
February 2022  CPM 2022/20  
 

   

  

A 

 

 النباتية الصحة تدابري هيئة
 الدورة السادسة عشرة

 2022أبريل/ نيسان  21و 7و 5اجتماع افرتاضي، 

 2021األنشطة لعام  -يف جمال الصحة النباتية  لقدراتاعمليات تقييم 

 من جدول األعمال 4-11البند 

 إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتمن 
   

 معلومات أساسية - أوالً 

يف جمال الصحة النباتية عملية تقودها املنظمة القطرية لوقاية النبااتت املعنية بدعم من أمانة  تقييم القدراتإّن  -1
هذه  تسيريب، ويقوم يف معظم احلاالت ميّسر معتمد لتقييم القدرات (االتفاقية الدولية) االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

ويشمل تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية مراحل وخطوات متعددة تنطوي على جمموعة واسعة من املنافع  العملية.
سبل معاجلة أي من الثغرات لتساعد البلدان على تقييم قدراهتا الوطنية املتعلقة ابلصحة النباتية، لتضع بعد ذلك خطة  اليت

ارًسا حقه مملعملية تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية،  ه العملية على ضمان متّلك البلدوتساعد هذ اليت مت حتديدها.
عن طريق إشراك موظفي املنظمة القطرية لوقاية النبااتت، فضًال عن أصحاب املصلحة، يف بناء مسؤولية مشرتكة السيادي، 

ويضمن تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية توافق اآلراء بني مجيع األطراف املعنية  الوطين للصحة النباتية. لنظامهم
الوطنية  ألنظمةاوضع االسرتاتيجية الوطنية لتنمية القدرات يف جمال الصحة النباتية اليت قد تشمل أيًضا تنقيح القوانني أو  يف

 املتعلقة ابلصحة النباتية.

 ةمثلة احلديثة على ذلك نيكاراغوا اليت متّكنت بعد إكمال عملية تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتيومن األ -2
من مجيع لنطاق اأقل من ثالثة أشهر، بفضل الدعم الواسع يف غضون ، من حتديث قانو�ا اخلاص ابلصحة النباتية لديها

حة النباتية، تقييم القدرات يف جمال الصاستفادت نيكاراغوا من عملية تنقيح القوانني عن طريق  أن وبعد أصحاب املصلحة.
 قامت أيًضا بتنقيح قوانينها املتعلقة بصحة احليوان وسالمة األغذية.
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كّل من ي حالًيا، يف  جتر أ�ا وخالل العامني املاضيني، ُأجريت عمليات تقييم للقدرات يف جمال الصحة النباتية أو  -3
تواصل ل، وترينيداد وتوابغو، وسري النكا، وسرياليون، و جزر البهاما، ودومينيكا، وفيجي، ومنغوليا، وسانت لوسيا، ونيبا

 هذا التقييم.أمانة االتفاقية الدولية تلقي الطلبات من البلدان اليت ترغب يف إجراء 

بلًدا، ما أسفر عن وضع  80وعلى مدى السنوات العشرين املاضية، أجريت عمليات التقييم هذه يف أكثر من  -4
ث األطر وطنية لتنمية القدرات يف جمال الصحة النباتية وتنفيذها، غالًبا ما مشلت حتديهذه البلدان السرتاتيجيات العديد من 

اة اخلصوصيات ملراعيه الكفاية فوتبّني هذه التغطية اجلغرافية الواسعة النطاق أن هذه األداة مرنة مبا  القانونية وحتسينها.
  الوطنية واإلقليمية، سواء أكانت قانونية أم فنية.

تفاقية الدولية إدارة عمليات التقييم هذه، مبا يشمل وحداهتا، وأداة تكنولوجيا املعلومات املستخدمة وتتوىل أمانة اال -5
وتتوّىل أمانة االتفاقية الدولية إدارة العمليات والسياسات املتعلقة بعمليات تقييم القدرات  إلجرائها والبيا�ت اليت توّلدها.

يذ وتنمية لتنفيذ وتنمية القدرات (اللجنة)، مع إسهامات حمددة من فريق جلنة التنفيف جمال الصحة النباتية، بتوجيه من جلنة ا
إنشاء  ومت القدرات املعين بتقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية (فريق اللجنة املعين بتقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية).

