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 مقدمة -1
ينبغي وضع : "الصادرة عن تقييم عملية تعزيز أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت أنه 1، نّصت التوصية 2014يف عام  [1]

واضحة وقابلة للتحقيق، مع تقسيم مفّصل قدر ا خطة عمل وميزانية سنوية لألمانة يصادق عليها املكتب وتتضمن أهداف  
 ..."اإلمكان لألنشطة واملوارد املطلوبة من موظفني ومتويل

منذ ذلك احلني، انكب مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية واللجنة املالية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت إىل جانب أمانة و  [2]
 .عرض يف اجتماع هيئة تدابري الصحة النباتيةاالتفاقية الدولية على وضع ميزانيات سنوية ت  

ع ّدلت  مث، 2022، شرعت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف إعداد خطة عملها وميزانيتها لعام 2021متوز /منذ يوليوو  [3]
وتشمل األحداث اليت أدت إىل إدخال التعديالت الرئيسية موافقة جملس منظمة  .مرات عدة لتصل إىل شكلها احلايلهذه 

على زايدة خمصصات الربانمج العادي ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية  2019كانون األول /األغذية والزراعة يف ديسمرب
إىل ت أد اليت 19-جائحة كوفيدو  2023–2022مليون دوالر لفرتة السنتني  6.9إىل ماليني دوالر أمريكي  5.9النبااتت من 

 .2022امليزانيات املخصصة للسفر يف عام  تعديل
استعرضت اللجنة املالية أحدث التعديالت اليت أ دخلت على خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وميزانيتها و  [4]

 .2021كانون األول /ووافق عليها مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية يف ديسمرب 2022لعام 

 املخرجات األساسية/النواتج -2
(. 1املرفق )أتخذ خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية وميزانيتها يف االعتبار مجيع األنشطة الرئيسية اليت تضطلع هبا األمانة  [5]

 فريق من فرق كلخ صص لحبيث ، 2030–2020للفرتة  الدولية لالتفاقيةابإلطار االسرتاتيجي  وترتبط خطة العمل وامليزانية
ويتوقع أن تدفع النتيجة اإلمجالية لتنفيذ خطة عمل أمانة االتفاقية وميزانيتها  (.1 املرفق)صلة  وجدول أعمال إمنائية ذمانة األ

 .ر التجارةيسّ برسالة االتفاقية قدم ا وتساهم يف اجلهود العاملية حلماية األمن الغذائي والبيئة ويف الوقت ذاته ت   2022لعام 
 :مانةاأل فرق لكل فريق مناحملددة نواتج اللموسة و املعمل الوفيما يلي خطط 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت والفريق املعين ابلتكامل والدعمحوكمة  -3
 :أساسية معلومات 3-1

الثالثة  مسؤول عن أحد األنشطة األساسية النبااتت وقايةالتابع ألمانة االتفاقية الدولية ل الفريق املعين ابلتكامل والدعم [6]
، وقد كلف (الشراكات)االتصال والتعاون الدويل : 2030–2020احملددة يف اإلطار االسرتاتيجي للفرتة التفاقية الدولية ل

اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  بندين من بنود جدول أعمال التنمية يفعلى بقيادة عمل أمانة االتفاقية 
 .تقييم وإدارة آاثر تغري املناخ على صحة النبات، والتنسيق العاملي ألحباث الصحة النباتية، ومها ابلتحديد 2030–2020لفرتة 

ا لرسالة االتفاقية الدولية دعم   2022لتنفيذ املهام واألنشطة التالية يف خطة عمله لعام الفريق املعين ابلتكامل والدعم طط خيو  [7]
 :يف اجملاالت الرئيسية السبعة التالية "محاية املوارد النباتية يف العامل وتيسري التجارة اآلمنة"لوقاية النبااتت املتمثلة بـ 
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 :كمة واالسرتاتيجيةو احل 3-2
منظمة األغذية والزراعة ما بني  التواصلذلك  ، مبا يف1)النباتية هليئة تدابري الصحة تنسيق الدورة السادسة عشرة  (أ)

االعتماد، وتنسيق األوراق،  واثئقو  املتعاقدة، األطرافعام ودعوة الدير رسالة امل، و هيئة تدابري الصحة النباتيةومكتب 
 (اإلعالم، و ةاللوجستياألمور و 

 (12)هيئة تدابري الصحة النباتية تنسيق اجتماعات مكتب  (ب)
 (1) ابلتخطيط االسرتاتيجياجملموعة املعنية  تنسيق اجتماع (ج)
وتنسيق لليوم الدويل للصحة النباتية إنشاء اللجنة التوجيهية الدولية أو اجمللس االستشاري يسري متابعة وت (د)

 أيهما اجتماعات
 3كل =   لكل منها 16يف الدورة السادسة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية، تنسيق اجتماعات جمموعات الرتكيز  (ه)

 (2022أسابيع يف عام 
  2030–2020 لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتتتنفيذ اإلطار االسرتاتيجي  (و)
 تغري املناخ وقضااي الصحة النباتية (ز)
  اإلعالم (ح)
 متابعة وتنسيق اليوم الدويل األول للصحة النباتية؛ (ط)
 ؛املؤمتر الدويل للصحة النباتيةمتابعة ودعم تنسيق وتنظيم  (ي)

 : اإلعالم واملناصرة 3-3
جديدة إعالم مبا يف ذلك وضع اسرتاتيجية  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت،أمانة اليت تتوالها  اإلعالمتنسيق أنشطة  (أ)

 الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية  جمموعةمن خالل تفاقية لال
 النباتالسنة الدولية صحة إرث متابعة وتنسيق  (ب)
 ؛اليوم الدويل للصحة النباتيةلتحديد وقاية النبااتت شعبة اإلنتاج النبايت و تنسيق مع التابعة و امل (ج)
النبااتت لتنظيم املؤمتر الدويل األول لصحة النبات يف عام  وقايةاألطراف املتعاقدة يف االتفاقية الدولية لمع التواصل  (د)

 ؛2022
والرتمجة اإلخراج مبا يف ذلك التحرير و  – التجهيزالتخطيط و )االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت تنسيق خطة منشورات  (ه)

 (منشور سنواي   100والنشر والرتويج حلوايل 
 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  وإعالانت ودعواتونشر أخبار  تنسيق وحترير (و)
 اإلحصاءات؛، مبا يف ذلك لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتتاإلعالم االجتماعي التابعة  ورصد قنواتنشر تنسيق و  (ز)
تنسيق وتقدمي لجلنة  أو النبااتت وقايةالدولية للالتفاقية اتبع  عالمفريق استشاري جديد لإل تنسيق عملية إنشاء (ح)

 االتفاقية على اإلنرتنت ندوات 

 :إدارة املعلومات 3-4
مبا يف ذلك اهلجرة إىل خوادم  ،حتديث ورصد وصيانة البوابة الدولية للصحة النباتية وأدواهتا اإللكرتونية ذات الصلة (أ)

