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 -1مقدمة
[]1

نصت التوصية  1الصادرة عن تقييم عملية تعزيز أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت أنه" :ينبغي وضع
يف عام ّ ،2014
مفصل قدر
خطة عمل وميزانية سنوية لألمانة يصادق عليها املكتب وتتضمن أهدافا واضحة وقابلة للتحقيق ،مع تقسيم ّ
اإلمكان لألنشطة واملوارد املطلوبة من موظفني ومتويل"...

[]2

ومنذ ذلك احلني ،انكب مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية واللجنة املالية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت إىل جانب أمانة
االتفاقية الدولية على وضع ميزانيات سنوية تعرض يف اجتماع هيئة تدابري الصحة النباتية.

[]3

ومنذ يوليو/متوز  ،2021شرعت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف إعداد خطة عملها وميزانيتها لعام  ،2022مث ع ّدلت
هذه مرات عدة لتصل إىل شكلها احلايل .وتشمل األحداث اليت أدت إىل إدخال التعديالت الرئيسية موافقة جملس منظمة
األغذية والزراعة يف ديسمرب/كانون األول  2019على زايدة خمصصات الربانمج العادي ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية
النبااتت من  5.9ماليني دوالر أمريكي إىل  6.9مليون دوالر لفرتة السنتني  2023–2022وجائحة كوفيد 19-اليت أدت إىل
تعديل امليزانيات املخصصة للسفر يف عام .2022

[]4

واستعرضت اللجنة املالية أحدث التعديالت اليت أدخلت على خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وميزانيتها
لعام  2022ووافق عليها مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية يف ديسمرب/كانون األول .2021

 -2النواتج/املخرجات األساسية
[]5

أتخذ خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية وميزانيتها يف االعتبار مجيع األنشطة الرئيسية اليت تضطلع هبا األمانة (املرفق .)1
وترتبط خطة العمل وامليزانية ابإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية للفرتة  ،2030–2020حبيث خصص لكل فريق من فرق
األمانة جدول أعمال إمنائية ذو صلة (املرفق  .)1ويتوقع أن تدفع النتيجة اإلمجالية لتنفيذ خطة عمل أمانة االتفاقية وميزانيتها
يسر التجارة.
لعام  2022برسالة االتفاقية قدما وتساهم يف اجلهود العاملية حلماية األمن الغذائي والبيئة ويف الوقت ذاته ت ّ
وفيما يلي خطط العمل امللموسة والنواتج احملددة لكل فريق من فرق األمانة:

 -3حوكمة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت والفريق املعين ابلتكامل والدعم
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معلومات أساسية:

[]6

الفريق املعين ابلتكامل والدعم التابع ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت مسؤول عن أحد األنشطة األساسية الثالثة
لالتفاقية الدولية احملددة يف اإلطار االسرتاتيجي للفرتة  :2030–2020االتصال والتعاون الدويل (الشراكات) ،وقد كلف
بقيادة عمل أمانة االتفاقية على بندين من بنود جدول أعمال التنمية يف اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت
لفرتة  ،2030–2020ومها ابلتحديد تقييم وإدارة آاثر تغري املناخ على صحة النبات ،والتنسيق العاملي ألحباث الصحة النباتية.

[]7

وخيطط الفريق املعين ابلتكامل والدعم لتنفيذ املهام واألنشطة التالية يف خطة عمله لعام  2022دعما لرسالة االتفاقية الدولية
لوقاية النبااتت املتمثلة بـ "محاية املوارد النباتية يف العامل وتيسري التجارة اآلمنة" يف اجملاالت الرئيسية السبعة التالية:
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(أ)

