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وتنمية القدرات إعداد املوارد التقنية حتت إشراف جلنة التنفيذ وتنمية القدرات. وتستعرض واضيع التنفيذ جه قائمة متو  [1]
اللجنة ابنتظام هذه القائمة للمساعدة على ضمان مراعاة احتياجات األطراف املتعاقدة، وتعديل األولوايت، ورفع 

 ذف حسب االقتضاء.توصيات إىل هيئة تدابري الصحة النباتية بشأن اإلضافة واحل

من جلنة تنمية القدرات اليت سبقت موروثة عدة مشاريع قدمية  1احلالية التنفيذ وتنمية القدرات قائمة مواضيع وتشمل [2]
: املعايري 2018دعوة إىل اقرتاح مواضيع يف عام لتشكيل جلنة التنفيذ وتنمية القدرات. وابإلضافة إىل ذلك ونتيجة ل

 واضيع األخرى إىل القائمة. وتنفيذها، ُأضيف عدد من امل

( من جلنة التنفيذ وتنمية القدرات حتديث قائمة 2019طلبت هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا الرابعة عشرة )و  [3]
التنفيذ وتنمية القدرات، واستعراض األولوايت حسب ما تقتضيه احلاجة، والنظر يف توصيات فريق املهام  مواضيع

 املعين ابملواضيع. 

 املوقع اإللكرتوين هما يفيللجنة التنفيذ وتنمية القدرات اللذين ُنشر تقرير  مناالجتماعني االفرتاضيني الثالث والثا ثناءوأ [4]
ا يف املواضيع املدرجة يف قائمة مواضيع التنفيذ وتنمية حبثت اللجنة ُسبل املضي قدم  ، 2للبوابة الدولية للصحة النباتية

ا لألولوايت والصالت احملتملة بني مواضيع التنفيذ وتنمية القدرات وسائر ع تبع  القدرات. ومت استعراض املواضي
 األعمال اجلارية. 

قائمة منقَّحة تشمل مواضيع التنفيذ وتنمية القدرات وتتضمن مجيع التغيريات اليت أوصت هبا جلنة  1 املرفقترد يف و  [5]
 للتغيريات(. التنفيذ وتنمية القدرات الواردة يف هذه الوثيقة )بدون تعقب

هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل النظر يف التغيريات التالية املقرتح إدخاهلا على قائمة مواضيع التنفيذ وتنمية و  [6]
 القدرات اليت أوصت هبا جلنة التنفيذ وتنمية القدرات:

 حذف مواضيع

ا من قائمة مواضيع التنفيذ موضوع   13عقب االستعراض االسرتاتيجي، توصي جلنة التنفيذ وتنمية القدرات حبذف  [7]
وتنمية القدرات. وهذه املواضيع يف أغلبها مواضيع قدمية ويوصى حبذفها إما ألهنا ينبغي أن ُتدمج مع مواضيع أخرى 

 أو ألهنا مل تعد ضرورية أو ذات صلة. 

 االسترياد -مواضيع التصدير  [8]

   التجارة مرتبطني ابلتجارة اإللكرتونية، مها  قدميني ا موضوعنيتشمل قائمة مواضيع التنفيذ وتنمية القدرات حالي
ورأت جلنة التنفيذ وتنمية القدرات . (2017-039)التجارة اإللكرتونية  ودليل (2017-050) اإللكرتونية

 .(2017-050) التجارة اإللكرتونيةهذين املوضوعني متكررين وتوصي حبذف موضوع  أن

 ( 015-2012) املعاجلات ابستخدام التسخني ابلعزل احلراري: دليل 15رقم  املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية
 (،012-2018): خطوط توجيهية للتنفيذ يف حال عدم االمتثال 15املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم و

                                                           
  .https://www.ippc.int/en/publications/86844/قائمة مواضيع التنفيذ وتنمية القدرات:   1
 تقارير جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املنشورة يف موقع البوابة اإللكرتونية الدولية للصحة النباتية:  2
 /committee-development-velopment/capacityde-activities/capacity-https://www.ippc.int/en/core. 

https://www.ippc.int/en/publications/86844/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/
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عم تنفيذ لديف دليل شامل واحد  القدمينيدليل. وأوصت جلنة التنفيذ وتنمية القدرات بدمج هذين املوضوعني 
جلنة التنفيذ وتنمية القدرات حبذف وتوصي . (2017-043) 15املعيار الدويل للتدابري الصحة النباتية رقم 

: 15املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم و (2012-015) املعاجلات ابستخدام التسخني ابلعزل احلراري
 (.1820-012)، دليل يف حال عدم االمتثال خطوط توجيهية للتنفيذ

 اآلفات ةموضوع حال [9]

 ودليل املناطق اخلالية ( 1 الضميمة؛ 5)املعيار الدويل لتدابري الصحية النباتية رقم  املكافحة الرمسية تطبيق
. وترى جلنة التنفيذ وتنمية القدرات (007-2018) (4)املعيار الدويل لتدابري الصحية النباتية رقم  اآلفات من
 دليل حالة اآلفاتسودة مبتعلقة به مشمولة املا ألن مجيع املسائل املتبقية هذا املوضوع قدمي نظر   أن
تطبيق  موضوع حبذف وتوصي جلنة التنفيذ وتنمية القدرات. 2021الذي من املتوقع نشره يف عام  (048-2017)

اآلفات  خلالية مناملناطق اودليل ( 1 الضميمة؛ 5الرمسية )املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم  املكافحة
 (.2018-007) (4)املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 

  Xylella fastidiosa وبكترياي املراقبةمواضيع  [10]

