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 هيئة تدابري الصحة النباتية

 الدورة السادسة عشرة

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

 اخليارات املتاحة لالنتقال إىل نظام أكثر استدامة - نظام االستعراض ودعم التنفيذ

 من جدول األعمال 5-11البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 
 

 رضالغ -اًل أو  

لة املةالة لةلونظ م اال اعرّّّةدعا  لتنف الة فيذتلّخص هذه الوثيقة اخليارات امل إىل م اال أكثع ارّّّةةا ةت لتفا ّّّيظ  1فضّّّّ
"، املةاح نلى إىل م اال  سّّّّّّةةاال لضرّّّّّّةدعا  لتنف الة فيذالةلليظ لةنف اعمةقال ارات  ةالة يف الةقعنع بد وان "يهذه اخل

لقة ُلضع هذا الةقعنع إبرها ات  ن اجملمونة الفعنية للج ة الة فيذ لت مية القةرات املد ية  2البوابة الةللية للصلة ال باتيةت
الة فيذ لت مية القةرات،   كةب هيئة تةابري الصّّّّّّّّّلة ال باتية، ل  ة ب  اال اعرّّّّّّّّّةدعا  لتنف الة فيذ   ع أنضّّّّّّّّّا   ثلون
كما جعى حتةنةها  ن خضل املشّّّّّّّّّّّّّّالّر الف يةدت لقّةال الدةنة  ن  ل  ة املدانري لامل  مات اإلقليمية لوقانة ال بااتت، 

الةللية املشّّّوّر  ن خضل املقابضتت كما تقشّّّا   ة الة فيذ لت مية القةرات  اعتفاقية جمةمعضّّّمن أ ّّّلامل املصّّّللة 
 ، لنن طعنق ررائظ الربنة اإللكرتلينتنةّ اجةمانات هذا الةقعنع يف

                                                      
support-and-review-activities/implementation-http://www.ippc.int/en/core-ل  اال اعرةدعا  لتنف الة فيذ:  اإللكرتلميةالصفلة   1

system/ 
الةقعنع بشأن ال  اال املسةةاال لضرةدعا  لتنف الة فيذ:   2

https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2021/11/Report_Aanlysis_to_support_sustainable_IRSS_2021-11-
08.pdf 

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/
https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2021/11/Report_Aanlysis_to_support_sustainable_IRSS_2021-11-08.pdf
https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2021/11/Report_Aanlysis_to_support_sustainable_IRSS_2021-11-08.pdf
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 معلومات أساسية -ااثنيً 

 3د2008، يئةاحمّت انةمات م اال اعرّّّّّّّّّّّّّّةدعا  لتنف الة فيذ خضل الةلّر الثالثة حيئة تةابري الصّّّّّّّّّّّّّّلة ال باتية   -1
، لتقييف اعرّّّّّّّّّّّّّّةفاتّ  ن  اعتفاقية الةلليةد نع ي إىل الةلقق  ن اع ةثال لضتفاقية الةللية لوقانة ال بااتت اابنةباره م ا   

املدانري الةللية لةةابري الصّّّلة ال باتيةت ليف  ّظ م اال اعرّّّةدعا  لتنف الة فيذ، كان  ن املفرت   دا ة الفجوات ا ةتّ 
ضّّّّّّّّّّّّّف ثضثة يئة قائمة  تاحيف الة فيذ  ن خضل هنج تيسّّّّّّّّّّّّريا لقائف نلى املسّّّّّّّّّّّّانةّت لأترد بعت ج ال  اال الذا انةمةت  

 كّوتت رئيسّّّّّّّية: م اال عرّّّّّّّةدعا  الة فيذ لع ّّّّّّّة ت فيذ اعتفاقية الةللية لاملدانري الةللية لةةابري الصّّّّّّّلة ال باتية، لم اال 
لةنف الة فيذ إلمشّّّّّا   كةب  سّّّّّانةّ اتبع لضتفاقية الةللية، لارّّّّّةجابة عرّّّّّةدعا  الة فيذ  ن أجظ تلخيص ا مشّّّّّ ة 

  ضئمةتخعنن، لاقرتاح خ ط نمظ ملكّومني اآللاعرة ةاجات يف ا
 ، اليتاملكلفة ابعرّّّةدعا  الذا  عا كظ ثضن رّّّ واتمونة اجملد 2017يئة يف تلرهتا الثامية نشّّّّع  احللّلا  -2

كاما اجملمونة السّّّّّّّّابقة اليت تقّةال املشّّّّّّّّوّر بشّّّّّّّّأن م اال اعرّّّّّّّّةدعا  لتنف الة فيذت للني أُمشّّّّّّّّئا   ة الة فيذ لت مية 
  ة الة فيذ القةرات خضل تلك الةلّر ذاهتا للهيئة، مُقلا ل ائف لإجعا ات جممونة اعرةدعا  لكّظ ثضن ر وات إىل 

اخةصّّّّّّا ّّّّّّات اجملمونة الفعنية   ة الة فيذ لت مية القةرات ، لضّّّّّّدا 2019ت ليف موفمرب/تشّّّّّّعنن الثاين لت مية القةرات
املد ية ب  اال اعرّّّّةدعا  لتنف الة فيذ ل ّّّّاتقا نليها، رّّّّيما أهنا اجملمونة اليت تقّةال املشّّّّوّر بشّّّّأن ا مشّّّّ ة  الةابدة حا