(ب)
(ج)
(د)
(ه)
(و)
(ز)
(ح)
(ط)
(ي)
3-3

(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(ه)
(و)
(ز)
(ح)
4-3

احلوكمة واالسرتاتيجية:
تنسيق الدورة السادسة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية ( ،1مبا يف ذلك التواصل ما بني منظمة األغذية والزراعة
ومكتب هيئة تدابري الصحة النباتية ،ورسالة املدير العام ودعوة األطراف املتعاقدة ،وواثئق االعتماد ،وتنسيق األوراق،
واألمور اللوجستية ،واإلعالم)
تنسيق اجتماعات مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية ()12
تنسيق اجتماع اجملموعة املعنية ابلتخطيط االسرتاتيجي ()1
متابعة وتيسري إنشاء اللجنة التوجيهية الدولية أو اجمللس االستشاري لليوم الدويل للصحة النباتية وتنسيق
اجتماعات أيهما
تنسيق اجتماعات جمموعات الرتكيز يف الدورة السادسة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية 16 ،لكل منها = كل 3
أسابيع يف عام )2022
تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 2030–2020
تغري املناخ وقضااي الصحة النباتية
اإلعالم
متابعة وتنسيق اليوم الدويل األول للصحة النباتية؛
متابعة ودعم تنسيق وتنظيم املؤمتر الدويل للصحة النباتية؛
اإلعالم واملناصرة:
تنسيق أنشطة اإلعالم اليت تتوالها أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ،مبا يف ذلك وضع اسرتاتيجية إعالم جديدة
لالتفاقية من خالل جمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية
متابعة وتنسيق إرث السنة الدولية صحة النبات
املتابعة والتنسيق مع شعبة اإلنتاج النبايت ووقاية النبااتت لتحديد اليوم الدويل للصحة النباتية؛
التواصل مع األطراف املتعاقدة يف االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت لتنظيم املؤمتر الدويل األول لصحة النبات يف عام
2022؛
تنسيق خطة منشورات االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت (التخطيط والتجهيز – مبا يف ذلك التحرير واإلخراج والرتمجة
والنشر والرتويج حلوايل  100منشور سنواي)
تنسيق وحترير ونشر أخبار وإعالانت ودعوات االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت
تنسيق ونشر ورصد قنوات اإلعالم االجتماعي التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ،مبا يف ذلك اإلحصاءات؛
تنسيق عملية إنشاء فريق استشاري جديد لإلعالم اتبع لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت أو جلنة لتنسيق وتقدمي
ندوات االتفاقية على اإلنرتنت
إدارة املعلومات:

(أ) حتديث ورصد وصيانة البوابة الدولية للصحة النباتية وأدواهتا اإللكرتونية ذات الصلة ،مبا يف ذلك اهلجرة إىل خوادم
جديدة والرتمجات إىل اللغات الرمسية للمنظمة؛
(ب) مراجعة مستمرة للبوابة الدولية للصحة النباتية بتنفيذ نتائج استعراض هذه البوابة؛
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(ج) صيانة وحتديث ورصد موقع جلنة وقاية النبااتت يف آسيا واحمليط اهلادئ،
(د) رصد وصيانة وحتديث نظام التعليق على اإلنرتنت وتنسيق مشرتايته.
5-3

الشراكات:

(أ) تنسيق الشراكات مع الشركاء اخلارجيني (األمم املتحدة ،املنظمات احلكومية الدولية ،األوساط البحثية واألكادميية،
القطاع اخلاص) ،وتنظيم مبادرات مشرتكة وحتديث عناوين االتصال ذات الصلة على صفحات البوابة الدولية
للصحة النباتية
(ب) املشاركة يف اجتماعات اجمللس االستشاري لشبكة يوفرسكو  ،Euphrescoوأسطول التنوع البيولوجي ،واللجنة
التوجيهية لبوابة األمم املتحدة اإللكرتونية للمعلومات املتعلقة ابالتفاقات البيئية املتعددة األطراف – إنفورميا
(ج) تنسيق التواصل مع منظمة األغذية والزراعة (شعبة اإلنتاج النبايت ووقاية النبااتت ،مكتب االتصاالت،
شعبة الشراكات والتعاون مع األمم املتحدة ،شعبة الرقمنة واملعلوماتية ،جلنة األمن الغذائي العاملي ،فريق احلق يف
الغذاء ،إخل)
(د) عرض اقرتاح جديد السرتاتيجية شراكات االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت على اجتماع اجملموعة املعنية ابلتخطيط
االسرتاتيجي 2022
6-3
()1
()2
()3
7-3