 اللغات الرمسية للمنظمة؛والرتمجات إىل  جديدة
 ؛هذه البوابةتنفيذ نتائج استعراض بالدولية للصحة النباتية لبوابة مراجعة مستمرة ل (ب)
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 ،النبااتت يف آسيا واحمليط اهلادئ وقايةجلنة  صيانة وحتديث ورصد موقع (ج)
 .وتنسيق مشرتايتهوصيانة وحتديث نظام التعليق على اإلنرتنت رصد  (د)

 :الشراكات 3-5
واألكادميية،  يةالبحثاألوساط ، املنظمات احلكومية الدوليةاألمم املتحدة، )تنسيق الشراكات مع الشركاء اخلارجيني  (أ)

البوابة الدولية االتصال ذات الصلة على صفحات عناوين تنظيم مبادرات مشرتكة وحتديث و ، (القطاع اخلاص
 النباتية للصحة

واللجنة  وأسطول التنوع البيولوجي، ،Euphresco لشبكة يوفرسكواجمللس االستشاري  املشاركة يف اجتماعات (ب)
  إنفورميا – بوابة األمم املتحدة اإللكرتونية للمعلومات املتعلقة ابالتفاقات البيئية املتعددة األطرافل التوجيهية

، االتصاالتمكتب ، شعبة اإلنتاج النبايت ووقاية النبااتت)مع منظمة األغذية والزراعة  التواصلتنسيق  (ج)
فريق احلق يف جلنة األمن الغذائي العاملي،  ،شعبة الرقمنة واملعلوماتية، الشراكات والتعاون مع األمم املتحدة شعبة
 (خلإ ،الغذاء

اجملموعة املعنية ابلتخطيط على اجتماع االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت عرض اقرتاح جديد السرتاتيجية شراكات  (د)
 2022االسرتاتيجي 

 :االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتشبكة  أنشطة 3-6
 النبااتت؛ وقايةتنسيق وتنظيم ثالث سالسل من الدورة الرابعة والثالثني للتعاون التقين بني املنظمات اإلقليمية ل (1)
وتنظيم سبع حلقات عمل إقليمية  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتالتابعة ألمانة ( العاملية)نظمة تنسيق اللجنة امل (2)

 ،لالتفاقية الدولية
  التفاقية الدولية لوقاية النبااتتـل اجتماع واحد ملوظفي الصحة النباتية التابعني تنسيق وتنظيم (3)

 :تقينالدعم ال 3-7
 بشأنوالزراعة  األغذيةمنظمة مع ها وعمل اآلفات الناشئةسائل م بشأناالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت عمل دعم  (أ)

  ؛مسائل صحة النبااتت
 يةاخلريفاحلشد دودة العاملية لكافحة ملاب املعنية التفاقية الدولية لوقاية النبااتتالتابعة لمل الع جمموعاتاملشاركة يف  (ب)

 وتقدمي املساعدة ذات الصلة؛
بتأثريات تغري املعنية  الرتكيز جمموعةمن خالل  تتنسيق وإنتاج خطة عمل بشأن آاثر تغري املناخ على صحة النباات (ج)

 املناخ على صحة النبات 

 :واإلدارة الداخلية االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتأمانة  دعم 3-8
االجتماعات  ،تصف املدةاجتماع منمكتب األمني، )لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت تنسيق االجتماعات الداخلية  (أ)

مرة كل الفريق املعين ابلتكامل والدعم السنوية، اجتماعات  جتماعاتاال، السنويةاالجتماعات نصف الشهرية، 
 وصياغة احملاضر واألخبار حسب االقتضاءة للوجستيالرتتيبات ا، مبا يف ذلك (أسبوعني

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف  تنسيق املرتمجني ومصممي اجلرافيك (ب)
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ليوم والفريق العامل املعين اب االتفاقية،عادة ختطيط أمانة إب املعنيةاالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت تنسيق فرقة عمل  (ج)
حول تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي ية النبااتت شعبة اإلنتاج النبايت ووقا، واملشاركة يف فرقة عمل الدويل للصحة النباتية

 ناصرةواملواإلعالم  ،2032–2022للفرتة األغذية والزراعة ملنظمة 
  2022 لعام االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتدعم االستعراض املنتظم خلطة عمل وميزانية أمانة  (د)
 لفريق املعين ابلتكامل والدعملدعم وتنسيق املوارد البشرية  (ه)
  لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت الشهرية املناسباتتنسيق وجتميع ونشر وقائع  (و)

  2022 يرياملعا وحدة وضعخطة عمل  -4

 (2021 تشرين الثاين/نوفمربيف علم ا هبا جنة املعايري وأخذت اللجلنة على ت رضع  )

 أساسية اتممعلو  4-1

ا الدور الرئيسي ات املتعلقة ابلصحة النباتية هو حالي  عاجلواملوضع واعتماد املعايري والتوصيات والربوتوكوالت التشخيصية  [8]
 احمايد   منتدى  لألعضاء ية والزراعة األغذوتوفر منظمة  .االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتتدابري الصحة النباتية وأمانة يئة هل

االتفاقية الدولية تعرتف منظمة التجارة العاملية مبعايري و  .النبااتت وقايةاالتفاقية الدولية لكللتفاوض بشأن صكوك دولية  
 .معايري دولية للتجارة يف السلع النباتيةكلوقاية النبااتت  

يعرتف اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن تطبيق التدابري الصحية وتدابري الصحة النباتية ابملعايري اليت وضعت حتت رعاية و  [9]
املعايري تدابري الصحة النباتية هيئة وتعتمد  .ابعتبارها املعايري الدولية الوحيدة لصحة النبات تالنبااتاالتفاقية الدولية لوقاية 

عرتف وي  . معها تسقت متطلباتيف تشريعاهتا الوطنية تضع البلدان حاملا الدولية لتدابري الصحة النباتية، وتسري هذه املعايري 
 .أعضاء منظمة التجارة العامليةيف التجارة كأساس لتدابري الصحة النباتية اليت يطبقها   النبااتتاالتفاقية الدولية لوقاية مبعايري 

تقنية فرق وحتظى جلنة املعايري بدعم  .لمعايريل فاقية الدولية لوقاية النبااتتاالتأعمال وضع هيئة تقود جلنة املعايري التابعة للو  [10]
 .االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتأمانة دعم و متنوعة وفرق خرباء عاملة 

الفعال لوضع معايري دولية منسقة من خالل عملية شفافة وشاملة تليب احتياجات ابلتيسري ة لتزمم وحدة وضع املعايريو  [11]
 األطراف املتعاقدة

وجماالت احلاليني  موظفي الوحدة الرسم البياين ويعرض. 2022لعام  وحدة وضع املعايري خطة عمل أدانه يقدم امللخصو  [12]
 . عملهم الرئيسية

