يا ري  -7
يتمصصام ناتاة ع توسّّّّّّّّّّّّّّام توليوقم  يقسّّّّّّّّّّّّّّري عيل حةياع عيةي يتوصاققذ يزايةع تويعي أل قم تفيقا قم توليوقم وي ا م توااتا ع 

 .2021وةص م توااتايقم  اجاح يف حز رت / ينقي 

 (1يف املرفق  2وضع املعايري )النشاط  -ابء

يضّّّ  نيا ري ةيوقم نصسّّّيم نت مالل عيةقم شّّّقا م صقسّّّري نصقجم يضّّّ  ت يا ري:  ي ّّّي  ذت تواشّّّاط تورئقسّّّي   -8
 متثة تفيقا قم توليوقم وي ا م توااتا ع ت اظيم توليوقم تويحقلع ويض ي  .يمشيوقم والاصجا م إىل تحصقاجاع تألطرتل ت صيا لع

ا  سّّّا   يف قيقق توز تعم ت نصسّّّي  يي  ر نيا ري تفيقا قم إطا   ، ي ت يا ري وةصّّّ م توااتايقم تويت ييرتل هبا ناظيم توصجا ع تويا قم
 يتألنت توغذتئي ت سصلتنني، يمحا م تواتقئم ييقسري توصجا ع.

 (1يف املرفق  3)النشاط  تيسري التنفيذ –جيم

تواشّّّّّّاط تورئقسّّّّّّي  زايةع  ل تع تألطرتل ت صيا لع يت اظياع تويطاقم وي ا م نصقجم يقسّّّّّّري توصاققذ:  ي ّّّّّّي  ذت  -9
 .توااتا ع ول وا عة  توصياطي ن    ااي توص م توااتايقم  ير يم نسصاريع، يشانةم ي ياوم



CPM 2021/25 3 

 

 خمصصات امليزانية -اثلثًا

تفاّّّصيرت  يف تورئقسّّّقم و ّّّيا   توثالثموةييت ة  ني تألنشّّّيم  نيلف  ا ختصّّّقصّّّ   2021يشّّّية ت قزتنقم ت يرتحم ويام  -10
يضّّّّّّّّّّّ  ت يا ري، ييف توي ا ذتيه عة  يية تفيقا قم توليوقم وي ا م توااتا ع عة  تحليكيم يتفاّّّّّّّّّّّرتتيقجقاع ي ييلمي تولع  و

 .يقسري توصاققذ يكذوك توصوانة يتولع نت اجة  ت  ية   هتويية  إحرتز ييلم كاتري يف

 الربانمج العادي للمنظمة –ألف 

 2021نت ت صي   ا  يصّّّة ختصّّّقصّّّاع ت قزتنقم ميم عية انانم تفيقا قم توليوقم وي ا م توااتا ع ينقزتنقصوا ويام  -11
 (.1ي ل مت ختصقصوا  ني تألنشيم نت ةي  ا  عجز يف ت قزتنقم )ت ر ق  نةقي  ةيف  انر وي. 3.45إىل 

 ولية لوقاية النبااتتحساب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية الد –ابء 

ةيف  انر وي حلسّّّّّّّّّّّّّّاد تألنانم ت صيلة تجلواع ت ادم واليقا قم توليوقم وي ا م  نال ني 2.9يرتح نقزتنقم  ل  ا يُ  -12
يف ت ائم  22يف ت ائم ويض  ت يا ري، ي 26ييف ت ائم نت إمجايل ت قزتنقم وة يكيم يتإلةت ع،  52توااتا ع، حقث  ص  ختصقص 

جزء   ي ييةك ت صيةيم إبةّّّلت  توشّّّواةتع تإلوورتينقم يجتل  تإلشّّّا ع إىل ا   ين انشّّّيم يضّّّ  ت يا ري. وصقسّّّري توصاققذ
يف ت ائم نت إمجايل  31ي اتةغ جمييع يواوقف ت يظقني   صجزا نت تحليكيم يتفاّّّّّّّّّّّّّّرتتيقجقاع يكذوك توصوانة يتولع . ف

(. ينت ت و  تإلشا ع إىل ا  ياققذ تألنشيم 1يف ت ائم )ت ر ق  69صة توصواوقف توصشغقةقم إىل ت قزتنقم، يف حني  صي   ا  ي
ت ل جم يف نقزتنقم حسّّّّّّّّاد تألنانم ت صيلة تجلواع ت ادم واليقا قم توليوقم وي ا م توااتا ع  صي ف ابووانة عة  تاّّّّّّّّصيلتة 

 تجلواع ت ادم وصي ري تألنيتل ألنشيصوا.