   ة الة فيذ لت مية القةراتت إىل تاب للواي لتنف الة فيذ لتو ي املةصلة ب  اال اعرةدعا 

تقةمي ررّّّّّّّّّالة لاضّّّّّّّّّلة نن   افع م اال  4، طلبا   ة الة فيذ لت مية القةرات2020ليف أكةوبع/تشّّّّّّّّّعنن ا لل  -3
كيفية تعرّّّيذ هذا ال  اال يف نمظ أ امة اعتفاقية الةللية  ن أجظ تنف بشّّّأن  نن اقرتاح  اعرّّّةدعا  لتنف الة فيذ، فضّّّض  

 ن    ونل لةج بالفعنيةت إضّّّّّّّّّّّّّّافة  إىل ذلك، ن ب ي نع  اخليارات املةالة بشّّّّّّّّّّّّّّأن كيفية  ونظ ال  اال،  احيئة لأجهزهتا
 شارنعت لمت اعتفاق نلى لجومل ارةخةاال م اال اعرةدعا  لتنف الة فيذ  ن جامب نةّ جهات  احنة فعتنة  ن خضل 
 لت فيذهات ألة املكّوتت يف لضع املدانرياحيئة لا جهّز الفعنية، بو ف  

ة أ امة اعتفاقية الةللية حتونظ م اال اعرّّّّّّّّةدعا  ب يّ  5د2021يف تلرهتا اخلا سّّّّّّّّة نشّّّّّّّّّع   الألاطا احيئة نلم   -4
 ة نمظ طونلة ا جظ خب  عفقالةللية،  اعتفاقية مبجةمع خاص م االلتنف الة فيذ  ن مشّّّّّّّّّّّّّّاا  وّج   ن املشّّّّّّّّّّّّّّارنع إىل 

 ل ونظ  ن  صاتر  ةدةتّت

، ُأجعا تشّّّخيص ل  اال اعرّّّةدعا  لتنف الة فيذ ارّّّةجابة  حذا ال لب الوارت  ن   ة 2021ليف نوميو/لزنعان  -5
 القياال مبا نلي:  ن أجظاترنذ ال  اال لت فيذه  ال  ع يفيف ل ثلا أهةاف هذا الةلليظ الة فيذ لت مية القةراتت 

 عرّّّّّّّّّّّّّّةدعا  لتنف الة فيذ  ن الةلرات ا الية إلتاّر حتةنة الدوا ظ احا ة الواجب ال  ع فيها لةلونظ م اال ا
 املشارنع إىل م اال  سةةاال؛

                                                      
 تقعنع الةلّر الثالثة حيئة تةابري الصلة ال باتية:  3

http://assets.ippc.int/static/media/files/publications/en/1249888979969_CPM3_English_Final_0.pdf 
تقعنع اعجةماع اعفرتاضي السابع للج ة الة فيذ لت مية القةرات:   4

https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2021/02/Report_IC_VM07_2020_Oct_2020-12-11_TcQsYG6.pdf 
 تقعنع الةلّر اخلا سة نشّع حيئة تةابري الصلة ال باتية:   5
-04-2021-15_Final_Report_with_ISPMs_Appendices-http://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2021/04/CPM
fpd.30 

http://assets.ippc.int/static/media/files/publications/en/1249888979969_CPM3_English_Final_0.pdf
http://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2021/04/CPM-15_Final_Report_with_ISPMs_Appendices-2021-04-30.pdf
http://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2021/04/CPM-15_Final_Report_with_ISPMs_Appendices-2021-04-30.pdf
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  لضع الةوجيهات لةلونظ م اال اعرةدعا  لتنف الة فيذ إىل م اال  سةةاال؛ل 

  اعتفاقية الةللية لدعضّّ  نلى   ة الة فيذ لت مية القةرات نن طعنق  يف أ امةة ج إنةات اقرتاح ل  اال  سّّةةاال  ل
 لفعنية للج ة املد ية ب  اال اعرةدعا  لتنف الة فيذتا مونةاجمل

 اجملمونةل ن خضل ارةدعا  الواثئق املةصلة ب  اال اعرةدعا  لتنف الة فيذ لالةدقيبات الوارتّ  ن أنضا   -6
لحتةنة  ،م اال اعرةدعا  لتنف الة فيذلاترنذ مت حتليظ خمةلف أ لامل املصللة لأ امة اعتفاقية الةللية  ،الفعنية للج ة

إىل أن ارةدعا  الواثئق املةصلة ب  اال اعرةدعا  لتنف الة فيذ مّت حتةنة الةرلس املسةفاتّت لأشار  الةرلس املسةفاتّت
بشأن الةلةايت اليت تواجهها امل  مات الوط ية لوقانة ال  اال نسةجيب إىل لاجة لقيقية، أا ا اجة إىل  دلو ات 

، لمثة تنف  ن   ة الة فيذ لت مية القةرات لرتريذ م اال اعرةدعا  لتنف الة فيذ يف للية هة ت فيذ اعتفاقية الة ال بااتت
املةصلة بةصميف ال  اال لت بيق ت لقة خلُّصا  العئيسيةمّت حتةنة الدوا ظ كذلك، الدمظ اليو ي   امة اعتفاقية الةلليةت  

