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 قائمة بمواضيع التنفيذ وتنمية القدرات

 (31-03-2021 ثيدحتلا مت )

 مرتبة حسب األولوية ثم الحالة

رقم 
 الصف

رقم 
 الموضوع

موضوع التنفيذ 
 وتنمية القدرات

األولوية 
عالية  1 )من
 4إلى 

 منخفضة(

الهدف 
االستراتيج

  1ي

 جهاز
 2الصياغة

رئيس لجنة التنفيذ  اإلضافة إلى القائمة
 وتنمية القدرات

 مالحظات 3الحالة

تحليل مخاطر  2020-002 1
دورة تعلم اآلفات، 

 إلكتروني

مجموعة  ألف 1
 العمل

 ةئيهل ةرشع ةسماخلا ةرودلا
 ةيتابنلا ةحصلا ريبادت

)2021( 

 Faithالسيدة 
NDUNGE 

المنتج قيد  -05
 التجهيز

مقترحة كجزء من 
مشروع تيسير التجارة 

في السوق المشتركة 
لشرق أفريقيا والجنوب 

 األفريقي

نظام شهادات  2020-003 2
الصحة النباتية 
دورة للصادرات، 

 تعلم إلكترونية

مجموعة  ألف، جيم 1
 العمل

 ةئيهل ةرشع ةسماخلا ةرودلا
 ةيتابنلا ةحصلا ريبادت

(2021) 

السيد أحمد عبد 
 المطلب 

المنتج قيد  -05
 التجهيز 

مقترحة كجزء من 
مشروع تيسير التجارة 

في السوق المشتركة 
لشرق أفريقيا والجنوب 

 األفريقي

مراقبة اآلفات  2017-049 3
 منقح ، دليلالنباتية

 

مجموعة  الف 1
 العمل

االجتماع الخامس 
للجنة التنفيذ وتنمية 

 2018القدرات لعام 

المنتج قيد  -Chris DALE 05السيد 
 التجهيز

 

                                                           
دت األهداف االستراتيجية لإلطار االستراتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات للفترة   1 ، متاحة في: (_15SPG_2019_Oct))المسودة( بما يتفق مع وثيقة إطار المعايير والتنفيذ  2030-2020ُحد ِّ
/https://www.ippc.int/en/publications/87641.  
 ت؛ وفريق لجنة التنفيذ وتنمية القدرات؛ وغيرها.مجموعة العمل؛ والمجموعة الفرعية التابعة للجنة التنفيذ وتنمية القدرا  2
تم تقديم  -06المنتج قيد التجهيز؛  -05أُنشئت مجموعة العمل؛  -04اعتماد المخطط؛  -03مخطط المسودة قيد التجهيز،  -02أضيف الموضوع إلى قائمة المواضيع؛  -01في االنتظار؛  - 00  3

 المنتج. 

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

رقم 
 الموضوع

موضوع التنفيذ 
 وتنمية القدرات

األولوية 
عالية  1 )من
 4إلى 

 منخفضة(

الهدف 
االستراتيج

  1ي

 جهاز
 2الصياغة

رئيس لجنة التنفيذ  اإلضافة إلى القائمة
 وتنمية القدرات

 مالحظات 3الحالة

الوقاية من دودة  2020-010 4
الحشد الخريفية، 
خطوط توجيهية 

 ومواد تدريبية

مجموعة  ألف 1
العمل 
المعنية 
بدودة 
الحشد 
الخلفية 

المشتركة 
بين 

المنظمة 
واالتفاقية 
الدولية 
لوقاية 
 النباتات

 ةئيهل ةرشع ةسماخلا ةرودلا
 ةيتابنلا ةحصلا ريبادت

(2021) 

المنتج قيد  -Chris DALE 05السيد 
 التجهيز

يُمث ِّل ذلك حالة خاصة 
ا ألن المدير العام نظر  

للمنظمة دعا إلى اتخاذ 
 .4إجراء سريع

الحاويات البحرية،  2016-016 5
 برنامج

 