جلنة  قدم إىلالذي  انفسهالوثيقة  من 2ويرد يف املرفق  2022.1ألنشطة عام  غري هنائي مشروع لوثيقةا هذهب 1يف املرفق  يردو  [13]
  .النباتية البوابة الدولية للصحةمتوفر على هو و  ،غري هنائيجدول زمين  2021 الثاينتشرين /نوفمربيف ايري املع

والقرارات اإللكرتونية وتنظيم الدعوات ش و اق النقاور أمثل )جلنة املعايري وأنشطتها املباشرة إىل إىل جانب تقدمي الدعم و  [14]
التفاقية الدولية لالتابعة فنيني اخلرباء ال فرقواألنشطة العامة لالدعم لإلدارة ا أيض  املعايري وضع تقدم وحدة  ،(االجتماعات

كما تقدم الوحدة الدعم   .العملعات جممو و  املهامفرق كالنبااتت   وقايةأمانة االتفاقية الدولية لشطة كما ألن  ،لوقاية النبااتت
، (وجمموعة التخطيط االسرتاتيجيهيئة تدابري الصحة النباتية مكتب  مثل)جنة إىل اهليئات الفرعية األخرى التابعة للّ 
                                                

1  -11-https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2021/11/2022_Standard_Setting_Unit_TentWorkPlan_2021
18.pdf 

https://www.ippc.int/ar/publications/2463/
https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2021/11/2022_Standard_Setting_Unit_TentWorkPlan_2021-11-18.pdf
https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2021/11/2022_Standard_Setting_Unit_TentWorkPlan_2021-11-18.pdf
https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2021/11/2022_Standard_Setting_Unit_TentWorkPlan_2021-11-18.pdf
https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2021/11/2022_Standard_Setting_Unit_TentWorkPlan_2021-11-18.pdf
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بنود جدول أعمال التنمية يف اإلطار من لألنشطة املتعلقة بثالثة نقطة االتصال تكون أبن  الوحدة تفلّ اآلونة األخرية، ك   ويف
رخيص تو ( 2) ،ااألساسية ومساراهتمعايري السلع ( 1: )2030–2020لفرتة فاقية الدولية لوقاية النبااتت لالتاالسرتاتيجي 

أمانة ا أيض  املعايري وضع وميثل أعضاء وحدة  .شبكات التشخيص املختربيو ( 3)كياانت للقيام إبجراءات الصحة النباتية، 
أعداد  ومن اجلدير ابلذكر أن .يف اجتماعات خمتلفة تنظمها منظمة األغذية والزراعة وشركاؤها االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 ةالرمسيالرتتيبات  إىل بعضكما أن هناك حاجة   .، بل على العكس2021رتفع يف عام تمل املعايري وضع يف وحدة املوظفني 
 .2022يف عام التوظيف  حالةهناك ضرورة إلعادة النظر يف ، اولذ .ة والزراعةاألغذي منظمةمع 

ال يزال من غري املؤكد كيف ستكون طريقة اجتماعات عام  ،19-كوفيدوابء   ألزمة الصحية العاملية النامجة عنبسبب او  [15]
 تشرين الثاين/نوفمربايري املعجلنة و  7-ايرياملعجلنة و  أاير/مايوايري املعجلنة اجتماعات افرتاضي ا عقد رجح أن ت  ي  ، الذ .2022

 20إىل  16: 7-ايرياملعجلنة  2022،2 أاير/مايو 13إىل  09: أاير/ايري مايواملعجلنة  :وهيا يف التواريخ املتفق عليها مسبق  
 .2022 تشرين الثاين/نوفمرب 18إىل  14: تشرين الثاين/نوفمرباملعايري جلنة ، و 2022 أاير/مايو

 .2022لعام جمموعات عمل اخلرباء وفرق اخلرباء الفنيني اجتماعات  ة  اضيافرت تكون أن ا أيض  خطط له من املو  [16]

ستحسن أن جتتمع اللجنة بعد وي .احلاجة حسبايري للجنة املع" االجتماعات املركزة"ستمر أن تقرتح سي   عالوة على ذلك،و  [17]
 اتلتعيني مشرفني وتنقيح مسود أاير/مايو املعايريوقبل انعقاد جلنة يئة تدابري الصحة النباتية الدورة السادسة عشرة هل

لتكون هذه يئة تدابري الصحة النباتية هلالدورة السادسة عشرة برانمج عمل  املواصفات حول املوضوعات اليت يتضمنها
جلنة هذا العام أي مواضيع يف برانمج عمل  وجتدر اإلشارة أنه ال توجد بعد   .2022لفرتة التشاور يف عام جاهزة املسودات 

ركز االجتماع املواملوعد املقرتح هلذا  .2023جمموعة عمل من اخلرباء يف عام عو بشأهنا دتلألمانة العامة أن  ميكناملعايري 
 . 2022نيسان /أبريل 28–27هو املعايري للجنة 

وأي موضوع فرق اخلرباء الفنيني خطط عمل واعتماد ستعراض ال فهياملعايري لجنة لاحملتملة األخرى كزة ر املاالجتماعات  أماو  [18]
 :هي 2022يف عام لجنة املعايري لاملقرتحة لالجتماعات املركزة األولية ا، التواريخ تلخيص   .املعايريآخر له أمهية للجنة 

 .2022أيلول /سبتمرب 29–28و، 2022متوز /يوليو 14–13و، 2022نيسان /أبريل 28–27
 مشاريع ، من املقرر تقدميقرارات بشأن ذلكجلنة املعايري و الدورة السادسة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية نتظار اختاذ ابو  [19]

  2022.3 الواثئق التالية إلقرارها والتشاور بشأهنا يف عامومسودات املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 

 (2022)السادسة عشرة هتا دور يف  الصحة النباتية هيئة تدابريقبل  العتماد منا 4-2

نيسان /أبريل)يئة تدابري الصحة النباتية هلالدورة السادسة عشرة التالية إىل املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية  ميتقدي رتقب  [20]
 :العتمادها( 2022
 4 القائمة على السلع األساسية معايري تدابري الصحة النباتية : معايري دولية لتدابري الصحة النباتيةاريع مش 

 لمعيار الدويل لتدابري الصحة النباتيةاملركز لالتنقيح ، (014-2015)، التدقيق يف سياق الصحة النباتية (0082019-)

                                                

 .ي قرتح عقد املؤمتر الدويل للصحة النباتية يف األسبوع نفسه :ملحوظة  2
  https://www.ippc.int/ar/year/calendar/ :يرجى الرجوع إىل اجلدول الزمين لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  3

https://www.ippc.int/ar/year/calendar/
https://www.ippc.int/ar/year/calendar/
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املعيار الدويل لتدابري الصحة  على 2020و 2019 عامي وتعديالت ،(0112015-)يتعلق إبعادة التصدير  ما يف 12
 .5 رقم النباتية

 5 فتالة الفراشيات لللتشعيع املعاجلة اب :جلات صحة نباتيةاعماريع مشTortricidae  (2017-011)على الفواكه ،
عاجلة حبرارة امل، Citrus Sinensis (2017-013)يف أنواع الربتقال  Bactrocera zonataاملعاجلة ابلربودة لذاببة 

يف التفاح  Grapholita molestaوعثّة الفاكهة الشرقية  Cydia pomonellaعثّة التفاح لل اجلو املعدّ  –البخار 
Malus pumila  والدراقPrunus persica (2017-037/038) ،لذاببة الفاكهة لتشعيع اب املعاجلة

Zeugodacus tau (2017-025.) 