  إبدراج. توصي جلنة التنفيذ وتنمية القدرات (017-2016)ذابب مثار الفاكهة  عناملراقبة، دراسة حالة 
املتعلقة الة احلاللجنة حبذف دراسة وتوصي . (2015-015)لنباتية بوابة مراقبة الصحة ااملوضوع القدمي يف  هذا

 (. 2016-017) ذابب مثار الفاكهة مبراقبة

  (. توصي جلنة التنفيذ وتنمية القدرات إبدراج هذا املوضوع 0182016-)النمل الغازي  عناملراقبة، دراسة حالة
وتوصي ، 3حول هذا املوضوع ابلفعل صحيفة وقائع . وُنشرت(2015-015)بوابة مراقبة الصحة النباتية القدمي يف 

 .(2016-018)النمل الغازي  املتعلقة مبراقبةالة احلدراسة جلنة التنفيذ وتنمية القدرات حبذف 

  بكترياي عناملراقبة، دراسة حالة Xylella fastidiosa (-0192016وتقرتح .)  جلنة التنفيذ وتنمية القدرات
حول  وُنشرت ابلفعل صحية وقائع(. 015-2015) وابة مراقبة الصحة النباتيةبا يف دمج هذا املوضوع أيض  

 Xylella fastidiosaدراسة احلالة املتعلقة مبراقبة آفة وتوصي جلنة التنفيذ وتنمية القدرات حبذف . 4املوضوع هذا
(019-2016). 

  بكتريايتطبيق على اهلاتف الذكي ملراقبة Xylella fastidiosa  املصلحة املعنيني ونظام لتتبع جلميع أصحاب
(. 023-2018) الدولية للصحة النباتية للبوابة يف املوقع اإللكرتوينأداة متاحة  - توزيعه على مستوى العامل

 ه.وتوصي حبذفجلنة التنفيذ وتنمية القدرات أن هذا املوضوع ينبغي تقدميه يف إطار برانمج املراقبة األوسع  ترى

                                                           
 (.Invasive ants as a biosecurity threat)، “النمل الغازي كتهديد لألمن البيولوجي”صحيفة وقائع صادرة عن االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت   3

3/I8939EN/i8939en.pdf/http://www.fao.org. 
 Xylella fastidiosa( “Facing the threatالعمل معا  من أجل مواجهة هتديد بكترياي ”صحيفة وقائع صادرة عن االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت   4

together Xylella fastidiosaof  ،)https://www.ippc.int/static/media/uploads/IPPC_factsheet_Xylella_final.pdf. 

http://www.fao.org/3/I8939EN/i8939en.pdf
https://www.ippc.int/static/media/uploads/IPPC_factsheet_Xylella_final.pdf


 CPM 2021/29 

3 

 هةالفاك مثار ذاببمواضيع  [11]

 الدليل و واملعايري اخلاصة بذابب الفاكهة ( 040-2017) ، دليلالفاكهة مثار إجراءات الصحة النباتية اخلاصة بذابب
توصي جلنة التنفيذ وتنمية القدرات حبذف هذين املوضوعني . (2017-041)املتعلق مبجموعة من املعايري 

 املناطق اخلالية من اآلفات واحلفاظ عليها  دليل حتديدإرشادات ُأخرى بشأهنما، مثل ، إذ تتاح القدميني
(Guide for Establishing and Maintaining of Pest Free Areas  ) األموال الالزمة لدعم كما أن

 هذا العمل مل تعد متاحة. 

 تجنب النزاعات وتسويتهاب املواضيع املتعلقة [12]

  (. ترى جلنة التنفيذ 005-2001) يتهاوتسو وجتنب النزاعات ( 034-2004) وتسويتها، دليلجتنب النزاعات
 ،غري ذي صلة يف هذه املرحلة وتسويتهاوتنمية القدرات أن مناقشة وضع الدليلني املرتبطني بتجنب النزاعات 

(. 005-1999) وتنقيح اإلجراءات (2001و 1999) تسوية النزاعات موضوع ينبغي االنتهاء أوال  من إذ
جتنب موضوع ( و 034-2004) وتسويتهاحبذف دليل جتنب النزاعات  جلنة التنفيذ وتنمية القدرات وتوصي

 (. 005-2001) وتسويتهاالنزاعات 

  الندوات [13]

 (: ترى جلنة التنفيذ وتنمية القدرات 2016-020) 5، ندوات رفيعة املستوىالواحد والطريق الواحد احلزام
 .حذفهينبغي  هذا املوضوعوأن  ،راتهذه الندوات ينبغي إدراجها يف قائمة مواضيع التنفيذ وتنمية القد أن

 قدمت ابلفعلحذف مواضيع 

مت االنتهاء من مواضيع التنفيذ وتنمية القدرات الستة التالية، وينبغي أيضا  حذفها من قائمة مواضيع التنفيذ وتنمية  [14]
 : القدرات

لبوابة ااح منتجاهتا يف قد ِّمت وتت 6(2017-037)األدلة واملواد التدريبية، االسرتاتيجية والسياسات والعملية  -1
 الدولية للصحة النباتية. 