 مشاريع االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت - يمج

 ،2021ت قزتنقم تماةّّّّّّّّّّم مبشّّّّّّّّّّا    تفيقا قم توليوقم وي ا م توااتا ع تويت اّّّّّّّّّّصاقذ ا انانم تفيقا قم يف عام   ةغا -13
 ييقسّّّّّّرييف ت شّّّّّّا    تحليكيم ييضّّّّّّ  ت يا ري  ت ل جمتألنشّّّّّّيم  ييشّّّّّّية .(1 نةقي  ةيف  انر وي )ت ر ق 1.13  ل ه نا

تويل ل نت ت شّّّّّّّّا   ، ف اّّّّّّّّقيا يف ضّّّّّّّّيء جائ م  ييل ةيصقايض انانم تفيقا قم توليوقم وي ا م توااتا ع  شّّّّّّّّ   ي توصاققذ. 
 . يةق ا يعلم  ل ع تألطرتل ت صيا لع عة  ح ي  تجصياعاع تفيقا قم توليوقم وي ا م توااتا ع 19-كي قل

 النبااتتالدعم العيين لالتفاقية الدولية لوقاية  – الد

 .2021ةيف  انر وي يف عام  نال ني 1.5اّيل ياتةغ ت سّا اع تويقاقم ت يل ع واليقا قم توليوقم وي ا م توااتا ع  -14
ييي  ر تألطرتل ت صيا لع اي ت اظياع ذتع توصّّّّّّّّّّّّّّةم  ذه ت سّّّّّّّّّّّّّّا اع تويقاقم إىل انانم تفيقا قم توليوقم وي ا م توااتا ع 

 (.1إمنا  ص   قي ةوا إىل  ق  ابوليف  ألغرتض ت قزنم توص ق م يتوشقا قم )ت ر ق ابعصاتا  ا نسا اع غري نيل م 
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 االستنتاجات واالقرتاحات -ارابعً 
جلوية نل ياّّّم  ذهلا نوصا  مثرع 2021ميم عية انانم تفيقا قم توليوقم وي ا م توااتا ع ينقزتنقصوا ويام يشّّّوة  -15

 غقم يانانم تفيقا قم توليوقم وي ا م توااتا ع  ، قئم يلت ري توصّّّّّّّّّّّّّّ م توااتايقم، يتوةجام ت اوقم واليقا قم توليوقم وي ا م توااتا ع
ييرتح ميم ي توصيي ة تويام. ي قية تجتا اع  ييف ضّّّّّّيء، 19-كي قليت يقم يف ضّّّّّّيء جائ م   2021جية ميم تويية ويام 

ختصّّّّّّقصّّّّّّاع نسّّّّّّصول م يانشّّّّّّيم ضّّّّّّري  م وصيجقه انانم  2021انانم تفيقا قم توليوقم وي ا م توااتا ع ينقزتنقصوا ويام عية 
ألطرتل ت صيّّا ّّلع يف تفيقّّا قّّم توّّليوقّّم وي ّّا ّّم ت مّّلنّّم تعيزايةع تويّّل   ،، يإجنّّازتع اكرجقّّلعتفيقّّا قّّم وص يقق نصّّائال 

 ت صي يم.   ت يظقنيينيا ري شؤي توااتا ع ضيت ت يا ري ت اوقم 

 يإ   قئم يلت ري توص م توااتايقم نلعيع إىل: -16

 ".2021عة  "ميم عية انانم تفيقا قم توليوقم وي ا م توااتا ع ينقزتنقصوا ويام  ت يت يم (1)



الربانمج العادي للمنظمةالنشاط

حساب األمانة املتعدد 
اجلهات املاحنة التابع لالتفاقية 

الدولية لوقاية النبااتت 
(122/MUL)

تنفيذ مشروع االحتاد 
األورويب لالتفاقية الدولية 

لوقاية النبااتت الذي أطلقته 
(EC/025)مديرية التجارة 

مشروع  االحتاد األورويب مع مديرية 
(EC/040)الصحة وسالمة األغذية  

اجملموعمصادر أخرىالدعم العيين(STF/336)ما بعد االمتثال (CPR/291)مشروع الصني 

احلوكمة واإلدارة- 1
 احلوكمة واالسرتاتيجيات1-1

                       1,122                -                -                          -                          -                                 95                        -                           70                        957(اإلمجالية)تكاليف املوظفني واملوارد البشرية من غري املوظفني 

                       1,216                -                -                          -                          -                               -                        106                         488                        622التكاليف التشغيلية

                          -الدورة اخلامسة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية 1-1-1

 السفر للمشاركني من البلدان الناميةدعم
يتم دعم املشاركني من البلدان النامية وأتمني النصاب القانوين 

هليئة تدابري الصحة النباتية
السفر

23                          47                          70                            

واإلطار  (خبالف مسودات املعايري الدولية اخلاصة بتدابري الصحة النباتية وتوصيات هيئة تدابري الصحة النباتية) واثئق هيئة تدابري الصحة النباتية ترمجة
االسرتاتيجي

ترمجة مجيع واثئق هيئة تدابري الصحة النباتية وإاتحتها جبميع 
اللغات الرمسية للمنظمة