أنشطة شبكة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت:
تنسيق وتنظيم ثالث سالسل من الدورة الرابعة والثالثني للتعاون التقين بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت؛
تنسيق اللجنة املنظمة (العاملية) التابعة ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وتنظيم سبع حلقات عمل إقليمية
لالتفاقية الدولية،
تنسيق وتنظيم اجتماع واحد ملوظفي الصحة النباتية التابعني لـالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت
الدعم التقين:

(أ) دعم عمل االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت بشأن مسائل اآلفات الناشئة وعملها مع منظمة األغذية والزراعة بشأن
مسائل صحة النبااتت؛
(ب) املشاركة يف جمموعات العمل التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت املعنية ابملكافحة العاملية لدودة احلشد اخلريفية
وتقدمي املساعدة ذات الصلة؛
(ج) تنسيق وإنتاج خطة عمل بشأن آاثر تغري املناخ على صحة النبااتت من خالل جمموعة الرتكيز املعنية بتأثريات تغري
املناخ على صحة النبات
8-3

دعم أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت واإلدارة الداخلية:

(أ) تنسيق االجتماعات الداخلية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت (مكتب األمني ،اجتماع منتصف املدة ،االجتماعات
الشهرية ،االجتماعات نصف السنوية ،االجتماعات السنوية ،اجتماعات الفريق املعين ابلتكامل والدعم مرة كل
أسبوعني) ،مبا يف ذلك الرتتيبات اللوجستية وصياغة احملاضر واألخبار حسب االقتضاء
(ب) تنسيق املرتمجني ومصممي اجلرافيك يف االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت
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(ج) تنسيق فرقة عمل االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت املعنية إبعادة ختطيط أمانة االتفاقية ،والفريق العامل املعين ابليوم
الدويل للصحة النباتية ،واملشاركة يف فرقة عمل شعبة اإلنتاج النبايت ووقاية النبااتت حول تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي
ملنظمة األغذية والزراعة للفرتة  ،2032–2022واإلعالم واملناصرة
(د) دعم االستعراض املنتظم خلطة عمل وميزانية أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت لعام 2022
(ه) دعم وتنسيق املوارد البشرية للفريق املعين ابلتكامل والدعم
(و) تنسيق وجتميع ونشر وقائع املناسبات الشهرية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 -4خطة عمل وحدة وضع املعايري

2022

(عرضت على جلنة املعايري وأخذت اللجنة علما هبا يف نوفمرب/تشرين الثاين )2021
1-4

معلومات أساسية

[]8

وضع واعتماد املعايري والتوصيات والربوتوكوالت التشخيصية واملعاجلات املتعلقة ابلصحة النباتية هو حاليا الدور الرئيسي
هليئة تدابري الصحة النباتية وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت .وتوفر منظمة األغذية والزراعة لألعضاء منتدى حمايدا
للتفاوض بشأن صكوك دولية كاالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت .وتعرتف منظمة التجارة العاملية مبعايري االتفاقية الدولية
لوقاية النبااتت كمعايري دولية للتجارة يف السلع النباتية.

[]9

ويعرتف اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن تطبيق التدابري الصحية وتدابري الصحة النباتية ابملعايري اليت وضعت حتت رعاية
االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ابعتبارها املعايري الدولية الوحيدة لصحة النبات .وتعتمد هيئة تدابري الصحة النباتية املعايري
الدولية لتدابري الصحة النباتية ،وتسري هذه املعايري حاملا تضع البلدان يف تشريعاهتا الوطنية متطلبات تتسق معها .ويعرتف
مبعايري االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت كأساس لتدابري الصحة النباتية اليت يطبقها يف التجارة أعضاء منظمة التجارة العاملية.

