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 مقدمة :1القسم 

. و ذه األ شوووووووطة 2020و 2019 عامنيال يف القدراتيمفّر  ذا التقرير ملّخصووووووواة لل شوووووووطة اليت  ّفذ ا جلنة التنفيذ وتنمية  [1]
 ،مصوّممة لدعم تنفيذ االتفاقية، واملعايري والتم ويات الصوا رة عن  ي ة تدابري الصوحة النباتية من جا ب األطرا  املتعاقدة

حمد ة  تعزيز قدرا ا يف جما  الصوووووووحة النباتية.  ما تر   ة عامة عن عمي جلنة التنفيذ وتنمية القدرات، وتمفّر  قسووووووواص   عرب
 املزيد من التفا يي عن بعض األ شطة الرئيسية اليت جتريها اللجنة.

 صحة النباتية اختاذ ا.وهبد  اإلحاطة، ير  يف هناية  ذه المثيقة ملّخص للقرارات املطلمب من  ي ة تدابري ال [2]

 

 جلنة التنفيذ وتنمية القدرات :2القسم 

، ا عقودت جلنوة التنفيوذ وتنميوة القودرات يف مايمو اير و مفمربوتشوووووووووووووورين الاوا . ويف االجتموا  الاوا ،  تعي 2019يف عاص  [3]
اليت تتضوووووومن برامج اخلا ووووووة ابلتنفيذ وتنمية القدرات  شووووووطة . وقّدمت اللجنة التمجيهات بشوووووو ن األاملراقبمن إىل املشووووووار ة

عديدة،  ان اثنان منها بتمجيه اجملممعة الفرعية للجنة فيما  ا ت برامج عديدة  ةرى ممّجهة من فريق اتبع للجنة. وير  
   انه ملّخص لل شطة )الربامج(.
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يف عمي جلنة التنفيذ وتنمية القدرات، وتم  اللجنة  عمة  ي ة تدابري الصحة النباتية إىل التمّجه   يضةاسا م عدة ةرباء قد و  [4]
. وتر    انه قائمة 2020و 2019 عامنييف ال و شووار ما يف  شوور  ليي  و ما ة تدريبية  ا تهى  ور مابلشووكر للخرباء الذين 

 أبمساء  ؤالء اخلرباء.

ا على السوووفر واالجتماعات رضووومر فعلي، اتفقت ة العاملية اليت فترضوووت بمجبها قيم ة ي، بفعي األزمة الصوووح2020ويف عاص  [5]
 جلنة التنفيذ وتنمية القدرات على مما لة عملها بشكي افرتاضي.

ا، طلب مكتب  ي ة تدابري الصحة النباتية من  ما ة االتفاقية الدولية لمقاية النبااتت  عمة األعضاء ويف  ذا السياق حتديدة  [6]
ا يف اللجنة إىل اال ضووووووووووووووماص إىل مناقشووووووووووووووات اللجنة بصووووووووووووووفة مراقبني، و ديد والية  عضوووووووووووووواء اللجنة ح  ختارين حدياة امل

 ورة تمجيهية افرتاضوية إلعطائهم  ة عامة   تّظمت. وللمسواعدة يف حتضوري املراقبني يف اللجنة، 2020 مفمربوتشورين الاا  
ةة على ذلك،  تّظمت  وراتن تدريبيتان لتمفري املهارات األسوووووووووووووواسووووووووووووووية يف عن   شووووووووووووووطة جلنة التنفيذ وتنمية القدرات. عالو 

 االجتماعات االفرتاضية لضمان مشار ة  فضي للعضاء واملراقبني يف جلنة التنفيذ وتنمية القدرات.

 حم  املسائي التالية: افرتاضيةا اجتماعةا( 11وجرى تنظيم  حد عشر ) [7]
 
 وتنمية القدراتالتحديثات العامة للجنة التنفيذ  2-1

عتقد االجتما  االفرتاضووووووووووووووي األو  للجنة التنفيذ وتنمية القدرات لتزويد اللجنة بتحدياات عامة من  ما ة االتفاقية الدولية  [8]
ما ة السوووومق املشوووورت ة أللمقاية النبااتت واملكتب وحم   يفية تطمير مما  التعليم اإللكرتو  ضوووومن مشوووورو  تيسووووري التجارة 

 1رقية واجلنمبية.لدو   فريقيا الش

 خطة تنفيذ األدلة واملواد التدريبية 2-2

جرى تنظيم اجتماعني افرتاضووويني )االجتما  االفرتاضوووي الاا ( و)االجتما  االفرتاضوووي الرابع( ملناقشوووة مشووورو  ةطة تنفيذ  [9]
واملما  التدريبية اخلا ة ابالتفاقية  يفية زاي ة استيعاب األ لّة   التنفيذ وتنمية القدرات جلنةلّة واملما  التدريبية. وانقشت األ 

الدولية لمقاية النبااتت من ةال  تعزيز االتصوووووووووووووواالت والرتويج. وقّررت اللجنة الرت يز على ثالثة مماضوووووووووووووويع إلعدا  ةطة 
 .التنفيذ )املناطق اخلالية من اآلفات، وحالة اآلفات واملراقبة(

 قائمة املواضيع اخلاصة ابلتنفيذ وتنمية القدرات 2-3

(، قّررت اللجنة تنظيم ثالثة اجتماعات افرتاضوووية 33إىل العد  الكبري من املماضووويع اخلا وووة ابلتنفيذ وتنمية القدرات ) ظرةا  [10]
)االجتما  االفرتاضوووووووووووي الاالج  ل ، ابء وجيم( إلجراء مناقشوووووووووووة معّمقة حم  قائمة املماضووووووووووويع اخلا وووووووووووة ابلتنفيذ وتنمية 

يف العمي على  ذه املماضوويع والتم ووية هبا. و ان من الضوورورا عقد اجتما  ا القدرات، واسووتكشووا  السووبي للمضووي قدمة 
افرتاضي إضايف )االجتما  االفرتاضي الاامن( الستعراض التغيريات املقرتحة والتم يات بش ن األولمايت يف قائمة املماضيع 

لجنة إىل ا تخاب رئيس وانئب رئيس اخلا ة ابلتنفيذ وتنمية القدرات. وةال   ذا االجتما  االفرتاضي الاامن، عمدت ال
 جلنة التنفيذ وتنمية القدرات.

                                                      
activities/capacity-https://www.ippc.int/en/core-ما ة السووووووووووووووومق املشووووووووووووووورت ة لدو   فريقيا الشووووووووووووووورقية واجلنمبية: ألمشووووووووووووووورو  تيسوووووووووووووووري التجارة  1

development/projects-on-implementation-and-capacity-development/comesa-trade-facilitation-programme/ 
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 مشروع ما بعد االمتثال 2-4

تقّرر عقد اجتما  جلنة التنفيذ وتنمية القدرات )االجتما  االفرتاضوووي اخلامس( لتقدخ  ةر املعلممات للجنة التنفيذ وتنمية  [11]
" تنفيذ هنج النظم على الصوووووووعيد العاملي:  بعنمان التجارة القدرات بشووووووو ن حالة تنفيذ مشووووووورو  مرفق وضوووووووع املعايري وتنمية

 STF/336MTF/INT/(" 2( مشووار ة األ وات لتعزيز تطبيق هنج النظم ومفاوضووات األسووماق حم  آلاطر اآلفات النباي
ة   وات الذا تؤ ا فيه جلنة التنفيذ وتنمية القدرات  ور اللجنة التمجيهية. واتفقت اللجنة على استكشا  السبي إلاتح

للتعليقات املقدمة من  عضووووووواء اللجنة  وفقةاما بعد االمتاا  بشوووووووكي إلكرتو ، واقرتحت تعديي التقرير عن حالة املشووووووورو  
 لتسهيي قراءته.

 التخطيط واالتصاالت 2-5

تقّرر عقد االجتما  االفرتاضوووووي السوووووا ت للجنة التنفيذ وتنمية القدرات )االجتما  االفرتاضوووووي السوووووا ت( ملناقشوووووة السوووووبي  [12]
لتحسووووووووووووني االتصوووووووووووواالت بني  ما ة االتفاقية الدولية لمقاية النبااتت واللجنة، والختاذ قرار بشوووووووووووو ن البنم  يف جدو   عما  

امية القدرات . وةال   ذا االجتما ، انقشووووووت جلنة التنفيذ وتن2021ن االجتماعات املقبلة للجنة ح  يم يموحزيرا   يضووووووة
 ملماضيع اخلا ة ابلتنفيذ وتنمية القدرات، واجملممعات الفرعية للجنة والفرق التابعة هلا.مس لة تعيني قا ة ا

 ذاجملموعة الفرعية للجنة التنفيذ وتنمية القدرات املعنية بنظام االستعراض ودعم التنفي 2-6

ا عقد االجتما  السوووابع للجنة التنفيذ وتنمية القدرات )االجتما  االفرتاضوووي السوووابع( من  جي تزويد اللجنة مةر املعلممات  [13]
اجملممعة الفرعية للجنة التنفيذ وتنمية القدرات املعنية بنظاص االسووووووووووتعراض و عم التنفيذ. و يّدت اللجنة فكرة  ن عن   شووووووووووطة 

لنباتية، واألجهزة الفرعية و ما ة االتفاقية الدولية لمقاية النبااتت من اسوووووووتخداص  ذا النظاص الذا تتمكن  ي ة تدابري الصوووووووحة ا
ا عن  ن يكمن انّمالة فقط من ةال  املشوووووووووووواريع(، وقد سوووووووووووويكمن انّمالة من الربانمج العا ا ملنظمة األةذية والزراعة )عمضووووووووووووة 

ايتسوووووووووتخدص لتمفري األفكار والدعم لدى إعدا  املعايري والتمجيهات لتنفيذ ا. ووافقت اللجنة  على ةطة عمي اجملممعة   يضوووووووووة
 ذا االجتما .الفرعية للجنة التنفيذ وتنمية القدرات املعنية بنظاص االستعراض و عم التنفيذ،  ما جرى تعديلها ةال   

 2021اجملموعات الفرعية والفرق التابعة للجنة التنفيذ وتنمية القدرات وخطة العمل لعام  2-7

