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 النباتية الصحة تدابري هيئة
 السادسة عشرة ةالدور 

 2022أبريل/نيسان  21و 7و 5االفرتاضي، االجتماع 

 تقرير جلنة التنفيذ وتنمية القدرات

 من جدول األعمال 1-11البند 

 الدولية لوقاية النبااتتالتفاقية من إعداد أمانة ا
 

 مقدمة -أوًال 
دعم هو األنشــــطة الغرض من هذه . و 2021ألنشــــطة جلنة التنفيذ وتنمية القدرات لعام  ايوّفر هذا التقرير ملخصــــً  -1

تنفيذ االتفاقية، واملعايري والتوصــــــــــيات الصــــــــــادرة عن هيئة تدابري الصــــــــــحة النباتية من جانب األطراف املتعاقدة، عرب تعزيز 
قدراهتا يف جمال الصــــــــــحة النباتية. كما ترد حملة عامة عن عمل جلنة التنفيذ وتنمية القدرات، وتوّفر أقســــــــــاٌم حمددة املزيد من 

يف واثئق منفصــــــلة للهيئة بشــــــأن نظام  التفاصــــــيل عن بعض األنشــــــطة الرئيســــــية اليت جتريها اللجنة. وترد معلومات إضــــــافية
القدرات يف جمال الصـــحة النباتية، وفريق املهام املعين ابحلاو�ت البحريّة، والتزامات تقدمي ، وتقييم االســـتعراض ودعم التنفيذ

 .إدارهتاملشاريع اليت تتوىل األمانة عن ا، ويف اللمحة العامة التقارير الوطنية

الصــحة النباتية  رباء يف عمل جلنة التنفيذ وتنمية القدرات، وتوّد اللجنة دعوة هيئة تدابريالعديد من اخلوقد ســاهم  -2
يف أو مواد تدريبية  أدّلةالذين شـــــــاركوا يف إعداد  أولئكاخلرباء الذين ختّلوا عن أدوارهم هذا العام، و  التوجه ابلشـــــــكر إىلإىل 
 . وترد قائمة أبمساء هؤالء اخلرباء يف امللّخص أد�ه.2021عام 

اللجنة، مثّ أنشـــــطة اجملموعات الفرعية للجنة ُوضـــــعت هذه الوثيقة بطريقة تعرض ألبرز النقاط يف اجتماعات قد و  -3
 والفرق التابعة هلا.

 وهبدف اإلحاطة، يرد يف �اية هذه الوثيقة ملّخص للقرارات املطلوب من هيئة تدابري الصحة النباتية اختاذها. -4
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 2021اجتماعات جلنة التنفيذ وتنمية القدرات لعام  -ااثنيً 
(مبا يف ذلك االجتماع االفرتاضـــــي  2021يف عام  مثانية اجتماعات افرتاضـــــيةعقدت جلنة التنفيذ وتنمية القدرات  -5

 السابع عشر للجنة الذي انعقد على مدى أربعة أ�م يف نوفمرب/تشرين الثاين).

لتنفيذ وتنمية القدرات من اب اخلاصـة واضـيعاملالواردة على قائمة وواصـلت اللجنة عملها على املواضـيع ذات األولوية  -6
تقّدم يف عدد من األدلّة واملواد التدريبية. إضــــــــافًة إىل ذلك، أشــــــــرفت اللجنة على عمل اجملموعات الفرعية والفرق  أجل إحراز

 لتنفيذ وتنمية القدرات.اخلاصة اب شاريعاملالتابعة هلا، وقّدمت التوجيهات بشأن األنشطة اليت جرى تنفيذها من خالل 

جرت (االجتماع االفرتاضـــــــــي العاشـــــــــر للجنة) يف يناير/كانون الثاين و  2021وُعقد االجتماع األول للجنة عام  -7
تصميم اليت أجرهتا وحدة تيسري التنفيذ. وهتدف هذه الدراسة إىل النظر ال التفكري يف نتائج الدراسة بشأن خالله مناقشة

ســــتناد إىل توقعات مجهور� املســــتهدف األدلة واملواد التدريبية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ابال يف كيفية حتســــني إجناز
 يف العامل االفرتاضي اجلديد.

االجتماع احلادي عشـــــر للجنة يف فرباير/شـــــباط للمصـــــادقة على خطة عمل فريق املهام  أن ينعقدوكان من املقّرر  -8
عن أنشــــــــــــطة مشــــــــــــروع مرفق املعايري وتنمية التجارة: ما بعد  علوماتوُقّدمت آخر امل. 2021لعام  املعين ابحلاو�ت البحريّة

متاحة االمتثال، وأشــــارت اللجنة إىل أن أدوات ما بعد االمتثال لن توضــــع بوصــــفها أدوات إلكرتونية تفاعلية، بل ســــتكون 
رمسية عن ذلك بشـــــــــكل ملفات إكســـــــــل وتعليمات منشـــــــــورة على البوابة الدولية للصـــــــــحة النباتية جبميع اللغات ال اعوضـــــــــً 

، واستعرضت 2020عام يف ابألنشطة املتصلة ابلتجارة اإللكرتونية املنجزة  اللمنظمة. إضافًة إىل ذلك، أحاطت اللجنة علمً 
 وصادقت عليها.  2021خطة العمل اخلاصة ابلتجارة اإللكرتونية لعام 

ار ملناقشة التعديالت املقرتحة وانعقد االجتماع الثاين عشر (االجتماع االفرتاضي الثاين عشر للجنة) يف مارس/آذ -9
وضـــــــــــــــع األدّلة واملواد التدريبية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت بشـــــــــــــــأن التنفيذ وتنمية القدرات. وخالل هذا على عملية 

إىل  2021لتزامات تقدمي التقارير الوطنية وخطة العمل املقرتحة لعام املتصـــــــــــــــلة اباألنشـــــــــــــــطة عن االجتماع، ُقّدم ملّخص 
فرصــــــًة ملناقشــــــة القرارات الرئيســــــية املتصــــــلة ابلتنفيذ وتنمية  ا. وشــــــّكل هذا االجتماع أيضــــــً ماة، وّمتت املصــــــادقة عليهلجنال

، مع الرتكيز على التوجيهات الضـــــرورية )2021( القدرات الصـــــادرة عن الدورة اخلامســـــة عشـــــرة هليئة تدابري الصـــــحة النباتية
 لفريق املهام املعين ابحلاو�ت البحرية.

أّما االجتماع الثالث عشـــــر للجنة التنفيذ وتنمية القدرات (االجتماع االفرتاضـــــي الثالث عشـــــر للجنة) فقد انعقد  -10
عن أنشـــــــــــــــطــة فريق العمــل املعين ابلــدعم والتكــامــل. وخالل هــذا  علومــاتآخر املعلى اللجنــة  طالعيف أبريــل/نيســــــــــــــــان إل

لشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية الذي قّدمه الفريق ملتمثل اب الّ احلعن علومات آخر امل ااالجتماع، �قشت اللجنة أيضً 
املعين إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية. كذلك، ُقّدمت إحاطة بشأن نتائج حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية 

وشــــّكل هذا االجتماع . 2021 الدولية لوقاية النبااتت، وجرت مناقشــــة اخلطط والتحضــــريات حللقات العمل اإلقليمية لعام
يف ما  ا، واختاذ قرار بشأن كيفية املضي قدمً على شبكة اإلنرتنت للجنةاموارد  على صعيدفرصًة للجنة ملناقشة التقدم احملرز 

 مكّو�ت نظام الصحة النباتية.العالقة بشأن صفحات الخيص 

الرابع عشـــــر للجنة التنفيذ وتنمية القدرات (االجتماع االفرتاضـــــي الرابع عشـــــر للجنة) االجتماع  كان اهلدف منو  -11
تنمية القدرات اليت ال تندرج ضــمن نطاق مســؤولية املعلومات حول مشــاريع جلنة التنفيذ و تشــاطر الذي انعقد يف مايو/أ�ر 

أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، مع  هتاإدار املشـــــــــــــــاريع اليت تتوىل  ت حالةجلنة التنفيذ وتنمية القدرات. كما نوقشـــــــــــــــ
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تســــليط الضــــوء على اجلهود اليت بذلتها أمانة االتفاقية لز�دة الشــــفافية بشــــأن أنشــــطة املشــــاريع اليت شــــاركت فيها. وقامت 
، جية والتجارة)(وزارة الشــــــــــــؤون اخلار (أســــــــــــرتاليا  اللجنة بدعوة املراقبني من منظمات دولية ومنظمات وطنية لوقاية النبااتت