[]10

وتقود جلنة املعايري التابعة للهيئة أعمال وضع االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت للمعايري .وحتظى جلنة املعايري بدعم فرق تقنية
وفرق خرباء عاملة متنوعة ودعم أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.

[]11

ووحدة وضع املعايري ملتزمة ابلتيسري الفعال لوضع معايري دولية منسقة من خالل عملية شفافة وشاملة تليب احتياجات
األطراف املتعاقدة

[]12

ويقدم امللخص أدانه خطة عمل وحدة وضع املعايري لعام  .2022ويعرض الرسم البياين موظفي الوحدة احلاليني وجماالت
عملهم الرئيسية.

[]13

ويرد يف املرفق  1هبذه الوثيقة مشروع غري هنائي ألنشطة عام  1.2022ويرد يف املرفق  2من الوثيقة نفسها الذي قدم إىل جلنة
املعايري يف نوفمرب/تشرين الثاين  2021جدول زمين غري هنائي ،وهو متوفر على البوابة الدولية للصحة النباتية.

[]14

وإىل جانب تقدمي الدعم إىل جلنة املعايري وأنشطتها املباشرة (مثل أوراق النقاش والدعوات والقرارات اإللكرتونية وتنظيم
االجتماعات) ،تقدم وحدة وضع املعايري أيضا الدعم لإلدارة واألنشطة العامة لفرق اخلرباء الفنيني التابعة لالتفاقية الدولية
لوقاية النبااتت ،كما ألنشطة أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت كفرق املهام وجمموعات العمل .كما تقدم الوحدة الدعم
إىل اهليئات الفرعية األخرى التابعة للّجنة (مثل مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية وجمموعة التخطيط االسرتاتيجي)،
https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2021/11/2022_Standard_Setting_Unit_TentWorkPlan_2021 -11- 1
pdf.18
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ويف اآلونة األخرية ،كلّفت الوحدة أبن تكون نقطة االتصال لألنشطة املتعلقة بثالثة من بنود جدول أعمال التنمية يف اإلطار
االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت لفرتة  )1( :2030–2020معايري السلع األساسية ومساراهتا )2( ،وترخيص
كياانت للقيام إبجراءات الصحة النباتية )3( ،وشبكات التشخيص املختربي .وميثل أعضاء وحدة وضع املعايري أيضا أمانة
االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف اجتماعات خمتلفة تنظمها منظمة األغذية والزراعة وشركاؤها .ومن اجلدير ابلذكر أن أعداد
املوظفني يف وحدة وضع املعايري مل ترتفع يف عام  ،2021بل على العكس .كما أن هناك حاجة إىل بعض الرتتيبات الرمسية
مع منظمة األغذية والزراعة .ولذا ،هناك ضرورة إلعادة النظر يف حالة التوظيف يف عام .2022
[]15

وبسبب األزمة الصحية العاملية النامجة عن وابء كوفيد ،19-ال يزال من غري املؤكد كيف ستكون طريقة اجتماعات عام
 .2022لذا ،يرجح أن تعقد افرتاضيا اجتماعات جلنة املعايري مايو/أاير وجلنة املعايري 7-وجلنة املعايري نوفمرب/تشرين الثاين
يف التواريخ املتفق عليها مسبقا وهي :جلنة املعايري مايو/أاير 09 :إىل  13مايو/أاير  2،2022جلنة املعايري 16 :7-إىل 20
مايو/أاير  ،2022وجلنة املعايري نوفمرب/تشرين الثاين 14 :إىل  18نوفمرب/تشرين الثاين .2022

[]16

ومن املخطط له أيضا أن تكون افرتاضية اجتماعات جمموعات عمل اخلرباء وفرق اخلرباء الفنيني لعام .2022