)االجتما  االفرتاضوووي التاسوووع(، اطّلعت اللجنة على  2020ةال  االجتما  األةري للجنة التنفيذ وتنمية القدرات يف عاص  [14]
الصلة. وتلّقت  اش ن فريق املهاص املعين ابحلاوايت البحرية والربانمج ذ ةر املعلممات عن   شطة اجملممعة الفرعية للجنة ب

قرتحة. واتفقت اللجنة معلممات حمّدثة من فريق اللجنة عن التزامات تقدخ التقارير المطنية واتفقت على ةطة العمي امل
ا إ شوواء جمممعة فرعية جديدة للجنة معنية ابلتزامات تقدخ التقارير المطنية، ووافقت على االةتصووا ووات على اقرتاح   يضووة

ذات الصوولة.  ذلك، مّت االتفاق على  ن يما ووي فريق اللجنة املعين ابلتزامات تقدخ التقارير المطنية عمله إىل حني اةتيار 
ا عضوواء اجملممعة الفرعية للجنة. و مقشووت  اللجنة يف إعدا  الماثئق اإليضوواحية.  ما  ن وحدة تيسووري التنفيذ  مشووار ة  يضووة
 على جلنة التنفيذ وتنمية القدرات. 2021ا تهزت الفر ة لعرض ةطة عملها لعاص 

 3تتنشر التقارير الصا رة عن اجتماعات اللجنة املذ مرة  عاله على البمابة الدولية للصحة النباتية. [15]

                                                      
activities/capacity-https://www.ippc.int/en/core-لنظم على الصوووووووووووووووعيوود العوواملي هنج ا تنفيووذ مشووووووووووووووورو  مرفق وضوووووووووووووووع املعووايري وتنميووة التجووارة: 2

development/beyond-compliance-project/ 
development/capacity-activities/capacity-https://www.ippc.int/en/core-تقووووووووارير اجتموووووووواعووووووووات جلنووووووووة التنفيووووووووذ وتنميووووووووة القوووووووودرات:  3

development-committee/ 
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ري وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات أبمهية قصوومى، وتعمد اللجنة ابسووتمرار إىل اسووتكشووا  سووبي يتسووم التعاون بني جلنة املعاي [16]
 جديدة لتعزيز  ذا التعاون واالستخداص الفعا  للممار .

 إن  ي ة تدابري الصحة النباتية مدعمة إىل القياص با يلي: [17]
 
 .2020و 2019بعمي جلنة التنفيذ وتنمية القدرات يف العامني  علمةااإلحاطة  (1)

، على 2020إىل األعضووواء التالية  مساؤ م يف جلنة التنفيذ وتنمية القدرات، انّن ا تهت واليتهم عاص  التمجّه ابلشوووكر (2)
 :عملهم ومسامها م اهلامة يف عمي  ذه اللجنة

 ) يمزيلندا( Sally JENNINGSالسيدة  -

 )األر ن( م ممن البكراالسيد  -

 ) يبا ( Dilli Ram SHARMAالسيد  -

 )الياابن( Yuji KITAHARAالسيد  -

 )جزر  مك( Ngatoko NGATOKOالسيد  -

 ) ينيا( Philip KARONJO NJOROGEالسيد  -

 
 إىل اخلرباء التالية  مساؤ م على مسامها م: التمجّه ابلشكر (3)

 على مسامها م يف إعدا  الدليي إلقامة املناطق اخلالية من اآلفات وا افظة عليها: -1

o  السيدRoberto Carlos RAZERA PAPA )الربازيي( 

o  مجهمرية مصر العربية(  محد حسنيالسيد( 

o  السيدةAlies Van SAUERS-MULLER )سمريناص( 

o  السيدKenneth A. BLOEM  )المالايت املتحدة األمريكية( 

o  والسوووووووويدWalther ENKERLIN HOEFLICH  الشووووووووعبة املشوووووووورت ة بني منظمة األةذية والزراعة(
 الذرية(والم الة الدولية للطاقة 

 
 على مسامها م يف إعدا  الدليي بش ن اإلبالغ عن املخاطر: -2

o  السيدMichael MANDER )ندا ( 

o  السيدةAndrea SISSONS )ندا ( 

o  السيدةMelanie NEWFIELD )يمزيلندا ( 

o  السيدةLeanne STEWART )يمزيلندا ( 

o  والسيدAlan MACLEOD )اململكة املتحدة( 

 

 العاملي ملراقبة الصحة النباتيةالربانمج  :3القسم 

  ذا الربانمج  م بتمجيه من فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات. [18]
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(  تائج تقييم املشوووورو  التجريس السووووابق بشوووو ن املراقبة 2019انقشووووت  ي ة تدابري الصووووحة النباتية يف  ور ا الرابعة عشوووورة ) [19]
ئج املتمةاة،  ما حّد ت العديد من  وجه القصوووووومر، با يف (، و شووووووارت إىل  ن  ذا املشوووووورو     قق النتا2015-2018)

جم   لية للر وووووووووووووود التعاقب يف المظيفة يف املنظمة، وةياب األ دا  الماضووووووووووووووحة، وعدص و يف جما  ذلك ةياب التخطيط 
وقّدمت مالئم. ممر  ةرى، با يف ذلك املسوووائي املتصووولة ابملمار  املالية والبشووورية لتنفيذ املشووورو  على  م والتقييم من بني  

وانقشووت جلنة التنفيذ وتنمية القدرات مع مبا رات براجمية مقبلة.  وتنفيذ  ي ة تدابري الصووحة النباتية تم وويات بشوو ن وضووع
ا اقرتاحة  ق مبا رة لتنفيذ املراقبة، و عدت معهاجلنة املعايري اخليارات املتاحة بشوووووووووووووو ن  يفية إحراز تقدص على  ووووووووووووووعيد إطال

تنفيذ املراقبة قتّدص إىل املكتب. واتفق املكتب على وجمب  ن تنّفذ  ما ة االتفاقية الدولية لمقاية لتنسووووووووووووويق مشووووووووووووورو   و  ل
ا انه، و ذا ما  شووووارت إليه  النبااتت األ شووووطة المار ة  ةطة عمي للربانمج  وضووووعجمممعة التخطيط االسوووورتاتيجي، و   يضووووة

 العاملي ملراقبة الصحة النباتية:

للمساعدة يف ضمان  4يشمي استعراض وتنقيح الدليي ذا : (2017-049النبااتت ) تنقيح  ليي مراقبة  فات -
ا(. واتفق املكتب 2018) املراقبة 6ا للمعيار الدو  رقم اتسووواقه مع التنقيح املعتمد حدياة  على رفع  ولمية   يضوووة

واتفقت على عدص وجم   2020عاص  افرتاضيةا اجتماعةاعقدت جمممعة العمي . فقد 1إىل  3 ذا املمضم  من 
(، وعلى  مهية اسووووووووووووتعراض املراجع للمعيار الدو  2018املنقح ) 6تناقض  بري بني الدليي واملعيار الدو  رقم 

الصووووووووفحة الرئيسووووووووية اخلا ووووووووة املنقح.  6يف الدليي وحتدياها ريج تتفق مع املعيار الدو  رقم  6السووووووووابق رقم 
البمابة الدولية  على 5كّمن املراقبةب  ووووووفحة ةا ووووووة : مشلت إعدا لنباتيةابملراقبة على البمابة الدولية للصووووووحة ا

السرتاتيجية تصميم الصفحة اإللكرتو ية للبمابة(، و در  وفقةاللصحة النباتية )جرى تصميم وتنظيم الصفحة 
نة التنفيذ عينية من جل املكّمن  جزء من الصفحة يف  ظاص الصحة النباتية. وقد تضم املمار  املقرتحة مسامهات  

يرتبط  ذلك، الصوووووووووولة يف جما  املراقبة.   واقا ة املراقبة يف جلنة املعايري واألةصووووووووووائيني ذمن القدرات و مية وتن
 ذا النشاط إبطار جلنة التنفيذ وتنمية القدراتوجلنة املعايري وبمابة املراقبة املقرتحة ضمن البمابة الدولية للصحة 

  .ية لمقاية النبااتت عملية تيسريهالدول النباتية، وتتمىل  ما ة االتفاقية

مراقبة الصوووحة النباتية تسوووتضووويفه البمابة  يف جما  مشووواريعلإ شووواء سوووجي عاملي ل سوووجي عاملي ملشووواريع املراقبة: -
الدولية للصووووووووووحة النباتية  و البمابة اخلارجية للمراقبة، ويتم ملؤه وحتدياه  ي عاص. وسووووووووووتقمص اللجنة بتنفيذ  ذا 

 العمي من ةال  االستعراض السنما ملشاريع جلنة التنفيذ وتنمية القدرات.

: تيسوووووووووري وتمحيد املما  الفنية (2019) تّظمت عاص  ومراقبتها الندوة الدولية بشووووووووو ن املناطق اخلالية من اآلفات -
للمراقبة )العروض، و راسووووات احلالة، وامللصووووقات، واملشوووواريع واخلربة( للندوة الدولية بشوووو ن املناطق اخلالية من 

وقّدمما  اآلفات ومراقبتها. وقاص اخلرباء يف جما  املناطق اخلالية من اآلفات ومراقبتها ابسووووووووووووووتعراض  ذه املمار ،
وقامت  ما ة االتفاقية الدولية  6العروض ةال  الندوة وابتت متاحة اآلن على البمابة الدولية للصووووووحة النباتية.

 لمقاية النبااتت بتيسري  ذا العمي.