  ذلك خبرييفوهو يتألف من أربعة خرباء، مبا  2019يف عام  اللجنة املعين بتقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية فريق
وميكن االطالع على قائمة اخلرباء ومجيع تقارير االجتماعات على البوابة الدولية للصحة  جلنة التنفيذ وتنمية القدرات. من

 .1النباتية

 تية للفرتة الصحة النبا ، وافقت جلنة تنمية القدرات على اسرتاتيجية تقييم القدرات يف جمال2019ويف عام  -6
جمال  القدرات يفومنذ ذلك احلني، عمل فريق اللجنة املعين بتقييم  بت األنشطة حبسب األولو�ت.رتّ  اليت 2020-20302

  قدر املستطاع. ةاالسرتاتيجيلنهوض ابألنشطة اليت حددهتا الصحة النباتية من أجل ا

ًال من مرفق وضع املعايري وتنمية التجارة بعنوان مشروًعا مموّ  ،2018-2014ذت أمانة االتفاقية الدولية يف الفرتة ونفّ  -7
 القانونينيهبدف تعزيز قدرات اخلرباء  STDF/PG/401(3"تدريب ميّسري عملية تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية" (

ييم قدرات الصحة النباتية، اتية ابستخدام تقتقييم قدرات البلدان القانونية ويف جمال الصحة النبويف جمال الصحة النباتية على 
 .  التقييم هذه اتما أاتح تدريب جمموعة من اخلرباء يف جمال الصحة النباتية لتيسري عملي

، Lois RANSOM، خضع مشروع مرفق وضع املعايري وتنمية التجارة لتقييم الحق أجرته السيدة 2020ويف عام  -8
وأجريت دراسة نظرية مشلت مقابالت شبه منّظمة واستبيا�ت ابلربيد  رفق.مقّيمة مستقلة تعاقدت معها أمانة املوهي 

 اإللكرتوين، مت من خالهلا مجع معلومات عن املشروع ونواجته من أشخاص رئيسيني شاركوا فيه وغريهم من ذوي املصلحة.

أّن ختطيط املشاريع وتنفيذها ونواجتها مبتكرة وخمطط هلا بشكل  4النتائج الرئيسية الواردة يف تقرير التقييم من خاللتضح او 
وخلصت الدراسة أيًضا  جدوى تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية وقدم اقرتاحات عامة.هذا التقييم أيًضا  ناولتو  جّيد.

                                                      
activities/capacity-http://www.ippc.int/en/core-الصفحة اإللكرتونية اخلاصة بفريق اللجنة املعين بتقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية  1 

development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ic-team-pce/  
: 2030-2020اتيجية تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية للفرتة اسرت 2  

https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2022/02/PCE_Strategy_2019-05.pdf 
ملرفق وضع املعايري وتنمية التجارة بعنوان "تدريب ميّسري عملية تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية"،  401الصفحة اإللكرتونية اخلاصة ابملشروع  3 

  http://www.standardsfacility.org/PG-401وتقرير التقييم والعرض الالحقني ذات الصلة: 
ملرفق وضع املعايري وتنمية التجارة:   401التقييم الالحق للمشروع  4

http://www.standardsfacility.org/sites/default/files/STDF_PG_401_Evaluation_Report.pdf  

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ic-team-pce/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ic-team-pce/
https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2022/02/PCE_Strategy_2019-05.pdf
http://www.standardsfacility.org/PG-401
http://www.standardsfacility.org/sites/default/files/STDF_PG_401_Evaluation_Report.pdf
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باتية، ابعتباره أداة جمال الصحة النتقييم القدرات يف تعرتف وتدعم على حنو واسع النطاق أوساط االتفاقية الدولية أّن إىل 
  لإلدارة، وإىل افتقار تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية إىل املوارد وحاجته إىل التكّيف.

يّسري تقييم نح الشهادات ملموأعّد فريق اللجنة املعين بتقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية، مشروًعا لتوثيق سبل  -9
يف عملية  ملمثلي املنظمات الدولية واجلهات املاحنة املشاركني اتفاق السرية ام بصياغةقة النباتية، و القدرات يف جمال الصح

  تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية بصفة مراقبني.

قدرات ملية تقييم اللتحسني ع اإلضافية التاليةه على اجلوانب عملتقّدًما يف فريق اللجنة  حيرزوعالوًة على ذلك،  -10
 :لصحة النباتيةيف جمال ا

درات يف جمال والعملية اخلاصة بتقييم الق األداة واملنصةاالعتبارات املتعلقة إبجراء دراسات نظرية من أجل حتسني  •
 ودورات تدريبية يف املستقبل. اتالصحة النباتية، وإجراء

أحدث  رازبها إلحتديث هبدف 2030-2020استعراض اسرتاتيجية تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية للفرتة  •
 التطورات.