[]17

وعالوة على ذلك ،سيقرتح أن تستمر "االجتماعات املركزة" للجنة املعايري حسب احلاجة .ويستحسن أن جتتمع اللجنة بعد
الدورة السادسة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية وقبل انعقاد جلنة املعايري مايو/أاير لتعيني مشرفني وتنقيح مسودات
املواصفات حول املوضوعات اليت يتضمنها برانمج عمل الدورة السادسة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية لتكون هذه
املسودات جاهزة لفرتة التشاور يف عام  .2022وجتدر اإلشارة أنه ال توجد بعد هذا العام أي مواضيع يف برانمج عمل جلنة
املعايري ميكن لألمانة العامة أن تدعو بشأهنا جمموعة عمل من اخلرباء يف عام  .2023واملوعد املقرتح هلذا االجتماع املركز
للجنة املعايري هو  28–27أبريل/نيسان .2022

[]18

وأما االجتماعات املركزة األخرى احملتملة للجنة املعايري فهي الستعراض واعتماد خطط عمل فرق اخلرباء الفنيني وأي موضوع
آخر له أمهية للجنة املعايري .تلخيصا ،التواريخ األولية املقرتحة لالجتماعات املركزة للجنة املعايري يف عام  2022هي:
 28–27أبريل/نيسان  ،2022و 14–13يوليو/متوز  ،2022و 29–28سبتمرب/أيلول .2022

[]19

وابنتظار اختاذ الدورة السادسة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية وجلنة املعايري قرارات بشأن ذلك ،من املقرر تقدمي مشاريع
3
املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ومسودات الواثئق التالية إلقرارها والتشاور بشأهنا يف عام .2022
2-4

[]20

االعتماد من قبل هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا السادسة عشرة ()2022

يرتقب تقدمي املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية التالية إىل الدورة السادسة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية (أبريل/نيسان
 )2022العتمادها:


2

3

 4مشاريع معايري دولية لتدابري الصحة النباتية :معايري تدابري الصحة النباتية القائمة على السلع األساسية
( ،)2019-008التدقيق يف سياق الصحة النباتية ( ،)2015-014التنقيح املركز للمعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية

ملحوظة :يقرتح عقد املؤمتر الدويل للصحة النباتية يف األسبوع نفسه.
يرجى الرجوع إىل اجلدول الزمين لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتتhttps://www.ippc.int/ar/year/calendar/ :
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 12يف ما يتعلق إبعادة التصدير ( ،)2015-011وتعديالت عامي  2019و 2020على املعيار الدويل لتدابري الصحة
النباتية رقم .5


 5مشاريع معاجلات صحة نباتية :املعاجلة ابلتشعيع للفراشيات الفتالة  Tortricidaeعلى الفواكه (،)2017-011
املعاجلة ابلربودة لذاببة  Bactrocera zonataيف أنواع الربتقال  ،)2017-013( Citrus Sinensisاملعاجلة حبرارة
البخار – اجلو املع ّدل لعثّة التفاح  Cydia pomonellaوعثّة الفاكهة الشرقية  Grapholita molestaيف التفاح
 Malus pumilaوالدراق  ،)2017-037/038( Prunus persicaاملعاجلة ابلتشعيع لذاببة الفاكهة
.)2017-025( Zeugodacus tau



امللوثة املرتبطة ابملواد اخلاضعة
توصية واحدة من هيئة تدابري الصحة النباتية :احل ّد من حاالت اإلصابة ابآلفات ّ
للوائح والسلع غري اخلاضعة للوائح محاية للصحة النباتية وتيسريا للتجارة (.)2019-002
فرتة إجراء املشاورات على مشاريع املواصفات ( 1يوليو/متوز إىل  30أغسطس/آب 60 ،يوما)

3-4
[]21

ابنتظار الدورة السادسة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية وجلنة املعايري مايو/أاير  ،2022هناك  3مشاريع مواصفات حمتملة
جنمت عن الدعوة إىل تقدمي املواضيع لعام  2021ميكن أن تذهب إىل فرتة إجراء املشاورات .ومتتد هذه الفرتة من  1يوليو/متوز
إىل  30أغسطس/آب ( 60يوما من املشاورات) .ومشاريع املواصفات احملتملة هي:


معايري تدابري الصحة النباتية القائمة على السلع األساسية ،املرفق العاشر احلركة الدولية لفاكهة املاجنو
)2021-011( indica