  ثة املرتبطة ابملواد اخلاضعة من حاالت اإلصابة ابآلفات امللوّ   احلدّ : هيئة تدابري الصحة النباتيةتوصية واحدة من
 (.002-2019)لتجارة ل الصحة النباتية وتيسري  ل للوائح والسلع غري اخلاضعة للوائح محاية  

 (ايوم   60، آب/أغسطس 30إىل  متوز/يوليو 1)املواصفات اريع على مش فرتة إجراء املشاورات 4-3

حمتملة مواصفات مشاريع  3، هناك 2022 أاير/مايواملعايري جلنة و يئة تدابري الصحة النباتية هلالدورة السادسة عشرة نتظار اب [21]
 متوز/يوليو 1فرتة من ومتتد هذه ال .فرتة إجراء املشاوراتأن تذهب إىل ميكن  2021الدعوة إىل تقدمي املواضيع لعام ن جنمت ع

 : ع املواصفات احملتملة هيير امشو  (.اوراتمن املشا يوم   60) آب/أغسطس 30إىل 

 ملاجنو فاكهة ااملرفق العاشر احلركة الدولية ل، معايري تدابري الصحة النباتية القائمة على السلع األساسيةMangifera 

indica (2021-011 ) 

  لمعيار الدويل لتدابري الصحة النباتيةطبق ا ل(" النموموسم خالل التفتيش مبا يف ذلك ) احلقليالتفتيش " 1امللحق 
 (018-2021" )لتفتيشل اخلطوط التوجيهية" 23

  (010-2021) "الفاكهةذابب ة إنشاء مناطق خالية من آف" 26 رقم املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتيةمراجعة 

 – متوز/يوليو 1أو  شباط/فرباير 20 – كانون الثاين/يناير 5) 2022التشخيص  ربوتوكوللفرتة اإلخطار  4-4
 (:آب/أغسطس 15

  بكترياي : بروتوكول التشخيصمشروعCandidatus Liberibacter spp  (010-2004) احلمضياتعلى 

 (:فرتة التشاورهي ا يوم   90. أيلول/سبتمرب 30 – متوز/يوليو 1) 2022االستشارة األوىل لعام  4-5

 : مشاريع معايري دولية لتدابري الصحة النباتية 3 [22]

  لتدابري الصحة النباتيةملحق املعيار الدويل )ظم إلصدار شهادات الصحة النباتية للبذور ج الن  واستخدام هن  تصميم 
 (009-2018( )للبذوراحلركة الدولية  – 38رقم 

 املعيار الدويل لتدابري لحق ستناد إىل املعلومات املتاحة )مابالذابب الفاكهة العائلة ل ةالفاكه معايري حتديد حالة
 (011-2018ذابب الفاكهة( )العائلة ل ة: حتديد حالة الفاكه37الصحة النباتية رقم 

 5 رقم املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتيةعلى  2022 تعديالت عام 
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 : النباتية عاجلات الصحةمل اريعمش 3 [23]

 فة آل ابلربودة معاجلة Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae)  عنب يف"Red Globe "
(Rhamnales: Vitaceae)  

  آلفةحرارية ابلبخار معاجلة  Planococcus lilacinus (Cockerell ) فاكهة التننييف 

 (Selenicereus undatus (Haworth) D.R. Hunt ) 

  فةابلربودة آلمعاجلة haumatotibia leucotreta  أنواع الربتقاليف Citrus sinensis (2017-029)؛ 

 :لـ مشاريع بروتوكوالت تشخيص 3  [24]

 جنسمن  ذابب الفاكهة Ceratitis  (2016-001) 

  الك سَّاف ة ر يف نباتاألخضالسوس Mononychelus tanajoa (2018-006) 

 من بكتريايال انقالت بسي Candidatus Liberibacter solanacearum (2018-030) 

  :لتدابري الصحة النباتية مشاريع معايري دولية 4 [25]

  (002-2009) (متطلبات إنشاء مناطق خالية من اآلفات) 4 رقم املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتيةتنقيح 

  خطوط توجيهية لتطبيق نظام : 20 رقم ملحق املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية)استخدام تراخيص استرياد حمددة
 (006-2008) (لوائح الصحة النباتية على الواردات

 كتدبري من تدابري الصحة   التشعيعخطوط توجيهية الستعمال ) 18 رقم املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية تنقيح
 (007-2014) (النباتية

 5 رقم النباتيةاملعيار الدويل لتدابري الصحة على  2021 عامعديالت ت 

  :(1واحد ) مشروع معاجلة صحة نباتية [26]

  ة آلفابلتشعيع معاجلةPseudococcus jackbeardsleyi (2017-027) 

 2022 االجتماعات املزمع عقدها خالل عام 4-6

 تركيز للجنة املعايري اجتماعات 3، تشرين الثاين/نوفمرب جلنة املعايري، 7-جلنة املعايري، أاير/مايو جلنة املعايري 

  الفنيةاخلرباء فرق: 

  فريق اخلرباء الفين املعين إبعداد بروتوكوالت التشخيص 

  املعين مبعاجلات الصحة النباتية الفين الفريق 

  الفريق الفين املعين مبسرد مصطلحات الصحة النباتية 

 [2022 حزيران/ليس قبل يونيو] – الفريق الفين املعين مبعايري السلع 

 عمل اخلرباء اتجمموع.  