مةقال إىل م اال  سةةاال لضرةدعا  لتنف الة فيذ"، لُقّة ا ارة ةاجات الةلليظ يف  شعلع الةقعنع بد وان "الةلليظ لةنف اع
ت لقا ا 2021إىل اجملمونة الفعنية للج ة الة فيذ لت مية القةرات املد ية ابل  اال يف اجةمانها اعفرتاضي الثاين يف نوليو/ وز 

، ل  ة احيئةع الةقعنع إىل  كةب اجملمونة الفعنية ابرةدعا   شعلع الةقعنع، لأبةت الةدليقات نلي ت كذلك، أُررظ  شعل 
 . لةدليقاهتا االة فيذ لت مية القةرات، ل  ة املدانري، لامل  مات اإلقليمية لوقانة ال بااتت الةمار  

لاتفقا اجملمونة الفعنية نلى اخةيار اخليارات املفضّّّّّّّّلة املةالة لضمةقال إىل م اال  سّّّّّّّّةةاال لضرّّّّّّّّةدعا  لتنف  -7
نلى   ة الة فيذ لت مية القةراتت لهبةف حتةنة جماعت الةوافق لتيسّّّّّّّري نملية  ّّّّّّّ ع القعارات، ُلّزنا  ادعضّّّّّّّهلالة فيذ 

ارةماّر نلى اجملمونة الفعنية للج ة نن اخليارات املفضلة املةالة لةلونظ م اال اعرةدعا  لتنف الة فيذ إىل م اال  سةةاال 
ّ نلى اعرّّّّةماّر خضل اعجةماع الثالم للمجمونة الفعنية الذا ، لجعت   اقشّّّّة العتلت الوارت2021يف رّّّّبةمرب/أنلول 

 ت2021امدقة يف أكةوبع/تشعنن ا لل 

ة ةاجات اليت خلصّّا إليها اجملمونة رّّلت مية القةرات اع، تقشّّا   ة الة فيذ 2021ليف موفمرب/تشّّعنن الثاين  -8
يئة احلضرّّةدعا  لتنف الة فيذ، لأل ّّا بدعضّّها نلى  الفعنية بشّّأن اخليارات املفضّّلة املةالة لضمةقال إىل م اال  سّّةةاال

 دت2022يف تلرهتا الساترة نشّع  

 اخليارات املفضلة املتاحة لالنتقال إىل نظام مستدام لالستعراض ودعم التنفيذ -ااثلثً 

تفقا نليها   ة ااخليارات املفضّّّّّّّّّّلة املةالة لضمةقال إىل م اال  سّّّّّّّّّّةةاال لضرّّّّّّّّّّةدعا  لتنف الة فيذ، لاليت  تعت -9
 نن الةربنع امل  قي للة يريات املقرتلةت ، فضض  1الة فيذ لت مية القةرات، يف املعفق 

 :االسم -ألف

أفضّّّّظ،  ب ت يري ارّّّّف "م اال اعرّّّّةدعا  لتنف الة فيذ" إىل " ع ّّّّة  هبةف إ هار ا هةاف لاملهاال نلى حنو   -10
 اعتفاقية الةللية لوقانة ال بااتت"ت
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 النطاق: -ابء

 نةدنّي نلى  ع ة اعتفاقية الةللية لوقانة ال بااتت القياال مبا نلي: -11

  ر ّّّة ت فيذ الةو ّّّيات املقة ة  ن اعتفاقية الةللية لوقانة ال بااتت، لاملدانري الةللية لةةابري الصّّّلة ال باتية لهيئة
 تةابري الصلة ال باتية؛

  ؛ذات الصلةت لأفضظ املماررات حتةنة الةلةايّ ل 

  يئة بشأن إجعا ات املةابدةتاح يات إىل تقةمي الةو ل 

بدة ذلك بوضّّّّّّّّّع املوات لاملوارت املةصّّّّّّّّّلة ابلة فيذ لت مية  الن نكون  ع ّّّّّّّّّة اعتفاقية الةللية لوقانة ال بااتت  د ي   -12
إلجعا   اأفضّّظ  وقد   يالقةرات، رّّيما أم   ن املدلوال أن   ة الة فيذ لت مية القةرات لأجهّز أخعى يف اعتفاقية الةللية ه

 تالة فيذ املشاكظ ا ةتّ  هةهذه ا مش ةت لابلةايل، ريقةصع تلر املع ة نلى تقةمي الةو يات بشأن السبظ ملدا ة 

 الدمج يف أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت -جيم

ص  ن ا   ب أن خيضّّّّّّّع  ع ّّّّّّّة اعتفاقية الةللية لوقانة ال بااتت إلتاّر  و ف -13 بةلاال كا ظ،   امة ندمظخمصّّّّّّّّ
ضّّّّّمن فعنق جةنة نةنم   و فون  ن الولةات القائمة يف ا  امة، نلى أن توّجه  اجملمونة الفعنية للج ة الة فيذ لت مية 

ن  كةّّب هيئّّة تّّةابري الصّّّّّّّّّّّّّّلّّة ال بّّاتيّّة، ل  ّّة الة فيّّذ لت ميّّة القّّةرات، ل  ّّة املدّّانري لامل  مّّات نالقّّةرات  ع لثلني 
 شّّّّّّّّّاركة  و فني يف أ امة اعتفاقية الةللية،  ن للةات خمةلفةت لأّ ا ابل سّّّّّّّّّبة إىل نن  ت، فضّّّّّّّّّض  اإلقليمية لوقانة ال باات