امللحق " 1التفتيش احلقلي (مبا يف ذلك التفتيش خالل موسم النمو)" طبقا للمعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية
" 23اخلطوط التوجيهية للتفتيش" ()2021-018



مراجعة املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم " 26إنشاء مناطق خالية من آفة ذابب الفاكهة" ()2021-010
فرتة اإلخطار لربوتوكول التشخيص  5( 2022يناير/كانون الثاين –  20فرباير/شباط أو  1يوليو/متوز –
 15أغسطس/آب):

4-4


مشروع بروتوكول التشخيص :بكترياي  Candidatus Liberibacter sppعلى احلمضيات ()2004-010
االستشارة األوىل لعام  1( 2022يوليو/متوز –  30سبتمرب/أيلول 90 .يوما هي فرتة التشاور):

5-4
[]22

Mangifera

 3مشاريع معايري دولية لتدابري الصحة النباتية:



تصميم واستخدام هنج النظم إلصدار شهادات الصحة النباتية للبذور (ملحق املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية
رقم  – 38احلركة الدولية للبذور) ()2018-009
معايري حتديد حالة الفاكهة العائلة لذابب الفاكهة ابالستناد إىل املعلومات املتاحة (ملحق املعيار الدويل لتدابري
الصحة النباتية رقم  :37حتديد حالة الفاكهة العائلة لذابب الفاكهة) ()2018-011



تعديالت عام  2022على املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم

5
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 3مشاريع ملعاجلات الصحة النباتية:
Drosophilidae( Drosophila suzukii

معاجلة ابلربودة آلفة
()Rhamnales: Vitaceae
 )Cockerell( Planococcus lilacinusيف فاكهة التنني
معاجلة حرارية ابلبخار آلفة
()Haworth) D.R. Hunt( Selenicereus undatus
معاجلة ابلربودة آلفة  haumatotibia leucotretaيف أنواع الربتقال )2017-029( Citrus sinensis؛




[]24

 3مشاريع بروتوكوالت تشخيص لـ:
ذابب الفاكهة من جنس )2016-001( Ceratitis
السوس األخضر يف نبات الك َّسافة )2018-006( Mononychelus tanajoa
انقالت بسيال من بكترياي )2018-030( Candidatus Liberibacter solanacearum




[]25

 4مشاريع معايري دولية لتدابري الصحة النباتية:
تنقيح املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم ( 4متطلبات إنشاء مناطق خالية من اآلفات) ()2009-002
استخدام تراخيص استرياد حمددة (ملحق املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم  :20خطوط توجيهية لتطبيق نظام
لوائح الصحة النباتية على الواردات) ()2008-006
تنقيح املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم ( 18خطوط توجيهية الستعمال التشعيع كتدبري من تدابري الصحة
النباتية) ()2014-007
تعديالت عام  2021على املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 5





[]26

 )Diptera:يف عنب

"Globe

"Red

مشروع معاجلة صحة نباتية واحد (:)1
معاجلة ابلتشعيع آلفة



(2017-027) Pseudococcus jackbeardsleyi

االجتماعات املزمع عقدها خالل عام

6-4

2022



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



فرق اخلرباء الفنية:





فريق اخلرباء الفين املعين إبعداد بروتوكوالت التشخيص
الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية
الفريق الفين املعين مبسرد مصطلحات الصحة النباتية
الفريق الفين املعين مبعايري السلع – [ليس قبل يونيو/حزيران ]2022
جمموعات عمل





اخلرباء.