قدمت وتتاح املنتجات  7(2017-038)أداة تقييم قدرات الصحة النباتية، االسرتاتيجية وسياسات التنفيذ  -2
 الدولية للصحة النباتية. البوابةيف 

 للصحة النباتية. مت تقدميه ويتاح يف البوابة الدولية  8(2017-045) ، دليلاملناطق اخلالية من اآلفات -3

                                                           
منظمة األغذية  املشروع العاملي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت بشأن تنمية القدرات يف إطار برانمج التعاون فيما بني بلدان اجلنوب املشرتك بني  5

entationimplem-on-development/projects-activities/capacity-https://www.ippc.int/ar/core-ة والصني، الصفحة اإللكرتونية: والزراع

/project-china-development/fao-capacity-and . 
s://www.ippc.int/en/corehttp- اسرتاتيجية وسياسات وعملية إلعداد دالئل االتفاقية الدولية وموادها التدريبية، متاحة يف:  6

/materials-training-and-development/guides-activities/capacity  
 .701https://www.ippc.int/en/publications/87/متاحة يف:  2030-2020اسرتاتيجية تقييم قدرات الصحة النباتية للفرتة   7
 .http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca5844enدليل حتديد مناطق خالية من اآلفات واحلفاظ عليها متاح يف:   8

https://www.ippc.int/ar/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/fao-china-project/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/fao-china-project/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/fao-china-project/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/
https://www.ippc.int/en/publications/87701/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca5844en
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 مت تقدميه ويتاح يف البوابة الدولية للصحة النباتية. 9(2017-046) ، دليلاإلبالغ عن خماطر اآلفات -4

 . 2019(. ُعقدت هذه الندوة يف عام 2017-530) 10واملراقبة، دليل املناطق اخلالية من اآلفات  -5

تهاء من إعداد هذه املعلومات املصورة (. مت االن042-2017)معايري ذابب مثار الفاكهة، معلومات مصورة  -6
 ا وستتاح لألطراف املتعاقدة.وسيجري إصدارها قريب  

 إضافة مواضيع جديدة

 إضافة سبعة مواضيع جديدة إىل قائمة مواضيع التنفيذ وتنمية القدرات.  تقرتح [15]

قائمة مواضيع التنفيذ  ( إىل012-2019)دليل بشأن التخطيط للطوارئ جلنة التنفيذ وتنمية القدرات إبضافة  وتوصي [16]
. وُحد ِّد هذا املوضوع كفجوة يف إطار املعايري والتنفيذ، وسُيسهم 1 أولوية من املستوىمع إعطائه  ،وتنمية القدرات

إلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت: لهذا العمل يف األنشطة املشمولة ببند جدول أعمال التنمية 
ا بتأييد من اجملموعة املعنية ابلتخطيط بتفشي اآلفات واالستجابة هلا. وقوبل هذا املوضوع أيض   تعزيز نُظم اإلنذار

، واملشاورة التقنية للمنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت، ومكتب هيئة تدابري 2019االسرتاتيجي يف اجتماعها لعام 
 الصحة النباتية.

دليل التفتيش القائم على املخاطر ( موضوع 2019ا الرابعة عشرة )هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهت اعتمدتو  [17]
(، ولكنها مل ُتصدر توصية إبضافته سواء  إىل قائمة مواضيع معايري االتفاقية 022-2018)للشحنات املستوردة 

 هذه املسألة ووافقت اللجنةالدولية لوقاية النبااتت أو قائمة مواضيع التنفيذ وتنمية القدرات. وانقشت 
تنفيذ اتفاق منظمة التجارة العاملية لتيسري التجارة  للمساعدة علىاألنسب أن يكون هذا املوضوع دليال   من أن على

والعمل الذي تضطلع به جمموعة البنك الدويل. وتوصي جلنة التنفيذ وتنمية القدرات إبدراج هذا املوضوع يف قائمة 
 .2وية من املستوى مواضيع التنفيذ وتنمية القدرات، مع إعطائه أول

عدة دورات للتعلم اإللكرتوين كبديل عن حلقات العمل احلضورية اليت كان من املقرر يف البداية إقامتها  واقرُتحت [18]
لسوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي. وتتوىل أمانة االتفاقية الدولية يف ايف إطار مشروع لتيسري التجارة 

أن مثة فرصة إلاتحة هذه املوارد  وترىة عن تنفيذ مكوانت املشروع املرتبطة ابلصحة النباتية، لوقاية النبااتت املسؤولي
التقنية للمجتمع األوسع لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، ولذلك ُقد ِّمت هذه املوارد، ألغراض الشفافية، إىل جلنة 

اإللكرتوين األربعة التالية إىل قائمة مواضيع التنفيذ التنفيذ وتنمية القدرات. وتوصي اللجنة إبضافة دورات التعلم 
 وتنمية القدرات: 

 1(، األولوية 002-2020) حتليل خماطر اآلفات، دورة تعلم إلكرتوين •

 1(، األولوية 003-2020)نظام شهادات الصحة النباتية للصادرات، دورة تعلم إلكرتوين  •

 1(، األولوية 011-2020)التفتيش والتشخيص، دورة تعلم إلكرتوين  •

                                                           
 .http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca3997enدليل اإلبالغ عن خماطر اآلفات متاح يف:   9

 الصفحة اإللكرتونية للندوة الدولية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت بشأن املناطق اخلالية من اآلفات واملراقبة:  10
 /surveillance-and-pfas-on-development/symposia/symposium-activities/capacity-https://www.ippc.int/en/core. 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca3997en
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/symposia/symposium-on-pfas-and-surveillance/
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 1(، األولوية 012-2020)التزامات املراقبة واإلبالغ، دورة تعلم إلكرتوين  •

إىل قائمة مواضيع التنفيذ وتنمية القدرات موضوع بشأن أبن يضاف  ، توصي جلنة التنفيذ وتنمية القدراتاوأخري   [19]
. 1مع إعطائه األولوية  (،010-2020)الوقاية من دودة احلشد اخلريفية، خطوط توجيهية ومواد تدريبية 

بدودة احلشد اخلريفية من  معنيةالدولية لوقاية النبااتت  واالتفاقيةجمموعة عمل تقنية مشرتكة بني املنظمة  وأنشئت
خطوط توجيهية للوقاية ومن املقرر تنظيم دورات تدريبية افرتاضية  وستوضعأجل تعزيز الوقاية والتأهب واالستجابة. 