االتصال املشرتكة بني أورواب وأفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والياابن، ومنظمة  جلنةو 
وقاية النبااتت يف أمريكا الشمالية، وجمموعة البنك الدويل) إىل تقدمي مشاريعهم ومناقشتها لتعزيز أوجه التآزر. كما اطّلعت 

f.  oxysporum Fusarium آلفــة من النوع االســـــــــــــــتوائي الرابعاللجنــة على آخر التطورات بشــــــــــــــــأن الوضـــــــــــــــع احلــايل ل

sp. cubense .واتفقت على تشكيل فريق اتبع للجنة للمساعدة يف التصدي هلذه املسألة الطارئة ، 

االفرتاضــي اخلامس عشــر للجنة) يف االجتماع اخلامس عشــر للجنة التنفيذ وتنمية القدرات (االجتماع وقد انعقد  -12
بتعديل املعايري احة لتبســـــــــــــيط عملية اســـــــــــــتعراض املوارد املســـــــــــــاهم هبا. وقامت اللجنة تيونيو/حزيران ملناقشـــــــــــــة اخليارات امل

قائمة  االصــحة النباتية املســاهم هبا وصــادقت عليها. وخالل االجتماع، اســتعرضــت اللجنة أيضًــ وارد اخلاصــة مب واإلجراءات
وقامت  كما اســـــــتعرضـــــــت األولو�ت  ع اخلاصـــــــة ابلتنفيذ وتنمية القدرات، واتفقت على املواضـــــــيع املوصـــــــى حبذفهااملواضـــــــي
. وّمت التأكيد على ثالثة مواضــــيع خاصــــة ابلتنفيذ وتنمية القدرات لوضــــع مشــــروع مواصــــفات يُقّدم للمشــــاورة عام بتعديلها

فرصـــة للجنة التنفيذ وتنمية القدرات الســـتعراض  اتماع أيضًـــ من هذا التقرير). وشـــّكل هذا االج 4-3 القســـم انظر( 2021
 التغيريات املقرتحة يف إطار املعايري والتنفيذ.

وخالل االجتماع السادس عشر للجنة التنفيذ وتنمية القدرات (االجتماع االفرتاضي السادس عشر للجنة) الذي  -13
نتائج املشـــــاورات وصـــــادقت على املواصـــــفات التالية لألدلّة انعقد يف ســـــبتمرب/أيلول، �قشـــــت جلنة التنفيذ وتنمية القدرات 

 واملواد التدريبية:

 )؛012-2019التخطيط للطوارئ، دليل ( •
 )؛2020-011(دورة تدريبية إلكرتونية عن عمليات التفتيش  •
 .)2020-012( ةإلكرتوني تدريبيةالتزامات املراقبة واإلبالغ، دورة  •

إضـــــــافًة إىل ذلك، قدّم عضـــــــو اللجنة املمثل للجنة املعايري آخر التطّورات من جانب جلنة املعايري إىل جلنة التنفيذ  -14
يتســــم التعاون بني جلنة املعايري وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات أبمهية قصــــوى، وتعمد اللجنة ابســــتمرار إىل و وتنمية القدرات. 

 اون واالستخدام الفعال للموارد.استكشاف سبل جديدة لتعزيز هذا التع

 .امستدامً  اكما �قشت جلنة التنفيذ وتنمية القدرات كيفية جعل نظام االستعراض ودعم التنفيذ نظامً  -15

وانعقد االجتماع الســـــــابع عشـــــــر للجنة التنفيذ وتنمية القدرات (االجتماع االفرتاضـــــــي الســـــــابع عشـــــــر للجنة) يف  -16
حول عدد من املســـــــــــائل ذات األولوية للجنة التنفيذ وتنمية  مرّكز نقاشنوفمرب/تشـــــــــــرين الثاين على مدى أربعة أ�م إلاتحة 

ح لألدّلة واملواد التدريبية، مع مراعاة التعليقات، ووافق على القدرات، مبا يف ذلك اســـــــــــــتعراض مشـــــــــــــروع املواصـــــــــــــفات املنق
 املواصفات التالية:

 )؛054-2017وظفي الصحة العامة (املنهج التدرييب مل •
دليل وضــــــع إجراءات أمن الصــــــحة النباتية للحفاظ على ســــــالمة الصــــــحة النباتية يف الشــــــحنات املعّدة للتصــــــدير  •

 )؛2018-028(
 ).008-2018والتشريعات إلدارة خماطر الصحة النباتية ( ةاألنظمدليل وضع وتنفيذ  •
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و�قشـــت جلنة التنفيذ وتنمية القدرات نتائج املشـــاورات بشـــأن مشـــروع اختصـــاصـــات اللجنة الفرعية للجنة املعنية  -17
 مراجعة هذه االختصاصات واملصادقة عليها.وجرت، يف ضوء التعليقات الواردة،  ابلتزامات تقدمي التقارير الوطنية

 ميوالفرق التابعة للجنة التنفيذ وتنمية القدرات لتقدفرصـــــــــــة للمجموعات الفرعية  اوشـــــــــــّكل هذا االجتماع أيضـــــــــــً  -18
. إضـــــــــافًة إىل ذلك، 2022، وللطلب إىل اللجنة املصـــــــــادقة على خطة عملها لعام 2021تقاريرها بشـــــــــأن أنشـــــــــطتها لعام 

 واد التنفيذ.مب اخلاصةحول املواضيع  بشأن الواثئق الواردةتوصيات فريق املهام املعين ابملواضيع  ا�قشت اللجنة أيضً 

 1.للصحة النباتيةوتقارير اجتماعات جلنة التنفيذ وتنمية القدرات متاحة على البوابة اإللكرتونية  -19

 مدعوة إىل القيام مبا يلي:إن جلنة التنفيذ وتنمية القدرات و  -20

 . 2021بنتائج اجتماعات جلنة التنفيذ وتنمية القدرات لعام  ااإلحاطة علمً  )1(
 

 أنشطة اجملموعات الفرعية للجنة التنفيذ وتنمية القدرات -ااثلثً 

 اجملموعة الفرعية للجنة التنفيذ وتنمية القدرات املعنية بنظام االستعراض ودعم التنفيذ -ألف

يرمي نظام االستعراض ودعم التنفيذ إىل رصد التحد�ت املتصلة بتنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، واملعايري  -21
 .عمليات املسحهيئة تدابري الصحة النباتية من خالل الدراسات و الدولية لتدابري الصحة النباتية وتوصيات 

ة التنفيذ وتنمية القدرات املعنية بنظام االستعراض ودعم للجنالفرعية ثالثة اجتماعات للمجموعة  عقدوقد جرى  -22
(أبريل/نيســـان ويوليو/متوز وأكتوبر/تشـــرين األول) ملناقشـــة تنفيذ خطة عمل النظام، واســـتعراض حالة  2021عام يف التنفيذ 

 نظام االستعراض ودعم التنفيذ. مطبوعاتاحملرز على صعيد  للنظام والتقدم 1مواضيع األولوية 

 2تقارير هذه االجتماعات على البوابة الدولية للصحة النباتية.االطالع على وميكن  -23

 : 2022األول من عام يف الربع  3ّمت إجناز الدراسات التالية لنظام االستعراض ودعم التنفيذ، وسوف تُنشروقد  -24

 ؛)1 األولوية، 53-2018التحليل املوحد الستقصاءين عامني سابقني لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ( •
املتطلبات املفروضـــة على املنظمات الوطنية لوقاية النبااتت يف حال الرتخيص هليئات لتنفيذ  بشـــأن للواثئقدراســـة  •

 ؛)2، األولوية 2018-55 إجراءات للصحة النباتية
 .)1، األولوية 2018-50( مسح بشأن النجاح يف تنفيذ املناطق اخلالية من اآلفات •

يف الربع  يتّم إجنازمهاالدراســـــتني التاليتني لنظام االســـــتعراض ودعم التنفيذ، ومن املتوقع أن  إجراءجاٍر على  العملو  -25
 :2022األول من عام 