  (001-2020) تاآلفاتقييم خطر ذات العالقة بالنبااتت اية لوقالدولية  عايرياملإعادة تنظيم 

   ملحق املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية )ج النظم يف إدارة خماطر اآلفات املرتبطة حبركة اخلشب استخدام هن
 (004-2015( )احلركة الدولية للخشب: 39رقم 
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  (:االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتأمانة  فرقابلتعاون مع زمالء من )االجتماعات األخرى 

 موعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية املعنية بتأثريات تغري املناخ على صحة النبااتتجم  

 الدورة السادسة عشرة بقرار ا رهن  ) حلاوايت البحريةابموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية املعنية جم
ابلتعاون مع ) 2022لعام  حلقات عمل إقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ،(يئة تدابري الصحة النباتيةهل

 (االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتفريق التكامل والدعم التابع ألمانة 

 15 رقم املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتيةدليل ) لجنة التنفيذ وتنمية القدراتل اجتماعات اجملموعة الفرعية 
 (نظام االستعراض ودعم التنفيذو 

   (الصحة النباتية تدابري النعقاد الدورة السادسة عشرة هليئة احتضري  )فريق املهام املعين ابملواضيع 

 : أنشطة أخرى 4-7

  املعتمدة لتدابري الصحة النباتية ةالدوليايري املعنشر 

  التعديالت التحريرية على املعايري الدولية املعتمدة 

  جمموعات مراجعة اللغات 

 ألوراق نقاش ، دعوات دعوات خلرباء 

 اإللكرتوين  اتاستعراض نظام التعليق 

 القرارات اإللكرتونية 

  بروتوكوالت التشخيص بشأنمشاورة اخلرباء 

 2022لعام قليمية لالتفاقية الدولية اإلعمل الحلقات دعم : حلقات عمل إقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت. 
 .حلقات العملضمن  نشطة املتعلقة مبعايري السلع األساسيةاألتنسيق 

 األنشطة اإلعالمية : 

  يوم يف حياة" :اإلعالم عنتنسيق محلة"... 

  مؤقتة عرب اإلنرتنتندوات : 

o  (2022 شباط/فرباير 16: مبدئي ا)تمع االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت جملجديد  زمن: السلعمعايري 

o ( 2022 آذار/مارس 16: مبدئي ا) نظرة عامة :عملية وضع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 

o  (2022 حزيران/يونيو 1: مبدئي ا)أمهية التشخيص الصحيح لآلفات ودور بروتوكوالت التشخيص 

o  مبدئي ا)كيف املشاركة و ملاذا  :االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتاملساعدات اإلنسانية وجمتمع :
 (2022 حزيران/يونيو 29

 التقدميية العروضوضع شرطة فيديو و أبتعزيز املواد : لجنة املعايريمواد تدريبية ل  

  السلع املعتمدة معايري ، السلع معايري النباتية،بتنفيذ إجراءات الصحة لكياانت الرتخيص : اإلعالم واملناصرةمواد
 .االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتمن 
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 التواصل 4-8

 4مع املنظمات التالية تواصلأبنشطة وضع املعايري وحدة بعض موظفي يقوم نيابة عن االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت،  [27]
  (:ومنظمات أخرى)

 اتفاقية التنوع البيولوجي 

 املتعلقة ابلتنوع البيولوجيالتفاقيات ا 

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

  اتفاقية األمم املتحدة لألسلحة البيولوجية والسمية 

  (األمم املتحدة للبيئة برانمج)أمانة األوزون 

  جمموعة أحباث تدابري الصحة النباتية 

  اجملموعة الدولية ألحباث احلجر الصحي احلراجي 

  جلنة تطبيق إجراءات الصحة والصحة النباتية  –منظمة التجارة العاملية 

 املنظمة البحرية الدولية 

 منظمة اجلمارك العاملية 

 جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألورواب 

  2022لعام  وحدة التنفيذ والتيسريخطة عمل  -5

 (2021–11–30هبا  علم ا وأخذات وحدة التنفيذ والتيسريو  جلنة التنفيذ وتنمية القدراتها استعرضت)

 معلومات أساسية  5-1

األطراف املتعاقدة األخرى  ىلعلى تعزيز تقدمي املساعدة الفنية إالنبااتت ية الوقوافق األطراف املتعاقدة يف االتفاقية الدولية ت [28]
حتسني فعالية بغية لبلدان النامية تشجع االتفاقية تقدمي املساعدة ل على وجه اخلصوص،و  .هبدف تيسري تنفيذ االتفاقية

املشاركة يف املنظمات ا وتشجع االتفاقية أيض   .النبااتت وزايدة إمكانية حتقيقها لفوائد التجارة املأمونة وقايةمنظماهتا الوطنية ل
 .اإلقليميستوى حتقيق أهداف االتفاقية على املعلى النبااتت كأساس للتعاون  وقايةاإلقليمية ل

اليت تقوم هبا وحدة التنفيذ والتيسري التابعة التنفيذ وتنمية القدرات القدرات ابإلشراف على أنشطة  تقوم جلنة التنفيذ وتنمية [29]
 .االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتألمانة 

 :عرببرامج التعاون التقين اليت تقوم هبا املنظمة ومشاريع الصحة النباتية  وحدة التنفيذ والتيسريتدعم ابإلضافة إىل ذلك،  [30]

 لوقاية النبااتتوطنية ال اتلمنظملالتحتية  البىنتني تعزيز القدرات ومت 

  ب املنازعاتانتجاتعزيز ترويج و 

 مساعدة األطراف املتعاقدة على حتديث تشريعاهتا املتعلقة ابلصحة النباتية 

                                                

 cooperation-activities/external-https://www.ippc.int/ar/coreملزيد من املعلومات، يرجى زايرة املوقع التايل على اإلنرتنت:   4

https://www.ippc.int/ar/core-activities/external-cooperation


CPM 2022/28 

  :االسرتاتيجيات 5-2

 :عرب أهداف التنفيذ وتنمية القدراتحقق ست   [31]

 الوطينمث اإلقليمي مث الدويل : األولويةحسب  العاملياألثر الرتكيز على  (1)

 األفكار املبتكرة وينفذ مواصلة بناء فريق قوي موجه حنو اجلودة يدعم  (2)

 التنفيذ وتنمية القدرات قصى لتنفيذ أنشطة األ دّ احلالتعاون مع أصحاب املصلحة املعنيني لزايدة املوارد إىل متتني  (3)

 .املوارد حسب احلاجةللموارد املخصصة وتعبئة ا ختطيط العمل وفق   (4)

 5الرئيسية خرجاتاملو  نشطةاأل 5-3

 : العريض األنشطة ذات األولوية ابخلطترد  [32]

 اجملموعة املعنية ابلتخطيط ب، ، املكت(2022)الصحة النباتية يئة تدابري هلالدورة السادسة عشرة دعم : احلوكمة
 ،(اإلنذار واالستجابة حلاالت تفشي اآلفاتنظم )يئة تدابري الصحة النباتية جمموعات الرتكيز هلو  ،االسرتاتيجي

 .نظم اإلنذار واالستجابة حلاالت تفشي اآلفاتدراسة ونشر ل ااستكم. والتجارة اإللكرتونية

 فريق املهام و ، ملنظمة األغذية والزراعة "واحدة صحة"هنج  :االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتمبادرات أمانة  دعم
 أعضاء الفريق األساسي، املعين بتعبئة املوارد

  لجنة لالفرعية  واجملموعاتاالفرتاضية، /لوجها يف ذلك االجتماعات وجه  مبا  جلنة التنفيذ وتنمية القدراتدعم
جلنة التنفيذ وتنمية فرق  الوطنية،التزامات تقدمي التقارير و نظام االستعراض ودعم التنفيذ : التنفيذ وتنمية القدرات