 املعللة اعمةقالية، رةبقى القياتّ لولةّ تيسري الة فيذ يف أ امة اعتفاقية الةلليةت

 :2030-2020اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت للفرتة  -دال

طار اعرّّرتاتيجي لضتفاقية ر ّّة حتقيق ا هةاف ا ةتّ يف اإلرّّاهف  ع ّّة اعتفاقية الةللية لوقانة ال بااتت يف  -14
 ، نرب توفري البياتت اليت مّت مجدها  ن الةرارات لاملسوح،  ن بني غريهات2030-2020الةللية للفرّت 

 املبادئ التوجيهية -هاء

 لية ملع ة اعتفاقية الةللية لوقانة ال بااتت:مّت اقرتاح املباتئ الةوجيهية الةا -15

 ،الشفافية 

 ،ا يات لاعرةقضلية 

 ،ا ةلى 

 ،ّوّج  خب ة نمظ لقائف نلى اخةصا ات حمّةت  

 حتسني  سةمع ابعرة ات إىل الةدقيبات الوارتّت 
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 األهداف اإلمجالية: -واو

  ع أهةاف اعتفاقية الةللية لوقانة ال بااتتت   ب أن تةفق أهةاف -16

 النتائج: -يزا

نةّف إطضع هيئة تةابري الصّّلة ال باتية، ل  ة الة فيذ لت مية القةرات، ل  ة املدانري، لا طعاف املةداقةّ لأنضّّا   -17
ات املقة ة  ن اعتفاقية اعتفاقية الةللية لوقانة ال بااتت نلى الفجوات لال جالات يف ت فيذ الةو ّّّّّّّّّّّّّّي جمةمعآخعنن يف 

 الةللية، لاملدانري الةللية لةةابري الصلة ال باتية لهيئة تةابري الصلة ال باتيةت

  ع ة اعتفاقية الةللية  ن خضل  دا ة الفجوات يف الة فيذتحتليظ  اعتفاقية الةللية نلى جمةمععّت ن -18

 :املخرجات -حاء

الةلةايت لال جالات يف ت فيذ ا طعاف املةداقةّ للةو ّّّّّّّّّّّيات املقة ة  ن اعتفاقية  ، لر ّّّّّّّّّّّة لتقييفنةف حتةنة -19
 تالةللية، لاملدانري الةللية لةةابري الصلة ال باتية لهيئة تةابري الصلة ال باتية

 العمل: خطةإعداد  -طاء

نليها   ة الة فيذ ، تصّّّّّّّاتق ثضن رّّّّّّّ وات ةهتا نمظ رّّّّّّّيكون ملع ّّّّّّّة اعتفاقية الةللية لوقانة ال بااتت خ ة  -20
 لسب اعقةضا ت لت مية القةرات لنةّف حتةنثها ر واي  

 منوذج التمويل: -ايء

 ج الداتا   امة اعتفاقية الةللية لوقانة ال بااتت لة  ية الةكاليف ت ب ختصّّّّّيص الةمونظ ا رّّّّّارّّّّّي  ن الرب  -21
بةلاال  3-تلعر أ عنكي يف السّّّّّّّّ ة لة  ية ل يفة  ن املسّّّّّّّّةوى ف 000ت185الثابةةت لتُقّةر هذه الةكاليف الثابةة حبوايل 

 كا ظ، مبا يف ذلك املوات اعرةهضكية لاللوازالت

، ن ب ي لشّّة الةمونظ  ج الداتا   امة اعتفاقية الةللية لوقانة ال بااتتتلإضّّافة  إىل الةمونظ ا رّّارّّي  ن الرب  -22
ظ لسّّّّامل ا  امة املةدةت ا هات املاحنة، لاملشّّّّارنع لاملسّّّّا ات لة  ية كلفة الةرارّّّّات لاملسّّّّوح  ن  صّّّّاتر أخعى،  ث

ثضن رّّّّّّّّّّّّّّ وات مببل  اليت  ةهتا ثضن رّّّّّّّّّّّّّّ وات لخ ة اعتصّّّّّّّّّّّّّّاعت  ةهتا  يتالالدي يةت لقة ُقّةرت خ ة الدمظ املؤقةة 
 ثضن ر واتتةّ تلعر أ عنكي مل 000ت911

 االتصاالت -كاف

إزا  الةوا ّّّظ  ع ا مهور املسّّّةهةف لارّّّةخةاال  ا شّّّرتك   اال بااتت هنج  رّّّيدةمة  ع ّّّة اعتفاقية الةللية لوقانة  -23
 ثضن ر واتت ةهتا خ ة اتصاعت  االل ة امل اربة   ثظ ارةخةاال ل ة  كن  مهور ألرع فهمهادت لرةوضع أنض  



6 CPM 2022/26  

 

 الرصد والتقييم والتعل م: -الم

لوقانة ال بااتت كجز    ن اإلطار اإلمجايل لع ّّّّة  ب ت ونع الع ّّّّة، لالةقييف لالةدّلف يف  ع ّّّّة اعتفاقية الةللية  -24
  ن املع ةت الالةقييف لالةدّلف جز    ةلليةت كذلك،  ب أن نشّكظ الع ةاعتفاقية ال جمةمعلتقييف 