اسرتداد تكاليف الرتمجة
265                        265                          

 يف دورات هيئة تدابري الصحة النباتيةالرتمجة الفورية
الرتمجة الفورية جلميع دورات هيئة تدابري الصحة النباتية جبميع 

اللغات الرمسية للمنظمة
اسرتداد تكاليف الرتمجة الفورية

70                          70                            

                            10                          10مصروفات التشغيل العامةيتم إنتاج مواد االتصال وضمان التغطية اإلعالمية خطة التواصلتنفيذ

                              3                            3اسرتداد تكاليف الرتمجةمت حتديث قائمة املواضيع بست لغات مرتني ابلسنة

مت تنظيم الدعوة للمواضيع اخلاصة ابملعايري وفريق العمل املعين 
ابملواضيع ومعاجلة الطلبات املقدمة

السفر
10                          10                            

                            20                          20مصروفات التشغيل العامةمت تنظيم مجيع األنشطة اللوجستية األنشطة اللوجستية وأنشطة الدعمتنظيم

                          - مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية، وجلنة املالية واجملموعة املعنية ابلتخطيط االسرتاتيجي2-1-1

 السفر للمشاركني من البلدان الناميةدعم
مت تسهيل املشاركة ذات الصلة لثالثة بلدان انمية يف 

اجتماعات املكتب وجلنة املالية واجملموعة املعنية ابلتخطيط 
(ارتفاع العدد)االسرتاتيجي 

السفر

20                          43                          63                            

                              2                            2مصروفات التشغيل العامةمت تنظيم مجيع األنشطة اللوجستية األنشطة اللوجستية وأنشطة الدعمتنظيم

                          - جلنة املعايري3-1-1

 السفر للمشاركني من البلدان الناميةدعم
مت تسهيل املشاركة ذات الصلة لبلدين انميني يف اجتماعات 

جلنة املعايري
السفر

18                          6                             8                            32                            

(بعد زايدة املوارد من الربانمج العادي)تشرين الثاين/أاير ونوفمرب/ الجتماعي جلنة املعايري يف مايوالرتمجة الفورية
إاتحة الرتمجة الفورية الجتماعي جلنة املعايري جبميع اللغات 

املطلوبة
اسرتداد تكاليف الرتمجة الفورية

150                        150                          

                              8                            8مصروفات التشغيل العامةمت تنظيم مجيع األنشطة اللوجستية األنشطة اللوجستية وأنشطة الدعمتنظيم

                          - جلنة التنفيذ وتنمية القدرات4-1-1

 السفر للمشاركني من البلدان الناميةدعم
مت تسهيل املشاركة ذات الصلة لبلد انمي يف اجتماعات جلنة 

التنفيذ وتنمية القدرات
السفر

18                          2                             8                            28                            

                              5                            5مصروفات التشغيل العامةمت تنظيم مجيع األنشطة اللوجستية األنشطة اللوجستية وأنشطة الدعمتنظيم
                          - إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية5-1-1

مت عقد اجتماعات للمجموعة التوجيهية إلصدار الشهادات 
اإللكرتونية للصحة النباتية

السفر
15                           15                            

مت دعم اخلرباء املعنيني إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة 
النباتية والبلدان النامية للمشاركة يف اجتماعات تنمية القدرات 

ذات الصلة
السفر

15                           15                            
                          -توحيد عملية تبادل البياانت اإللكرتونية- جديد

تنفيذ احلل  املتعلق إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية ابالستناد إىل خطة متتد خلمس سنوات
تنفيذ احلل  املتعلق إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة 

إشراف املركز )النباتية ابالستنادإىل خطة متتد خلمس سنوات 
الدويل للحوسبة التابع لألمم املتحدة على صيانة النظام الوطين 

العقود
410                         410                          

                            40                           40العقودوضع منوذج األعمال والتمويل واعتمادهوضع منوذج األعمال والتمويل واعتماده
اجملموع الفرعي للحوكمة واالسرتاتيجيات

1,579                     558                         106                        95                                 -                          -                          -                -                2,338                       

2021خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وميزانيتها لعام - 1املرفق 

محاية املوارد النباتية يف العامل من اآلفات- مهمة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 

(وصف موجز- اإلجنازات/ النتيجة املتوقعة )

(آبالف الدوالرات األمريكية)مصدر التمويل 
بنود ميزانية منظمة األغذية والزراعة

رواتب املوظفني يف الفئة الفنية• 
رواتب املوظفني يف فئة اخلدمات العامة• 
االستشاريون• 
(احملاسبة، املشرتايت األخرى)العقود • 
السفر• 
مصروفات التشغيل العامة• 

املعايري والتنفيذ-  قائمة املواضيع حتديث 

األنشطة املتعلقة إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتيةتنظيم 



الربانمج العادي للمنظمةالنشاط

حساب األمانة املتعدد 
اجلهات املاحنة التابع لالتفاقية 

الدولية لوقاية النبااتت 
(122/MUL)