                                                      
 /86051https://www.ippc.int/en/publications/يي مراقبة  فات النبااتت متاح  على املمقع:  ل 4
 rveillancesystem/su-development/phytosanitary-activities/capacity-https://www.ippc.int/core/بكّمن املراقبة:  ةا ة فحة  5
: لنووووودوة الووووودوليوووووة لالتفووووواقيوووووة الووووودوليوووووة لمقوووووايوووووة النبوووووااتت بشوووووووووووووووووووو ن املنووووواطق اخلووووواليوووووة من اآلفوووووات ومراقبتهووووواالصوووووووووووووووفحوووووة اإللكرتو يوووووة اخلوووووا ووووووووووووووووووووة اب 6
/surveillance-and-pfas-on-development/symposia/symposium-activities/capacity-https://www.ippc.int/en/core 

https://www.ippc.int/en/publications/86051/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/symposia/symposium-on-pfas-and-surveillance/
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اإضووووووووووووافةة إىل ذلك، اقرتحت  [20] ي جلنة التنفيذ وتنمية القدرات وجلنة املعايري النشوووووووووووواطني   انه، واعترب املكتب   ه ينبغ  يضووووووووووووة
بدعم  من املنظمة المطنية األسوووووووورتالية لمقاية النبااتت من  ون  عم  ما ة  نيطاالنشوووووووو ينللعضوووووووواء يف اللجنتني تيسووووووووري  ذ

 االتفاقية الدولية لمقاية النبااتت، و  ه ينبغي ترسيخها يف العملية ذات الصلة للممار  املسا م هبا:

إعووودا  وتنفيوووذ  ورة تووودريبيوووة عرب اإل رت وووت للتعّلم اإللكرتو  : حزموووة التعلّم اإللكرتو  للتووودريوووب على املراقبوووة -
 ن.م تستخدمها املنظمات المطنية واإلقليمية لمقاية النبااتت، والصناعة و  حاب مصلحة ةارجي

الصووحة النباتية تسووتضوويفه : إ شوواء سووجي عاملي للخرباء يف جما  مراقبة السووجي العاملي للخرباء يف جما  املراقبة -
 ملؤه وحتدياه  ي عاص. ويتم و بمابة للمراقبة اخلارجية ولية للصحة النباتية البمابة الد

 

 برانمج احلاوايت البحرية :4القسم 

 فريق املهاص املعين ابحلاوايت البحرية. ا  ذا الربانمج  م بتمجيه جمممعة فرعية للجنة التنفيذ وتنمية القدرات،  [21]

 ( عن  ذه األ شطة.CPM 2021/27منفصلة )تتقّدص هلي ة تدابري الصحة النباتية وثيقة  [22]

 

 برانمج التجارة اإللكرتونية :5القسم 

إن برانمج التجارة اإللكرتو ية لالتفاقية الدولية لمقاية النبااتت  م بتمجيه من فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات. وقد مّت  [23]
"   حد البنم  الاما ية يف جدو   عما  التنمية يف اإلطار االسوووورتاتيجي لالتفاقية إ ارة التجارة اإللكرتو يةحتديد ممضووووم  "

ووافقت جلنة التنفيذ وتنمية القدرات على ةطة عمي  ما ة االتفاقية الدولية لمقاية النبااتت لاالث  2030.7-2020للفرتة 
 يلي: وتشمي األ شطة الرئيسية يف ةطة العمي ما 2019.8سنمات ةال  اجتماعها املنعقد يف  مفمربوتشرين الاا  

: مّت تشووكيي شووبكة افرتاضووية من اخلرباء يف جما  التجارة إنشاااش كاابكة مسري رمية من اخلرباش يف اال التجارة اإللكرتونية [24]
اون بني . و د   ذه الشووووووووبكة إىل تعزيز التع2020اإللكرتو ية، وإطالق منتدى للمناقشووووووووة اإللكرتو ية يف فربايروشووووووووباط 

املشوووار ني، وتيسوووري تبا   املعلممات بشووو ن املبا رات واملسوووائي املتصووولة ابلتجارة اإللكرتو ية، وحتديد الفر  املتاحة ملعاجلة 
آلواطر الصووووووووووووووحوة النبواتيوة املرتبطوة ابلتجوارة اإللكرتو يوة العوابرة للحودو . وقود مسّوت مجيع  مواانت منظموة اجلموارك العوامليوة، 

يملمجي، واالحتا  الربيدا العاملي، ومرفق وضوووووووع املعايري وتنمية التجارة، و ي ة الدسوووووووتمر الغذائي واملنظمة واتفاقية التنم  الب
العاملية لصوحة احليمان انالني للمشوار ة يف شوبكة االتفاقية الدولية لمقاية النبااتت للتجارة اإللكرتو ية.  ذلك، ا ضوم ةرباء 

 لمقاية النبااتت وبعض   حاب املصلحة يف القطا  إىل  ذه الشبكة. من املنظمات المطنية واإلقليمية من عد   

مقاية النبااتت ل، وقعت  ما تا االتفاقية الدولية 2019يف مارتو ذار  :تعزيز التعاون مع منظمات رئيساااااااااااية دولية أخر  [25]
حتسووووووني التعاون بشوووووو ن التجارة اإللكرتو ية. ويف سووووووبتمربو يلم   تشوووووومي 9مع منظمة اجلمارك العاملية ةطة عمي مشوووووورت ة،

                                                      
،  ما  قّرته  ي ة تدابري الصوووووووووووووووحة النباتية يف  ور ا الرابعة عشووووووووووووووورة 2030-2020الرابط ابإلطار االسووووووووووووووورتاتيجي لالتفاقية الدولية لمقاية النبااتت للفرتة  7
 /08/2020CPM  :/88125https://www.ippc.int/en/publicationsوعترض على اهلي ة يف وثيقة  ور ا اخلامسة عشرة: (، 2019)
  /88046https://www.ippc.int/en/publications/ (: 6يف املرفق  49)الصفحة  2019تقرير جلنة التنفيذ وتنمية القدرات يف  مفمربوتشرين الاا   8
  ةووووووووطووووووووة عوووووووومووووووووي مشووووووووووووووووووووووورت ووووووووة بووووووووني  مووووووووا وووووووويت موووووووونووووووووظوووووووومووووووووة اجلوووووووومووووووووارك الووووووووعوووووووواملوووووووويووووووووة واالتووووووووفوووووووواقوووووووويووووووووة الوووووووودولوووووووويووووووووة لوووووووومقووووووووايووووووووة الوووووووونووووووووبووووووووااتت: 9
/secretarait-ippc-the-and-wco-the-between-plan-work-/joint03/2019https://www.ippc.int/en/partners/wco/publications/ 

https://www.ippc.int/en/publications/88125/
https://www.ippc.int/en/publications/88046/
https://www.ippc.int/en/publications/88046/
https://www.ippc.int/en/partners/wco/publications/2019/03/joint-work-plan-between-the-wco-and-the-ippc-secretarait/
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، التقت  ما ة االتفاقية الدولية مع املسوووؤو  الفين يف منظمة اجلمارك العاملية املسوووؤو  عن التجارة اإللكرتو ية لتبا   2019
، شوووووووووووووار ت  ما ة 2020فربايروشوووووووووووووباط  املعلممات وتعزيز التعاون بني  ما ة االتفاقية الدولية ومنظمة اجلمارك العاملية. ويف

 10االتفاقية الدولية يف جمممعة العمي املعنية ابلتجارة اإللكرتو ية التابعة ملنظمة اجلمارك العاملية.

شووووووبكية عن التجارة   تطلقت  ووووووفحةمجع وتقاسااااام املوارد الفنية القائمة للصاااااحة النباتية مع اتمع االتفاقية الدولية:  [26]
لتزويد جمتمع االتفاقية الدولية ابملعلممات واملمار   2020بة الدولية للصوووووحة النباتية يف فربايروشوووووباط على البما 11اإللكرتو ية

. وسوووم  2020الفنية للصوووحة النباتية ذات الصووولة ابلتجارة اإللكرتو ية عاص  تقدخ املمار ل 12 عمة تذات الصووولة. و ووودر 
لإلجراءات  وفقةاتقمص جلنة التنفيذ وتنمية القدرات ابسوووووتعراض املمار  املقدمة و شووووور ا على البمابة الدولية للصوووووحة النباتية، 

 ا د ة للممار  املسا م هبا.

ية واملواد إعداد دليل جديد لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت حول التجارة اإللكرتونية يف النبااتت، واملنتجات النبات [27]
عة للوائ   إىل تمفري التمجيهووات للحووّد من آلواطر اآلفوات املرتبطووة  يهوود   وذا الودليووي: (039-2017)األخر  اخلاضااااااااااا

ابلتجارة اإللكرتو ية العابرة للحدو ، ورفع مسووووووووووووووتمى المعي يف  ووووووووووووووفم  األطرا  املتعاقدة مع االتفاقية الدولية لمقاية 
لتجارة اإللكرتو ية )وخبا وووووة مشوووووغلي الربيد، وشووووور ات النقي السوووووريع، وإ ارات النبااتت، و  وووووحاب املصووووولحة املعنيني اب
ات التجارة اإللكرتو ية،  ( ومنظمات  ولية آلتلفة بشووووووووووو ن آلاطر اآلفات ا تملة املرتبطة ابلتجارة وةري ااجلمارك، ومنصوووووووووووّ

وجرى تمزيع اخلطمط العريضوووة للدليي للتشووواور  اإللكرتو ية يف النبااتت، واملنتجات النباتية واملما  األةرى اخلاضوووعة للمائح.
إىل مشووووووووار ة اخلرباء يف جمممعة العمي اليت  13. و وووووووودرت  عمة2020مع املنظمات المطنية واإلقليمية لمقاية النبااتت عاص 

 .2020سم  تعّد الدليي يف   تمبروتشرين األو  

 إن  ي ة تدابري الصحة النباتية مدعمة إىل القياص با يلي: [28]

 ابأل شطة املنفذة لالرتقاء بربانمج التجارة اإللكرتو ية. علمةااإلحاطة  (4)

 

 برانمج التزامات رفع التقارير الوطنية  :6القسم 

 لتمجيه فريق اتبع للجنة التنفيذ. حاليةا ذا الربانمج خيضع  [29]

ا إىل جلنة التنفيذ تشووووري فيه إىل مرحلية  تقريرةا، قّدمت  ما ة االتفاقية الدولية لمقاية النبااتت 2020يف  يسوووومربو ا من األو   [30]
 األ شطة يف إطار التزامات رفع التقارير المطنية، وتقرتح ةطة عمي تقمص جلنة التنفيذ ابستعراضه واملصا قة عليه.