 تصميم املسح وإجنازه -ميم

رّّّ واتد لة فيذ  5إىل  3رّّّيجعا ر ّّّة تلرا  كظ  ارُّّّةجمع البياتت ابرّّّةخةاال  سّّّوح نصّّّّممها اخلربا ت كم -25
ت لرّّّّّةكون املسّّّّّوح ال باتية لهيئة تةابري الصّّّّّلة ال باتية، لاملدانري الةللية للصّّّّّلة اعتفاقية الةلليةالةو ّّّّّيات املقة ة  ن 

، لبسي ة ل وضونيةت   وجّز

 لإن هيئة تةابري الصلة ال باتية  ةنّو إىل القياال مبا نلي: -26

ال لب لة فيذ" إىل " ع ة اعتفاقية الةللية لوقانة ال بااتت"، لت يري ارف "م اال اعرةدعا  لتنف ا نلى ةاملصاتق د1 
 لذلكت الفق   ن   ة الة فيذ لت مية القةرات إناتّ تسمية اجملمونة الفعنية للج ة 

هذا  الةنف" اليت تدين أنتضّّّّييق م اق  ع ّّّّة اعتفاقية الةللية لوقانة ال بااتت نرب إطضق "ل يفة  اعتفاق نلى د2 
 الة فيذت املشاكظ ا ةتّ  هةربظ  دا ة قةصع نلى تقةمي الةو يات بشأن ال  اال روف ن

الربت ج الداتا   امة اعتفاقية الةللية لة  ية الةكاليف الثابةة   نالةمونظ ا رّّّّّّارّّّّّّي ختصّّّّّّيص نلى اعتفاق  د3 
عنكي يف السّّ ةت ن ب ي تلعر أ  000ت185اليت تشّّمظ ل يفة  بةلاال كا ظ، لاملوات اعرّّةهضكية لاللوازال اليت تبل  

لشّّّّة  ونظ إضّّّّايف لة  ية كلفة الةرارّّّّات لاملسّّّّوح  ن  صّّّّاتر أخعى،  ثظ لسّّّّامل ا  امة املةدةت ا هات 
 املاحنة، لاملشارنع لاملسا ات الدي يةت

ص لبةلاال كا ظ، ضّّّمن  نقوته الذا الةلليةهيكظ إتاّر  ع ّّّة اعتفاقية  املصّّّاتقة نلى د4   و ف يف ا  امة خمصّّّّ
نّّة نّّةنمّّ   و فون  ن الولّّةات القّّائمّّة يف ا  ّّامّّة، بةوجيهّّات  قّّّة ّّة  ن اجملمونّّة الفعنيّّة للج ّّة فعنق جّّة

 الة فيذ لت مية القةرات نرب   ة الة فيذ لت مية القةراتت 

حتقيق ا هةاف ا ةتّ يف اإلطار اعررتاتيجي لضتفاقية أن نساهف  ع ة اعتفاقية الةللية يف ر ة  نلى وافقةامل د5 
 ت2030-2020لية للفرّت الةل 

ا يات لاعرةقضلية، ل د 2د الشفافية،  1املباتئ الةوجيهية اخلمسة الةالية ملع ة اعتفاقية الةللية:   املصاتقة نلى د6 
حتسني  سةمع قائف نلى الةدقيبات ل د 5  ، وّج  خب ة نمظ لقائف نلى اخةصا ات حمةتّل د 4ا ةلى،  ل د 3 

 الوارتّت

ثضن رّّ وات، لخ ة اتصّّاعت  ةهتا أن نكون ملع ّّة اعتفاقية الةللية لوقانة ال بااتت خ ة نمظ  نلى وافقةامل د7 
 لسب اعقةضا ت ا ر واي  متصاتق نليهما   ة الة فيذ لت مية القةرات لنةّف حتةنثه ر وات، ثضن ةهتا 

  ن  ع ة اعتفاقية الةلليةت ااملصاتقة نلى أن نكون الع ة لالةقييف لالةدّلف جز    د8 

رّّ واتد لع ّّة  5إىل  3ة تلرنة كفّؤ  كظ لي ع ّّة اعتفاقية الةللية حتسّّني تصّّميف املسّّوح لإقا ة آ ال لب  ن د9 
 تلهيئة تةابري الصلة ال باتيةالةللية للصلة ال باتية  ، لاملدانرياعتفاقية الةلليةاملقة ة  ن ت فيذ الةو يات 
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 نظام مستدام لالستعراض ودعم التنفيذ إىلاالعتبارات يف االنتقال 
 التربير املنطقي للخيار املفّضل اخليار املفّضل الوضع احلايل العامل

نظام االستعراض  غرضاالسم احلايل ال يوفّر الوضوح بشأن   مرصد االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت نظام االستعراض ودعم التنفيذ االسم
االهت ام  ثريودعم التنفيذ، ومن الصععععععع  لفظأ ه ا ينأ ال ي

 وال يساهم يف هوية النظام.

  امنأ، وُيسععتمدم يي ع   رضويعكس االسععم ايديد ارتح ح ال 
من جان  ارتنظ ة العارتية لصعععاة احليوان لنظام لا و، وهو 

 يهثر قابلية لل مجة.