المجموعة  باء 1
الفرعية 
للجنة 
التنفيذ 
وتنمية 

القدرات، 
فريق 
المهام 
المعني 

بالحاويات 
 البحرية

اجتماع لجنة التنفيذ 
ودعم تنمية القدرات 
المنعقد في مايو/أيار 

2018 

 Stephanieالسيدة 
BLOEM 

المنتج قيد  -05
 التجهيز

 

 

                                                           
 . control-armyworm-fall-for-action-global-https://www.ippc.int/en/the/يمكن الرجوع إلى معلومات إضافية في:   4

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

رقم 
 الموضوع

موضوع التنفيذ 
 وتنمية القدرات

األولوية 
عالية  1 )من
 4إلى 

 منخفضة(

الهدف 
االستراتيج

  1ي

 جهاز
 2الصياغة

رئيس لجنة التنفيذ  اإلضافة إلى القائمة
 وتنمية القدرات

 مالحظات 3الحالة

المعيار الدولي  2017-043 6
لتدابير الصحة 
، 15النباتية رقم 
مواد التعبئة 
  دليلالخشبية، 

مجموعة  باء 1
 العمل

اجتماع لجنة التنفيذ 
ودعم تنمية القدرات 
المنعقد في مايو/أيار 

2018 

 Stephanieالسيدة 

BLOEM والسيدة ،
Faith NDUNGE 

أنشئت  - 04
 مجموعة العمل

 

التجارة اإللكترونية  2017-039 7
النباتات  في

والمنتجات النباتية 
والمواد األخرى 
الخاضعة للوائح، 

 دليل

مجموعة  جيم 1
 العمل

اجتماع لجنة التنفيذ 
وتنمية القدرات 

المنعقد في مايو/أيار 
2018 

 Thorwaldالسيد 
GEUZE 

تمت  - 03
الموافقة على 

 المخطط

بجدول أعمال مرتبط 
التجارة : 5التنمية

 اإللكترونية

 

التخطيط للطوارئ،  2019-012 8
 دليل

مجموعة  ألف 1
 العمل

 ةئيهل ةرشع ةسماخلا ةرودلا
 ةيتابنلا ةحصلا ريبادت

)2021( 

 Olgaالسيدة 
LAVRENTJEVA  

مساعد الرئيس: السيد 
Lalith Bandula 

KUMARASINGHE 

مسودة  -02
المخطط قيد 

 التجهيز

بجدول أعمال مرتبط 
نظام تعزيز التنمية: 

اإلنذار بتفشي اآلفات 
 واالستجابة لها

وضع وتنفيذ قواعد  2018-008 9
ومعايير وتشريعات 

إدارة المخاطر 
المتعلقة بالصحة 

النباتية على المواد 
الخاضعة للوائح 

للمنظمات الوطنية 
  دليللوقاية النباتات، 

مجموعة  ألف، باء 1
 العمل

الدورة الرابعة عشرة 
لهيئة تدابير الصحة 

 (2019)النباتية 

مسودة  -Chris DALE 02السيد 
المخطط قيد 

 التجهيز

 

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

رقم 
 الموضوع

موضوع التنفيذ 
 وتنمية القدرات

األولوية 
عالية  1 )من
 4إلى 

 منخفضة(

الهدف 
االستراتيج

  1ي

 جهاز
 2الصياغة

رئيس لجنة التنفيذ  اإلضافة إلى القائمة
 وتنمية القدرات

 مالحظات 3الحالة

التفتيش  2020-011 10
دورة والتشخيص، 
 تعلم إلكتروني

مجموعة  ألف، جيم 1
 العمل

 ةئيهل ةرشع ةسماخلا ةرودلا
 ةيتابنلا ةحصلا ريبادت

(2021) 

 Thorwaldالسيد 
GEUZE 

أضيف  -01
الموضوع إلى 
 قائمة المواضيع

مشروع اقترحت كجزء 
تيسير التجارة في 
السوق المشتركة 

لشرق أفريقيا والجنوب 
 األفريقي

تفتيش الشحنات  2018-038 11
للتحقق من وجود 

 Xylella بكتيريا 

fastidiosa  عند نقاط
 دليلالدخول، 

الدورة الرابعة عشرة  لم تحدد بعد ألف 1
لهيئة تدابير الصحة 

 (2019)النباتية 

السيد أحمد عبد 
 المطلب

أضيف  -01
الموضوع إلى 
 قائمة المواضيع

بجدول أعمال مرتبط 
تعزيز نظام التنمية: 