  ي التالية: 2020و 2019 عامنيلوإجنازات برانمج التزامات رفع التقارير المطنية ل [31]

                                                      
 :جمممعة العمي املعنية ابلتجارة اإللكرتو ية 02-2020 10

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/february/the-working-group-on-e-commerce-meets-to-finalise-
outstanding-work-items 

activities/capacity-https://www.ippc.int/en/core-عن التجوووارة اإللكرتو يوووة على البمابوووة الووودوليوووة للصوووووووووووووووحوووة النبووواتيوووة:  إلكرتو يوووة وووووووووووووووفحوووة  11

development/e-commerce/ 
and-pra-commerce-e-to-related-resources-technical-phytosanitary-for-https://www.ippc.int/en/calls/call-الودعمة لتقودخ املمار :  12

pest-outbreak-alert-and-response-systems-that-may-be-shared-with-the-ippc-community/ 
products-plant-plants-for-guide-commerce-e-ippc-a-develop-to-experts-for-https://www.ippc.int/en/calls/call- عوومة اخلوورباء:  13

and-other-regulated-articles-2017-039/ 
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ع التقارير المطنية )النشوووووووووووورات التعليمية( و تشوووووووووووورت على البمابة الدولية  وووووووووووودرت  ربعة حتدياات اللتزامات رف -1
 و ترسلت تذ ريات  لية إىل األطرا  املتعاقدة ابعتبار ا حتدياات متكررة المترية. 14للصحة النباتية

 تطلق مسووووووووووووووح اللتزامات رفع التقارير المطنية من  جي مجع االقرتاحات حم   يفية حتسووووووووووووووني وظيفة برانمج  -2
مع  2019التزامات رفع التقارير المطنية وفعاليته.  ما جرى حتليي  تيجة املسووووووووووووح، وقتّدص إىل جلنة التنفيذ عاص 

 (.2019إىل  2015ةرية )بياانت عن التقارير القطرية حم  اآلفات ةال  السنمات اخلمسة األ

ومشا   فريقيا   ىن إقليم الشرق األالتزامات رفع التقارير المطنية يف ، عتقدت ورشة تدريبية حم 2019ويف عاص  -3
من  جي تعري  املشووووار ني بربانمج التزامات رفع التقارير المطنية وبكيفية تمليد و شوووور املعلممات ذات الصوووولة 

، ا عقدت ورشووووووتان تدريبيتان حم  التزامات رفع التقارير 2020نباتية. ويف عاص على البمابة الدولية للصووووووحة ال
ا إلقليم بلدة  47ا من مشووار ة  50ا يف البحر الكاريس، وحما  ا وإقليمة بلدة  15ا من مشووار ة  50المطنية، حضوورمها 

  فريقيا.

ويف ظي ا ضووووووماص  وزبكسووووووتان إىل االتفاقية الدولية لمقاية النبااتت، ارتفع عد  األطرا  املتعاقدة يف االتفاقية  -4
ا. ووفّرت  ما ة االتفاقية الدولية مسوووووووووووووواعدة منتظمة لنقاط االتصووووووووووووووا  التابعة لالتفاقية الدولية طرفة  184إىل 

 2019  البمابة الدولية للصووووووووحة النباتية. ويف عامي وحمّررا البمابة هبد  تيسووووووووري عملية رفع التقارير من ةال
جرى حتديج ا يف حمّررا البمابة و تغيرية  23ا يف  قاط االتصووووووا  التابعة لالتفاقية، وتغيرية  101، حصووووووي 2020و

   املنظمة المطنية لمقاية النبااتت.عن و  تقريرةا 87

 15لكرتو  بشووووووووووو ن التزامات رفع التقارير المطنيةمت وضوووووووووووع اللمسوووووووووووات األةرية على الدورة التدريبية للتعّلم اإل -5
 وإاتحتها على البمابة الدولية للصحة النباتية.

 
 إن  ي ة تدابري الصحة النباتية مدعمة إىل القياص با يلي: [32]

 ابأل شطة املنّفذة إلحراز تقدص يف برانمج رفع التقارير المطنية. علمةااإلحاطة  (5)

 

 وتسويتهابرانمج جتّنب النزاعات  :7القسم 

 .2020مّت تعليق  ذا الربانمج الذا اقرتتح  ن يكمن بتمجيه من اجملممعة الفرعية للجنة التنفيذ وتنمية القدرات لعاص  [33]

عن اتريخ إشراك  ما يت  ي ة تدابري الصحة النباتية واالتفاقية الدولية لمقاية النبااتت يف  16وقتّدمت وثيقة معلممات  ساسية [34]
يف   تمبروتشرين األو   17النزاعات املتصلة ابلصحة النباتية إىل اجتما  جمممعة التخطيط االسرتاتيجياملساعدة يف تسمية 

. وانقشت اجملممعة  ذه املس لة، و و ت أبن تعّلق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات   شطتها املتصلة بتجّنب النزاعات 2019
ة النبااتت ومكتب الشووؤون القا م ية يف منظمة األةذية والزراعة بتنقيح وتسووميتها إىل حني تقمص  ما ة االتفاقية الدولية لمقاي

اإلجراءات اليت اتفقت عليها  ي ة تدابري الصحة النباتية واملتصلة بتسمية النزاعات يف االتفاقية لضمان وضمحها واتساقها. 
                                                      

 exchange/nro-activities/information-https://www.ippc.int/en/core/حتديج التزامات رفع التقارير المطنية:  14
 learning-https://www.ippc.int/en/e/الدورة التدريبية للتعّلم اإللكرتو  بش ن التزامات رفع التقارير المطنية:  15
 :)Oct2019SPG__14_(ة التخطيط االسرتاتيجي عن جتنب النزاعات وتسميتها وثيقة من جمممع 16
/87640https://www.ippc.int/en/publications/ 

 :2019تقرير اجتما  جمممعة التخطيط االسرتاتيجي يف   تمبروتشرين األو   17
.pdf14-01-2020_Oct_Report_2019/SPG_01/2020https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/ 

https://www.ippc.int/en/core-activities/information-exchange/nro/
https://www.ippc.int/en/e-learning/
https://www.ippc.int/en/publications/87640/
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2020/01/SPG_2019_Oct_Report_2020-01-14.pdf
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لتنقيح إىل ما بعد السوووونة الدولية للصووووحة ا ابملما  املتاحة هلذا العمي. وقتّدمت تم ووووية بعدص البدء ابوسوووويكمن النشوووواط ر نة 
 . 2020النباتية 

واتفقت جلنة التنفيذ وتنمية القدرات مع التم ووووويات الصوووووا رة عن جمممعة التخطيط االسووووورتاتيجي، واتفقت على تعليق  [35]
 . ذا العمي

 وإن  ي ة تدابري الصحة النباتية مدعمة إىل القياص با يلي:  [36]

ذ وتنمية القدرات، ابالسووتنا  إىل تم ووية جمممعة التخطيط االسوورتاتيجي، اتفقت على أبن جلنة التنفي علمةااإلحاطة  (6)
 تعليق العمي على جتّنب النزاعات وتسميتها إىل ما بعد ا تهاء السنة الدولية للصحة النباتية.

بااتت واليت إمكا ية ختصوووووووووووويص األمما  لتنقيح إجراءات تسوووووووووووومية النزاعات يف االتفاقية الدولية لمقاية الن البحج يف (7)
 وافقت عليها  ي ة تدابري الصحة النباتية لضمان وضمحها واتساقها.

 

 نظام استعراض ودعم التنفيذ :8القسم 

  ذا العمي  م بتمجيه من اجملممعة الفرعية للجنة التنفيذ وتنمية القدرات. [37]

 ت شووووىء  ظاص اسووووتعراض و عم التنفيذ السووووتعراض تنفيذ االتفاقية الدولية لمقاية النبااتت، ومعايري ا الدولية لتدابري الصووووحة  [38]
النباتية والتم ووووووووويات الصوووووووووا رة عن  ي ة تدابري الصوووووووووحة النباتية، ا لتمفري الدعم من  جي تعزيز املناطق ا د ة اليت  ا ت 

لتمجيهات. وقّدص االحتا  األورويب التمميي لاالث  ورات من املشوووووووووووووواريع. وسووووووووووووووم  ينتهي تفتقر  و حتتاج إىل مزيد من ا
اجلائحة، تعّذر القياص  سوووووووووبب، إمنا بفعي القيم  املفروضوووووووووة ب2021املشووووووووورو  احلا  لالحتا  األورويب يف ينايرو ا من الاا  

 .إطالة املدة ببعض األ شطة ولذا، طتلب

نية بنظاص االسوووووتعراض و عم التنفيذ اتبعة للجنة التنفيذ وتنمية القدرات تضوووووّم انالني من  ما مّت تشوووووكيي جمممعة فرعية مع [39]
على  اإلشوورا لتمفري  2018جلنة التنفيذ وتنمية القدرات، وجلنة املعايري، واملكتب واملنظمات اإلقليمية لمقاية النبااتت عاص 

لتقدخ مقرتحات املماضوويع من جا ب املكتب،  18عتما  إجراءبعض األ شووطة املقررة لنظاص االسووتعراض و عم التنفيذ. ومّت ا
واملنظمات اإلقليمية لمقاية النبااتت، وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات، وجلنة املعايري و ما ة االتفاقية الدولية لمقاية النبااتت 

افقت عليها جلنة التنفيذ وتنمية . وتر    انه قائمة ابملماضوووووووووويع املتصوووووووووولة بنظاص االسووووووووووتعراض و عم التنفيذ اليت و 2019عاص 
 ألةراض الدراسات واملسمحات: 19القدرات

 ( ما وافقت عليها جلنة التنفيذ وتنمية القدرات) مواضيع نظام االستعراض وتنمية القدرات

 :مّت استكماهلا 

 (1، األولمية 60-2018تقييم تنفيذ الربانمج التجريس ملراقبة اآلفات ) -1

-2018التنفيذ املنباقة عن الدعمة إىل تقدخ املماضووووويع وتقييم جدوى تنفيذ ا )اسوووووتعراض مقرتحات  -2