  ال ة مكّوانت: النطاق

اسععععععععععتعراض التنفيذ لرصععععععععععد تنفيذ نظام  -1
االتفعععععاقيعععععة العععععدوليعععععة لوقعععععايعععععة النبعععععااتت 
 وارتعايري الدولية لتدابري الصاة النباتية.

 نظام دعم التنفيذ -2

اسعععععععععععععتاابة اسعععععععععععععتعراض التنفيذ الق اح  -3
 خطط ع و مالئ ة.

 نظام شامو الستعراض التنفيذ

 االتفاقية الدولية لوقاية  توصعععععيات لرصعععععد تنفيذ
 الدولية لتدابري الصاة النباتية وارتعايريالنبااتت 

 .وهيئة تدابري الصاة النباتية

  لتاديد التادايت ويف ععععععو ارت ااسععععععات  ات
 الصلة

  راءات ارتتابعةجإلتوصيات لتوفري 

  بشعععععععععععععأن نطاق نظام االسعععععععععععععتعراض ودعم التنفيذ،  خلطمثة
 " غري واضح.ن مكّون "دعم التنفيذي، وعلى وجأ اخلصوص

  إنشعععععاء ينة  قبو اقائ    التنفيذنظام االسعععععتعراض ودعم هان
التنفيذ وتن ية الحداات ووحدة تيسعععععري التنفيذ، اللتّ توفّران 

 اآلن دعم التنفيذ.

  تّتسععععععععععععععم ارتعلومات عن التادايت يسة التنفيذ وارتسععععععععععععععائو
االتفاقية الدولية  جمت عالناشعععععععععععععئة جيية حا ة لتوجيأ ع و 

  .جه لأ
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العععععععدمن يف يمعععععععانعععععععة 
االتفعععععاقيعععععة العععععدوليعععععة 

 لوقاية النبااتت

  دعم بععدوام جيئم من يمععانععة االتفععاقيععة
 بت ويو ارتشروع االدولية اهن  

 قائم يف وحدة تيسري التنفيذ 

  أ من اا وعععععععة الفرعيععععععة للانععععععة موجععععععّ
ن عالتنفيذ وتن ية الحداات، مع لثلّ 

مكت  هيئة تدابري الصععععععععععععععاة النباتية، 
وينععة التنفيععذ وتن يععة الحععداات، وينععة 
ارتععععايري، وارتنظ عععات اإلقلي يعععة لوقعععايعععة 

التععععابعععععة  مععععانععععة  والوحععععداتالنبععععااتت 
 االتفاقية الدولية

  ّبدوام  نة يع وامن ا م بحيادة موظّف خمصص
 هامو 

  بدعم من ارتوظفّ يف الوحدات التابعة  مانة
 ية الدوليةاالتفاق

 قائم بشكو مؤقت يف وحدة تيسري التنفيذ 

  أ من اا وععععععة الفرعيعععععة للانعععععة التنفيعععععذ موجعععععّ
ن مكتعع  هيئععة عوتن يععة الحععداات، مع لثلّ 

تدابري الصععععععععععععععاة النباتية، وينة التنفيذ وتن ية 
الحعداات، وينعة ارتععايري، وارتنظ عات اإلقلي يعة 

  لوقاية النبااتت

 االسععععععععععتعراض ودعم التنفيذ يف نظام دمن مثة دعم واضععععععععععح ل
 يمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

  هنععاح حععاجععة رتوظف يف ا مععانععة يع ععو بععدوام هععامععو لتوفري
 الدعم ارتستدام

  يف يمانة االتفاقية الدولية غري واضعععععح، سعععععي ا ين  وضععععععأإن
للانة  احبت   انظام االسععععععععععتعراض ودعم التنفيذ ليس مشععععععععععروع  

 ات.التنفيذ وتن ية الحدا 

 

اإلطاا االسععع اتيام 
لالتفعععععاقيعععععة العععععدوليعععععة 
لععوقعععععععايعععععععة الععنععبعععععععااتت 

-2020لععععععععلععععععععفعععععععع ة 
2030 

جي  ين يسععععاهم مرصععععد االتفاقية الدولية يف اصععععد  غري معّرف
حتحيق ا هداف احملددة يف اإلطاا االسعععععععععععععع اتيام 

-2020لالتفععاقيععة الععدوليععة لوقععايععة النبععااتت للف ة 
 ، عرب توفري البياانت2030

   ميكن ين يسععععععععاهم نظام االسععععععععتعراض ودعم التنفيذ يف إ ا
الختياا  ، مثال  2030-2020اإلطاا االسعععععععععععععع اتيام للف ة 

 ارتؤشرات، ومجع البياانت ا ساسية والرصد ارتست ر

  ميكن ين تدعم الدااسععععععععععععععات خطة التن ية لالتفاقية الدولية
 لوقاية النبااتت

 التوجيسية الرئيسية:ارتبادئ  غري معّرفة ارتبادئ التوجيسية

 شفافة 

  من ال ععععععروام وضععععععع مبادئ توجيسية لل سععععععاعدة يف حتديد
 التوقعات ومعاية الداوس ارتستفادة
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 ومستحلة حيادية 

 جمدية 

  لى اختصععععاصععععات ع وقائ ة وموّجسة خبطة ع
 حمّددة

 حمّسنة ابالستناد إىل التعحيبات الواادة 

  النظام ويف ميكن ين تنعكس ارتبادئ التوجيسية يف تصععععععععععع يم
 النسن ارتعت د لتنفيذها.