اإلنذار بتفشي اآلفات 
 واالستجابة لها

تدريب موظفي  2017-054 12
الصحة النباتية، 

 منهج تدريبي

اجتماع لجنة التنفيذ  بعدلم تحدد  ألف 1
وتنمية القدرات 

المنعقد في مايو/أيار 
2018 

 السيد
 Lalith Bandula 

KUMARASINGHE 

الرؤساء 
المساعدون: السيد 

Francisco 

GUTIERREZ ،
 Magdaوالسيدة 

GONZALEZ 

ARROYO والسيد ،
 أحمد عبد المطلب

أضيف  -01
الموضوع إلى 
 قائمة المواضيع

تم ربطه ليكون جزءا  من 
تدريب ميسري تقييم 
قدرات الصحة النباتية 

(2014-008.) 

تعزيز نُظم اإلنذار  2017-051 13
بتفشي اآلفات 

واالستجابة لها، 
 برنامج

 

اجتماع لجنة التنفيذ  لم تحدد بعد ألف 1
وتنمية القدرات 

المنعقد في مايو/أيار 
2018 

 Olgaالسيدة 
LAVRENTJEVA 

أضيف  -01
الموضوع إلى 
 قائمة المواضيع

بجدول أعمال مرتبط 
: تعزيز نظام التنمية

اإلنذار بتفشي اآلفات 
 واالستجابة لها
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رقم 
 الصف

رقم 
 الموضوع

موضوع التنفيذ 
 وتنمية القدرات

األولوية 
عالية  1 )من
 4إلى 

 منخفضة(

الهدف 
االستراتيج

  1ي

 جهاز
 2الصياغة

رئيس لجنة التنفيذ  اإلضافة إلى القائمة
 وتنمية القدرات

 مالحظات 3الحالة

التزامات المراقبة  2020-012 14
دورة واإلبالغ، 
 إلكترونية

مجموعة  ألف 1
 العمل

 ةئيهل ةرشع ةسماخلا ةرودلا
 ةيتابنلا ةحصلا ريبادت

(2021) 

أضيف  -Chris DALE 01السيد 
الموضوع إلى 
 قائمة المواضيع

اقترحت كجزء من 
مشروع تيسير التجارة 

في السوق المشتركة 
لشرق أفريقيا والجنوب 

 األفريقي

مراقبة بكتيريا  2018-037 15
Xylella fastidiosa ،

 دليل

الدورة الرابعة عشرة  لم تحدد بعد ألف 1
لهيئة تدابير الصحة 

 (2019)النباتية 

أضيف  -Chris DALE 01السيد 
الموضوع إلى 
 قائمة المواضيع

بجدول أعمال مرتبط 
تعزيز نظام  التنمية:

اإلنذار بتفشي اآلفات 
 واالستجابة لها

تقييم مخاطر إدخال  2018-036 16
آفات مع البذور، 

  دليل

الدورة الرابعة عشرة  لم تحدد بعد ألف 1
لهيئة تدابير الصحة 

 (2019)النباتية 

 Stephanieالسيدة
BLOEM  

 الرئيس المساعد:

 Thorwaldالسيد
GEUZE  

في انتظار المناقشات  في االنتظار -00
بشأن إعادة تنظيم 

معايير تحليل مخاطر 
 (001-2020)اآلفات 

وضع إجراءات  2018-028 17
أمنية في مجال 
الصحة النباتية، 

 دليل

الدورة الرابعة عشرة  لم تحدد بعد ألف 1
لهيئة تدابير الصحة 

 (2019)النباتية 

في انتظار تنقيح دليل  في االنتظار -Kyu-Ock YIM 00 السيدة
شهادات التصدير ودليل 

 العبور.