 اخلطوط التوجيهية للوقاية. تطبيققدرات البلدان املستهدفة ملساعدهتا على لزايدة  2021يف عام 

 تغيري أولوية املواضيع

ت أيض   [20]  ا أولوية املواضيع األربعة التالية:أبلغت جلنة التنفيذ وتنمية القدرات هيئة تدابري الصحة النباتية أبهنا غريَّ

( 039-2017)دليل ، واملواد األخرى اخلاضعة للوائحالتجارة اإللكرتونية يف النبااتت واملنتجات النباتية  -1
 ا.من أجل تيسري بدء العمل يف هذا الدليل فور   1 األولويةإىل  3 األولوية من

؛ وترى جلنة التنفيذ وتنمية القدرات 3إىل األولوية  2من األولوية  (0472017-)دليل ، إدارة خماطر اآلفات -2
إبدارة خماطر ع مشروع املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية املتعلق م ينبغي أن يكون متوائم ا أن هذا العمل

وضع  يف بعد إحراز مزيد من التقدمإال  فيه ا ( اجلاري إعداده وعدم املضي ُقدم  001-2014)اآلفات احلجرية 
 مشروع املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية.

ابلبدء  للسماح 1إىل األولوية  2( من األولوية 054-2017) ، منهج تدرييبتدريب موظفي الصحة النباتية -3
 يف هذا العمل حسب ما أشار إليه أحد املاحنني. 

هذا  من أجل تيسري العمل يف 1إىل األولوية  3( من األولوية 49-2017) ، دليل منقحمراقبة اآلفات النباتية -4
 ا. الذي اعُتمد مؤخر   6التنقيح ملواءمته مع املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 

 مدعوة إىل:هيئة تدابري الصحة النباتية و  [21]

 قائمة مواضيع التنفيذ وتنمية القدرات: علىالتعديالت التالية  إدخال -

 حذف املواضيع الثالثة عشر التالية: -1

 (005-2001) وتسويتهاجتنب النزاعات  (1)
 (050-2017)التجارة اإللكرتونية  (2)
 (017-2016)ار الفاكهة ذابب مث عناملراقبة، دراسة حالة  (3)
 (018-2016)النمل الغازي  عناملراقبة، دراسة حالة  (4)
 Xylella fastidiosa (2016-019) بكترياي عناملراقبة، دراسة حالة  (5)
 (020-2016) ، ندوات رفيعة املستوىاحلزام الواحد والطريق الواحد (6)
 (034-2004)دليل وتسويتها، جتنب النزاعات  (7)
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 املعاجلات ابستخدام التسخني ابلعزل احلراري دليل :15الصحة النباتية رقم املعيار الدويل لتدابري  (8)
(2012-015) 

، خطوط توجيهية للتنفيذ يف حال عدم االمتثال، دليل 15املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم  (9)
(2018-012) 

 (040-2017) دليل، إجراءات الصحة النباتية لذابب مثار الفاكهة (10)
 (041-2017) ذابب مثار الفاكهة، دليل بشأن جمموعة من املعايريب تعلقةامل عايريامل (11)
( واملناطق اخلالية 1؛ الضميمة 5الرمسية )املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية  املكافحة تطبيق (12)

 (007-2018)(. دليل 4اآلفات )املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم  من
جلميع أصحاب املصلحة املعنيني  Xylella fastidiosa بكتريايراقبة تطبيق على اهلاتف الذكي مل (13)

الدولية للصحة  املوقع اإللكرتوين للبوابةيف  متاحة أداة- ونظام لتتبع توزيعه على مستوى العامل
 (023-2018)النباتية 

 حذف املواضيع الستة التالية:  -2

 (037-2017)ملية األدلة واملواد التدريبية، االسرتاتيجية والسياسات والع (1)
 (038-2017)أداة تقييم قدرات الصحة النباتية، االسرتاتيجية والسياسات املتعلقة ابلتنفيذ  (2)
 (045-2017)املناطق اخلالية من اآلفات، دليل  (3)
 (046-2017)اإلبالغ عن خماطر اآلفات، دليل  (4)
 (053-2017)املناطق اخلالية من اآلفات واملراقبة، ندوة  (5)
 (042-2017)بذابب مثار الفاكهة، معلومات مصورة املعايري املتعلقة  (6)

 إضافة املواضيع السبعة اجلديدة التالية، مع مالحظة األولوايت املرتبطة هبا:  -3

 ؛1(، األولوية 012-2019)التخطيط للطوارئ، دليل  (1)
 ؛2(، األولوية 022-2018)التفتيش القائم على املخاطر للشحنات املستوردة، دليل  (2)
 ؛1(، األولوية 002-2020)ات، دورة تعلم إلكرتوين حتليل خماطر اآلف (3)
 ؛1(، األولوية 003-2020) نظام شهادات الصحة النباتية للصادرات، دورة تعلم إلكرتوين (4)
 ؛1(، األولوية 011-2020)التفتيش والتشخيص، دورة تعلم إلكرتوين  (5)
 ؛1(، األولوية 012-2020)التزامات املراقبة واإلبالغ، دورة تعلم إلكرتوين  (6)
 .1(، األولوية 010-2020)الوقاية من دودة احلشد اخلريفية، خطوط توجيهية ومواد تدريبية  (7)
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ت مستوى األولوية  مالحظة -  األربعة التالية:  للمواضيعأن جلنة التنفيذ وتنمية القدرات قد غريَّ