 

 تكراا خمتلفة يف واثئق ارتشروعع ليات  ترد ا هداف اإلمجالية
 

حتسععععععععععععّ تنفيذ ا طراف ارتتعاقدة لتوصععععععععععععيات  -1
، وارتعععععايري الععععدوليععععة لتععععدابري الععععدوليععععة االتفععععاقيععععة

 الصاة النباتية وهيئة تدابري الصاة النباتية

يسعععععععععععععععاهم تنفيععذ ا طراف ارتتعععاقععدة يف مس ععة  -2
االتفعععاقيعععة العععدوليعععة لوقعععايعععة النبعععااتت وإطعععااهعععا 

 .2030-2020االس اتيام للف ة 

 ألهداف احملددة يف برانمن مثو نظام االسععععععععععععععتعراض ينب م ل
الت يريات يف ا جعععو ا طول ال  ين تعكس ودعم التنفيعععذ 

 ترمم إىل ارتساية فيسا

 مع ا هعععداف الواادة يف االتفعععاقيعععة  أجيععع  ين تتفق يهعععدافععع
 الدولية لوقاية النبااتت.

 خمتلفة يف واثئق ارتشروعتكراا ع ليات ترد  النتائن
 
 

هيئة تدابري الصاة النباتية، وينة التنفيذ تداح  -1
وتن يعععععة الحعععععداات، وينعععععة ارتععععععايري، وا طراف 

االتفاقية  جمت عارتتعاقدة ويع ععععععععععععععاء  خرين يف 
العدوليعة لوقعايعة النبعااتت الفاوات والناعاحعات 
يف تنفيذ التوصعععععععيات االتفاقية الدولية، وارتعايري 
الدولية لتدابري الصععععععععععععععاة النباتية وهيئة تدابري 

 الصاة النباتية.

  جي  ين تصععف بياانت النتائن ال رض الحصععري إىل ارتتوسععط
مرصعععععععد االتفاقية  وضععععععععمن يجلأ جيرم د الذم ا جو احملد
 الدولية.

  جي  ين تصععف بياانت النتائن الت يريات يف السععلوح ضعع ن
االتفعععاقيعععة العععدوليعععة ال  من ارتتوخى ين يؤدم إليسعععا  جمت ع

 مرصد االتفاقية الدولية.



CPM 2022/26 

11 

 التربير املنطقي للخيار املفّضل اخليار املفّضل الوضع احلايل العامل

مرصعععععععععد  حتليو االتفاقية الدولية على جمت عرّد ي -2
االتفععاقيععة الععدوليععة من خالل معععايععة الفاوات 

 يف التنفيذ.

حتديد، واصععععععععععععععد وتحييم التادايت يتم  -1 ارتمرجات
ات يف تنفيذ ا طراف ارتتعاقدة والنااح

توصععععععععععععععيات االتفاقية الدولية، وارتعايري ل
الدولية لتدابري الصععععععععععععععاة النباتية وهيئة 

 تدابري الصاة النباتية

 ابرتسععععععععععععععاععدةحتظى ا طراف ارتتععاقعدة  -2
توصععععععععععععععيات اوات يف تنفيذ رتعاية الف

لععععدوليععععة االتفععععاقيععععة الععععدوليععععة، وارتعععععايري ا
لتعدابري الصععععععععععععععاعة النبعاتيعة وهيئعة تعدابري 
الصاة النباتية، من خالل إجراءات يو 

 1ينشطة حمددة لتاسّ التنفيذ.

ات يف واصعععد وتحييم التادايت والنااح يتم حتديد
توصععععععععععععععيعععات االتفعععاقيعععة تنفيعععذ ا طراف ارتتععععاقعععدة ل

الدولية، وارتعايري الدولية لتدابري الصععععععععععععععاة النباتية 
 الصاة النباتيةوهيئة تدابري 

 

  السععلع واخلدمات ارتل وسععة ال   ارتمرجاتجي  ين تعكس
سا على حنٍو مباشععععععععر ينشععععععععطة مرصععععععععد االتفاقية الدولية متحدّ 

 لوقاية النبااتت.

 

نظام االسععععععتعراض ودعم التنفيذ لطارتا هان ل إعداد خطة الع و
 الث سععععععععععععععنوات ّ  معععععد عععععا ع عععععو خطط 

االتفععععاق عليسععععا مع ايسععععات ارتعععاحنعععة. وإ ر 
إنشععاء اا وعة الفرعية للانة التنفيذ وتن ية 

  الث سععععععععععععععنوات تحوم ينة مد ا خطة ع و 
التنفيععذ وتن يععة الحععداات ابرتصعععععععععععععععادقععة عليسععا، 

 حس  االقت اء. سنواي   حتديثساوجيرم 

  لطارتا هانت خطة ع و نظام االسععععععععععععععتعراض ودعم التنفيذ
 موّجسة بدواات ارتشروع

                                                      
 الواادة يف و يحة ارتشروع للدواة الثالثة من نظام االستعراض ودعم التنفيذ ارتمرجات  1
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الحداات ارتعنية بنظام االسععععععععععععععتعراض ودعم 
التنفيععععععذ، ع ععععععدت اا وعععععععة الفرعيععععععة إىل 