االعتبارات حلوكمة أكثر مالئمة من أجل تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية ومنح الشهادات مليّسري عمليات  •
 التقييم هذه.

 إجراءات منح الشهادات مليسِّري تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية - اثنًيا

يف تدريب  2030-2020تتمثل إحدى النتائج الرئيسية السرتاتيجية تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية للفرتة  -11
واعتماد شبكة متينة من اخلرباء يف جمال الصحة النباتية لكي يتمكنوا من إجراء عمليات تقييم القدرات يف جمال الصحة 

  النباتية.

 قدرات يف جمال الصحة النباتية إجراًء بشأن سبل منح الشهادات مليّسريووضع فريق اللجنة املعين بتقييم ال -12
القدرات يف جمال الصحة النباتية، وقد ُعرض هذا اإلجراء على جلنة تنمية القدرات، ووافقت عليه خالل اجتماعها  تقييم

 .5، وهو متاح على البوابة الدولية للصحة النباتية2021نوفمرب/ تشرين الثاين  يف

  ن هذا اإلجراء:ويتضم -13

يم القدرات تقيلخمتلف املصطلحات املستخدمة مثل "ميّسر متدّرب حتدد ، معلومات عن الغرض من هذا اإلجراء •
القدرات تمد لتقييم "ميسِّر معصحة النباتية" وتقييم القدرات يف جمال الل ق وطين"منسّ يف جمال الصحة النباتية" و
 يف جمال الصحة النباتية".

ركة لتقييم امليّسر املتدّرب لتقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية، مت اقتباسه من االستمارة اليت وضعتها ش امنوذجً و  •
تخدامه سالهذا النموذج  ملرفق وضع املعايري وتنمية التجارة، وقد مت تكييف 401متخصصة يف إطار املشروع 

  احلايل.

                                                      
activities/capacity-https://www.ippc.int/en/core-تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية:  يإجراء منح شهادة مليسِّر 5  

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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ال الصحة تقييم القدرات يف جملة ليعمل كميّسر متدّرب اختصاصات مستشار دويل يف جمال الصحة النباتيو  •
 النباتية، مع مؤشرات أداء رئيسية، على النحو املعمول به حالًيا.

وتبّني أّن هذا اإلجراء يتماشى على حنو اتم مع التوصية الواردة يف التقييم الالحق ملشروع مرفق وضع املعايري وتنمية  -14
يف جمال إلقامة شراكات  ةالوساطمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت أن تضطلع بدور اليت تفيد أبنه "ينبغي ألو  التجارة

تدريب بني اخلرباء الفنيني يف أوساط االتفاقية الدولية ومنظمات تدريب اخلرباء من أجل إاتحة التدريب على املهارات ال
 التيسري، يف سياق االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت".عملية املتخصصة، مثل 

تنفيذ أيًضا على توفري التوجيهات ملعاجلة موضوع مدرج يف قائمة مواضيع ال فريق اللجنةوابإلضافة إىل ذلك، يعمل  -15
، ابلتنسيق مع 1)، مع إسناد األولوية 042-2017التدريب مليّسري تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية ( وتنمية القدرات:

 أيًضا. 1)، مع إسناد األولوية 054-2017تدريب موظفي الصحة النباتية (موضوع آخر مدرج على القائمة نفسها، 

املنظمات الدولية واجلهات املاحنة املشاركني يف عملية تقييم القدرات  مثليمب اخلاص السرية اتفاق - اثلثًا
 جمال الصحة النباتية بصفة مراقبني يف

اية كاملة النباتية يف املاضي من قبل خرباء مل يكونوا على در مت تنفيذ عمليات لتقييم القدرات يف جمال الصحة  -16
وهلذا السبب، تكون  بدقة، وتيسري العملية، ما أدى إىل نتائج سيئة ونواتج حمدودة.هذه عمليات التقييم بكيفية إجراء 
 مسعةاحلفاظ على  يفويساعد هذا أيًضا  ة.البلد سريّ الصحة النباتية والبيا�ت الواردة من لقدرات يف جمال اوحدات تقييم 

جراء عمليات التقييم إعند عمليات تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية، حيث ال جيوز اللجوء إال للميّسرين املعتمدين 
 هذه.  