  دليل، التجارة اإللكرتونية يف النبااتت واملنتجات النباتية واملواد األخرى اخلاضعة للوائح (1)
 ؛1إىل األولوية  3( من األولوية 2017-039)

 ؛ 3إىل األولوية  2( من األولوية 047-2017)إدارة خماطر اآلفات، دليل  (2)
 ؛1إىل األولوية  2( من األولوية 054-2017)تدريب موظفي الصحة النباتية، منهج تدرييب  (3)
 .1إىل األولوية  3( من األولوية 049-2017)مراقبة اآلفات النباتية، دليل منقح  (4)
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 1املرفق 
 قائمة مبواضيع التنفيذ وتنمية القدرات

( مبا يشمل مجيع التغيريات 2021( للعرض على الدورة اخلامسة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية )2020-11-20مقدمة من االجتماع االفرتاضي الثامن للجنة التنفيذ وتنمية القدرات )
 املقرتح إدخاهلا على النص الرئيسي )بدون تعقب للتغيريات( 

 مرتبة حسب األولوية مث احلالة
رقم 

 الصف
موضوع التنفيذ وتنمية  رقم املوضوع

 القدرات
 1 األولوية )من

 4عالية إىل 
 منخفضة(

اهلدف 
  1االسرتاتيجي

 جهاز
 2الصياغة

نة التنفيذ وتنمية رئيس جل اإلضافة إىل القائمة
 القدرات

 مالحظات 3احلالة

حتليل خماطر اآلفات،  2020-002 1
 دورة تعلم إلكرتوين

يف انتظار إضافة املوضوع  جمموعة العمل ألف 1
من جانب الدورة اخلامسة 
عشرة هليئة تدابري الصحة 

 النباتية

 Faithالسيدة 

NDUNGE 
املنتج قيد  -05

 التجهيز
 مشروعمقرتحة كجزء من 

تيسري التجارة يف السوق 
املشرتكة لشرق أفريقيا 

 واجلنوب األفريقي
نظام شهادات الصحة  2020-003 2

دورة النباتية للصادرات، 
 تعلم إلكرتونية

يف انتظار إضافة املوضوع  جمموعة العمل ألف، جيم 1
من جانب الدورة اخلامسة 
عشرة هليئة تدابري الصحة 

 النباتية

املنتج قيد  -05 ب السيد أمحد عبد املطل
 التجهيز 

مشروع مقرتحة كجزء من 
تيسري التجارة يف السوق 

املشرتكة لشرق أفريقيا 
 واجلنوب األفريقي

                                                           
، متاحة يف: (_15SPG_2019_Oct))املسودة( مبا يتفق مع وثيقة إطار املعايري والتنفيذ  2030-2020ة ُحد ِّدت األهداف االسرتاتيجية لإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت للفرت   1
/https://www.ippc.int/en/publications/87641.  
 وتنمية القدرات؛ وفريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات؛ وغريها.جمموعة العمل؛ واجملموعة الفرعية التابعة للجنة التنفيذ   2
 مت تقدمي املنتج.  -06املنتج قيد التجهيز؛  -05أُنشئت جمموعة العمل؛  -04اعتماد املخطط؛  -03خمطط املسودة قيد التجهيز،  -02أضيف املوضوع إىل قائمة املواضيع؛  -01يف االنتظار؛  - 00  3

https://www.ippc.int/en/publications/87641/


CPM 2021/29 

9 

رقم 
 الصف

موضوع التنفيذ وتنمية  رقم املوضوع
 القدرات

 1 األولوية )من
 4عالية إىل 
 منخفضة(

اهلدف 
  1االسرتاتيجي

 جهاز
 2الصياغة

نة التنفيذ وتنمية رئيس جل اإلضافة إىل القائمة
 القدرات

 مالحظات 3احلالة

، مراقبة اآلفات النباتية 2017-049 3
 منقح دليل

 

االجتماع اخلامس للجنة  جمموعة العمل الف 1
التنفيذ وتنمية القدرات لعام 

2018 

تج قيد املن -Chris DALE 05السيد 
 التجهيز

 

الوقاية من دودة احلشد  2020-010 4
خطوط اخلريفية، 

 توجيهية ومواد تدريبية

جمموعة العمل  ألف 1
املعنية بدودة 

احلشد اخللفية 
املشرتكة بني 

املنظمة 
واالتفاقية 

الدولية لوقاية 
 النبااتت

يف انتظار إضافة املوضوع 
من جانب الدورة اخلامسة 

لصحة عشرة هليئة تدابري ا
 النباتية

املنتج قيد  -Chris DALE 05السيد 
 التجهيز

ا مُيث ِّل ذلك حالة خاصة نظر  
ألن املدير العام للمنظمة دعا 

 .4إىل اختاذ إجراء سريع

احلاوايت البحرية،  2016-016 5
 برانمج

 

اجملموعة  ابء 1
الفرعية للجنة 
التنفيذ وتنمية 

القدرات، 
فريق املهام 

املعين 
ابحلاوايت 

 بحريةال

اجتماع جلنة التنفيذ ودعم 
تنمية القدرات املنعقد يف 

 2018مايو/أاير 

 Stephanieالسيدة 
BLOEM 

املنتج قيد  -05
 التجهيز

 