 (1، األولمية 61

                                                      
 /88059https://www.ippc.int/en/publications/اإلجراء لتقدخ مماضيع  ظاص االستعراض و عم التنفيذ:  18
عم التنفيوووووذ: جلنوووووة التنفيوووووذ وتنميوووووة القووووودرات للووووودراسووووووووووووووووووووات واملسووووووووووووووومحوووووات املتصووووووووووووووولوووووة بنظووووواص االسوووووووووووووووتعراض و املماضووووووووووووووويع اليت وافقوووووت عليهوووووا  19
/87720http://www.ippc.int/en/publications/ 

https://www.ippc.int/en/publications/88059/
http://www.ippc.int/en/publications/87720/
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الدعم التحليلي لفريق املهاص املعين ابحلاوايت البحرية لتصووووووووووووووميم املسووووووووووووووح، والتنفيذ وحتليي النتائج  -3
 ، مشمم  ضمن  طاق فريق املهاص املعين ابحلاوايت البحرية(1، األولمية 2018-51)

تطلبات املفروضوووووة على املنظمات المطنية لمقاية النبااتت يف حا  الرتةيص امل راسوووووة مكتبية بشووووو ن  -4
 (2، األولمية 55-2018) هلي ات لتنفيذ إجراءات للصحة النباتية

 
 : جار 

، 53-2018التحليي املمحد السووووووووووووووتقصوووووووووووووواءين عامني سووووووووووووووابقني لالتفاقية الدولية لمقاية النبااتت ) -1
. وجيب  ن 2021(، ا طلق العمي على  ذا املمضووووووووم  وسووووووووم  يتسووووووووتكمي يف بداية عاص 1 األولمية

يمفّر التمجيهات إلعدا   س لة املسح  ن يتظهر التحليي ما إذا  ا ت تمجد اجتا ات بني املسحني، و 
 لالستقصاء العاص املقبي )الاالج(.

(. و ا ت  ووووووياةة 1، األولمية 50-2018مسووووووح بشوووووو ن النجاح يف تنفيذ املناطق اخلالية من اآلفات ) -2
املسوووح تشووواورية سووويما  هنا اسوووتفا ت من ةربة اخلرباء الفنيني املشوووار ني يف إعدا   ليي املناطق اخلالية 
من اآلفات وو و برانمج الندوة املقبلة حم  املناطق اخلالية من اآلفات واملراقبة واخلرباء املشوووووووووووووار ني يف 

إجابةة )رةم  ن ليس  57الفريق الفين السوووووابق املعين بذابب لار الفا هة(. وقد  تجرا املسوووووح وقتّدمت 
 .2021 ن يتستكمي حتليي النتائج يف بداية عاص  نبغيمجيع املستجيبني استكملما املسح بكامله(، وي

 
 :املماضيع اليت سيتّم العمي عليها، اب تظار التمميي 

، اب تظار 1، األولمية 54-2018العاص الاالج لالتفاقية الدولية لمقاية النبااتت )إعدا  االسوووووووووتقصووووووووواء  -1
 حتليي االستقصاءين العامني السابقني(

-2020إعدا  تدابري  سوواسووية لر وود االاثر وتسووجييواإلبالغ عن منافع اإلطار االسوورتاتيجي للفرتة  -2
رتاتيجي لالتفوواقيووة الوودوليووة لمقووايووة ، اب تظووار اعتمووا  اإلطووار االسوووووووووووووو1، األولميووة 2018-52) 2030

 النبااتت(

 (1، األولمية 13-2019 راسة عن إعدا  التمجيهات بش ن إ ارة احلدو  القائمة على املخاطر ) -3

، 14-2019منفعووة بروتم مالت التشووووووووووووووخيص يف االتفوواقيووة الوودوليووة لمقووايووة النبووااتت ) راسوووووووووووووووة عن  -4
 (1 األولمية

 (3، األولمية 56-2018معاجلات الصحة النباتية ومدى استخدامها ) راسة مكتبية لتصني   -5

 راسوووووووة عن املشوووووووار ة العاملية وما يسوووووووتتبعها من مشوووووووار ة يف جمتمع االتفاقية الدولية لمقاية النبااتت  -6
، لرتسوووووويخها يف جما  العمي بشوووووو ن " إعدا  تدابري  سوووووواسووووووية لر وووووود االاثر 1، األولمية 2019-15)

 "(2030-2020وتسجييواإلبالغ عن منافع اإلطار االسرتاتيجي للفرتة 

 
 إن  ي ة تدابري الصحة النباتية مدعمة إىل القياص با يلي: [40]

ابأل شووووووووووطة  علمةااإلحاطة و فيذ.ابلتقرير عن التقدص ا رز يف   شووووووووووطة  ظاص االسووووووووووتعراض و عم التن علمةااإلحاطة  (8)
 املنّفذة إلحراز تقدص يف العمي يف إطار  ظاص االستعراض و عم التنفيذ.
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يمجهه  بنّية  ما ة االتفاقية الدولية لمقاية النبااتت حتميي  ظاص االسووتعراض و عم التنفيذ من  شوواط   علمةااإلحاطة  (9)
املشرو  إىل  ظاص جملتمع االتفاقية الدولية لمقاية النبااتت مع ةطة عمي يف األجي الطميي  ّم  من جهات ما ة 

 آلتلفة.

 

 املواضيع اخلاصة ابلتنفيذ وتنمية القدراتتعديالت على قائمة  :9القسم 

. 2020 لقائمة املماضوووويع اخلا ووووة ابلتنفيذ وتنمية القدرات عاص ا شووووامالة اسووووتكملت جلنة التنفيذ وتنمية القدرات اسووووتعراضووووة  [41]
التعديالت على قائمة املماضوووووويع وتتقّدص  تائج  ذا االسووووووتعراض إىل  ي ة تدابري الصووووووحة النباتية يف وثيقة منفصوووووولة بعنمان "

 (.CPM 2021/29" )اخلا ة ابلتنفيذ وتنمية القدرات

 

 األدلة واملواد التدريبية :10القسم 

 مىل  ما ة االتفاقية الدولية لمقاية النبااتت تيسري  ذا العمي، بدةالت من فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات.تت [42]

وتشوووووووووووووومووي األ لووة واملما  التوودريبيووة لالتفوواقيووة الوودوليووة لمقووايووة النبووااتت:   لوّوة، و ورات للتعّلم اإللكرتو ، و  وات توودريووب،  [43]
  ةرى ةا ة بلجنة التنفيذ وتنمية القدرات. و حائ  وقائع، ومعلممات مصّمرة، ومما 

 إعدا    لّة ومما  تدريبية ةا ة ابالتفاقية الدولية لمقاية النبااتت. 10-1 [44]

 :2020-2019جرى تنفيذ األ لّة واملما  التدريبية التالية اخلا ة ابالتفاقية الدولية لمقاية النبااتت يف الفرتة  [45]

 20(1، األولمية 2017-045)  ليي املناطق اخلالية من اآلفات -

 21(1األولمية  ،2017-046)  ليي اإلبالغ عن آلاطر اآلفات -

املعايري الدولية اخلا وووووة بذابب الفا هة  كنها  ن تسووووواعد يف )معايري ذابب الفا هة رسوووووم بيا  مصوووووّمر بشووووو ن  -
 (3، األولمية 2017-042( )22إمكا ية الم م  إىل األسماق

 

الدولية لمقاية النبااتت بعنمان "مراقبة  فات النبااتت" إىل اإلسبا ية، من ةال  مسامهة عينية من ّ ت ترمجة  ليي االتفاقية  [46]
 23معهد البلدان األمريكية للتعاون يف ميدان الزراعة، و م متاح على البمابة الدولية للصحة النباتية.

جلنة االتصوووا  املشووورت ة بني ، من ةال  مسوووامهة عينية من ّ ت ترمجة األ لة الاما ية التالية لالتفاقية الدولية لمقاية النبااتت [47]
  ورواب و فريقيا والبحر الكاريس وا يط اهلا ئ:

 24إ شاء منظمة وطنية لمقاية النبااتت -1

                                                      
 en5844ts/card/en/c/cahttp://www.fao.org/documen ليي إ شاء مناطق ةالية من اآلفات وا افظة عليها:  20
 en3997http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca ليي اإلبالغ عن آلاطر اآلفات:  21
 املعايري الدولية اخلا ة بذابب الفا هة  كنها  ن تساعد يف إمكا ية الم م  إىل األسماق": بنم  جديدة عن الرسم البيا  املصّمر " 22
 /access-market-gain-help-can-sstandard-international-fly-https://www.ippc.int/en/news/fruit 

 /es.pdf3764es/ca3764ca/3http://www.fao.org -اإلسبا يةللغة مراقبة  فات النبااتت اب ليي  23
 /86038https://www.ippc.int/publications/إ شاء منظمة وطنية لمقاية النبااتت:  24

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca5844en
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca3997en
https://www.ippc.int/en/news/fruit-fly-international-standards-can-help-gain-market-access/
http://www.fao.org/3/ca3764es/ca3764es.pdf
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 25تشغيي منظمة وطنية لمقاية النبااتت -2

 26  حاب املصلحة معإ ارة العالقات  -3

 27التحقق من المار ات -4

 28التصديرإ دار شها ات  -5

 29مراقبة  فات النبااتت -6

 30 ليي تقدخ اخلدمات يف جما  الصحة النباتية -7

 31فاتاآل  ليي اإلبالغ عن آلاطر -8

 
األ لة وجرى إ شووواء  وووفحات شوووبكية فر ية لكي  ليي وما ة تدريبية قيد اإلعدا  هبد  حتسوووني الشوووفافية. وجيرا إعدا   [48]

 :واملما  التدريبية التالية

   حتديد حالة : 8وسووووووووم  يتنشوووووووور بعد اعتما  املعيار املنقح رقم 32(2017-048)  ليي حالة اآلفاتمّت إعدا
 من جا ب  ي ة تدابري الصحة النباتية.اآلفات يف منطقة ما 

 ملماءمة املصوووووووطلحات املسوووووووتخدمة يف الدليي  حاليةاقيد التنقيح  33(2017-049)  ليي مراقبة  فات النبااتت
 (، وإضافة  راسات احلالة وإجراء تعديالت طفيفة  ةرى.2018) املراقبة: 6مع املعيار الدو  رقم 