تنفيذ مشروع االحتاد 
األورويب لالتفاقية الدولية 

لوقاية النبااتت الذي أطلقته 
(EC/025)مديرية التجارة 

مشروع  االحتاد األورويب مع مديرية 
(EC/040)الصحة وسالمة األغذية  

اجملموعمصادر أخرىالدعم العيين(STF/336)ما بعد االمتثال (CPR/291)مشروع الصني 

2021خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وميزانيتها لعام - 1املرفق 

محاية املوارد النباتية يف العامل من اآلفات- مهمة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 

(وصف موجز- اإلجنازات/ النتيجة املتوقعة )

(آبالف الدوالرات األمريكية)مصدر التمويل 
بنود ميزانية منظمة األغذية والزراعة

رواتب املوظفني يف الفئة الفنية• 
رواتب املوظفني يف فئة اخلدمات العامة• 
االستشاريون• 
(احملاسبة، املشرتايت األخرى)العقود • 
السفر• 
مصروفات التشغيل العامة• 

                          - التكامل والدعم2-1

                          865                -                123                          -                          -                               -                          76                         356                        310(اإلمجالية)تكاليف املوظفني واملوارد البشرية من غري املوظفني 

                       1,352                330                  91                          -                            25                                   5                          18                         596                        287التكاليف التشغيلية 

                          - إدارة املعلومات1-2-1

                            36                    6                          30العقودصيانة نظام التعليقات اإللكرتوين حسب احلاجة

رسوم استضافة أدوات تكنولوجيا املعلومات لالتفاقية الدولية 
لوقاية النبااتت

العقود
20                          20                            

                          100                         100العقودتنقيح البوابة الدولية للصحة النباتية

                            70                          70العقودترمجة البوابة الدولية للصحة النباتية

تتم صيانة وحتسني نظم املعلومات لالتفاقية الدولية لوقاية 
البوابة اإللكرتونية لوقاية النبااتت، )النبااتت 

Phyto.info هيئة وقاية النبااتت يف آسيا واحمليط ،
اهلادئ، تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية، أدوات 

حسب احلاجة، ومت هتيئة عملية الرتحيل (التعلم اإللكرتوين

اسرتداد التكاليف

15                          15                            

                          - التواصل والدعوة2-2-1

 أنشطة االتصالتنظيم
أحداث اتصال لالتفاقية /تنظيم ندوتني إىل ثالث ندوات

الدولية لوقاية النبااتت
مصروفات التشغيل العامة

5                            20                  25                            

ونشرها مواد الدعوة إنتاج

: إنتاج مواد الدعوة أو نشرها أو إعادة طباعتها، مبا يف ذلك
 2020التقرير السنوي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت لعام 

صفحة وقائع اتبعة لالتفاقية الدولية لوقاية  12 إىل 10و
فيديوهات، وجدول، وأدوات لالتفاقية،  5 إىل 3النبااتت، و

وإعادة طباعة مواد الدعوة، ودليل اإلجراءات

العقود

50                          4                             5                                   59                            

                          -التعاون الدويل 3-2-1

واملشاركة هبا شراكات االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وأنشطة االتصال اخلاصة هبا تنسيق

تنظيم أو املشاركة يف أنشطة مشرتكة مع شركاء االتفاقية الدولية 
اتفاقية التنوع البيولوجي، ومنظمة : لوقاية النبااتت، مبا يف ذلك

اجلمارك العاملية ، وفريق االتصال املعين ابتفاقية التنوع 
البيولوجي، وبرانمج األمم املتحدة للبيئة، وجلنة تدابري الصحة 
والصحة النباتية التابعة ملنظمة التجارة العاملية، وجمموعة العمل 

السفر

15                          15                            

                          - حشد املوارد4-2-1

                              7                             7السفرمت االضطالع بثالث بعثات إىل جهات ماحنة حمتملة أنشطة تعبئة املواردتنظيم
                          - شبكة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 5-2-1

 اجتماع املشاورة الفنية بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتتتنسيق وتيسري
مت تنسيق االجتماع مع املسامهة يف خطة العمل بني املنظمات 

اإلقليمية لوقاية النبااتت
السفر

5                            5                              

 حلقات عمل إقليمية 7دعم املشاركني ذوي الصلة حلضور 
(يف ارتفاع)سنوية متعلقة ابالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 

السفر

25                          18                          25                            65                  133                          
سفر موظفي االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت حلضور حلقات 

(يف ارتفاع)العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 
                            12                          12السفر

                          - وضع اللمسات النهائية على السنة الدولية للصحة النباتية6-2-1 

 املنشورات ومواد الدعوةإنتاج

مبا يف ذلك دراسة عن آاثر تغري املناخ على صحة النبات، 
وعمليات اللجنة الدولية املعنية هبلبوت احمليط اهلادئ، والتقرير 
النهائي للسنة الدولية للصحة النباتية، وكتاب الطبخ وامللصق 