 ؛)1، األولوية 2019-13دراسة عن إعداد التوجيهات بشأن إدارة احلدود القائمة على املخاطر ( •
                                                      

development-development/capacity-activities/capacity-http://www.ippc.int/en/core-تقارير اجتماعات جلنة التنفيذ وتنمية القدرات:  1
committee/ 

http://www.ippc.int/en/core-للمجموعة الفرعية للجنة التنفيذ وتنمية القدرات املعنية بنظام االســــــــــــــتعراض ودعم التنفيذ:  اإللكرتونيةالصــــــــــــــفحة  2
activities/capacity-development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ic-sub-group-for-implementation-and-

review-and-support-system-irss/  
support-and-review-activities/implementation-http://www.ippc.int/en/core-لنظام االســــــــــــــتعراض ودعم التنفيذ:  اإللكرتونيةالصــــــــــــــفحة  3

system/ 

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ic-sub-group-for-implementation-and-review-and-support-system-irss/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ic-sub-group-for-implementation-and-review-and-support-system-irss/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ic-sub-group-for-implementation-and-review-and-support-system-irss/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ic-sub-group-for-implementation-and-review-and-support-system-irss/
http://www.ippc.int/en/core-activities/implementation-review-and-support-system/
http://www.ippc.int/en/core-activities/implementation-review-and-support-system/
http://www.ippc.int/en/core-activities/implementation-review-and-support-system/
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 .)1 ، األولوية2019-14ت (النبااتدراسة عن بروتوكوالت التشخيص يف االتفاقية الدولية لوقاية  •

للجنة التنفيذ وتنمية القدرات املعنية بنظام االســـــــــــــــتعراض ودعم التنفيذ وأمانة االتفاقية الفرعية اجملموعة أجرت و  -26
لتحديد اخليارات املتاحة أمام حتّول نظام االســـــتعراض ودعم التنفيذ إىل  عمليات مســـــحالدولية لوقاية النبااتت مناقشـــــات و 

. وتتوّفر معلومات إضـــــافية يف وثيقة 2022يُنشـــــر يف الربع األول من عام  ســـــوفترد يف التقرير الذي  هينظام مســـــتدام، و 
 من جدول األعمال. 5-11هيئة تدابري الصحة النباتية اليت ُوضعت للبند 

 2021نظام االســــــــــــــتعراض ودعم التنفيذ من مارس/آذار إىل يونيو/حزيران لمواضــــــــــــــيع  القرتاحدعوة  توجيهّمت قد و  -27
النظام من مكتب هيئة تدابري الصــحة النباتية، وجلنة التنفيذ  عمليات مســح خاصــة هبذاالتماس األفكار لدراســات و هبدف 

من ورئيس كل اتت وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت النباوتنمية القدرات، وجلنة املعايري، واملنظمات اإلقليمية لوقاية 
الفرعية للجنة من خالل ممثليهم يف اجملموعة  اقرتاحاهتم(مع إرســـــــــــال نســـــــــــخة إىل األعضـــــــــــاء)، لدعوهتم إىل تقدمي  األجهزة

 التنفيذ وتنمية القدرات املعنية بنظام االستعراض ودعم التنفيذ.

، واتفقت اجملموعة لتجارة اإللكرتونية حبلول املوعد النهائيتتعلق ابراســـــــــــــــة وكانت قد وردت وثيقة واحدة عن د -28
الفرعية للجنة التنفيذ وتنمية القدرات املعنية بنظام االســـــــــــــــتعراض ودعم التنفيذ على توصـــــــــــــــية جلنة التنفيذ وتنمية القدرات 

 4نظام االستعراض ودعم التنفيذ.ب اخلاصة واضيعاملضافة هذه الدراسة إىل قائمة إب

العديد من  وضـــــــع وقد أفضـــــــى العمل والدراســـــــات اليت ُأجريت ضـــــــمن إطار نظام االســـــــتعراض ودعم التنفيذ إىل -29
للجنة التنفيذ وتنمية القدرات املعنية بنظام االســــــتعراض ودعم التنفيذ ابســــــتعراضــــــها الفرعية اليت قامت اجملموعة  املطبوعات

 ووافقت على نشرها.

اليت  5نظام االســـــتعراض ودعم التنفيذعن  الفرعية يف تنظيم الندوة اإللكرتونية إضـــــافًة إىل ذلك، شـــــاركت اجملموعة -30
العمل اجلاري واخلطوات  علومات عنلعرض اإلجنازات الرئيســـــــــــــية وآخر امل 2021ديســـــــــــــمرب/كانون األول  10انعقدت يف 

 املقبلة لالنتقال إىل نظام مستدام لالستعراض ودعم التنفيذ.

ممّول من االحتاد  املوارد اليت وّفرها مشــــــــروعٌ واســــــــطة ام االســــــــتعراض ودعم التنفيذ بوقد ُأجريت معظم أنشــــــــطة نظ -31
االســـــــــــــــتعراض ودعم التنفيذ لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت نظام مشـــــــــــــــروع  ) من2020-2018الثالثة ( رحلةاألورويب: امل

)GCP/GLO/877/EC .( 

 يلي: إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مباو  -32

 .للجنة التنفيذ وتنمية القدرات املعنية بنظام االستعراض ودعم التنفيذأبنشطة اجملموعة الفرعية  ااإلحاطة علمً  )1(

  اجملموعة الفرعية للجنة التنفيذ وتنمية القدرات املعنية بتجنب النزاعات وتسويتها -ابء
التنفيــذ وتنميــة القــدرات املعنيــة بتجنــب النزاعــات  موعــة الفرعيــة للجنــةجمليف ا 6اخلرباءاملوجهــة إىل إثر الــدعوة  -33

غري كاٍف من الرتشـــــيحات. وابلنظر إىل نتائج الدعوة وإىل  ، واليت جرى متديدها مرتني، ُقدم عددٌ 2019لعام  وتســـــويتها

                                                      
 /87720http://www.ippc.int/en/publications/قائمة املواضيع اخلاصة بنظام االستعراض ودعم التنفيذ:  4
review-events/webinars/implementation-http://www.ippc.int/en/news/workshops-الندوة اإللكرتونية لنظام االســــتعراض ودعم التنفيذ:  5

and-support-system-irss-december-2021/  
 settlement-and-avoidance-dispute-on-group-sub-ic-experts-for-http://www.ippc.int/en/calls/call/الدعوة لتقدمي اخلرباء:  6

https://www.ippc.int/en/publications/87720/
https://www.ippc.int/en/news/workshops-events/webinars/implementation-review-and-support-system-irss-december-2021/
https://www.ippc.int/en/news/workshops-events/webinars/implementation-review-and-support-system-irss-december-2021/
https://www.ippc.int/en/news/workshops-events/webinars/implementation-review-and-support-system-irss-december-2021/
https://www.ippc.int/en/calls/call-for-experts-ic-sub-group-on-dispute-avoidance-and-settlement/
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وتنمية  ، عّلقت جلنة التنفيذقيد االســــــــــــــتعراضإجراءات تســــــــــــــوية النزاعات يف االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت كانت أن 
بقرار هيئة تدابري  اوثيقً  اارتباطً  القدرات أنشـــــــــــــــطة هذه اجملموعة الفرعية. غري أن مســـــــــــــــتقبل هذه اجملموعة الفرعية مرتبطٌ 

ابإلشــراف على إجراءات تســوية النزاعات يف  يف ما يتعلق اختصــاصــات اللجنة والئحتها الداخليةبشــأن الصــحة النباتية 
 ت.االتفاقية الدولية لوقاية النباات

بشـــــأن اإلجراءات املنقحة لتســـــوية  CPM 2022/05تدابري الصـــــحة النباتية وترد معلومات إضـــــافية يف وثيقة هيئة  -34
 النزاعات يف االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.

 إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:و  -35

 .ابلوضع احلايل للمجموعة الفرعية للجنة التنفيذ وتنمية القدرات املعنية بتجنب النزاعات وتسويتها ااإلحاطة علمً  )1(

 فريق املهام املعين ابحلاو�ت البحرية بشأناجملموعة الفرعية للجنة التنفيذ وتنمية القدرات  -جيم
واليته انتهت يف �اية  وحيث أن لهة اجتماعات فريق املهام املعين ابحلاو�ت البحرية عشـــــــــــر  عقد، 2021يف عام  -36

، وفور املصادقة عليه سوف 2022يقّدم تقريره النهائي إىل جلنة التنفيذ وتنمية القدرات يف فرباير/شباط فهو س، 2021عام 
رة وســــــــوف يُقّدم ملّخص تقرير فريق املهام وتوصــــــــياته إىل الدو يُنشــــــــر هذا التقرير على البوابة اإللكرتونية للصــــــــحة النباتية. 