 ( للمرة 2017-043) 1534تنفيووذ املعيووار الوودو  رقم  عوودا   ليووي لوودعمإبة العمووي املكلّفووة ا عقوودت جمممعوو
 ، و تطلق العمي على  ذا الدليي.2020األوىل يف  مفمربوتشرين الاا  

  على األطرا  املتعوواقوودة  35(2017-039) التجووارة اإللكرتو يووة لوودليوويمّت تمزيع مشوووووووووووووورو  ةطمط عريضوووووووووووووووة
. و ا قت جلنة التنفيذ وتنمية القدرات على اخلطمط العريضة النهائية للدليي 2020للمشاورة يف مايمو اير 

 .2020، و درت  عمة للخرباء لصياةة الدليي يف   تمبروتشرين األو  2020يف سبتمربو يلم  

 

 خطط تنفيذ األدلة واملواد التدريبية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 10-2

                                                      
 /86039https://www.ippc.int/publications/تشغيي منظمة وطنية لمقاية النبااتت:  25
 ///86040www.ippc.int/publications/  حاب املصلحة:  معإ ارة العالقات  26
 /86041https://www.ippc.int/publications/التحقق من المار ات:  27
 /86042https://www.ippc.int/publications/إ دار شها ات التصدير:  28
 /86051https://www.ippc.int/publications/مراقبة  فات النبااتت:  29
  :/86076https://www.ippc.int/publications/ ليي تقدخ اخلدمات يف جما  الصحة النباتية:  30
 /88510https://www.ippc.int/en/publications/ ليي اإلبالغ عن آلاطر اآلفات:  31
training-and-development/guides-activities/capacity-https://www.ippc.int/core-تووووووووووووطووووووووووووميوووووووووووور  لوووووووووووويووووووووووووي حووووووووووووالووووووووووووة اآلفووووووووووووات:  32

materials/development-guides-and-training-materials/pest-status-guide-2017-048/ 
training-and-development/guides-activities/capacity-https://www.ippc.int/core-ات النبووووووووااتت: تطمير تنقيح  ليووووووووي مراقبووووووووة  فوووووووو 33

materials/development-guides-and-training-materials/surveillance-guide-revision/ 
training-and-development/guides-activities/capacity-https://www.ippc.int/core-: 15إعوووودا   ليووووي لوووودعم تنفيووووذ املعيووووار الوووودو  رقم  34

materials/development-guides-and-training-materials/guide-to-support-implementation-of-ispm-15-2018-012/ 
training-and-development/guides-activities/capacity-https://www.ippc.int/core-إعووووووووودا   لووووووووويوووووووووي الوووووووووتوووووووووجوووووووووارة اإللوووووووووكووووووووورتو ووووووووويوووووووووة:  35

 /039-2017-guide-commerce-materials/e-training-and-guides-ls/developmentmateria 

https://www.ippc.int/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/development-guides-and-training-materials/e-commerce-guide-2017-039/
https://www.ippc.int/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/development-guides-and-training-materials/e-commerce-guide-2017-039/
https://www.ippc.int/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/development-guides-and-training-materials/e-commerce-guide-2017-039/


CPM 2021/26 

14 

األ لة ةارطة الطريق ابجتاه إعدا  ةطط تنفيذ ، وافقت جلنة التنفيذ وتنمية القدرات على 2019يف  مفمربوتشووووووووورين الاا   [49]
فر ية ابلتمعية على تمفّر ةطط تنفيذ لل ّلة الويتماي اهلد  يف إعدا  . 36واملما  التدريبية لالتفاقية الدولية لمقاية النبااتت

ما ، وحتسوووووني إمكا ية احلصوووووم  عليها ورفع مسوووووتمى اسوووووتخداص  ذه املمار  الفنية. وقد انقشوووووت جلنة التنفيذ وتنمية  ذه امل
ا  واالجتم 37القدرات  طاق ةطط التنفيذ  ذه و يفية العمي على إعدا  ا ابلتفصوووووويي ةال  االجتما  االفرتاضووووووي الرابع

. وقد مّت اةتيار ثالثة   لّة    لّة جتريبية، ويتم إعدا  ةطط التنفيذ هلا: املناطق اخلالية 2020عاص  38االفرتاضووووووووي السووووووووا ت
 واملراقبة. ،من اآلفات، وحالة اآلفات

 

  اخلاصة ابلتنفيذ وتنمية القدراتاإللكرتونية املوارد  :11القسم 

 التنفيذ وتنمية القدرات.جيرا  ذا العمي بتمجيه من فريق جلنة  [50]

 كن اآلن إجيا  املمار  املسا م هبا املقدمة من املنظمات المطنية واإلقليمية لمقاية النبااتت ومنظمات  ةرى على البمابة  [51]
واتفقت جلنة التنفيذ وتنمية القدرات على املعايري املنقحة السووووووتعراض و شوووووور ممار  الصووووووحة  39الدولية للصووووووحة النباتية.

لضمان  ن تكمن  ذه املسامهات مفيدة من منظمر عاملي. وّ ت إضافة ممار  جديدة  40البمابة املسا م هبا علىالنباتية 
 .للمعايري وفقةا

 يكلية  وووووووفحة ةا وووووووة بنظاص الصوووووووحة النباتية على البمابة الدولية لمقاية   يضوووووووةاانقشوووووووت جلنة التنفيذ وتنمية القدرات  [52]
النبااتت تعرض مما  فنية ذات الصووووووووووولة ةا وووووووووووة بلجنة التنفيذ وتنمية القدرات لكي مكّمن يف  ظاص الصوووووووووووحة النباتية. 

دابري الصووحة النباتية، واأل ّلة وتشوومي املما  الفنية املعايري الدولية لتدابري الصووحة النباتية، والتم وويات الصووا رة عن  ي ة ت
عن املمار  املسووووا م هبا من  جي املسوووواعدة يف فهم وتنفيذ  ي من مكّمانت الصووووحة النباتية. ويف  فضووووالة واملما  التدريبية 

)االسووووت صووووا ، و ظاص إ وووودار شووووها ات التصوووودير يف جما  الصووووحة  41، مّت  شوووور لا   ووووفحات للمكّمانت2020عاص 
، وإ شوواء املنظمات المطنية لمقاية النبااتت وتشووغيلها، ومعاجلات الصووحة النباتية، واملراقبة، واإلبالغ النباتية، وهنج النظم

( ابلتعاون مع  عضووووووووووووووواء جلنة التنفيذ وتنمية القدرات. ومن املقرر إ ووووووووووووووودار 15وتنفيذ املعيار الدو  رقم  اآلفاتعن 
 .2021مكّمانت  ةرى رلم  منتص  عاص 

 

 املشاريع :12القسم 

 جيرا  ذا العمي بتمجيه من فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات. [53]

                                                      
 /88046https://www.ippc.int/en/publications/: 2019-11تقرير جلنة التنفيذ وتنمية القدرات  36
 /89076https://www.ippc.int/en/publications/ : 2020-07للجنة التنفيذ وتنمية القدرات تقرير االجتما  االفرتاضي الرابع  37
38 /89266https://www.ippc.int/en/publications/ 
training-and-development/guides-activities/capacity-https://www.ippc.int/en/core-املمار  املسووووووووووووووووووووووا م هبوووووووا متووووووواحوووووووة على املمقع:  39

/list-resource-materials/contributed 
 ايري لنشر ممار  الصحة النباتية املسا م هبا على البمابة الدولية للصحة النباتية متاحة على:املع 40

.pdf31-05-2019_criteria_for_posting_contributed_resources_2.1.1https://www.ippc.int/static/media/uploads/ 
 system-development/phytosanitary-activities/capacity-https://www.ippc.int/en/core/ فحة  ظاص الصحة النباتية:  41

https://www.ippc.int/en/publications/88046/
https://www.ippc.int/en/publications/89076/
https://www.ippc.int/en/publications/89076/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/contributed-resource-list/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/contributed-resource-list/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/contributed-resource-list/
https://www.ippc.int/static/media/uploads/1.1.2_criteria_for_posting_contributed_resources_2019-05-31.pdf
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اتفقت جلنة التنفيذ وتنمية القدرات على اسوووورتاتيجية وعملية لكيفية قياص اللجنة ابسووووتعراض وحتليي مشوووواريع التنفيذ وتنمية  [54]
نة املنفذة من جا ب و د   ذه االسوووووووووووووورتاتيجية إىل حتديد  يفية مجع وتبا   املعلممات من مشوووووووووووووواريع اللج 42القدرات.

، األطرا  املتعاقدة، واملنظمات اإلقليمية لمقاية النبااتت، و ما ة االتفاقية الدولية لمقاية النبااتت، ماالة  ياانت آلتلفة )
واملنظمات الدولية ومنظمات منّفذة  ةرى( يف مسوووووووووتم   مر زا تتمىل اللجنة إ ارته. ا سوووووووووم  تسووووووووواعد  ذه املبا رة يف 

ا ئ العاملية "ألفضوووووي املمارسوووووات"، وتعظيم البحمث وتنمية االسوووووتامارات، واملسووووواعدة يف بناء مماطن الت زر، الرتويج للمب
تقمص جلنة  ما والتقليي من االز واجية إىل احلّد األ ىن وتيسووري فر  إقامة الشووبكات بني املهنيني يف جما  الصووحة النباتية.  

ريع اللجنة املقّدمة استجابةة إىل الدعمة، فيما تستخرج  ما ة االتفاقية الدولية التنفيذ وتنمية القدرات ابستعراض وحتليي مشا
لمقاية النبااتت وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعلممات من  ذه الماثئق املقدمة وتعرضها يف منمذج، األمر الذا يساعد يف 

اتتنشووووور صووووويغة ممّحدة، عرض  ذه املعلممات ب بعد اسوووووتعراضوووووها وتعديلها من  43للصوووووحة النباتية على البمابة الدولية  يضوووووة
ا تّلفت اللجنة جا ب جلنة التنفيذ وتنمية القدرات. وقد   اسووووتعراض  ا مشوووورو  جديد بعد  ن  عربت  ما ة االتفاقية   يضووووة

متسووقة  الدولية لمقاية النبااتت عن رةبتها يف املشووار ة للمسوواعدة يف احلر  على  ن تسووتجيب للمعايري التالية، و ن تكمن
 مع األ دا  االسرتاتيجية لالتفاقية، و ن تتمتع بقيمة اسرتاتيجية وميزة  سبية.