اجلديد والفيديو اخلاصني ابلسنة الدولية للصحة النباتية

العقود

50                           50                            

  األنشطة  األخرى لتوسيع النطاق
محلة املسافرين، إعالن الشباب  للسنة الدولية للصحة النباتية، 

ومسابقة الصور، ومسابقة الفن والرسم وغريها من األحداث
العقود

30                           30                            

                            40                           40السفرأنشطة توسيع النطاقسفراء  السنة الدولية للصحة النباتية

                          660                330                         330العقودالنجاح يف تنظيم املؤمترتنظيم املؤمتر الدويل للصحة النباتية

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

حلقات العمل السنوية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  تنظيم 



الربانمج العادي للمنظمةالنشاط

حساب األمانة املتعدد 
اجلهات املاحنة التابع لالتفاقية 

الدولية لوقاية النبااتت 
(122/MUL)

تنفيذ مشروع االحتاد 
األورويب لالتفاقية الدولية 

لوقاية النبااتت الذي أطلقته 
(EC/025)مديرية التجارة 

مشروع  االحتاد األورويب مع مديرية 
(EC/040)الصحة وسالمة األغذية  

اجملموعمصادر أخرىالدعم العيين(STF/336)ما بعد االمتثال (CPR/291)مشروع الصني 

2021خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وميزانيتها لعام - 1املرفق 

محاية املوارد النباتية يف العامل من اآلفات- مهمة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 

(وصف موجز- اإلجنازات/ النتيجة املتوقعة )

(آبالف الدوالرات األمريكية)مصدر التمويل 
بنود ميزانية منظمة األغذية والزراعة

رواتب املوظفني يف الفئة الفنية• 
رواتب املوظفني يف فئة اخلدمات العامة• 
االستشاريون• 
(احملاسبة، املشرتايت األخرى)العقود • 
السفر• 
مصروفات التشغيل العامة• 

                            20                           20العقودالنجاح يف اختتامها ويف الوقت املناسب احلفل اخلتامي للسنة الدولية للصحة النباتية

                          - أنشطة أخرى7-2-1

العقود للصحة النباتية أو جتديده15تسجيل رمز املعيار الدويل رقم 15 رمز املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم تسجيل 
20                          20                            

العملية العامة
معدات تكنولوجيا املعلومات وغريها من املعدات، وصيانة 

الفضاءات املكتبية، وبرامج تكنولوجيا املعلومات
مصروفات التشغيل العامة

20                          20                            

                          -تقييم وإدارة آاثر تغري املناخ على صحة النبات- جديد 

                          -االستشاريون/نشاط ينفذه املوظفونورقة بيضاء ألغراض مناقشة هيئة تدابري الصحة النباتية مسؤوليات هيئة تدابري الصحة النباتية بشأن قضااي تغري املناخ ألهنا تؤثر على سياسات صحة النباتحتليل

دد الحقا يف التوصيات الواردة يف التحليل وحتديد طريقة العتمادها وتنفيذهاالنظر                           -االستشاريون/نشاط ينفذه املوظفونحتح

دد الحقا وتنقيح سياسات االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وإرشاداهتا على النحو املوصى بهمراجعة                           -االستشاريون/نشاط ينفذه املوظفونحتح
 عالقات عمل مع االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وغريها من املنظمات اليت تركز على املناخ، حسب االقتضاء وكل ما كانت هلا صلة بنتائج االتفاقية إقامة

الدولية لوقاية النبااتت
                            15                           15االستشاريون/نشاط ينفذه املوظفونوضع مذكرة تفاهم وخطة عمل مشرتكتني

                          -2022سينطلق يف - التنسيق الدويل لبحوث الصحة النباتية -  جديد 

                       2,217                330                214                          -                            25                                   5                          94                         952                        597اجملموع الفرعي للتكامل والدعم

                       4,555                330                214                          -                            25                               100                        200                      1,510                     2,176اجملموع الفرعي للحوكمة واإلدارة



الربانمج العادي للمنظمةالنشاط

حساب األمانة املتعدد 
اجلهات املاحنة التابع لالتفاقية 

الدولية لوقاية النبااتت 
(122/MUL)

تنفيذ مشروع االحتاد 
األورويب لالتفاقية الدولية 

لوقاية النبااتت الذي أطلقته 
(EC/025)مديرية التجارة 

مشروع  االحتاد األورويب مع مديرية 
(EC/040)الصحة وسالمة األغذية  

اجملموعمصادر أخرىالدعم العيين(STF/336)ما بعد االمتثال (CPR/291)مشروع الصني 

2021خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وميزانيتها لعام - 1املرفق 

محاية املوارد النباتية يف العامل من اآلفات- مهمة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 

(وصف موجز- اإلجنازات/ النتيجة املتوقعة )