مرتبط بموضوع إدارة 
الشحنات المعالجة غير 

 (027-2018)الممتثلة 
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رقم 
 الصف

رقم 
 الموضوع

موضوع التنفيذ 
 وتنمية القدرات

األولوية 
عالية  1 )من
 4إلى 

 منخفضة(

الهدف 
االستراتيج

  1ي

 جهاز
 2الصياغة

رئيس لجنة التنفيذ  اإلضافة إلى القائمة
 وتنمية القدرات

 مالحظات 3الحالة

مراقبة الصحة  2015-015 18
 بوابةالنباتية، 

 

الفريق  ألف  1
المشترك 
بين لجنة 
التنفيذ 
وتنمية 
القدرات 
ولجنة 
 المعايير

اجتماع لجنة التنفيذ 
وتنمية القدرات 

المنعقد في مايو/أيار 
2018 

في انتظار تطوير هذه  في االنتظار -Chris DALE 00السيد
البوابة من جانب 

المنظمة األسترالية 
لوقاية النباتات، وستقدَّم 

 كمورد مساهم به.

مجموعة  ألف 2 حالة اآلفات 2017-048 19
 العمل

اجتماع لجنة التنفيذ 
وتنمية القدرات 

المنعقد في مايو/أيار 
2018 

 Franciscoالسيد
GUTIERREZ 

المنتج قيد  -05
 التجهيز

سيُنشر بعد اعتماد هيئة 
تدابير الصحة النباتية 

، تحديد 8لتنقيح المعيار 
منطقة ما  حالة اآلفات في

(2009-005) 

المناطق الخالية من  2017-044 20
دورة تعلم اآلفات، 

 إلكتروني

مجموعة  ألف 2
  العمل

اجتماع لجنة التنفيذ 
وتنمية القدرات 

المنعقد في مايو/أيار 
2018 

 Dominiqueالسيد
PELLETIER  

 

أضيف  -01
الموضوع إلى 
 قائمة المواضيع

 

ترخيص الكيانات  2018-040 21
لتنفيذ إجراءات 
الصحة النباتية، 

 دليل

الدورة الرابعة عشرة  لم تحدد بعد جيم 2
لهيئة تدابير الصحة 

 (2019)النباتية 

 Dominiqueالسيد
PELLETIER  

 

في انتظار قرار هيئة  في االنتظار -00
تدابير الصحة النباتية 
بشأن مشروع المعيار 
الدولي لتدابير الصحة 

النباتية المتعلق 
بالمتطلبات المفروضة 
على المنظمات الوطنية 
لوقاية النباتات في حالة 
ترخيص لكيانات لتنفيذ 
إجراءات للصحة النباتية 

(2018-027) 
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رقم 
 الصف

رقم 
 الموضوع

موضوع التنفيذ 
 وتنمية القدرات

األولوية 
عالية  1 )من
 4إلى 

 منخفضة(

الهدف 
االستراتيج

  1ي

 جهاز
 2الصياغة

رئيس لجنة التنفيذ  اإلضافة إلى القائمة
 وتنمية القدرات

 مالحظات 3الحالة

إدارة النباتات  2018-017 22
والمنتجات النباتية 
التي يحملها الركاب 

مواد الداخلون، 
 للتوعية

مجموعة  جيم 2
 العمل

الدورة الرابعة عشرة 
لهيئة تدابير الصحة 

 (2019)النباتية 

 Faith السيدة
NDUNGE 

في انتظار قيام اللجنة  في االنتظار -00
التوجيهية الدولية للسنة 
الدولية للصحة النباتية 
بوضع المواد المرتبطة 
بالركاب الداخلين كجزء 
من خطة عمل التوعية 

 للمسافرين

إدارة الشحنات  2018-027 23
المعالجة غير 

 دليلالممتثلة، 

الدورة الرابعة عشرة  لم تحدد بعد جيم 2
لهيئة تدابير الصحة 

 (2019)النباتية 

في انتظار تنقيح دليل  في االنتظار -00 حدد بعديلم 
التصدير ودليل شهادات 

 التحقق من الواردات.