تقييم القدرات و ، تدريبالدلة ومواد األو  ،والتنفيذملعايري اإطار و ، اإللكرتونية التجارةو املوارد املساهم هبا،  :القدرات
على وقع املو ، 4 املوز الفطري يفذبول المرض و ، فريق املهام املعين ابملواضيعو  شاريع،املو  ،يف جمال الصحة النباتية

 نت اإلنرت 

 هيئة إىل  جلنة التنفيذ وتنمية القدراتلتعديالت مع توصيات اتقدمي و  وتنمية القدراتمواضيع التنفيذ  قائمةارة دإ
 تدابري الصحة النباتية 

  والدعواتالتصرحيات و اإلنرتنت لى ، مبا يف ذلك الندوات عوحدة التنفيذ والتيسريخطة عمل وضع وتنفيذ 
 .واملنشوراتواألخبار 

 املسامهة يف  .مرة واحدة يف السنة على شبكة اإلنرتنتالقائمة  القدراتلتنفيذ وتنمية اباخلاصة علومات امل حتديث
 .املنشورة األدلة واملواد التدريبية واجهةحتسني  .هبا املوارد املساهمإدارة  .البوابة الدولية للصحة النباتيةإعادة تصميم 

 املعيار الدويل لتدابري الصحة اإللكرتونية، و التخطيط للطوارئ، والتجارة : دلةاألنشر : األدلة واملواد التدريبية
حتليل خماطر اآلفات، وإصدار شهادات التصدير، والتفتيش : ق أربع دورات للتعلم اإللكرتوينأطال .15 رقم النباتية

                                                

جلنة االتصال )كندا، دعم التعلم اإللكرتوين   4-ف: العينية. ومتدرب 3-.ع.، خ2-، ف(4-ف: )الربانمج العادي. رهن ا بتوفر موارد املوظفني التالية  5
 مستشار ،(من الياابن بتمويل) 2-، ف(متويل من االحتاد األورويب والصني) 3-ف :املشاريع(. املعنية ابلفاكهة االستوائية واخلضر املنتجة يف غري موامسها

ميسرون لتقييم القدرات  ،(من نظام االستعراض ودعم التنفيذ بتمويل)مستشارين  3، (من الكوميسا مستشارين )بتمويل 4، (بتمويل من الصني)( 1)واحد 
التكاليف (. تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية -بتمويل من حساب األمانة املتعدد املاحنني)مستشارين  2، (بتمويل من الصني)يف جمال الصحة النباتية 

 .ختضع للتغيريات اعتمادا على املشاريع. ة من الربانمج العادي واملشاريعالتشغيلي
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ج موظفي ا منهعلى العمل بدء  (.حتليل خماطر اآلفاتمبا يف ذلك )إفرادي تعليم بدعم مجيع الدورات  .واملراقبة
وضع مشروع  .ملناطق اخلالية من اآلفاتاعلى م إلكرتوين تعلدورة  ،التفتيش القائم على املخاطر النباتية،الصحة 

الوطنية، التزامات تقدمي التقارير استعراض  رتخيص،ال ،تفتيش القائم على املخاطرال) مواضيع ةمواصفات ألربع
 (. تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتيةالتدريب على 

  السوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب الصني، (: ملشاريعالصحة النباتية  مدخالتتقدمي أو ) مشاريعإدارة
: االحتاد األورويب ؛نظام االستعراض ودعم التنفيذ: االحتاد األورويب ؛التنفيذ: االحتاد األورويب ؛(الكوميسا) األفريقي

، سرتاتيجياالطار اإل: االحتاد األورويب ؛(بلدان الكوميسا) النباتيةتقييم القدرات يف جمال الصحة مشاريع ل 9
 .ذية والزراعةاألغ مشاريع منظمةمساندة  ؛الياابنو 

  إصدار ، أبكملهاالدولية لوقاية النبااتت  مانة االتفاقيةأباخلاصة  نظام االستعراض ودعم التنفيذمشاريع إدارة
 6(2024–2022)ية خطة عمل ثالث تنفيذ .املوارد وخطة االتصاالت تعبئةة خط يذنفتمواضيع، تقدمي دعوات إىل 

 االحتاد  بتمويل من)بلدان الكوميسا من ثالثة  يف 7وإدارهتا تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتيةشاريع لالقيام مب
بتمويل )وسرياليون ( التقينالوكالة األملانية للتعاون بتمويل من )والسنغال ( الصنيبتمويل من )وكمبوداي ( األورويب

مشروع لتقييم القدرات  إكمال (.غري موامسها يفجلنة االتصال املعنية ابلفاكهة االستوائية واخلضر املنتجة من 
 .تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتيةمشاريع لاستكشاف فرص إضافية إلجراء  .نيباليف جمال الصحة النباتية  يف

ين ميّسر لتدريب  وضع خطة. خطة تعبئة املوارد واالتصاالتتنفيذ  .األطراف املتعاقدةدراسة عن احتياجات إجراء 
تقييم القدرات يف جمال الصحة لحتديث أداة  .جتديد وضع خطةو يف تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية 

 .8النباتية

 جمموعة : املعنية مبكافحة دودة احلشد اخلريفية األغذية والزراعة منظمة أمانة يف أنشطةاركة شامل اآلفات الناشئة
  .تفاقية الدولية لوقاية النبااتتالا/ملنظمة األغذية والزراعةالتابعة  العمل الفنية

 املشاريعح ن  م  و املخصصة ع إعداد املشاريح ن  م  دعم و  استعراض :مرفق وضع املعايري وتنمية التجارة مشروع  

  ّدث اليت التنفيذ وتنمية القدرات تضمني إجراءات عام نشر نسخة  و سنواي   التنفيذ وتنمية القدراتيف دليل ُتح
 كانون الثاين/يف يناير 2021

  حسب الطلب تسوية املنازعاتيف املساعدة 

  جدول  االجتماعات التحضريية لوضع املشاركة يف: لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتتعمل إقليمية حلقات
 على األقل حلقة عمل إقليمية واحدةبتنظيم وحدة تيسري التنفيذ قيام و  والعروضاألعمال 

 مادية عرب )حقلية عروض . ((أو افرتاضية)لوجه ا واحدة وجه  حلقة عمل تنظيم وعقد ) تدريب متقدم. تدريبال
 (.4و 1 املوزالفطري يف ذبول المرض )وكمبوداي ( ذاببة الفاكهة)يف سري النكا ( الصني LofAمؤسسة الزراعة 

                                                

 2022 أاير/ليس هلذا النشاط حالي ا موارد ويتوقف التمويل احلايل لنظام االستعراض ودعم التنفيذ يف مايو  6
 عرضة للتغيري، اعتماد ا على املتربعني  7
 2022 أاير/احلايل لنظام االستعراض ودعم التنفيذ يف مايو ليس هلذا النشاط حالي ا موارد ويتوقف التمويل  8
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  للزراعة والعلوم  الدويلاملركز ، روبيةاجملموعة األو : تطويره مع منظمات خمتلفة أو التعاون اخلارجياحلفاظ على
، اهليئة األوروبية لسالمة األغذية، غري موامسها يفجلنة االتصال املعنية ابلفاكهة االستوائية واخلضر املنتجة ، البيولوجية