(آبالف الدوالرات األمريكية)مصدر التمويل 
بنود ميزانية منظمة األغذية والزراعة

رواتب املوظفني يف الفئة الفنية• 
رواتب املوظفني يف فئة اخلدمات العامة• 
االستشاريون• 
(احملاسبة، املشرتايت األخرى)العقود • 
السفر• 
مصروفات التشغيل العامة• 

                          -وضع املعايري- 2

                       1,012                -                157                          -                          -                                 65                          63                         138                        589(اإلمجالية)تكاليف املوظفني واملوارد البشرية من غري املوظفني 

                          836                -                  10                          -                          -                                 42                          18                         615                        151التكاليف التشغيلية 
                          - حتديد املواضيع وترتيب أولوايهتا1-2

 الدعواتتنظيم
مت تنظيم الدعوة لعالجات الصحة النباتية ومعاجلة الطلبات 

املقدمة
اسرتداد تكاليف الرتمجة

3                            3                              

                          - الصياغة ومدخالت اخلرباء2-2
                            38                            8                          30السفر اجتماعات وجاهية3مت دعم املشاركني املعنيني حلضور 

                              6                            6مصروفات التشغيل العامةمت تنظيم مجيع األنشطة اللوجستية

مت دعم املشاركني ذوي الصلة حلضور ثالث اجتماعات وجاهية 
للفرق الفنية

السفر
30                          8                            20                                 -                          -                          58                            

                              6                            6مصروفات التشغيل العامةمت تنظيم مجيع األنشطة اللوجستية

 املواد التدريبية لألطراف املتعاقدة واألعضاء يف جلنة املعايريوحتديث وضع

وضع وحتديث املواد التدريبية لألطراف املتعاقدة وأعضاء جلنة 
املعايري

حتديث املواد التدريبية ذات الصلة حسب االقتضاء من أجل 
مشاركة األطراف املتعاقدة يف عملية وضع املعايري وألجل 

أعضاء جلنة املعايري

مصروفات التشغيل العامة

3                            2                            5                              

                          - املشاورات واالعتماد3-2

(2022) التدابري الدولية ملعايري الصحة النباتية وتوصيات هيئة تدابري الصحة النباتية العتمادها من قبل الدورة السابعة عشرة للهيئة ترمجة

مت تقدمي مشاريع التدابري الدولية ملعايري الصحة النباتية 
وتوصيات هيئة تدابري الصحة النباتية بست لغات إىل هيئة 

مت تقدمي بروتوكوالت التشخيص ابللغة )تدابري الصحة النباتية 
(اإلنكليزية وترمجتها بعد اعتمادها

اسرتداد تكاليف الرتمجة

40                          40                            

التدابري الدولية ملعايري الصحة النباتية للمشاوراتترمجة 
مت تقدمي مشاريع التدابري الدولية ملعايري الصحة النباتية 

مت تقدمي بروتوكوالت التشخيص )للمشاورات بثالث لغات 
.(ابللغة اإلنكليزية وترمجتها بعد اعتمادها

اسرتداد تكاليف الرتمجة

25                          25                            

(تعديالت جمموعة مراجعة اللغات والتعديالت التحريرية)الرتمجة بعد اعتمادها تعديالت 
تتم ترمجة بروتوكوالت التشخيص املعتمدة وإاتحتها بعد 

اعتمادها
اسرتداد تكاليف الرتمجة

3                            3                              

                          - أنشطة أخرى4-2

 يف أنشطة التشغيل الداخليةاملسامهة
ضمان التشغيل الفعال والكفء للوحدة وتغطية احلاالت 

الطارئة
مصروفات التشغيل العامة

5                            5                              
                          - احلاوايت البحرية5-2

 فريق املهام املعين ابحلاوايت البحرية التابع لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتتتنظيم 
السفراجتماع فعلي لفرقة العمل املعنية ابحلاوايت البحرية

25                           25                            
                            10                  10مصروفات التشغيل العامةمت تنظيم مجيع األنشطة اللوجستية األنشطة اللوجستية وأنشطة الدعمتنظيم
                          -التزامات تقدمي التقارير الوطنية 6-2

برانمج التزامات تقدمي التقارير الوطنيةإدارة 
مت حتديث قاعدة بياانت التزامات تقدمي التقارير الوطنية 

وإحصائياهتا وحتديثها
االستشاريون/نشاط ينفذه املوظفون

-                          

                          -(DA 2)املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية اخلاصة ابلسلع واملسارات - جديد 

                            77                                 17                           60االستشاريون/نشاط ينفذه املوظفونوضع عمليات التجريبوضع وجتريب عمليات خاصة مبعايري السلع واملسارات

                              5                                   5االستشاريون/نشاط ينفذه املوظفونمعاجلة التحدايتحتليل ومعاجلة حتدايت التنفيذ

                            20                           20االستشاريون/نشاط ينفذه املوظفونحتديد املساراتحتديد املسارات ذات األولوية