 

                                                           
 . control-armyworm-fall-for-action-global-https://www.ippc.int/en/the/معلومات إضافية يف: ميكن الرجوع إىل   4

https://www.ippc.int/en/the-global-action-for-fall-armyworm-control/
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رقم 
 الصف

موضوع التنفيذ وتنمية  رقم املوضوع
 القدرات

 1 األولوية )من
 4عالية إىل 
 منخفضة(

اهلدف 
  1االسرتاتيجي

 جهاز
 2الصياغة

نة التنفيذ وتنمية رئيس جل اإلضافة إىل القائمة
 القدرات

 مالحظات 3احلالة

املعيار الدويل لتدابري  2017-043 6
، 15الصحة النباتية رقم 

مواد التعبئة اخلشبية، 
  دليل

اجتماع جلنة التنفيذ ودعم  جمموعة العمل ابء 1
لقدرات املنعقد يف تنمية ا

 2018مايو/أاير 

 Stephanieالسيدة 
BLOEM والسيدة ،

Faith NDUNGE 

أنشئت  - 04
 جمموعة العمل

 

التجارة اإللكرتونية  2017-039 7
النبااتت واملنتجات  يف

النباتية واملواد األخرى 
 دليلاخلاضعة للوائح، 

اجتماع جلنة التنفيذ وتنمية  جمموعة العمل جيم 1
املنعقد يف القدرات 
 2018مايو/أاير 

 Thorwaldالسيد 
GEUZE 

متت املوافقة  - 03
 على املخطط

جبدول أعمال مرتبط 
 التجارة اإللكرتونية: 5التنمية

 

يف انتظار إضافة املوضوع  جمموعة العمل ألف 1 دليلالتخطيط للطوارئ،  2019-012 8
من جانب الدورة اخلامسة 
عشرة هليئة تدابري الصحة 

 ةالنباتي

 Olgaالسيدة 
LAVRENTJEVA  
مساعد الرئيس: السيد 

Lalith Bandula 
KUMARASINGHE 

مسودة  -02
 املخطط قيد التجهيز

جبدول أعمال التنمية: مرتبط 
تعزيز نظام اإلنذار بتفشي 

 اآلفات واالستجابة هلا

                                                           
 .(2030-2020)النبااتت بنود جدول أعمال التنمية مأخوذة عن اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية   5
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رقم 
 الصف

موضوع التنفيذ وتنمية  رقم املوضوع
 القدرات

 1 األولوية )من
 4عالية إىل 
 منخفضة(

اهلدف 
  1االسرتاتيجي

 جهاز
 2الصياغة

نة التنفيذ وتنمية رئيس جل اإلضافة إىل القائمة
 القدرات

 مالحظات 3احلالة

وضع وتنفيذ قواعد  2018-008 9
ومعايري وتشريعات إدارة 
املخاطر املتعلقة ابلصحة 

نباتية على املواد ال
اخلاضعة للوائح 

للمنظمات الوطنية لوقاية 
  دليلالنبااتت، 

الدورة الرابعة عشرة هليئة  جمموعة العمل ألف، ابء 1
تدابري الصحة النباتية 

(2019) 

مسودة  -Chris DALE 02السيد 
 املخطط قيد التجهيز

 

التفتيش والتشخيص،  2020-011 10
 دورة تعلم إلكرتوين

يف انتظار إضافة املوضوع  جمموعة العمل جيمألف،  1
من جانب الدورة اخلامسة 
عشرة هليئة تدابري الصحة 

 النباتية

 Thorwaldالسيد 

GEUZE 
أضيف  -01

املوضوع إىل قائمة 
 املواضيع

مشروع تيسري اقرتحت كجزء 
التجارة يف السوق املشرتكة 

لشرق أفريقيا واجلنوب 
 األفريقي

حنات تفتيش الش 2018-038 11
 للتحقق من وجود بكترياي 

Xylella fastidiosa 
عند نقاط الدخول، 

 دليل

الدورة الرابعة عشرة هليئة  مل حتدد بعد ألف 1
تدابري الصحة النباتية 

(2019) 

أضيف  -01 السيد أمحد عبد املطلب
املوضوع إىل قائمة 

 املواضيع

جبدول أعمال التنمية: مرتبط 
تعزيز نظام اإلنذار بتفشي 

 فات واالستجابة هلااآل
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رقم 
 الصف

موضوع التنفيذ وتنمية  رقم املوضوع
 القدرات

 1 األولوية )من
 4عالية إىل 
 منخفضة(

اهلدف 
  1االسرتاتيجي

 جهاز
 2الصياغة

نة التنفيذ وتنمية رئيس جل اإلضافة إىل القائمة
 القدرات

 مالحظات 3احلالة

تدريب موظفي الصحة  2017-054 12
 منهج تدرييبالنباتية، 

اجتماع جلنة التنفيذ وتنمية  مل حتدد بعد ألف 1
القدرات املنعقد يف 

 2018مايو/أاير 

 السيد
 Lalith Bandula 

KUMARASINGHE 

الرؤساء املساعدون: 
 Franciscoالسيد 

GUTIERREZ ،
 Magdaوالسيدة 

GONZALEZ 
ARROYO والسيد ،

 أمحد عبد املطلب

أضيف  -01
املوضوع إىل قائمة 

 املواضيع

مت ربطه ليكون جزءا  من 
تدريب ميسري تقييم قدرات 

 (.008-2014)الصحة النباتية 

تعزيز ُنظم اإلنذار بتفشي  2017-051 13
اآلفات واالستجابة هلا، 

 برانمج
 

اجتماع جلنة التنفيذ وتنمية  مل حتدد بعد ألف 1
قدرات املنعقد يف ال

 2018مايو/أاير 

 Olgaالسيدة 
LAVRENTJEVA 

أضيف  -01
املوضوع إىل قائمة 

 املواضيع

: جبدول أعمال التنميةمرتبط 
تعزيز نظام اإلنذار بتفشي 

 اآلفات واالستجابة هلا

التزامات املراقبة واإلبالغ،  2020-012 14
 دورة إلكرتونية

املوضوع  يف انتظار إضافة جمموعة العمل ألف 1
من جانب الدورة اخلامسة 
عشرة هليئة تدابري الصحة 