، قامت جلنة التنفيذ وتنمية القدرات ابسوووووووتعراض املشووووووواريع الاالثة اجلديدة التالية، اليت تتمىل  ما ة االتفاقية 2019ويف عاص  [55]
  عاله: ملعايري هنا تستميف اواتفقت على الدولية لمقاية النبااتت إ ار ا، 

لسووومق املشووورت ة لدو  مكّمن الصوووحة النباتية يف مشووورو  منظمة األةذية والزراعة لدعم برانمج تيسوووري التجارة ل -1
( الذا يشمي القدرات يف جما  الصحة النباتية إلجراء حتليي ملخاطر 2023-2019 فريقيا الشرقية واجلنمبية )

 GCPاإللكرتو ية للصوووحة النباتية وإ ارة حاالت تفشوووي اآلفات )اآلفات، واالسوووتعدا  إل ووودار الشوووها ات 

/INT/387/COM)؛ 

معايري السووولع األسووواسوووية مشووورو  االحتا  األورويب لدعم اإلطار االسووورتاتيجي لالتفاقية الدولية لمقاية النبااتت:  -2
ية للصووووووحة النباتية ومسووووووارا ا، و ظم اإل ذار بتفشووووووي اآلفات واالسووووووتجابة هلا وإ وووووودار الشووووووها ات اإللكرتو 

(2020-2022( )GCP/GLO/040/EC ؛) 

ومشووووووووووورو  االحتا  األورويب لدعم تنفيذ االتفاقية الدولية لمقاية النبااتت الذا يشووووووووووومي  عم البلدان النامية يف  -3
املشووووووووووار ة يف االجتماعات، وتمفري الدعم إلعدا  مشووووووووووروعي معايري وممر ين للتنفيذ بعد  ن تتفق  ي ة تدابري 

 (.GCP/GLO/040/EC( )2022-2020الصحة النباتية على األولمايت )

 إن  ي ة تدابري الصحة النباتية مدعمة إىل القياص با يلي: [56]

أبهنا تتماءص مع األ دا   علمةاأبن جلنة التنفيذ وتنمية القدرات استعرضت املشاريع الاالثة التالية، واإلحاطة  اإلقرار (10)
 ة:تتمتع بقيمة اسرتاتيجية وبيزة  سبي ااالسرتاتيجية لالتفاقية الدولية لمقاية النبااتت، و هن

لسووومق املشووورت ة لدو  مكّمن الصوووحة النباتية يف مشووورو  منظمة األةذية والزراعة لدعم برانمج تيسوووري التجارة ل -1
 (؛GCP /INT/387/COM)( 2023-2019 فريقيا الشرقية واجلنمبية )

                                                      
متاحة على املمقع:  اسرتاتيجية وعملية لكيفية قياص اللجنة ابستعراض وحتليي مشاريع التنفيذ وتنمية القدرات 42
/88055https://www.ippc.int/en/publications/ 

https://www.ippc.int/en/core-على البمابووة الوودوليووة للصوووووووووووووووحووة النبوواتيووة بشووووووووووووووووو ن مشووووووووووووووووواريع التنفيووذ وتنميووة القوودرات:  اإللكرتو يووةالصوووووووووووووووفحووة  43

 /development-capacity-and-implementation-on-development/projects-activities/capacity 

https://www.ippc.int/en/publications/88055/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/
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معايري السوولع األسوواسووية مشوورو  االحتا  األورويب " عم اإلطار االسوورتاتيجي لالتفاقية الدولية لمقاية النبااتت:  -2
ومسوووووارا ا، و ظم اإل ذار بتفشوووووي اآلفات واالسوووووتجابة هلا وإ ووووودار الشوووووها ات اإللكرتو ية للصوووووحة النباتية" 

(2020-2022( )GCP/GLO/040/EC ؛) 

( 2022-2020مشوووووووووووووورو  االحتوووووووا  األورويب " عم تنفيوووووووذ االتفووووووواقيوووووووة الووووووودوليوووووووة لمقوووووووايوووووووة النبوووووووااتت" )و  -3
(GCP/GLO/040/EC.) 

 

 الرصد والتقييم :13القسم 

ابلر وووووووود والتقييم يضووووووووم انالني من آلتل   ا،   شوووووووو ت  ما ة االتفاقية الدولية لمقاية النبااتت فريق مهاص معنية 2019يف عاص  [57]
المحدات يف  ما ة االتفواقيوة. وقد قاص مشوووووووووووووورو  االحتا  األورويب بتمميي جزء من  ذا العموي يف إطار مسووووووووووووووا دة  ظواص 
االستعراض و عم التنفيذ،  ما وتضع مشرو  إطار الر د والتقييم جملتمع االتفاقية الدولية للمساعدة يف ر د تنفيذ اإلطار 

( إمنا  م اب تظار اعتما  اإلطار االسوورتاتيجي ووضووع اللمسووات األةرية على ةطط 2030-2020سوورتاتيجي لالتفاقية )اال
 عما  التنمية. تنفيذ البنم  المار ة يف جدو  

يري الدولية وجرى تطمير  ظرية تغيري لر ووووود مسوووووامهات جمتمع االتفاقية الدولية يف تنفيذ االتفاقية الدولية لمقاية النبااتت، واملعا [58]
لتدابري الصحة النباتية وتم يات  ي ة تدابري الصحة النباتية والتقدص ا رز على  عيد حتقيق األ دا  وجداو   عما  التنمية 

. وتبنّي  ظرية التغيري مسامهة العمي الفعا  لنظم الصحة 2030-2020ا د ة يف اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية للفرتة 
( 1جي حتقيق األ دا  االسوووووورتاتيجية الاالثة يف اإلطار االسوووووورتاتيجي: )ت و اثر ا من  يف  بح ا تشووووووار  فات النبااتالنباتية 

( 3( تعزيز األمن الغذائي العاملي وزاي ة اإل تاجية الزراعية املسووووتدامة؛ )2تيسووووري التجارة اآلمنة، والتنمية والنمم االقتصووووا ا؛ )
محاية البي ة من  اثر  فات النبااتت. وقتّدص حتديج ر ووووووووووووود وتقييم جمتمع االتفاقية الدولية لمقاية النبااتت و ما ة االتفاقية إىل و 

 ، و تحلق بنظرية التغيري.44 2019جمممعة التخطيط االسرتاتيجي يف   تمبروتشرين األو  

لتتّبع مسوووامهة   شوووطة األما ة يف األ دا  والبنم  المار ة يف  وجرى إعدا  مصوووفمفة الر ووود والتقييم إىل جا ب  ظرية التغيري [59]
جدو   عما  التنمية يف اإلطار االسوووورتاتيجي. ابلفعي، سووووم  يسوووورتشوووود جما  عمي  ظاص االسووووتعراض و عم التنفيذ على 

 التدابري األساسية ابستكما  مصفمفة الر د والتقييم والتفكري يف املؤشرات.

ية للطر المطنية للر وود والتقييم، و ا ت االسووتجابة إىل  عمة األطرا  املتعاقدة إىل املشووار ة  ذلك،  تجريت  راسووة حتليل [60]
يف  ذه الدراسة متد ية ةري  ن بليز، و ينيا و يمزيلندا استجابما هلا واتفقما على تقدخ معلمما م ريج تتستخدص  دراسات 

سوووات اجليدة يف جما  الر ووود والتقييم للنظم المطنية للصوووحة حالة. وقتّدمت مطبمعة سوووم  تمفّر  راسوووات حالة عن املمار 
 .2021النباتية إىل  ما ة االتفاقية الدولية لمقاية النبااتت، وجيرا تنقيحها وإجناز ا، على  ن تتنشر يف بداية عاص 

 

 عمليات تقييم القدرات يف اال الصحة النباتية اليت مّت إجراؤها :14القسم 

 2030-2020يف جما  الصوووووووحة النباتية للفرتة  ابسوووووووتعراض اسووووووورتاتيجية تقييم القدراتقامت جلنة التنفيذ وتنمية القدرات  [61]

                                                      
 وتقييم جمتمع االتفاقية الدولية لمقاية النبااتت و ما ة االتفاقية:ة التخطيط االسرتاتيجي: حتديج بش ن ر د وثيقة جمممع 44

https://www.ippc.int/en/publications/87645/ 

https://www.ippc.int/en/publications/87645/
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و  شووووووو ت  ما ة االتفاقية الدولية لمقاية النبااتت  وووووووفحة شوووووووبكية آلصوووووووصوووووووة على البمابة الدولية للصوووووووحة  ووافقت عليها.
ا  الصحة النباتية بشكي  فضي، وتمفري املساعدة وضمان املزيد من من  جي و   عملية تقييم القدرات يف جم 45النباتية

 الشفافية.

، وحتت إشوووووووووووورا   ما ة االتفاقية الدولية لمقاية النبااتت،  تجنز تقييم القدرات يف جما  الصووووووووووووحة النباتية يف 2019ويف عاص  [62]
، و تيجة  ذا التقييم،   ووووووودرت 2020ص  يكاراةما حيج مّت اعتما  ميسووووووور إضوووووووايف للتقييم. وجتدر اإلشوووووووارة إىل   ه يف عا

 ا للصحة النباتية. منقحة  يكاراةما قا مانة 

،  تجريت عمليات تقييم القدرات يف جما  الصووووووووووحة النباتية يف سوووووووووورا ال كا وسوووووووووورياليمن حيج مّت تدريب 2019ويف عاص  [63]
رين اثنني يف جما   ذا التقييم. و  ييم القدرات يف جما  الصووووووووووووووحة تراجعت وترية عمليات تقفقد ، 2020يف عاص  ما ميسووووووووووووووّ

 النباتية بسبب اجلائحة، وجترا حماوالت الستكماهلا بصمرة افرتاضية.