مرتبط بوضع إجراءات 
أمنية في مجال الصحة 

 (028-2018)النباتية 

التفتيش القائم على  2018-022 24
المخاطر للشحنات 

  دليل، المستوردة

 ةئيهل ةرشع ةسماخلا ةرودلا لم تحدد بعد ألف 2
 ةيتابنلا ةحصلا ريبادت

(2021) 

 Stephanieالسيدة
BLOEM 

   في االنتظار -00

تدريب ميسري تقييم  2014-008 25
قدرات الصحة 

مواد النباتية، 
 تدريبية

اجتماع لجنة التنفيذ  لم تحدد بعد جيم 3
وتنمية القدرات 

المنعقد في مايو/أيار 
2018 

 Magdaالسيدة: 
GONZALEZ 

ARROYO 

أضيف  -01
الموضوع إلى 
 قائمة المواضيع

مرتبط بمنهج تدريب 
موظفي الصحة النباتية 

الذي يمكن ( 2017-054)
استخدامه كجزء أول 

 لهذا التدريب.

أداة تقييم قدرات  2017-052 26
الصحة النباتية، 

 تحديث

اجتماع لجنة التنفيذ  لم تحدد بعد جيم 3
وتنمية القدرات 

المنعقد في مايو/أيار 
2018 

 Magdaالسيدة 
GONZALEZ 

ARROYO 

أضيف  -01
الموضوع إلى 
 قائمة المواضيع
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رقم 
 الصف

رقم 
 الموضوع

موضوع التنفيذ 
 وتنمية القدرات

األولوية 
عالية  1 )من
 4إلى 

 منخفضة(

الهدف 
االستراتيج

  1ي

 جهاز
 2الصياغة

رئيس لجنة التنفيذ  اإلضافة إلى القائمة
 وتنمية القدرات

 مالحظات 3الحالة

تسوية النزاعات، " 1999-005 27
 تنقيح اإلجراءات"

المجموعة  جيم 3
الفرعية 
التابعة 
للجنة 
التنفيذ 
وتنمية 
 القدرات

اجتماع لجنة التنفيذ 
وتنمية القدرات 

المنعقد في مايو/أيار 
2018 

 Stephanieالسيدة
BLOEM 

في انتظار نهاية السنة  في االنتظار -00
 الدولية للصحة النباتية 

إدارة مخاطر  2017-047 28
 دليلاآلفات، 

مجموعة  ألف 3
 العمل

اجتماع لجنة التنفيذ 
وتنمية القدرات 

مايو/أيار  المنعقد في
2018 

 Álvaroالسيد
SEPÚLVEDA 

LUQUE 

في انتظار وضع مشروع  في االنتظار -00
المعيار الدولي لتدابير 
الصحة النباتية بشأن 
إدارة مخاطر اآلفات 

 (.001-2014)الحجرية 

تصميم مختبرات  2018-013 29
مواد الحجر النباتي، 

 مرجعية

الدورة الرابعة عشرة  لم تحدد بعد ألف 4
لهيئة تدابير الصحة 

 (2019)النباتية 

 السيد
 Lalith Bandula 

KUMARASINGHE 

في انتظار تنقيح دليل  في االنتظار -00
تقديم خدمات تشخيص 

 الصحة النباتية.

بجدول أعمال مرتبط 
البند المتعلق  التنمية:

بشبكة مختبرات 
 التشخيص.
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رقم 
 الصف

رقم 
 الموضوع

موضوع التنفيذ 
 وتنمية القدرات

األولوية 
عالية  1 )من
 4إلى 

 منخفضة(

الهدف 
االستراتيج

  1ي

 جهاز
 2الصياغة

رئيس لجنة التنفيذ  اإلضافة إلى القائمة
 وتنمية القدرات

 مالحظات 3الحالة

تشخيص اآلفات،  2016-015 30
 يحدد الحفًا

 

اجتماع لجنة التنفيذ  لم تحدد بعد ألف 4
وتنمية القدرات 

مايو/أيار  المنعقد في
2018 

  السيد
 Lalith Bandula 

KUMARASINGHE 
 

في انتظار االنتهاء من  في االنتظار -00
دارسة نظام استعراض 

بشأن  ودعم التنفيذ
منفعة بروتوكوالت 

التشخيص في االتفاقية 
 الدولية لوقاية النباتات

نظام استعراض ودعم )
؛ 014-2019: التنفيذ

 (1األولوية 

 بجدول أعمالمرتبط 
البند المتعلق  التنمية:

بشبكة مختبرات 
 التشخيص.

 