إعادة تنظيم املعايري الدولية لوقاية النبااتت ذات العالقة بتقييم خطر اآلفات ()2020-001
استخدام هنج النظم يف إدارة خماطر اآلفات املرتبطة حبركة اخلشب (ملحق املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية
رقم  :39احلركة الدولية للخشب) ()2015-004
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االجتماعات األخرى (ابلتعاون مع زمالء من فرق أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت):








جمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية املعنية بتأثريات تغري املناخ على صحة النبااتت
جمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية املعنية ابحلاوايت البحرية (رهنا بقرار الدورة السادسة عشرة
هليئة تدابري الصحة النباتية) ،حلقات عمل إقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت لعام ( 2022ابلتعاون مع
فريق التكامل والدعم التابع ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت)
اجتماعات اجملموعة الفرعية للجنة التنفيذ وتنمية القدرات (دليل املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 15
ونظام االستعراض ودعم التنفيذ)
فريق املهام املعين ابملواضيع (حتضريا النعقاد الدورة السادسة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية)
أنشطة أخرى:

7-4


نشر املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية املعتمدة
التعديالت التحريرية على املعايري الدولية املعتمدة
جمموعات مراجعة اللغات
دعوات خلرباء ،دعوات ألوراق نقاش
استعراض نظام التعليقات اإللكرتوين
القرارات اإللكرتونية
مشاورة اخلرباء بشأن بروتوكوالت التشخيص
حلقات عمل إقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت :دعم حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لعام .2022
تنسيق األنشطة املتعلقة مبعايري السلع األساسية ضمن حلقات العمل.



األنشطة اإلعالمية:















تنسيق محلة اإلعالم عن" :يوم يف حياة"...
ندوات عرب اإلنرتنت مؤقتة:
 oمعايري السلع :زمن جديد جملتمع االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت (مبدئيا 16 :فرباير/شباط )2022
 oعملية وضع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت :نظرة عامة (مبدئيا 16 :مارس/آذار )2022
 oأمهية التشخيص الصحيح لآلفات ودور بروتوكوالت التشخيص (مبدئيا 1 :يونيو/حزيران )2022
 oاملساعدات اإلنسانية وجمتمع االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت :ملاذا املشاركة وكيف (مبدئيا:
 29يونيو/حزيران )2022
مواد تدريبية للجنة املعايري :تعزيز املواد أبشرطة فيديو ووضع العروض التقدميية
مواد اإلعالم واملناصرة :الرتخيص لكياانت بتنفيذ إجراءات الصحة النباتية ،معايري السلع ،معايري السلع املعتمدة
من االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.
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التواصل

نيابة عن االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ،يقوم بعض موظفي وحدة وضع املعايري أبنشطة تواصل مع املنظمات التالية
(ومنظمات أخرى):












4

اتفاقية التنوع البيولوجي
االتفاقيات املتعلقة ابلتنوع البيولوجي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
اتفاقية األمم املتحدة لألسلحة البيولوجية والسمية
أمانة األوزون (برانمج األمم املتحدة للبيئة)
جمموعة أحباث تدابري الصحة النباتية
اجملموعة الدولية ألحباث احلجر الصحي احلراجي
منظمة التجارة العاملية – جلنة تطبيق إجراءات الصحة والصحة النباتية
املنظمة البحرية الدولية
منظمة اجلمارك العاملية
جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألورواب

 -5خطة عمل وحدة

التنفيذ والتيسري لعام 2022

(استعرضتها جلنة التنفيذ وتنمية القدرات ووحدة التنفيذ والتيسري وأخذات علما هبا )2021–11–30
1-5

معلومات أساسية

[]28

توافق األطراف املتعاقدة يف االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت على تعزيز تقدمي املساعدة الفنية إىل األطراف املتعاقدة األخرى
هبدف تيسري تنفيذ االتفاقية .وعلى وجه اخلصوص ،تشجع االتفاقية تقدمي املساعدة للبلدان النامية بغية حتسني فعالية
منظماهتا الوطنية لوقاية النبااتت وزايدة إمكانية حتقيقها لفوائد التجارة املأمونة .وتشجع االتفاقية أيضا املشاركة يف املنظمات
اإلقليمية لوقاية النبااتت كأساس للتعاون على حتقيق أهداف االتفاقية على املستوى اإلقليمي.

[]29

تقوم جلنة التنفيذ وتنمية القدرات ابإلشراف على أنشطة التنفيذ وتنمية القدرات اليت تقوم هبا وحدة التنفيذ والتيسري التابعة
ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.