، IPRG حلالن (بروبوليس) اجملموعة الدولية لبحوث عكرب الزراعة،معهد البلدان األمريكية للتعاون يف ميدان 
مركز األمم املتحدة الدويل ، مرفق وضع املعايري وتنمية التجارة ،املبادرة املعنية ابالقتصاد األخضر بفضل الزراعة

 . العاملية منظمة اجلماركو  العاملي، الربيدياالحتاد  للحوسبة،

لعام التفاقية الدولية لوقاية النبااتت التابعة للصحة النباتية لاإللكرتونية شهادة ال جمموعة حلّ خطة عمل  -6
2022  

 معلومات أساسية  6-1

معلومات شهادة  هو أداة حتول االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتالذي توفره  "لصحة النباتيةللكرتونية اإلشهادة ال حلّ " [33]
جيعل التجارة أن بني البلدان للشهادات التبادل اإللكرتوين من شأن و  .النباتية الورقية إىل شهادة صحة نباتية رقميةالصحة 

 نسقاملعادل اإللكرتوين لشهادة الصحة النباتية يف  يه لصحة النباتيةلاإللكرتونية  والشهادة .وأسرع وأرخص أكثر أماان  
XML.  شهادة اإللكرتونية الوت نتج . شهادة اإللكرتونيةاليف الورقية موجودة مجيع املعلومات الواردة يف شهادة الصحة النباتية و

 (.1 املرفقمبا يف ذلك ) 12 لمعيار الدويل لتدابري الصحة النباتيةلا وفق  

 : 2022 أولوايت العمل 6-2

 التعاقدو  الشروع يف عملية لتطوير خطة متويل مستدام، – لصحة النباتيةلشهادة اإللكرتونية لالتمويل املستدام ل 

 لتقدمي التوجيه شركة خدمات مالية خارجيةمع 

  غذية والزراعةاأل ركز االستثمار التابع ملنظمةمل املنافعو  ُتليل التكاليف ودعم ملشروعية وماتمعلمسامهات تقدمي 
 املشاركة علىبعد تشارك مل اليت ميكن استخدام النتائج لتشجيع البلدان  – لصحة النباتيةلشهادة اإللكرتونية البشأن 

  ( التوجيهية دلةاألواجهة و ال)النظام الوطين العام إلصدار الشهادات اإللكرتونّية للصّحة النباتّية ترمجة
 ال حاجة لتفسري – العربية إىل

  القدرة اتحة إ – اإللكرتونّية للصّحة النباتّيةالنظام الوطين العام إلصدار الشهادات يف إضافية  خصائصإدخال
 ،شهادة صادرة وعرضها صفحة حبث للمستخدمني املسجلني للعثور على، على تزويد الشركات برقم تسجيل

  . والدفعريتاالفو إعداد إمكانية 

 األكثر فائدة  املتعاونكان التحالف   – النوااي مع التحالف العاملي لتيسري التجارةطاب وضع الصيغة النهائية خل
 .للخربة الفنيةإضايف رد كمو ا  النظام والعمل أساس   يف إشراك البلدان واقرتاح ومتويل التحسينات على

   احلصول من لصحة النباتية لشهادة اإللكرتونية ال  مستخدمينيكمتمن شأنه ما  – السلع املختلطةوتعيني مسح
 .من منتجات خمتلطةة مكونة شحنلعندما تكون ا مفردة لصحة النباتيةلشهادة إلكرتونية  على

 ال حاجة لتفسري –لتحقة املدورات تدريبية حية للبلدان  إجراء 
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  لنظام الوطين العام إلصدار الشهادات التوقيعات اإللكرتونية ليسري ت – شهادات توقيع إلكرتوين متعددة لكل بلد
هي سريالنكا وغواتيماال  البلدان التالية اليت ستنفذها وستكون أوغندااكتملت التجربة مع )اإللكرتونّية للصّحة النباتّية 

 (النظام الوطين العام إلصدار الشهادات اإللكرتونّية للصّحة النباتّيةوالسنغال قبل أن متتد إىل مجيع بلدان 

 وضع مل يتضح مستمر، ولكن  اتاالختبار إجراء  – لصحة النباتيةلشهادة اإللكرتونية لابالصني يسري التحاق ت
 بعد الصني

 اإللكرتونّية ة الشهادور تيسري الربط بني حم – النظام اآليل للبياانت اجلمركية/وضع آلية تنسيق للعمل مع األونكتاد
 .البنك الدويلمن ببطء مبساعدة تطور يوهذا أمر  .اجلديدالنظام اآليل للبياانت اجلمركية " حمور"وللصّحة النباتّية 

 .فيجي بتمويل من البنك الدويل مشروع جترييب يف 2022يف عام نفذ ي  توقع أن ي  و 

  انتالبيا حقولونسق ُتسني التحقق من صحة طول  

  (دمة الويب من بلد واحدالضخم خل ستخداماالأو اانت للبيمنع التسليم الضخم )عتبات االستخدام 

  واملنظمات الدولية األخرى الغذائيهيئة الدستور و  املنظمة العاملية لصحة احليوانمواصلة التواصل مع – 
تبادل الشهادات اإللكرتونية يف لصحة النباتية لشهادة اإللكرتونية الحمور القصد من ذلك هو توسيع نطاق استخدام 

فاقية الدولية لوقاية االتاليت تتحملها للمحور التكاليف اإلمجالية  يؤدي بدوره إىل خفضما من شأنه أن األخرى، 
عرض تقدميي إىل بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن  .إنشاء جملس حوكمة حقيقيقد ييسر و 

 .شباط /فربايرمقرر تقدميه يف  eVet ةاإللكرتوني ةالبيطريدات الشها

  ر مع وّ من خالل الفريق التعاوين الذي ط   – لصحة النباتيةلشهادة اإللكرتونية لااللتحاق ابمساعدة اهلند على
سيبدأ التسجيل و اكتمل وقد  ،التجارةيسري والصناعة والتحالف العاملي لتاالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت أمانة 

 .االختبار

 أعضاء مبا يف ذلك روسيا وبقية )الُتاد األورويب املنضوية يف اأورواب الشرقية غري  مواصلة حماولة ضم تركيا ودول
مع على هذا اجلهد العمل جيري  – ودول آسيا الوسطى املتبقية (األوروبية اآلسيويةاللجنة االقتصادية للمنطقة 

  .وحتالف األعمال الزراعية األملاين سري التجارةلتيالتحالف العاملي 

  وكازاخستان ونيجرياي والكامريون واتيلند وإسواتيين واإلكوادور  انضمام األردن ومدغشقر والسنغالتيسري
من خالل  – النظام الوطين العام إلصدار الشهادات اإللكرتونّية للصّحة النباتّيةإىل ( من بني دول أخرى)