من جدول األعمال بشــــــأن فريق املهام املعين  3-11) ضــــــمن البند 2022الســــــادســــــة عشــــــرة هليئة تدابري الصــــــحة النباتية (
 رية.حابحلاو�ت الب

)، ســوف يُطلب إىل 2021الصــحة النباتية (إضــافًة إىل ذلك، وبناًء على طلب الدورة اخلامســة عشــرة هليئة تدابري  -37
ســــــــــــــوف يقوم فريق املهام املعين ابحلاو�ت تركيز معنية ابحلاو�ت البحرية واتبعة للهيئة. و اهليئة النظر يف تشــــــــــــــكيل جمموعة 

البحرية بصــــياغة اختصــــاصــــات جمموعة الرتكيز هذه، وســــوف تســــتعرضــــها جمموعة التخطيط االســــرتاتيجي على أن تُعرض 
 جدول األعمال.  من 6-8-8البند ضمن 

 القيام مبا يلي: إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىلو  -38

 أبنشطة اجملموعة الفرعية للجنة التنفيذ وتنمية القدرات بشأن فريق املهام املعين ابحلاو�ت البحرية. ااإلحاطة علمً  )1(
 

 أنشطة فرق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات -ارابعً 

 فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين ابلتزامات تقدمي التقارير الوطنية -ألف

عقد فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين ابلتزامات تقدمي التقارير الوطنية ســـــــــــتة اجتماعات لتوفري التوجيهات  -39
االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، وتيســـــــــــــــري تنفيذ خطة العمل اخلاصـــــــــــــــة بشـــــــــــــــأن التزامات تقدمي التقارير الوطنية إىل أمانة 

 .2021 ابلتزامات تقدمي التقارير الوطنية لعام

انب جنشـــــــــــــــئت اجملموعة الفرعية للجنة التنفيذ وتنمية القدرات املعنية ابلتزامات تقدمي التقارير الوطنية من أُ وقد  -40
إىل عدم توّفر موارد يف أمانة االتفاقية لألنشــــطة  اجلنة التنفيذ وتنمية القدرات، وّمتت املصــــادقة على اختصــــاصــــاهتا، إمنا نظرً 

تقدمي اخلرباء وتفعيل هذه اجملموعة الفرعية للجنة ل، ّمت أتجيل الدعوة 2022اخلاصـــــــــــــــة ابلتزامات تقدمي التقارير الوطنية عام 
 التنفيذ وتنمية القدرات.



CPM 2022/11 7 

 

من جدول أعمال هيئة  2-11ند ترد معلومات إضــــــــافية عن أنشــــــــطة التزامات تقدمي التقارير الوطنية ضــــــــمن البو  -41
 تدابري الصحة النباتية.

 إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:و  -42

 أبنشطة فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين ابلتزامات تقدمي التقارير الوطنية. ااإلحاطة علمً  )1(

 ابلتجارة اإللكرتونيةفريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين  -ابء

لنبــااتت اخلــاص ابلالتفــاقيــة الــدوليــة لوقــايــة النبــااتت على وضـــــــــــــــع دليــل التجــارة اإللكرتونيــة جــاٍر  إن العمــل -43
. 2022عام يف )، ومن املتوقع أن يُنشـــــــــــــــر الدليل 039-2017منتجات النبااتت وغريها من املواد اخلاضـــــــــــــــعة للوائح (و 

ميع املعايري الدولية جبلربط ل 2021بشأن نظم التجارة اإللكرتونية يف مارس/آذار  7للمكّون اإللكرتونيةالصفحة  وُأطلقت
لتدابري الصــحة النباتية ذات الصــلة، وتوصــيات هيئة تدابري الصــحة النباتية، وأدّلة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت واملوارد 

ية لوقاية لوطن، واالحتاد الربيدي العاملي واملنظمة اماركللج نظمة العامليةاملاملســـــــــــــــاهم هبا يف مكان واحد. وقّدم كّل من 
 8.هبذا الصدد النبااتت يف نيوزيلندا واثئق

 دمع املنظمــة العــامليــة للجمــارك واالحتــاد الربيــدي العــاملي واالحتــا هوعّزز فريق جلنــة التنفيــذ وتنميــة القــدرات تعــاونــ -44
الدويل للبذور يف ما خيّص التجارة اإللكرتونية وخماطر الصــــــــحة النباتية املرتبطة مبســــــــارات الربيد والطرود الربيدية. وتواصــــــــل 

يف جمموعة العمل املعنية ابلتجارة اإللكرتونية للمنظمة العاملية  فاعلأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت املشـــاركة على حنو 
يف جمموعة العمل املعنية ابلتجارة اإللكرتونية، يف  مراقب ةســـــــــــــــامهت أمانة االتفاقية الدولية، بصـــــــــــــــفللجمارك. كذلك، 

  20229.-2021يف الفرتة استعراض إطار معايري املنظمة العاملية للجمارك اخلاص ابلتجارة اإللكرتونية 

 إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:و  -45

 أبنشطة فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين ابلتجارة اإللكرتونية. المً اإلحاطة ع )1(

 فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين إبطار املعايري والتنفيذ -جيم

بعد إقرارها من جانب هيئة تدابري الصـــــــحة  ُنشـــــــرت النســـــــخة األحدث لإلطار على البوابة الدولية للصـــــــحة النباتية -46
ت اجلهات املسؤولة يف جلنة التنفيذ وتنمية القدرات وجلنة املعايري ابستعراض وقام 10.)2021دورهتا اخلامسة عشرة (النباتية يف 

املشــروع املنّقح  ُعرضلضــمان أن يعكس التقدم احلايل على صــعيد األنشــطة يف جمال املعايري والتنفيذ. و  2021عام  يف اإلطار
لى اجتماع جلنة التنفيذ وتنمية القدرات يف يونيو/حزيران، واتفقت جلنة عيف يوليو/متوز، و ز للجنة املعايري لى االجتماع املركّ ع

، 2021املعايري وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات على ضرورة تقدميه إىل جمموعة التخطيط االسرتاتيجي. ويف أكتوبر/تشرين األول 
ية لوقاية النبااتت إعداد وثيقة للدورة السادسة عشرة هليئة تدابري طلبت جمموعة التخطيط االسرتاتيجي من أمانة االتفاقية الدول

                                                      
ـــــــة:  7 system/e-development/phytosanitary-activities/capacity-http://www.ippc.int/en/core-صـــــــــــــــفــحـــــــة مــكــّون الــتــجـــــــارة اإللــكــرتونــي

commerce/  
materials/contributed-training-and-development/guides-activities/capacity-http://www.ippc.int/en/core-املوارد املســــــــــــــــــاهم هبـــــا:  8

resource-list/ 
and-http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-معــــايري املنظمــــة العــــامليــــة للجمــــارك اخلــــاص ابلتجــــارة اإللكرتونيــــة: إطــــار  9

tools/frameworks-of-standards/ecommerce.aspx 
and-standards-for-framework-ippc/implementation-and-activities/standards-http://www.ippc.int/en/core-عايري والتنفيذ: إطار امل 10

implementation/ 

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/phytosanitary-system/e-commerce/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/phytosanitary-system/e-commerce/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/phytosanitary-system/e-commerce/
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/
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/frameworks-of-standards/ecommerce.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/frameworks-of-standards/ecommerce.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/frameworks-of-standards/ecommerce.aspx
http://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and-implementation/ippc-framework-for-standards-and-implementation/
http://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and-implementation/ippc-framework-for-standards-and-implementation/
http://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and-implementation/ippc-framework-for-standards-and-implementation/
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والتنفيذ. ويقضـــي اهلدف بتبســـيط ) تقرتح فيها طريقة أكثر كفاءة وفعالية لتقدمي حمتو�ت إطار املعايري 2022الصـــحة النباتية (
 اليف.عملية جتميع اإلطار واحلفاظ عليه بطريقة سوف حتّسن قابلية استخدامه وختّفض التك

هيئة تدابري  وثيقةإضافية عن اقرتاح أمانة االتفاقية وضع قاعدة بيا�ت لإلطار يف معلومات  االطالع علىوميكن  -47
 من جدول األعمال. 3-8الصحة النباتية املقدمة ضمن البند 

 إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:و  -48

 وتنمية القدرات املعين إبطار املعايري والتنفيذ. أبنشطة فريق جلنة التنفيذ ااإلحاطة علمً  )1(

 الفريق املعين ابألدّلة واملواد التدريبية -دال

 :2021عام يف التدريبية التالية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ُنشرت األدلة واملواد  -49

 ؛)048-2017( حالة اآلفاتدليل  •
 ؛)049-2017( لإلشرافالدليل املنقح  •
 .)010-2020( الوقاية من دودة احلشد اخلريفيةدليل  •

للرتويج هلذه  2021وُعقدت ســــلســــلة من الندوات اإللكرتونية بني أكتوبر/تشــــرين األول وديســــمرب/كانون األول  -50
 األدلة واملواد التدريبية الثالثة اجلديدة لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت. وقد وّفرت هذه الندوات اإللكرتونية الرتمجة الفورية

يف اجملموع الدورات التدريبية الثالث ضمن سلسلة الندوات اإللكرتونية  امشاركً  120إىل العربية والفرنسية والروسية. وحضر 
ول اخلطوط التوجيهية اجلديدة لدودة احلشــد اخلريفية بشــأن التأهب واالســتجابة. ويف أكتوبر/تشــرين األول، اســُتخدمت ح

واألدوات  االندوة اإللكرتونية بشــــــــــــــأن حالة اآلفات، واإلشــــــــــــــراف وُ�ُج النظم إلطالق الدليلني اآلخرين املنشــــــــــــــورين حديثً 
، وأظهر مســــٌح أن كل شــــخص ابلدً  77من  امشــــاركً  354لندوة اإللكرتونية اإللكرتونية لنهج النظم. وقد اســــتقطبت هذه ا

حضـــر الندوة اإللكرتونية اعتزم اســـتخدام هذه األدلة اجلديدة أو تقامسها مع زمالء له بعد الندوة اإللكرتونية. وتلّقت  اتقريبً 
ونية، ومن املقّرر عقد املزيد منها يف عام حول كل هذه الندوات اإللكرت  اجلنة التنفيذ وتنمية القدرات تعقيبات إجيابية جدً 

2022 . 