                          -االستشاريون/نشاط ينفذه املوظفونتنفيذ خطة العملوضع وتنفيذ خطة عمل للمعايري اخلاصة ابلسلع واملسارات

                            20                           20االستشاريون/نشاط ينفذه املوظفونالتنسيق مع وحدة التنفيذ والتيسري لتقييم مسألة التنفيذوضع معايري التقييم وحتليل آاثر املعايري اخلاصة ابلسلع واملسارات

                          110                         110االستشاريون/نشاط ينفذه املوظفونيف ما يتعلق خبيارات تدابري الصحة النباتيةإنشاء وتشغيل جمموعات عمل حسب مناهج إدارة املخاطر البديلة

دد الحقاحتديد احتياجات املعاجلات ذات األولوية القصوى                             70                           70االستشاريون/نشاط ينفذه املوظفونحتح

دد الحقاتكثيف أنشطة املعاجلات احلالية                           150                         150االستشاريون/نشاط ينفذه املوظفونحتح

                          -(DA 4)صياغة توجيهات بشأن االستعانة بكياانت أطراف اثلثة - جديد

                            20                           20العقوداملعيار معروض ليتم اعتمادهإمتام املعيار- التصريح ألطراف اثلثة 

                            60                           60العقودإجراء دراسة على نظام االستعراض ودعم التنفيذ دراسة النطاق والتحليل لزايدة الثقة الدولية يف أنظمة الرتخيص

                            50                           50العقودمت نشر املواد اإلرشادية على البوابة الدولية للصحة النباتيةإاتحة موارد دعم التنفيذ وتنمية القدرات

عمل جمموعات عمل اخلرباءتنظيم    

 عمل الفرق الفنيةتنظيم    



الربانمج العادي للمنظمةالنشاط

حساب األمانة املتعدد 
اجلهات املاحنة التابع لالتفاقية 

الدولية لوقاية النبااتت 
(122/MUL)

تنفيذ مشروع االحتاد 
األورويب لالتفاقية الدولية 

لوقاية النبااتت الذي أطلقته 
(EC/025)مديرية التجارة 

مشروع  االحتاد األورويب مع مديرية 
(EC/040)الصحة وسالمة األغذية  

اجملموعمصادر أخرىالدعم العيين(STF/336)ما بعد االمتثال (CPR/291)مشروع الصني 

2021خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وميزانيتها لعام - 1املرفق 

محاية املوارد النباتية يف العامل من اآلفات- مهمة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 

(وصف موجز- اإلجنازات/ النتيجة املتوقعة )

(آبالف الدوالرات األمريكية)مصدر التمويل 
بنود ميزانية منظمة األغذية والزراعة

رواتب املوظفني يف الفئة الفنية• 
رواتب املوظفني يف فئة اخلدمات العامة• 
االستشاريون• 
(احملاسبة، املشرتايت األخرى)العقود • 
السفر• 
مصروفات التشغيل العامة• 

                          -(DA 8)شبكة خمتربات التشخيص - جديد

                            30                           30االستشاريون/نشاط ينفذه املوظفوننشر القائمةتنسيق ونشر قائمة خمتربات التشخيص مبا يف ذلك اخلربة التشغيلية

                       1,848                -                167                          -                          -                               107                          81                         753                        740اجملموع الفرعي لوحدة وضع املعايري



الربانمج العادي للمنظمةالنشاط

حساب األمانة املتعدد 
اجلهات املاحنة التابع لالتفاقية 

الدولية لوقاية النبااتت 
(122/MUL)

تنفيذ مشروع االحتاد 
األورويب لالتفاقية الدولية 

لوقاية النبااتت الذي أطلقته 
(EC/025)مديرية التجارة 

مشروع  االحتاد األورويب مع مديرية 
(EC/040)الصحة وسالمة األغذية  

اجملموعمصادر أخرىالدعم العيين(STF/336)ما بعد االمتثال (CPR/291)مشروع الصني 

2021خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وميزانيتها لعام - 1املرفق 

محاية املوارد النباتية يف العامل من اآلفات- مهمة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 

(وصف موجز- اإلجنازات/ النتيجة املتوقعة )

(آبالف الدوالرات األمريكية)مصدر التمويل 
بنود ميزانية منظمة األغذية والزراعة

رواتب املوظفني يف الفئة الفنية• 
رواتب املوظفني يف فئة اخلدمات العامة• 
االستشاريون• 
(احملاسبة، املشرتايت األخرى)العقود • 
السفر• 
مصروفات التشغيل العامة• 

                          -تيسري التنفيذ- 3

                       2,027                177                665                          -                          233                                 85                        -                         343                        524(اإلمجالية)تكاليف املوظفني واملوارد البشرية من غري املوظفني 

                          621                -                -                          146                          120                                 22                            8                         315                          10التكاليف التشغيلية 
                          - تنمية القدرات1-3  

تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتيةتطبيق 
مت دعم موظفي وخرباء االتفاقية لتيسري ما ال يقل عن تقييمني 

للقدرات يف جمال الصحة النباتية
                          -السفر

                          150                         150العقودوضع أداة تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية واملسائل البيئيةمنصة تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتيةحتديث 

                            15                           15السفردعم موظفي وخرباء االتفاقية  إلصدار دليل واحد ومواد تدريبيةاألدلة واملواد التدريبيةوضع 

العقودوضع دورة تدريبية تقنية لفائدة اخلرباءتدريب افرتاضي- دورة تدريبية تقنية متقدمة يف إطار االتفاقية لفائدة اخلرباء من األطراف املتعاقدة النامية تنظيم 
8                            120                          128                          

                          -السفر خبريًا يف الصحة النباتية15مت تدريب دورة  واحدة لتدريب املدربني حول الصحة النباتيةتنظيم 
                          - أنشطة أخرى2-3

 يف العملية الداخليةاملسامهة
ضمان التشغيل الفعال والكفء للوحدة وتغطية احلاالت 

الطارئة
مصروفات التشغيل العامة

10                          -                        10                            
                          -                          -                        -                        - ما بعد االمتثال3-3

                          106                          106العقودمتت صياغة احلاالتاحلاالتصياغة 
                            40                            40العقودمت تنفيذ احلاالتاحلاالتتنفيذ 
                          -(DA 3)إدارة التجارة اإللكرتونية ومسارات الربيد والربيد السريع -جديد

                            60                           60العقودوضع خطة عمل لالتصالاسرتاتيجية االتصال والتنفيذ

الربيد السريع/الشبكة املشرتكة بني الوكاالت للتجارة اإللكرتونية ومسارات الربيد
املشاركة يف الشبكة املشرتكة بني الوكاالت وجتنب االزدواجية 

وبناء التآزر
العقود

30                           30                            

جمموعة أدوات مشرتكة بني الوكاالت
املشاركة يف الشبكة املشرتكة بني الوكاالت وجتنب االزدواجية 

                            60                           60العقودوبناء التآزر
                          -(DA 5)تعزيز نظم اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا -جديد

                          -                          -                          -                               -االستشاريون/نشاط ينفذه املوظفونمت االنتهاء من التحليل والتقريراحلالة العاملية ملسح خماطر اآلفات الناشئة واإلبالغ عنها، معوقات اإلبالغ- التحليل والتقرير 

                          -                          -                          -                               -االستشاريون/نشاط ينفذه املوظفونمت االنتهاء من املهمةمتطلبات املستخدمني إباتحة نظام متطور للمسح الضوئي واإلبالغ

                          -                          -                          -                               -االستشاريون/نشاط ينفذه املوظفونمت االنتهاء من عملية تيسري عملية وضع النظامتيسري وضع أنظمة مراقبة اآلفات القائمة على املعايري وتنفيذها

مشروع مشرتك حمتمل بني منظمة األغذية والزراعة من جهة ) اآلفات حالة النظام العاملي لتوفري وتبادل املعلومات بشأن خماطر اآلفات الناشئة والتغريات يف
(املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت من جهة أخرى/ونظام الوقاية من الطوارئ

                          -                          -                          -                               -االستشاريون/نشاط ينفذه املوظفونبدء العمل- النظام العاملي 

االستشاريون/نشاط ينفذه املوظفونوضع سياسات متكينيةوضع سياسات متكينية على الصعيد العاملي واعتمادها لتحسني اإلبالغ مبا يف ذلك عن والية االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وهياكل التشغيل
-                               -                          -                          -                          

                          -                          -                          -                               -االستشاريون/نشاط ينفذه املوظفونمت إنشاء الشبكةإنشاء شبكة من خرباء االستجابة للطوارئ يف جمال الصحة النباتية

                          -                          -                          -                               -االستشاريون/نشاط ينفذه املوظفونمت االنتهاء من املهمةوضع عمليات واعتمادها وتنفيذها بغرض إشراك اخلرباء وموارد االستجابة على وجه السرعة

                            17                          -                          -                                 17االستشاريون/نشاط ينفذه املوظفونمت إنشاء صندوق األدواتإنشاء  صندوق أدوات لالستجابة للغزو

                              5                          -                          -                                   5االستشاريون/نشاط ينفذه املوظفونمت تيسري الدعوةتيسري الدعوة إىل جانب املاحنني احملتملني

                          -                          -                          -                               -االستشاريون/نشاط ينفذه املوظفونالنظام قيد التشغيلإنشاء وتشغيل خمطط دويل للماحنني خاص هبذا النظام

                       2,648                177                665                          146                          353                               107                            8                         658                        534اجملموع الفرعي لتيسري التنفيذ

                       9,051                507             1,046                          146                          378                               314                        289                      2,921                     3,450اجملموع
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