 النباتية

أضيف  -Chris DALE 01السيد 
املوضوع إىل قائمة 

 املواضيع

مشروع اقرتحت كجزء من 
تيسري التجارة يف السوق 

املشرتكة لشرق أفريقيا 
 واجلنوب األفريقي

 Xylellaمراقبة بكترياي  2018-037 15
fastidiosa ،دليل 

الدورة الرابعة عشرة هليئة  مل حتدد بعد ألف 1
تدابري الصحة النباتية 

(2019) 

أضيف  -Chris DALE 01السيد 
املوضوع إىل قائمة 

 املواضيع

 جبدول أعمال التنمية:مرتبط 
تعزيز نظام اإلنذار بتفشي 

 اآلفات واالستجابة هلا
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رقم 
 الصف

موضوع التنفيذ وتنمية  رقم املوضوع
 القدرات

 1 األولوية )من
 4عالية إىل 
 منخفضة(

اهلدف 
  1االسرتاتيجي

 جهاز
 2الصياغة

نة التنفيذ وتنمية رئيس جل اإلضافة إىل القائمة
 القدرات

 مالحظات 3احلالة

تقييم خماطر إدخال  2018-036 16
  دليلآفات مع البذور، 

الدورة الرابعة عشرة هليئة  مل حتدد بعد ألف 1
تدابري الصحة النباتية 

(2019) 

 Stephanieالسيدة

BLOEM  
 الرئيس املساعد:

 Thorwaldالسيد

GEUZE  

يف انتظار املناقشات بشأن  يف االنتظار -00
إعادة تنظيم معايري حتليل 

 (001-2020)خماطر اآلفات 

وضع إجراءات أمنية يف  2018-028 17
الصحة النباتية،  جمال
 دليل

الدورة الرابعة عشرة هليئة  مل حتدد بعد ألف 1
تدابري الصحة النباتية 

(2019) 

يف انتظار تنقيح دليل شهادات  يف االنتظار -Kyu-Ock YIM 00 السيدة
 التصدير ودليل العبور.
مرتبط مبوضوع إدارة 

الشحنات املعاجلة غري املمتثلة 
(2018-027) 

قبة الصحة النباتية، مرا 2015-015 18
 بوابة
 

الفريق املشرتك  ألف  1
بني جلنة 

التنفيذ وتنمية 
القدرات وجلنة 

 املعايري

اجتماع جلنة التنفيذ وتنمية 
القدرات املنعقد يف 

 2018مايو/أاير 

يف انتظار تطوير هذه البوابة  يف االنتظار -Chris DALE 00السيد
من جانب املنظمة األسرتالية 

اتت، وستقدَّم لوقاية النبا
 كمورد مساهم به.

اجتماع جلنة التنفيذ وتنمية  جمموعة العمل ألف 2 حالة اآلفات 2017-048 19
القدرات املنعقد يف 

 2018مايو/أاير 

 Franciscoالسيد
GUTIERREZ 

املنتج قيد  -05
 التجهيز

سُينشر بعد اعتماد هيئة تدابري 
الصحة النباتية لتنقيح املعيار 

اآلفات  ، حتديد حالة8
 (005-2009)منطقة ما  يف
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رقم 
 الصف

موضوع التنفيذ وتنمية  رقم املوضوع
 القدرات

 1 األولوية )من
 4عالية إىل 
 منخفضة(

اهلدف 
  1االسرتاتيجي

 جهاز
 2الصياغة

نة التنفيذ وتنمية رئيس جل اإلضافة إىل القائمة
 القدرات

 مالحظات 3احلالة

املناطق اخلالية من  2017-044 20
دورة تعلم اآلفات، 
 إلكرتوين

جمموعة  ألف 2
  العمل

اجتماع جلنة التنفيذ وتنمية 
القدرات املنعقد يف 

 2018مايو/أاير 

 Dominiqueالسيد
PELLETIER  

 

أضيف  -01
املوضوع إىل قائمة 

 املواضيع

 

كياانت لتنفيذ ترخيص ال 2018-040 21
إجراءات الصحة النباتية، 

 دليل

الدورة الرابعة عشرة هليئة  مل حتدد بعد جيم 2
تدابري الصحة النباتية 

(2019) 

 Dominiqueالسيد
PELLETIER  

 

يف انتظار قرار هيئة تدابري  يف االنتظار -00
الصحة النباتية بشأن مشروع 
املعيار الدويل لتدابري الصحة 

ق ابملتطلبات النباتية املتعل
املفروضة على املنظمات 

الوطنية لوقاية النبااتت يف حالة 
ترخيص لكياانت لتنفيذ 
إجراءات للصحة النباتية 

(2018-027) 
إدارة النبااتت واملنتجات  2018-017 22

النباتية اليت حيملها 
مواد الركاب الداخلون، 

 للتوعية

الدورة الرابعة عشرة هليئة  جمموعة العمل جيم 2
تدابري الصحة النباتية 

(2019) 