يف والعمل جاٍر على وضــع األدّلة واملواد التدريبية التالية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، ومن املتوقع أن تُنشــر  -51
 :2022عام 

 ؛)2020-002( ةإلكرتوني تدريبيةحتليل خماطر اآلفات، دورة  •
 ؛)2020-003( ةإلكرتوني تدريبيةنظام شهادات الصحة النباتية للصادرات، دورة  •
 ؛)2019-012( لطوارئ، دليلاالت االتخطيط حل •
 ؛)2020-011( ةإلكرتوني تدريبيةالتفتيش، دورة عمليات  •
 ؛)2020-012( وإلكرتوني تدريبيةالتزامات املراقبة واإلبالغ، دورة  •
 ؛)2017-039التجارة اإللكرتونية، دليل ( •
 .)2017-043، دليل (15املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم تطبيق  •

ودليل عن التخطيط الطوارئ من خالل مشـــــــــــــــروع ممّول من جديدة تدريبية إلكرتونية وجيري إعداد أربع دورات  -52
دورات ال. وجيري وضــــــــع 2022الســــــــوق املشــــــــرتكة لدول أفريقيا الشــــــــرقية واجلنوبية، ومن املتوقع إجنازها قبل �اية مايو/أ�ر 
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يط اهلادئ، وضــــــمن إطار االتصــــــال املشــــــرتكة بني أورواب وأفريقيا والبحر الكارييب واحملابلتعاون مع جلنة  ةاإللكرتوني التدريبية
. وهذا التعاون مع 2021 ثاينمذكرة تفاهم جديدة مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت املوّقعة يف نوفمرب/تشـــــــــــــــرين ال

االتصـــــــــــــــال املشـــــــــــــــرتكة بني أورواب وأفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ جيمع بني خربة أمانة االتفاقية الدولية لوقاية جلنة 
وتنفيذ الدورات  ةاإللكرتوني تدريبيةنبااتت حول مســــــــــــائل الصــــــــــــحة النباتية وخربة جلنة االتصــــــــــــال يف جمال إعداد دورات ال

 .2021عام  ة يفاإللكرتوني التدريبيةالتدريبية يف أفريقيا، والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ. ومن املتوقع إطالق هذه الدورات 

ة التنفيذ وتنمية القدرات، ابالستناد إىل اقرتاح مقّدم من فريق اللجنة، بتنقيح ، قامت جلن2021ويف يونيو/حزيران  -53
لتحســـــــــني الشـــــــــفافية، وتوفري فرصـــــــــة لألطراف  11عملية إعداد أدّلة ومواد تدريبية خاصـــــــــة ابالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

ملوارد التنفيذ وتنمية القدرات على املشــاورة  12املواصــفات. وُعرضــت ســتة مشــاريع مواصــفات اريعاملتعاقدة للتعليق على مشــ
. وقامت جلنة التنفيذ وتنمية القدرات بوضـــــــع اللمســـــــات األخرية على هذه 2021أغســـــــطس/آب  31يوليو/متوز إىل  1يف 

 .2022املواصفات واملصادقة عليها، وُأضيفت أربٌع منها إىل خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت لعام 

 13جديدة خاصـــــــــــة ابألدّلة واملواد التدريبية املنشـــــــــــورة إلكرتونية، ُنشـــــــــــرت صـــــــــــفحة 2022ويف يناير/كانون الثاين  -54
قائمة ميكن البحث فيها  اإللكرتونيةلالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت على البوابة الدولية للصــــــحة النباتية. وتضــــــم الصــــــفحة 

 ة لكّل منتج.وتشري بوضوح إىل النسخ املتاحة بلغات املنظم

يف أتمني ترمجات عينية لألدلة واملواد التدريبية لالتفاقية الدولية  2021عام يف  املحوظً  اوقد أحرزت األمانة تقدمً  -55
) ملناقشــــة ippc@fao.orgلوقاية النبااتت بلغات املنظمة. واجلهات املتعاونة احملتملة مدعوة إىل االتصــــال أبمانة االتفاقية (

 اهتمامها يف املساعدة يف ترمجة دليل معّني أو مادة تدريبية معّينة.

 النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:إن هيئة تدابري الصحة و  -56

 ؛أبنشطة فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين ابألدّلة واملواد التدريبية ااإلحاطة علمً  )1(
 ؛2021عام يف ابألدّلة واملواد التدريبية اليت ُنشرت  ااإلحاطة علمً  )2(
 ابلتقدم احملرز يف إعداد األدّلة واملواد التدريبية. ااإلحاطة علمً و )3(

 التعديالت املقرتحة من جلنة التنفيذ وتنمية القدرات على قائمة مواضيع التنفيذ وتنمية القدرات -هاء
جدول  منإىل قائمة املواضيع اخلاصة ابلتنفيذ وتنمية القدرات ضمن بندين املمكنة اإلضافات  اسوف تُقّدم أيضً  -57

 أعمال هيئة تدابري الصحة النباتية:

االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  املعين ابملواضــــــيع من دعوةتوصــــــيات فريق املهام من جدول األعمال ( 7-8البند  •
، إجراء التدقيق يف سياق الصحة النباتيةموضوع: إضافة اقرتاح  )، مع: املعايري والتنفيذ2021لتقدمي املواضيع لعام 

 )2021-009دليل (

                                                      
 /88591http://www.ippc.int/en/publications/عملية إعداد أدّلة ومواد تدريبية:  11
sub-ic-on-development/consultation-activities/capacity-http://www.ippc.int/en/core-: 2021مواصفات التنفيذ وتنمية القدرات لعام  12

groups-draft-terms-of-reference-and-draft-rules-of-procedure/  
and-development/guides-activities/capacity-http://www.ippc.int/en/core-لالتفـــاقيـــة الـــدوليـــة لوقـــايـــة النبـــااتت:  التـــدريبيـــةاألدلـــة واملواد  13

training-materials/ 

mailto:ippc@fao.org
https://www.ippc.int/en/publications/88591/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/consultation-on-ic-sub-groups-draft-terms-of-reference-and-draft-rules-of-procedure/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/consultation-on-ic-sub-groups-draft-terms-of-reference-and-draft-rules-of-procedure/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/consultation-on-ic-sub-groups-draft-terms-of-reference-and-draft-rules-of-procedure/
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/
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التزامات تقدمي : موضــــــــــــوعإضــــــــــــافة اقرتاح مع ) التزامات تقدمي التقارير الوطنيةمن جدول األعمال ( 2-11البند  •
 )2021-026، تنقيح الدليل (التقارير الوطنية

عملية إعداد األدّلة واملواد وكما ّمتت اإلشـــــــــــــــارة إليه أعاله، صـــــــــــــــادقت جلنة التنفيذ وتنمية القدرات على تنقيح  -58
 التدريبيةدورات الألدّلة، وعدة التدريب، و اوتوضـــــــــــح العملية املنقحة عملية إعداد  النبااتتالتدريبية لالتفاقية الدولية لوقاية 

اهج وغريها من املوارد الفنية للتنفيذ وتنمية القدرات. أّما املوارد املساهم هبا، واإلجراءات، ، وأشرطة الفيديو، واملنةاإللكرتوني
والربامج، وأداة تقييم القدرات يف جمال الصـــــــــــــــحة النباتية ومواد التوعية فهي خارج نطاق "األدّلة واملواد التدريبية"، والعمل 

صي جلنة التنفيذ وتنمية القدرات حبذف املواضيع التالية من قائمة مواضيع على هذه املواد يّتبع عمليات خمتلفة. وابلتايل، تو 
 التنفيذ وتنمية القدرات:

من جدول أعمال  1-8-8البند  انظر) (2017-051، بر�مج (تعزيز نُظم اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا •
 ؛هيئة تدابري الصحة النباتية)

 ؛)CPM 2022/05هيئة تدابري الصحة النباتية  وثيقة انظر) (1999-005، تنقيح اإلجراءات (تسوية النزاعات •
من جدول أعمال هيئة تدابري الصــــــــــــــحة  4-11البند  انظرحتديث أداة تقييم القدرات يف جمال الصــــــــــــــحة النباتية ( •

 ؛النباتية)
 ؛)3-2القسم  انظر) (2016-016، بر�مج (احلاو�ت البحرية •
 ؛)، املوارد املساهم هبا2015-015( مراقبة الصحة النباتية •
 ؛)، املوارد املساهم هبا2018-013( تصميم خمتربات احلجر النبايت •
 .)2018-017( إدارة النبااتت واملنتجات النباتية اليت حيملها الركاب الداخلون، مواد للتوعية •

صـــــــة ابلتنفيذ وتنمية وتوصـــــــي جلنة التنفيذ وتنمية القدرات حبذف املوضـــــــوع القدمي التايل من قائمة املواضـــــــيع اخلا -59
 القدرات لعدم وجود استمارة لتقدمي املواضيع، أو مشروع مواصفة أو أي معلومات أخرى مرتبطة به:

 )2016-015( تشخيص اآلفات •

وميكن االّطالع عليها على  14ُوضعت قاعدة بيا�ت جديدة خاصة بقائمة مواضيع التنفيذ وتنمية القدرات،وقد  -60
البوابة الدولية للصــــــــحة النباتية. وحتّدد قاعدة البيا�ت هذه املواضــــــــيع اخلاصــــــــة ابلتنفيذ وتنمية القدرات اليت اعتمدهتا هيئة 

 ترمجتها إىل مجيع لغات املنظمة. كما أن قاعدة البيا�ت حتّدد أولوية كل موضــــــــــوع، واملرحلةتدابري الصــــــــــحة النباتية، وّمتت 
بســـهولة. وقد ُأضـــيف نوع املنتج، ومصـــدر التمويل واملوعد املتوقع للنشـــر، بناًء اليت وصـــل إليها وحالته وميكن البحث فيها 

القادة يف جلنة  ا). وحتّدد قاعدة البيا�ت أيضــــــــً 2021على طلب هيئة تدابري الصــــــــحة النباتية يف دورهتا اخلامســــــــة عشــــــــرة (
 اإللكرتونيةللمالحظات والروابط  اوحدة تيســــــري التنفيذ لكّل موضــــــوع، وتتضــــــمن عمودً التنفيذ وتنمية القدرات والقادة يف 

 املتصلة ابملوضوع.

، توصـــــــي جلنة التنفيذ 2021عام يف ومبا أن األدّلة واملواد التدريبية التالية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ُنشـــــــرت  -61
 قائمة املواضيع اخلاصة ابلتنفيذ وتنمية القدرات: ذف املواضيع التالية ذات الصلة منحبوتنمية القدرات 

 ؛)2017-048، دليل (حالة اآلفة •

                                                      
topics-development/list-activities/capacity-http://www.ippc.int/en/core-قاعدة بيا�ت خاصــة بقائمة مواضــيع التنفيذ وتنمية القدرات:  14

ippc-implementation/list 

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/list-topics-ippc-implementation/list
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/list-topics-ippc-implementation/list
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/list-topics-ippc-implementation/list
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 ؛)2017-049، دليل منّقح (املراقبة •
 .)2020-010، دليل (الوقاية من دودة احلشد اخلريفية •

 إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:و  -62

 :15التالية من قائمة املواضيع اخلاصة ابلتنفيذ وتنمية القدرات حذف املواضيع االتفاق على )1(

من جدول  1-8-8البند  انظر) (2017-051، بر�مج (تعزيز نُظم اإلنذار بتفشـــي اآلفات واالســـتجابة هلا (أ)
 ؛أعمال هيئة تدابري الصحة النباتية)

 CPMهيئــة تــدابري الصـــــــــــــــحــة النبــاتيــة  وثيقــة انظر) (1999-005تســـــــــــــــويــة النزاعــات، تنقيح اإلجراءات ( (ب)

 ؛)2022/05
من جدول أعمال  4-11البند  انظر() 2017-052(حتديث أداة تقييم القدرات يف جمال الصــــــــــحة النباتية  (ج)

 ؛هيئة تدابري الصحة النباتية)
 ؛)3-2القسم  انظر) (2016-016احلاو�ت البحرية، بر�مج ( (د)
 ؛)، املوارد املساهم هبا2015-015مراقبة الصحة النباتية ( (هـ)
 ؛)، املوارد املساهم هبا2018-013تصميم خمتربات احلجر النبايت ( (و)
 ؛)2018-017إدارة النبااتت واملنتجات النباتية اليت حيملها الركاب الداخلون، مواد للتوعية ( (ز)
 ؛)2016-015(تشخيص اآلفة  (ح)
 ؛)2017-048، دليل (حالة اآلفة (ط)
 ؛)2017-049، دليل منّقح (املراقبة (ي)
 .)2020-010، دليل (الوقاية من دودة احلشد اخلريفية (ك)

 حبالة وضع املواضيع املختلفة للتنفيذ وتنمية القدرات ااإلحاطة علمً  )2(
 مبستو�ت األولوية املسندة إىل مواضيع التنفيذ وتنمية القدرات. ااإلحاطة علمً و )3(

 التنفيذ وتنمية القدرات املعين بتقييم القدرات يف جمال الصحة النباتيةفريق جلنة  -واو
يوّفر هذا التقرير املعلومات عن فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين بتقييم القدرات يف جمال الصـــــــــحة النباتية،  -63

  الصحة النباتية.من جدول أعمال هيئة تدابري 4-11فيما ترد معلومات إضافية عن أنشطة األداة يف البند 

عقد فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين بتقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية ستة اجتماعات افرتاضية من  -64
. وكانت بنود جدول األعمال اليت جرت مناقشــــــــــــتها موّجهة 2021أكتوبر/تشــــــــــــرين األول  25إىل  2021مارس/آذار  17

 203016.-2020لالرتقاء ابسرتاتيجية تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية للفرتة 

وترّكزت االجتماعات حول تطوير اإلجنازات التالية اليت اتفقت عليها جلنة التنفيذ وتنمية القدرات يف اجتماعها  -65
 :2021الثاين املنعقد يف نوفمرب/تشرين 

                                                      
 activities/capacity-ICD LOT database: http://www.ippc.int/en/core-قاعدة بيا�ت خاصة بقائمة مواضيع التنفيذ وتنمية القدرات: 15

development/list-topics-ippc-implementation/list 
 /87701http://www.ippc.int/en/publications/: 2030-2020اسرتاتيجية تقييم كفاءة الصحة النباتية للفرتة  16

http://www.ippc.int/en/publications/87701/
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 صياغة إجراء إلصدار شهادة امليّسر لتقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية. •
 .صياغة اتفاق حلفظ السرية للمراقبني املشاركني يف تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية •
ر التطورات ابلنظر إىل آخ 2030-2020الصــــــــــحة النباتية للفرتة اســــــــــتعراض اســــــــــرتاتيجية تقييم القدرات يف جمال  •

 وصياغة اقرتاح للتحديث. 401ملشروع مرفق وضع املعايري وتنمية التجارة  الالحقالناشئة عن التقييم 
واملنصـــــــــــة  يف جمال الصـــــــــــحة النباتية (األداة من أجل حتســـــــــــني تقييم القدرات للواثئقاالعتبارات إلجراء دراســـــــــــة  •

 القدرات يف جمال الصحة النباتية.والعملية) ودورات تدريبية مستقبلية مليّسرين جدد لتقييم 

 إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:و  -66

ابألنشـــــــــــــطة اليت ُأجريت لالرتقاء ابســـــــــــــرتاتيجية تقييم القدرات يف جمال الصـــــــــــــحة النباتية للفرتة  ااإلحاطة علمً  )1(
2020-2030. 