،  تجريت عمليات تقييم القدرات يف جما  الصوووووووووحة النباتية يف جزر البهاما، و ومينيكا، وسوووووووووا ت لمسووووووووويا 2020ويف عاص  [64]
ر وترينيدا  وتمابةم بدعم ما  من املكتب اإلقليمي الفرعي ملنظمة ا ألةذية والزراعة للبحر الكاريس، ويتم تدريب ميسووووووووووووووّ

 إضايف يف جما  تقييم القدرات يف جما  الصحة النباتية.

، إمنا ال يتعترب 2019وقد ا تهى املشووورو  الذا وفّر التمميي لتقييم القدرات يف جما  الصوووحة النباتية يف  وزبكسوووتان يف عاص  [65]
  ن العمي على وضع اسرتاتيجية وطنية لتنمية القدرات يف جما  الصحة النباتية   يبد . ا سيمامنجزة  ذا التقييم 

 بد ت التحضريات إلجراء عمليات تقييم القدرات يف جما  الصحة النباتية يف بيالروت، و مبم اي و يبا . [66]

ا اختاذ  [67] من البنك  الة انمّ يكمن  بصوووووووومرة افرتاضووووووووية، لقدرات يف جما  الصووووووووحة النباتيةل  ارية إلجراء تقييم  ةطمات إومّت  يضووووووووة
  .الدو 

 إن  ي ة تدابري الصحة النباتية مدعمة إىل القياص با يلي: [68]

 ن تقييم القدرات يف جما  الصوووووووحة النباتية يشوووووووكي   اةة مفيدة للمسووووووواعدة يف تقييم وتنمية القدرات  االتفاق على (11)
 المطنية يف جما  الصحة النباتية؛

 يات تقييم القدرات يف جما  الصحة النباتية يف العديد من األطرا  املتعاقدة؛بعمل علمةااإلحاطة  (12)

 ابإلجنازات يف األطرا  املتعاقدة حيج  تجرا تقييم القدرات يف جما  الصحة النباتية. علمةااإلحاطة  (13)

 
 إن  ي ة تدابري الصحة النباتية مدعمة إىل القياص با يلي: [69]

 ابلتنفيذ وتنمية القدرات املعروضة يف  ذا التقرير.ابأل شطة اخلا ة  علمةااإلحاطة 

                                                      
activities/capacity-https://www.ippc.int/en/core-الووونوووبوووووووواتووويووووووووة:  لوووتوووقووويووويوووم الوووقوووووووودرات يف جمووووووووا  الصووووووووووووووووووحووووووووة اإللوووكووورتو ووويووووووووةالصووووووووووووووووووفوووحووووووووة  45

development/phytosanitary-capacity-evaluation/ 

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/phytosanitary-capacity-evaluation/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/phytosanitary-capacity-evaluation/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/phytosanitary-capacity-evaluation/
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 ملّخص القرارات املطلوبة من هيئة تدابري الصحة النباتية :15القسم 

 
االقرار األةري ابإلحاطة  قضووووووىإذ يتقّدص فقط للقسوووووواص اليت طتلب فيها من  ي ة تدابري الصووووووحة النباتية اختاذ قرارات،  [70]  علمة

 بكامي التقرير. 

 وتنمية القدراتجلنة التنفيذ  :2القسم  [71]

 إن  ي ة تدابري الصحة النباتية مدعمة إىل القياص با يلي: [72]

 .2020و 2019بعمي جلنة التنفيذ وتنمية القدرات يف العامني  علمةااإلحاطة  (1)

، على 2020إىل األعضووواء التالية  مساؤ م يف جلنة التنفيذ وتنمية القدرات، انّن ا تهت واليتهم عاص  ابلشوووكر التمجّه (2)
 ومسامها م اهلامة يف عمي  ذه اللجنة.عملهم 

 ) يمزيلندا( Sally JENNINGSالسيدة  -1

 )األر ن( م ممن البكراالسيد  -2

 ) يبا ( Dilli Ram SHARMAالسيد  -3

 )الياابن( Yuji KITAHARAالسيد  -4

 )جزر  مك( Ngatoko NGATOKOالسيد  -5

 ) ينيا( Philip KARONJO NJOROGEالسيد  -6

 
 إىل اخلرباء التالية  مساؤ م على مسامها م: ابلشكرالتمجّه  (3)

 :على مسامها م يف إعدا  الدليي إلقامة املناطق اخلالية من اآلفات وا افظة عليها 

 )الربازيي( Roberto Carlos RAZERA PAPAالسيد  -1

 )مجهمرية مصر العربية(  محد حسنيالسيد  -2

 )سمريناص( Alies Van SAUERS-MULLERالسيدة  -3

 )المالايت املتحدة األمريكية(  Kenneth A. BLOEMالسيد  -4

)الشوووعبة املشووورت ة بني منظمة األةذية والزراعة والم الة  Walther ENKERLIN HOEFLICHوالسووويد  -5
 الدولية للطاقة الذرية(

 
 :على مسامها م يف إعدا  الدليي بش ن اإلبالغ عن املخاطر 

 ) ندا( Michael MANDERالسيد  -1

 ) ندا( Andrea SISSONSالسيدة  -2

 ) يمزيلندا( Melanie NEWFIELDالسيدة  -3

 ) يمزيلندا( Leanne STEWARTالسيدة  -4

 )اململكة املتحدة( Alan MACLEODوالسيد  -5
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 برانمج التجارة اإللكرتونية :5القسم 

 إن  ي ة تدابري الصحة النباتية مدعمة إىل القياص با يلي: [73]

 ابأل شطة املنفذة لالرتقاء بربانمج التجارة اإللكرتو ية. علمةااإلحاطة  (4)

 
 برانمج التزامات رفع التقارير الوطنية  :6القسم 

 إن  ي ة تدابري الصحة النباتية مدعمة إىل القياص با يلي: [74]

 ابأل شطة املنّفذة إلحراز تقدص يف برانمج رفع التقارير المطنية. علمةااإلحاطة  (5)

 
 برانمج جتّنب النزاعات وتسويتها :7القسم 

 إن  ي ة تدابري الصحة النباتية مدعمة إىل القياص با يلي: [75]

أبن جلنة التنفيذ وتنمية القدرات، ابالسووتنا  إىل تم ووية جمممعة التخطيط االسوورتاتيجي، اتفقت على  علمةااإلحاطة  (6)
 تعليق العمي على جتّنب النزاعات وتسميتها إىل ما بعد ا تهاء السنة الدولية للصحة النباتية.

دولية لمقاية النبااتت واليت لتنقيح إجراءات تسوووووووووووومية النزاعات يف االتفاقية ال األمما إمكا ية ختصوووووووووووويص  البحج يف (7)
 وافقت عليها  ي ة تدابري الصحة النباتية لضمان وضمحها واتساقها.

 
 نظام استعراض ودعم التنفيذ :8القسم 

 إن  ي ة تدابري الصحة النباتية مدعمة إىل القياص با يلي: [76]

 ابأل شطة املنّفذة إلحراز تقدص يف العمي يف إطار  ظاص االستعراض و عم التنفيذ. علمةااإلحاطة  (8)

بنّية  ما ة االتفاقية الدولية لمقاية النبااتت حتميي  ظاص االسووتعراض و عم التنفيذ من  شوواط يمجهه  علمةااإلحاطة  (9)
األجي الطميي  ّم  من جهات ما ة  املشرو  إىل  ظاص جملتمع االتفاقية الدولية لمقاية النبااتت مع ةطة عمي يف

 آلتلفة.

 

 املشاريع :12القسم 
 إن  ي ة تدابري الصحة النباتية مدعمة إىل القياص با يلي: [77]

أبهنا تتماءص مع األ دا   علمةاأبن جلنة التنفيذ وتنمية القدرات استعرضت املشاريع الاالثة التالية، واإلحاطة  اإلقرار (10)
 ة:تتمتع بقيمة اسرتاتيجية وبيزة  سبي ااالسرتاتيجية لالتفاقية الدولية لمقاية النبااتت، و هن

لسووومق املشووورت ة لدو  مكّمن الصوووحة النباتية يف مشووورو  منظمة األةذية والزراعة لدعم برانمج تيسوووري التجارة ل -1
 (؛GCP /INT/387/COM)( 2023-2019 فريقيا الشرقية واجلنمبية )
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معايري السوولع األسوواسووية مشوورو  االحتا  األورويب " عم اإلطار االسوورتاتيجي لالتفاقية الدولية لمقاية النبااتت:  -2
ومسوووووارا ا، و ظم اإل ذار بتفشوووووي اآلفات واالسوووووتجابة هلا وإ ووووودار الشوووووها ات اإللكرتو ية للصوووووحة النباتية" 

(2020-2022( )GCP/GLO/040/EC ؛) 

( 2022-2020مشوووووووووووووورو  االحتوووووووا  األورويب " عم تنفيوووووووذ االتفووووووواقيوووووووة الووووووودوليوووووووة لمقوووووووايوووووووة النبوووووووااتت" ) -3
(GCP/GLO/040/EC.) 

 
 إجراش عمليات تقييم للقدرات يف اال الصحة النباتية :14القسم 

 إن  ي ة تدابري الصحة النباتية مدعمة إىل القياص با يلي: [78]

 ن تقييم القدرات يف جما  الصووووووووحة النباتية يشووووووووكي   اةة مفيدة للمسوووووووواعدة يف تقييم وتنمية القدرات  االتفاق على (11)
 المطنية يف جما  الصحة النباتية؛

 بعمليات تقييم القدرات يف جما  الصحة النباتية يف العديد من األطرا  املتعاقدة؛ علمةااإلحاطة  (12)

 قدة حيج  تجرا تقييم القدرات يف جما  الصحة النباتية.ابإلجنازات يف األطرا  املتعا علمةااإلحاطة  (13)

 
 إن  ي ة تدابري الصحة النباتية مدعمة إىل القياص با يلي: [79]

 ابأل شطة اخلا ة ابلتنفيذ وتنمية القدرات املعروضة يف  ذا التقرير. علمةااإلحاطة  (14)

 