 .سري التجارةلتي التعاون املستمر مع التحالف العاملي

 من خالل التعاون مع البنك الدويل –لصحة النباتية لشهادة اإللكرتونية لاب زامبيا وكوت ديفوارالتحاق  تيسري :
رز  مل  .تقدم ملحوظحي 

 مىت أو إذا ؛ فسريتال حاجة ل – املؤمتر الدويل لصحة النباتمن لصحة النباتية لشهادة اإللكرتونية قسم ال
 .حدث

 من عرض تقدميي إىل كولومبيا ا بدء   – ملنظمات الوطنية لوقاية النبااتتاو الصناعة االخنراط مع  حلقات مواصلة
 .كانون الثاين/يف يناير
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  (م الوطنية األخرى، وما إىل ذلكالدفع اإللكرتوين، والنظح )عامة إضافية لتوفري تسهيالت  "قناة احملور"تنفيذ 
 .الوطين العام إلصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتيةالنظام بلدان ا أساس   –

   للجماركالنافذة املوحدة  ممع نظح النظام الوطين العام إلصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية تكامل 
واحدة قناة االتصال من خالل  منالنظام الوطين العام إلصدار الشهادات اإللكرتونّية للصّحة النباتّية  نيكمت –
النظام اآليل للبياانت للجمارك فيما يتخطى  واحدةالنافذة ال منظح العديد من  –للجمارك  واحدةالنافذة الم نظ   مع

 اجلمركية

  لصحة لشهادة اإللكرتونية ال أن أتيت املبادرة من فريقيتعني  – اجلمارك العامليةحماولة إعادة االخنراط مع منظمة
 .االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتلدى النباتية 

 2022 يف عام املهام اجلارية 6-3

  للصحة النباتية اإللكرتونيةشهادات لجنة التوجيهية املعنية ابللّ االجتماعات االفرتاضية الشهرية  

  سيناتالتحطلبات و ات الستعراض املرتاكم مركز األمم املتحدة الدويل للحوسبةاالستعراضات الشهرية مع  

 اجملموعة االستشارية املعنية إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية املتعلقة شهرية مع رؤساء الباحثات امل
 ابلصناعة

  مع التحالف العاملي لتيسري التجارة ةالشهرياملباحثات 

  وضع املعايري وتنمية التجارة مرفقيف املشاركة املستمرة يف اللجنة االستشارية للتصديق اإللكرتوين  

 امليزانية خمصصات  -7

ضمان تعزيز العمل يف جمال لألنشطة األساسية األربعة لمنقحة خمصصات من املوارد  2022يتضمن مقرتح امليزانية لعام  [34]
 .تيسري التنفيذ وكذلك التكامل والدعمعلى  لعملابا الدفع قدم  ا ويف آٍن مع  عن وضع املعايري،  اإلدارة واالسرتاتيجيات، فضال  

 . امليزانيةيف الرئيسية ألرقام لعرض بياين  2 املرفقويرد يف 

 العادي غذية والزراعةمنظمة األبرانمج  -8

مليون دوالر  3.45زانية يف برانمج العمل واملي 2022لعام االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت توقع أن تبلغ خمصصات أمانة ي   [35]
 (.1 املرفق)على األنشطة دون أي عجز يف امليزانية ت زعوقد و  ، أمريكي

 التفاقية الدولية لوقاية النبااتت لاملتعدد املاحنني حساب األمانة  -9

، ساب األمانة املتعدد املاحنني لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتتحل مليون دوالر أمريكي 3.2يقرتح ختصيص ميزانية قدرها  [36]
 التنفيذتيسري وضع املعايري و ليف املائة  16ويف املائة  22نسبة و واإلدارة حوكمة منها لليف املئة  62نسبة  ختصص يثحب

جزء ال يتجزأ من للصحة النباتية  اإللكرتونيةة شهادالوجتدر اإلشارة إىل أن بعض أنشطة وضع املعايري وأنشطة  .التوايل على
يف املائة، يف حني يتوقع أن تصل  33ويبلغ جمموع تكاليف املوظفني . التكامل والدعمكما من احلوكمة واالسرتاتيجيات  

امليزانية  ومن املهم مالحظة أن تنفيذ األنشطة املدرجة يف (.1 املرفق) امليزانية اإلمجاليةيف املائة من  67 التكاليف التشغيلية إىل
 .على استعداد املاحنني لتوفري األموال الالزمةا توقف متام  يحلساب األمانة املتعدد املاحنني لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 
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ما  2022عام  يف االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت نفذها أمانةستالنبااتت اليت  وقايةميزانية مشاريع االتفاقية الدولية ل تبلغ [37]
وتتفاوض . وترتاوح األنشطة املبينة يف املشاريع بني احلوكمة ووضع املعايري وتيسري التنفيذ (.1 املرفق)مليون دوالر  1.2 مقداره

وعدم قدرة  19-كوفيدشاريع، ال سيما ابلنظر إىل جائحة  د من امللعدتعديالت على  النبااتت وقايةالدولية لأمانة االتفاقية 
 .افعلي   األطراف املتعاقدة على حضور اجتماعات االتفاقية

 التفاقية الدولية لوقاية النبااتت لالدعم العيين   -11

يني نالفمثل برانمج )وغريها من مصادر التمويل البديلة لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت تبلغ املسامهات العينية املتوقعة  [38]
وتوفّر األطراف املتعاقدة أو املنظمات  .مليون دوالر أمريكي 0.9 مقداره ما 2022لعام ( غذية والزراعةاأل منظمةيف املعاونني 

ّول ، الدولية لوقاية النبااتت ابعتبارها مسامهات غري نقديةذات الصلة هذه املسامهات العينية إىل أمانة االتفاقية  لكنها حت 
 (.1املرفق ) .إىل قيم ابلدوالر ألغراض امليزنة الصحيحة والشفافية

 االستنتاجات واالقرتاحات -12

مثرة جهود مدروسة بذهلا مكتب هيئة تدابري هي  2022خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وميزانيتها لعام  [39]
الصحة النباتية واللجنة املالية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت بغية جعل خطة العمل 

وتقرتح خطة عمل أمانة االتفاقية . يف ضوء اجتاهات وقيود التمويل العامكما  19-واقعية يف ضوء جائحة كوفيد 2022لعام 
حمّسنة حتقيق نتائج إىل أمانة االتفاقية دفع وأنشطة ضرورية لهادفة صصات خم 2022الدولية لوقاية النبااتت وميزانيتها لعام 

املالية احملددات املتوقع من خلدمة األطراف املتعاقدة يف االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ضمن أزيد وإجنازات أكرب وقدرات 
 .املوظفنياملوارد من حمددات و 

 :إىلدعوة مهيئة تدابري الصحة النباتية  [40]

 "2022لعام  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتخطة عمل وميزانية أمانة " علىاملوافقة  (1)