 Fusarium oxysporum f. sp. cubenseالفريق املعين ابآلفة من النوع االستوائي الرابع  -يزا
 Fusariumأنشـــــــــــــــــأت جلنــة التنفيــذ وتنميــة القــدرات "فريق اللجنــة املعين ابآلفــة من النوع االســـــــــــــــتوائي الرابع  -67

oxysporum f. sp. cubense  ًمع جمموعة العمل الفنية  اشــيً اا إىل أ�ا كانت مســألة مســتجدة رفيعة املســتوى، ومت". ونظر
املعنية بدودة احلشــــد اخلريفية واملشــــرتكة بني املنظمة واالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت بشــــأن احلجر وتدابري الصــــحة النباتية، 

هلذا الفريق، وصــادقت عليها جلنة التنفيذ  17قّررت جلنة التنفيذ وتنمية القدرات يف هذه احلالة اخلاصــة، إعداد اختصــاصــات
 وتنمية القدرات.

واختارت جلنة التنفيذ وتنمية  18، أطلقت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت دعوة للخرباء2021ويف مايو/أ�ر  -68
ــــة املعين ابآلفــــة من النوع االســـــــــــــــتوائي الرابع  19خرباء. 10القــــدرات   30يف  ااجتمــــاعــــً  Fusarium وعقــــد فريق اللجن

على إعداد مواد عاملية للوقاية  ا. واتفق الفريق أيضً أكتوبر/تشرين األول، واتفق على االجتماع شهر�ً  6مث يف سبتمرب/أيلول 
من اآلفة من النوع االستوائي الرابع، والتأهب هلا، واالستجابة هلا وإعداد حلقات عمل حول التشخيص والتفتيش واملراقبة. 

 من جدول أعمال هيئة تدابري الصحة النباتية. 13العمل الفين يف البند . وترد تفاصيل إضافية عن حالًيا وهذا العمل جارٍ 

 إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:و  -69

 .Fusariumبعمل فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات على اآلفة من النوع االستوائي الرابع  ااإلحاطة علمً  )1(

  املعين ابملشاريعالقدرات جلنة التنفيذ وتنمية فريق  -حاء
أصــدر فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين ابملشــاريع دعوة لتقدمي مشــاريع يف جمال التنفيذ وتنمية القدرات يف  -70

املشــــاريع اليت ســــُتعرض على االجتماع االفرتاضــــي الرابع  وبّت يف . واســــتعرض الفريق املشــــاريع املقدمة2021فرباير/شــــباط 

                                                      
 /89830http://www.ippc.int/en/publications/: االستوائي الرابعاملعين ابآلفة من النوع  اختصاصات فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات 17
sp-f-oxysporum-fusarium-on-team-ic-experts-for-http://www.ippc.int/en/calls/call-دعوة للخرباء يف آفـــة النوع االســــــــــــــتوائي الرابع:  18

cubense-tropical-race-4-tr4/ 
 /90168http://www.ippc.int/en/publications/: املعين ابآلفة من النوع االستوائي الرابع عضوية فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات 19

https://www.ippc.int/en/publications/89830/
https://www.ippc.int/en/calls/call-for-experts-ic-team-on-fusarium-oxysporum-f-sp-cubense-tropical-race-4-tr4/
https://www.ippc.int/en/calls/call-for-experts-ic-team-on-fusarium-oxysporum-f-sp-cubense-tropical-race-4-tr4/
https://www.ippc.int/en/calls/call-for-experts-ic-team-on-fusarium-oxysporum-f-sp-cubense-tropical-race-4-tr4/
https://www.ippc.int/en/publications/90168/
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التنفيذ وتنمية القدرات يف مايو/أ�ر. وأوصاف مجيع املشاريع املقدمة والعروض بشأن املشاريع املختارة متاحة عشر للجنة 
 20على البوابة الدولية للصحة النباتية.

 البند ضـــــــــمنعن بعض املشـــــــــاريع اليت تتوّىل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت إدارهتا وترد معلوماٌت إضـــــــــافية  -71
 دول أعمال هيئة تدابري الصحة النباتية (املشاريع اليت تتوّىل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت إدارهتا).من ج 11-6

 إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:و  -72

 جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين ابملشاريع. بعمل فريق ااإلحاطة علمً  )1(

 التنفيذ وتنمية القدرات املعين ابملوارد على شبكة اإلنرتنتفريق جلنة  -طاء

قــامــت جلنــة التنفيــذ وتنميــة القــدرات خالل اجتمــاعهــا االفرتاضـــــــــــــــي اخلــامس عشـــــــــــــــر بتنقيح املعــايري واإلجراءات  -73
ستعرض فريق وا 21الستعراض موارد الصحة النباتية املساهم هبا واملصادقة عليها لنشرها على البوابة الدولية للصحة النباتية.

اللجنة املعين ابملوارد املســـــــــــاهم هبا موارد الصـــــــــــحة النباتية اليت وّفرهتا املنظمات الوطنية واإلقليمية لوقاية النبااتت ومنظمات 
 22للمعايري املنشورة على البوابة الدولية للصحة النباتية. اأخرى وفقً 

يف نظام الصــــحة النباتية كما حّددهتا جلنة ملكّو�ت خمتلفة  23وُوضــــعت صــــفحات مكّو�ت نظام الصــــحة النباتية -74
الروابط ابملعايري الدولية لتدابري الصــــــــحة النباتية ذات الصــــــــلة،  اإللكرتونيةالتنفيذ وتنمية القدرات. وتوّفر هذه الصــــــــفحات 

ة لتتمكن املنظمات عن املوارد املســاهم هبا، وهي مفيد وتوصــيات هيئة تدابري الصــحة النباتية، واألدّلة واملواد التدريبية فضــًال 
ونشـــرها  اإللكرتونيةالوطنية لوقاية النبااتت من بناء نظم وطنية أفضـــل للصـــحة النباتية. وتتم صـــياغة مجيع هذه الصـــفحات 

التالية  اإللكرتونية، ّمت إعداد ونشـــــــــــــــر الصـــــــــــــــفحات 2021ابلتعاون مع أعضـــــــــــــــاء جلنة التنفيذ وتنمية القدرات. ويف عام 
 للمكّو�ت:

 خطط الطوارئ •
 التشخيصعمليات  •
 التجارة اإللكرتونية •
 التفتيش •
 انتشار اآلفات اليت ينخفض فيها ناطق املاملناطق اخلالية من اآلفات و  •
 حتليل خماطر اآلفات •
 نظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات •
 تشريعات الصحة النباتية •
 احلاو�ت البحرية •
 التاليتني اإلضافيتني للمكّو�ت: اإللكرتونيتنيّمت إطالق الصفحتني  •

                                                      
and-implementation-on-development/projects-activities/capacity-http://www.ippc.int/en/core-مشـــــــــــــاريع التنفيذ وتنمية القدرات:  20

capacity-development/ 
 /90112http://www.ippc.int/en/publications/املعايري للموارد املساهم هبا:  21
edmaterials/contribut-training-and-development/guides-activities/capacity-http://www.ippc.int/en/core-املوارد املســـــــــــــــــاهم هبـــا:  22

resource-list/ 
 system-development/phytosanitary-activities/capacity-http://www.ippc.int/en/core/صفحات املكّو�ت:  23

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/
https://www.ippc.int/en/publications/90112/
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/en/core-activities/capacity-development/phytosanitary-system/
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 األسئلة املتكررة •
 الفنية للصحة النباتية. املوارد تشاطروكيفية  •

اليت  24إلدراج األدوات اإللكرتونية لنهج النظم،�ج النظم  نإضــــــافًة إىل ذلك، ّمت حتديث صــــــفحة املكّو�ت ع -75
)، واملمّول من مرفق املعايري MTF/INT/336/STFتنفيذ �ج النظم على الصـــــــعيد العاملي (ُوضـــــــعت مبوجب مشـــــــروع 

 وتنمية التجارة.

 تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:إن هيئة و  -76

 بعمل فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين ابملوارد على شبكة االنرتنت. ااإلحاطة علمً  )1(
 

 أعضاء جلنة التنفيذ وتنمية القدرات -اخامسً 
، املمثلة اإلقليمية ألورواب يف جلنة التنفيذ وتنمية القدرات والرئيسة Olga LAVRENTJEVAاستقالت السيدة  -77

ألورواب يف جلنة التنفيذ وتنمية القدرات.  اإقليميً  ، بوصــــفه ممثًال Ringolds ARNITISالســــابقة للجنة وحّل حمّلها الســــيد 
جدول أعمال هيئة تدابري  من 3-18البند  ضـــــمناملخصـــــصـــــة لذلك  وترد تفاصـــــيل إضـــــافية عن أعضـــــاء اللجنة يف الوثيقة

 الصحة النباتية.

 إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:و  -78

(إســــــتونيا)، الرئيســــــة الســــــابقة للجنة التنفيذ وتنمية القدرات على  Olga LAVRENTJEVAالســــــيدة  شــــــكر )1(
 عملها ومسامهاهتا اهلامة يف عمل هذه اللجنة.