يف انتظار قيام اللجنة التوجيهية  يف االنتظار -Faith NDUNGE 00 السيدة
الدولية للسنة الدولية للصحة 

النباتية بوضع املواد املرتبطة 
ابلركاب الداخلني كجزء من 
 خطة عمل التوعية للمسافرين
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رقم 
 الصف

موضوع التنفيذ وتنمية  رقم املوضوع
 القدرات

 1 األولوية )من
 4عالية إىل 
 منخفضة(

اهلدف 
  1االسرتاتيجي

 جهاز
 2الصياغة

نة التنفيذ وتنمية رئيس جل اإلضافة إىل القائمة
 القدرات

 مالحظات 3احلالة

إدارة الشحنات املعاجلة  2018-027 23
 دليلغري املمتثلة، 

الدورة الرابعة عشرة هليئة  مل حتدد بعد جيم 2
تدابري الصحة النباتية 

(2019) 

يف انتظار تنقيح دليل  يف االنتظار -00 دد بعدحيمل 
شهادات التصدير ودليل 

 التحقق من الواردات.
مرتبط بوضع إجراءات أمنية 

يف جمال الصحة النباتية 
(2018-028) 

لى التفتيش القائم ع 2018-022 24
املخاطر للشحنات 

  دليل، املستوردة

يف انتظار إضافة املوضوع  مل حتدد بعد ألف 2
من جانب الدورة اخلامسة 
عشرة هليئة تدابري الصحة 

 النباتية

 Stephanieالسيدة

BLOEM 
   يف االنتظار -00

تدريب ميسري تقييم  2014-008 25
قدرات الصحة النباتية، 

 مواد تدريبية

اجتماع جلنة التنفيذ وتنمية  دمل حتدد بع جيم 3
القدرات املنعقد يف 

 2018مايو/أاير 

 Magdaالسيدة: 
GONZALEZ 

ARROYO 

أضيف  -01
املوضوع إىل قائمة 

 املواضيع

مرتبط مبنهج تدريب موظفي 
( 054-2017)الصحة النباتية 

الذي ميكن استخدامه كجزء 
 أول هلذا التدريب.

 أداة تقييم قدرات الصحة 2017-052 26
 حتديثالنباتية، 

اجتماع جلنة التنفيذ وتنمية  مل حتدد بعد جيم 3
القدرات املنعقد يف 

 2018مايو/أاير 

 Magdaالسيدة 
GONZALEZ 

ARROYO 

أضيف  -01
املوضوع إىل قائمة 

 املواضيع
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رقم 
 الصف

موضوع التنفيذ وتنمية  رقم املوضوع
 القدرات

 1 األولوية )من
 4عالية إىل 
 منخفضة(

اهلدف 
  1االسرتاتيجي

 جهاز
 2الصياغة

نة التنفيذ وتنمية رئيس جل اإلضافة إىل القائمة
 القدرات

 مالحظات 3احلالة

تنقيح تسوية النزاعات، " 1999-005 27
 اإلجراءات"

اجملموعة  جيم 3
الفرعية التابعة 
للجنة التنفيذ 

نمية وت
 القدرات

اجتماع جلنة التنفيذ وتنمية 
القدرات املنعقد يف 

 2018مايو/أاير 

 Stephanieالسيدة
BLOEM 

يف انتظار هناية السنة الدولية  يف االنتظار -00
 للصحة النباتية 

إدارة خماطر اآلفات،  2017-047 28
 دليل

اجتماع جلنة التنفيذ وتنمية  جمموعة العمل ألف 3
د القدرات املنعق

 2018مايو/أاير  يف

 Álvaroالسيد
SEPÚLVEDA 

LUQUE 

يف انتظار وضع مشروع املعيار  يف االنتظار -00
الدويل لتدابري الصحة النباتية 

بشأن إدارة خماطر اآلفات 
 (.001-2014)احلجرية 

تصميم خمتربات احلجر  2018-013 29
 مواد مرجعيةالنبايت، 

ة هليئة الدورة الرابعة عشر  مل حتدد بعد ألف 4
تدابري الصحة النباتية 

(2019) 

 السيد
 Lalith Bandula 

KUMARASINGHE 

يف انتظار تنقيح دليل تقدمي  يف االنتظار -00
خدمات تشخيص الصحة 

 النباتية.
جبدول أعمال مرتبط 

البند املتعلق بشبكة  التنمية:
 خمتربات التشخيص.
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رقم 
 الصف

موضوع التنفيذ وتنمية  رقم املوضوع
 القدرات

 1 األولوية )من
 4عالية إىل 
 منخفضة(

اهلدف 
  1االسرتاتيجي

 جهاز
 2الصياغة

نة التنفيذ وتنمية رئيس جل اإلضافة إىل القائمة
 القدرات

 مالحظات 3احلالة

حيدد تشخيص اآلفات،  2016-015 30
 الحًفا

 

اجتماع جلنة التنفيذ وتنمية  حتدد بعدمل  ألف 4
القدرات املنعقد 

 2018مايو/أاير  يف

  السيد
 Lalith Bandula 

KUMARASINGHE 

 

دارسة يف انتظار االنتهاء من  يف االنتظار -00
 نظام استعراض ودعم التنفيذ

منفعة بروتوكوالت بشأن 
التشخيص يف االتفاقية 

نظام ) الدولية لوقاية النبااتت
: ض ودعم التنفيذاستعرا

 (1؛ األولوية 2019-014
جبدول أعمال مرتبط 

البند املتعلق بشبكة  التنمية:
 خمتربات التشخيص.

 