املاحنة)  املنظمات الدولية أو اجلهات كممثليويف بعض احلاالت، ميكن للبلد أن يقرر دعوة مراقبني خارجيني ( -17
وجتنّـًبا لإلفصاح غري املرّخص به عن املعلومات، قام مكتب الشؤون القانونية يف منظمة األغذية والزراعة  لية.للمشاركة يف العم

 ،م القدرات يف جمال الصحة النباتيةتقييالدورة التدريبية مليّسري  شاركوا يفبصياغة تعّهد ابلتزام السرية جلميع املتدرّبني الذين 
املعايري وتنمية التجارة بعنوان "تدريب ميّسري عملية تقييم القدرات يف جمال الصحة  ملرفق وضع 401يف إطار املشروع 
  .2015النباتية" يف عام 

الصحة  يف عملية تقييم القدرات يف جمال ،البلدان مؤخرًا مشاركة مراقبني، مثل اجلهات املاحنة عدد منوقد طلب  -18
قائم الذي يف جمال الصحة النباتية أنّه جيوز حتديث اتفاق السرية الورأى فريق اللجنة املعين بتقييم القدرات  .لديهم النباتية

ولذلك، فإّن اتفاق السرية هذا موّجه إىل ممثلي املنظمات الدولية  االقتضاء. ندعوضعته املنظمة يف األصل واستخدامه 
ة هذا، مث وافقت عليه يح اتفاق السريوقام فريق اللجنة املعين بتقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية بتنق واجلهات املاحنة.

 .6، وهو متاح على البوابة الدولية للصحة النباتية2021نوفمرب/تشرين الثاين  اللجنة يف

                                                      
https://www.ippc.int/en/core-لية املشاركني يف عملية تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية خلاص ابملراقبني من املنظمات الدو ااتفاق السرية  6 
 evaluation/-capacity-development/phytosanitary-activities/capacity 

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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قييم من أجل حتسني األداة واملنصة والعملية اخلاصة بت للواثئقاالعتبارات املتعلقة إبجراء دراسة  - رابًعا
 القدرات يف جمال الصحة النباتية

من املوارد غري املخصصة  دوالر أمريكي 000 110ص املكتب مبلًغا بقيمة ، خصّ 2021يف يونيو/حزيران  -19
 ال الصحة النباتية.القدرات يف جمحساب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية الدولية من أجل حتسني عملية تقييم  يف

عمليات التقييم باتية توصي بز�دة موثوقية الربجميات واملنصة اخلاصة باسرتاتيجية تقييم القدرات يف جمال الصحة الن ومبا أنّ 
 الدولية وافقت اللجنة على ضرورة أن تشرع أمانة االتفاقيةقد هذه، جيري بذل جهود لتحديد أفضل السبل للقيام بذلك، و 

هدف، وال سيما مهور املستتقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية، من شأ�ا حتليل احتياجات اجل دراسة نظرية عن يف
وعلى حنو ما وافقت عليه جمموعة التخطيط االسرتاتيجي، ستساعد  املنظمات القطرية لوقاية النبااتت يف البلدان النامية.

ومرونًة  فاءةً عملية تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية أكثر كالوصول إىل الفرص الكفيلة جبعل  على حتديدهذه الدراسة 
ومن شأن هذه الدراسة أيًضا أن تضمن التخفيف  .هلذه العمليةمن خالل استكشاف إمكانية وضع نسخة مبّسطة  وسهولةً 

 من التضارب احملتمل يف املصاحل عند االضطالع بعملية تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية.

 2030-2020االسرتاتيجية احملّدثة لتقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية للفرتة  - خامًسا

ملرفق وضع املعايري وتنمية التجارة بعنوان "تدريب ميّسري عملية تقييم  401يتضّمن التقييم الالحق للمشروع  -20
هذه التوصيات  إبراز من باتية، وال بدّ القدرات يف جمال الصحة النباتية"، توصيات لتحسني تقييم القدرات يف جمال الصحة الن

جمال  ات يفوأحاط فريق اللجنة املعين بتقييم القدر  .2030-2020يف اسرتاتيجية تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية للفرتة 
اإلشارة ت ولكن، متّ  ذلك. واقرتح حتديث االسرتاتيجية بناًء على ابلعديد من هذه التوصياتالصحة النباتية علًما 

النتائج اليت خلصت إليها الدراسة النظرية بشأن تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية قد حتدد جماالت أخرى  أنّ  إىل
  .لواثئقاراسة دللتحسني، وأوصت جلنة التنفيذ وتنمية القدرات بتأجيل حتديث االسرتاتيجية إىل حني توافر نتائج 

 لتقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية رة أكثر مالءمةً وكمة وإداحلاالعتبارات  - سادًسا

عمل  ائجتون ،ملرفق وضع املعايري وتنمية التجارة 401بعد النظر يف التوصيات املنبثقة عن التقييم الالحق للمشروع  -21
فريق اللجنة املعين بتقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية، �قشت اللجنة كيفية وضع إطار مالئم ومستدام ألنشطة تقييم 

جمال  ة يف ترقية فريق اللجنة املعين بتقييم القدرات يفات امللموستوصيال وتتمثل إحدى القدرات يف جمال الصحة النباتية.
  بح جمموعة فرعية للجنة معنية بتقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية.الصحة النباتية ليص

مسًيا أكرب حتت طابًعا ر  من خالل إنشاء هذه اجملموعة تكتسي إدارة تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتيةوسوف  -22
 إشراف جلنة التنفيذ وتنمية القدرات، كما ينبغي االرتقاء مبكانة عمليات التقييم هذه.  

ل تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية إحدى العمليات األساسية اليت تستخدمها أوساط االتفاقية الدولية ويشكّ  -23
طراف األقبل وحتظى هذه العملية بتقدير كبري من  للمساعدة على حتسني القدرات يف جمال الصحة النباتية يف البلدان النامية.

هذه احلالة، ال تتوافر  وإزاء ا ملنح التمويل.مسبقً ا إجراء التقييم بوصفه شرطً  احنة علىاملاملتعاقدة، وكثريًا ما تصّر اجلهات 
وتشري إحدى التوصيات املنبثقة  حالًيا سوى أموال من خارج امليزانية إلدارة تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية وحتسينه.

ب لتجارة إىل أنّه "ينبغي هليئة تدابري الصحة النباتية أن تطلملرفق وضع املعايري وتنمية ا 401عن تقرير تقييم املشروع 
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املكتب، مبساعدة من جمموعة التخطيط االسرتاتيجي، أن يعمل مع جلنة التنفيذ وتنمية القدرات وأن يوجِّه موارد كافية  إىل
ملية أساسية". ية بوصفها عمباشرة من ميزانية الرب�مج العادي للحفاظ على أداة تقييم القدرات يف جمال الصحة النبات

درات يف جمال للمساعدة يف ضمان مستقبل مستدام لعملية تقييم القأخذه يف احلسبان اعتبار إضايف يتعني على اهليئة  وهو
 الصحة النباتية.

 وإّن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعّوة إىل القيام مبا يلي: -24

إبجراءات منح الشهادات مليّسري تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية اليت اتفقت عليها  اإلحاطة علًما )1(
 جلنة التنفيذ وتنمية القدرات.

أبنّه سيجري العمل على إعداد دورة تدريبية مليّسري تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية  واإلحاطة علًما )2(
)2017-052.( 

تقييم  يةات املاحنة املشاركني يف عملاملنظمات الدولية واجله مثليمباخلاص السرية  ابتفاق واإلحاطة علًما )3(
 القدرات يف جمال الصحة النباتية بصفة مراقبني.

أبنه سيجري تنفيذ دراسة نظرية عن تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية للمساعدة  واإلحاطة علًما )4(
صة، والعملية، ، واملنالوحداتل الصحة النباتية (حتديد سبل لتحسني عملية تقييم القدرات يف جما على

 .وإمكانية الوصول، والنسخة املبّسطة)
نباتية بعض األنشطة احملددة يف اسرتاتيجية تقييم القدرات يف جمال الصحة ال ه قد مت تنفيذأبنّ  اإلحاطة علًماو  )5(

ة لتحسني الدراسة النظريوأبنه سيجري حتديث هذه االسرتاتيجية بعد استكمال نتائج  2030-2020للفرتة 
 تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية.

ا ومعنية بتقييم هل فرعية اتبعةأبن جلنة التنفيذ وتنمية القدرات تبحث يف إنشاء جمموعة  اإلحاطة علًماو  )6(
 القدرات يف جمال الصحة النباتية لتحّل مكان الفريق احلايل.

على أن تكون إدارة تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية جزًءا ال يتجزأ من أنشطة أمانة االتفاقية  املوافقةو  )7(
الدولية لوقاية النبااتت، وأنه ينبغي النظر يف ختصيص أموال من الربامج العادي إلدارة عمليات تقييم القدرات 

 يف جمال الصحة النباتية وحتسينها.
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