 

 اخلالصة -اسادسً 
وترحب بتواصل  2021أتمل جلنة التنفيذ وتنمية القدرات أبن يوّفر هذا التقرير حملًة عامة عن عمل اللجنة يف عام  -79

 احلاجة إىل معلومات مفّصلة.اإلقليميني للجنة يف حال األطراف املتعاقدة مع املمثلني 

 إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:و  -80

 . 2021عام يف بعمل جلنة التنفيذ وتنمية القدرات  ااإلحاطة علمً  )1(
 

 خص القرارات املطلوبة من هيئة تدابري الصحة النباتيةمل -اسابعً 
 النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:إن هيئة تدابري الصحة  -81

 مقدمة -أوًال 
 اخلرباء التالية أمساؤهم: شكر -

 على مسامهاهتم يف دليل حالة اآلفة:
                                                      

ـــــــة لنهج النظم:  24 system/systems-development/phytosanitary-activities/capacity-http://www.ippc.int/en/core-األدوات اإللكرتوني
approach/systems-approach-online-tools/ 

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/phytosanitary-system/systems-approach/systems-approach-online-tools/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/phytosanitary-system/systems-approach/systems-approach-online-tools/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/phytosanitary-system/systems-approach/systems-approach-online-tools/
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 (األرجنتني)  Guadalupe MONTESالسيدة 
 (أسرتاليا) Wendy ODGERSالسيدة 
 (دومينيكا) Nelson LAVILLEالسيد 
 (غا�)  Ebenezer ABOAGYEالسيد 
 (اململكة املتحدة) Dominic EYREالسيد 

 على مسامهاهتم يف دليل املراقبة:
 (أسرتاليا) Chris DALEالسيد 

 (شيلي)  Ruth AREVALO MACIASالسيدة 
 (األرجنتني) Pablo CORTESEالسيد 
 (الربازيل) Hernan ZETINAالسيد 
 (كندا) Robert FAVRINالسيد 

 (كوستاريكا) Magda GONZÁLEZ ARROYOالسيدة 
 (كينيا) George MOMANYIالسيد 
 (التفيا)  Ringolds ARNITISالسيد 
 (نيوزيلندا)  Paul STEVENSالسيد 
 (الوال�ت املتحدة األمريكية)  Leroy WHILBYالسيد 

 :الوقاية من دودة احلشد اخلريفيةعلى مسامهاهتم يف دليل 
 (أسرتاليا) Chris DALEالسيد 
 (املغرب) املكي شويباينالسيد 
 (توغو)  Viliami (Pila) KAMIالسيد  
 (إيطاليا)  Valerio LUCCHESIالسيد

 (إيطاليا) Mariangela CIAMPITTIالسيدة 
 (أسرتاليا) Tek TAYالسيد 
 (كينيا) Roger DAYالسيد 

 فورة)ا(سنغ Alison WATSONالسيدة 
 

 2021التنفيذ وتنمية القدرات يف عام اجتماعات جلنة  -ااثنيً 
 .2021بنتائج اجتماعات جلنة التنفيذ وتنمية القدرات يف عام  ااإلحاطة علمً 

 
 اجملموعة الفرعية للجنة التنفيذ وتنمية القدرات املعنية بنظام االستعراض ودعم التنفيذ :ألف -ااثلثً 

 .أبنشطة اجملموعة الفرعية للجنة التنفيذ وتنمية القدرات املعنية بنظام االستعراض ودعم التنفيذ ااإلحاطة علمً 
 

 اجملموعة الفرعية للجنة التنفيذ وتنمية القدرات املعنية بتجّنب النزاعات وتسويتها :ابء -ااثلثً 
 .ت املعنية بتجّنب النزاعات وتسويتهاابلوضع احلايل جملموعة الفرعية للجنة التنفيذ وتنمية القدرا ااإلحاطة علمً 
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 اجملموعة الفرعية للجنة التنفيذ وتنمية القدرات بشأن فريق املهام املعين ابحلاو�ت البحرية :جيم -ااثلثً 

 .أبنشطة اجملموعة الفرعية للجنة التنفيذ وتنمية القدرات بشأن فريق املهام املعين ابحلاو�ت البحرية ااإلحاطة علمً 
 

 فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين ابلتزامات تقدمي التقارير الوطنية :ألف -ارابعً 
 .أبنشطة فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين ابلتزامات تقدمي التقارير الوطنية ااإلحاطة علمً 

 
 فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين ابلتجارة اإللكرتونية :ابء -ارابعً 

 .أبنشطة فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين ابلتجارة اإللكرتونية اعلمً  اإلحاطة
 

 فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين إبطار املعايري والتنفيذ :جيم -ارابعً 
 .أبنشطة فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين إبطار املعايري والتنفيذ ااإلحاطة علمً 

 
 فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين ابألدّلة واملواد التدريبية :دال -ارابعً 

 أبنشطة فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين ابألدّلة واملواد التدريبية ااإلحاطة علمً 
 2021عام يف ابألدّلة واملواد التدريبية اليت ُنشرت  ااإلحاطة علمً و 
 .صعيد إعداد األدّلة واملواد التدريبيةابلتقدم احملرز على  ااإلحاطة علمً و 
 

التعديالت املقرتحة من جانب جلنة التنفيذ وتنمية القدرات على قائمة املواضــــــــيع اخلاصــــــــة ابلتنفيذ  :هاء -ارابعً 
 وتنمية القدرات

 على حذف املواضيع التالية من قائمة املواضيع اخلاصة ابلتنفيذ وتنمية القدرات: االتفاق

من جدول أعمال  1-8-8البند  انظر) (2017-051، بر�مج (اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلاتعزيز نُظم  •
 ؛هيئة تدابري الصحة النباتية)

 ؛)CPM 2022/05هيئة تدابري الصحة النباتية  وثيقة انظر) (1999-005تسوية النزاعات، تنقيح اإلجراءات ( •
من جدول أعمال هيئة تدابري الصــــــــــــــحة  4-11البند  انظرالنباتية (حتديث أداة تقييم القدرات يف جمال الصــــــــــــــحة  •

 ؛النباتية)
 ؛)3-2القسم  انظر) (2016-016احلاو�ت البحرية، بر�مج ( •
 ؛)، املوارد املساهم هبا2015-015مراقبة الصحة النباتية ( •
 ؛)، املوارد املساهم هبا2018-013تصميم خمتربات احلجر النبايت ( •
 ؛)2018-017واملنتجات النباتية اليت حيملها الركاب الداخلون، مواد للتوعية (إدارة النبااتت  •
 ؛)2016-015(تشخيص اآلفة  •
 ؛)2017-048حالة اآلفة، دليل ( •
 ؛)2017-049املراقبة، دليل منّقح ( •
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 .)2020-010الوقاية من دودة احلشد اخلريفية، دليل ( •

 حبالة وضع املواضيع املختلفة يف جمال التنفيذ وتنمية القدرات ااإلحاطة علمً 

 .مبستو�ت األولوية املسندة إىل املواضيع اخلاصة ابلتنفيذ وتنمية القدرات ااإلحاطة علمً و 
 

 فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين بتقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية :واو -ارابعً 
 .2030-2020للفرتة ابألنشطة اليت ُأجريت لالرتقاء ابسرتاتيجية تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية  ااإلحاطة علمً 

 
 Fusarium oxysporumفريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين ابآلفة من النوع االستوائي الرابع  :يزا -ارابعً 

f. sp. cubense 
 .Fusariumفريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين ابآلفة من النوع االستوائي الرابع بعمل  ااإلحاطة علمً 

 
 فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين ابملشاريع :حاء -ارابعً 

 .فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين ابملشاريعبعمل  ااإلحاطة علمً 
 

 القدرات املعين ابملوارد على شبكة اإلنرتنتفريق جلنة التنفيذ وتنمية  :طاء -ارابعً 
 .فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين ابملوارد على شبكة اإلنرتنتبعمل  ااإلحاطة علمً 

 
 أعضاء جلنة التنفيذ وتنمية القدرات -اخامسً 
(إســـــــــتونيا)، الرئيســـــــــة الســـــــــابقة للجنة التنفيذ وتنمية القدرات على عملها  Olga LAVRENTJEVAالســـــــــيدة  شـــــــــكر

 ومسامهاهتا اهلامة يف عمل هذه اللجنة.
 

 اخلالصة –اسادسً 
 . 2021عام يف بعمل جلنة التنفيذ وتنمية القدرات  ااإلحاطة علمً 

 