 حتديث خطة الع و بشكو دوام

  يشععععععععاات التعحيبات إىل ين نظام االسععععععععتعراض ودعم التنفيذ
 يفتحر إىل خطط ع و واضاة وقابلة للحياس

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت واضععح بشععأن  جمت عكن ي مل
 هيفية توفري ارتدخالت يف ع لية ختطيط الع و

ع عععععو نظعععععام االسععععععععععععععتعراض ودعم التنفيعععععذ  منو ج الت ويو
دواات من  الث سعععععععنوات م  ه شعععععععروع 

للت ويو من خااج ارتييانية، وال سعععععععععععععي ا من 
مشععععععععععععععروع ارتفوضععععععععععععععيعععععععة ا واوبيعععععععة لنظعععععععام 

 ودعم التنفيذاالستعراض 

  ينب م ختصيص الت ويو ا ساسم من الربانمن
لت طيعة  الععادم لت طيعة التكعاليف الثعابتعة، مثال  

 تكاليف موظف بدوام هامو

  الدااسعععععاتالت ويو لت طية هلفة  حشعععععدينب م 
وارتسععععععععوح من مصععععععععادا يخر ، مثو حسععععععععا  

 ا مانة ارتتعدد ايسات ارتاحنة.

  نظام االسععععععععععععتعراض ودعم ارتسععععععععععععائو احملّددة يف منو ج  ويو
و غري التنفيذ متصععععععععلة ابرتلكية، والشععععععععفافية واالسععععععععت رااية، 

 . لك

منايات نظعععععععام االسععععععععععععععتعراض ودعم   االتصاالت
 التنفيذ فنية بداجة عالية

  اقتصععععععععععععر نطاق الدااسععععععععععععات عن نظام
االسعععتعراض ودعم التنفيذ إىل حّد هبري 

الداخلم لالتفاقية الدولية  اات ععلى 
 لوقاية النبااتت

  الث سعععنوات قائ ة على مد ا خطة اتصعععال 
  الث سنواتمد ا خطة ع و 

  يف جمعال هنٍن مشعععععععععععععع ح  اتبعاعمن ال ععععععععععععععروام 
تحسععععععيم اي سوا ارتسععععععتسدف االتصععععععاالت مع 

 وبل ة يسسو فس سا. إىل فئات

  ّتصعععععاالت بشعععععأن ماهية نظام االسعععععتعراض الاينب م حتسععععع
 ووظيفتأ ودعم التنفيذ

 اتصعععععععععاالت تسعععععععععتسدف صعععععععععانعم الحرااات وفئات  ال توجد
 خر  من اي سوا ي
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الرصععععععععععععععععععععد والتحييم 
 والتعّلم

  تحدمي التحااير السععععععععنوية إىل هيئة تدابري
 خمتلفة الصععععععععععععععاة النباتية ويجسية اقابة

 يخر  

 تحااير استعراض هو  الث سنوات 

  تحدمي التحااير إىل ايسات ارتاحنة محابو
 ارتؤشرات الواادة يف و يحة ارتشروع

  ينب م إدااج وظيفة الرصعععععععععععععد والتحييم رترصعععععععععععععد
االتفعععاقيعععة العععدوليعععة هايء من اإلطعععاا اإلمجعععايل 

 االتفاقية الدولية ات عللرصد والتحييم 

 اوالتحييم والتعّلم جيء   جي  ين يكون الرصععععععععععععععد 
 من مرصد االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 

 

  ااالسعععععتعراض ودعم التنفيذ يشعععععكو ضععععع ن  يف حّ ين نظام 
مجايل إلة اصععععععععععععععد، تبحى عالقتأ بنسن الرصععععععععععععععد والتحييم اايد

 لالتفاقية الدولية غري واضاة

   االتفاقية الدولية فسم مشعععع ح رتا قد يكون  جمت عليس لد
 عليأ نظام انجح لالستعراض ودعم التنفيذ

 

تصعععععععععععععع يم ارتسععععععععععععععح 
 وإ ا ه

إّما على ّ  تصعععععععع يم الدااسععععععععات وارتسععععععععوح 
من جان  يمانة  ارتسعععععععععععععتو  الداخلم  مثال  

االتفاقية الدولية( يو من قبو اسععععععتشععععععاايّ، 
مبسعععععععععععايات من جم وعات مثو ينة  اوغالب  

ارتععععايري يو اا وععععة الفرعيعععة للانعععة التنفيعععذ 
وتن ية الحداات ارتعنية بنظام االسععععععععععععععتعراض 

 ودعم التنفيذ

  من ال روام وضع مسوحات يصّ  سا خرباء
 ي ع البياانت  ات الصلة

  سعععنوات( لتنفيذ  5إىل  3الرصعععد الدوام  هو
وارتععايري العدوليعة  االتفعاقيعة العدوليعةتوصععععععععععععععيعات 

 للصاة النباتية وهيئة تدابري الصاة النباتية

 ارتسوح موجية، وبسيطة وموضوعية. ستكون 

 حتديد ارتسائو ارتتصلة بتص يم ارتسح وإ ا ه   

 رتسح منمف ة عادة  هانت معدالت الردود على ا 

 مل تكن البياانت قابلة لل حاانة يف ارتسوح العامة 

 

 

 