[]30

ابإلضافة إىل ذلك ،تدعم وحدة التنفيذ والتيسري برامج التعاون التقين اليت تقوم هبا املنظمة ومشاريع الصحة النباتية عرب:




4

تعزيز القدرات ومتتني البىن التحتية للمنظمات الوطنية لوقاية النبااتت
ترويج وتعزيز اجتناب املنازعات
مساعدة األطراف املتعاقدة على حتديث تشريعاهتا املتعلقة ابلصحة النباتية

ملزيد من املعلومات ،يرجى زايرة املوقع التايل على اإلنرتنت:

https://www.ippc.int/ar/core-activities/external-cooperation
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ستحقق أهداف التنفيذ وتنمية القدرات عرب:
الرتكيز على األثر العاملي حسب األولوية :الدويل مث اإلقليمي مث الوطين
مواصلة بناء فريق قوي موجه حنو اجلودة يدعم وينفذ األفكار املبتكرة
متتني التعاون مع أصحاب املصلحة املعنيني لزايدة املوارد إىل احل ّد األقصى لتنفيذ أنشطة التنفيذ وتنمية القدرات
ختطيط العمل وفقا للموارد املخصصة وتعبئة املوارد حسب احلاجة.

()1
()2
()3
()4
3-5
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االسرتاتيجيات:

األنشطة واملخرجات الرئيسية

5

ترد األنشطة ذات األولوية ابخلط العريض:


احلوكمة :دعم الدورة السادسة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية ( ،)2022املكتب ،اجملموعة املعنية ابلتخطيط
االسرتاتيجي ،وجمموعات الرتكيز هليئة تدابري الصحة النباتية (نظم اإلنذار واالستجابة حلاالت تفشي اآلفات)،
والتجارة اإللكرتونية .استكمال ونشر دراسة نظم اإلنذار واالستجابة حلاالت تفشي اآلفات.



دعم مبادرات أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت :هنج "صحة واحدة" ملنظمة األغذية والزراعة ،وفريق املهام
املعين بتعبئة املوارد ،أعضاء الفريق األساسي



دعم جلنة التنفيذ وتنمية القدرات مبا يف ذلك االجتماعات وجها لوجه/االفرتاضية ،واجملموعات الفرعية للجنة
التنفيذ وتنمية القدرات :نظام االستعراض ودعم التنفيذ والتزامات تقدمي التقارير الوطنية ،فرق جلنة التنفيذ وتنمية
القدرات :املوارد املساهم هبا ،والتجارة اإللكرتونية ،وإطار املعايري والتنفيذ ،واألدلة ومواد التدريب ،وتقييم القدرات
يف جمال الصحة النباتية ،واملشاريع ،وفريق املهام املعين ابملواضيع ،ومرض الذبول الفطري يف املوز  ،4واملوقع على
اإلنرتنت



إدارة قائمة مواضيع التنفيذ وتنمية القدرات وتقدمي التعديالت مع توصيات جلنة التنفيذ وتنمية القدرات إىل هيئة
تدابري الصحة النباتية



وضع وتنفيذ خطة عمل وحدة التنفيذ والتيسري ،مبا يف ذلك الندوات على اإلنرتنت والتصرحيات والدعوات
واألخبار واملنشورات.



حتديث املعلومات اخلاصة ابلتنفيذ وتنمية القدرات القائمة على شبكة اإلنرتنت مرة واحدة يف السنة .املسامهة يف
إعادة تصميم البوابة الدولية للصحة النباتية .إدارة املوارد املساهم هبا .حتسني واجهة األدلة واملواد التدريبية املنشورة.



األدلة واملواد التدريبية :نشر األدلة :التخطيط للطوارئ ،والتجارة اإللكرتونية ،واملعيار الدويل لتدابري الصحة
النباتية رقم  .15أطالق أربع دورات للتعلم اإللكرتوين :حتليل خماطر اآلفات ،وإصدار شهادات التصدير ،والتفتيش

 5رهنا بتوفر موارد املوظفني التالية .الربانمج العادي( :ف ،)4-ف ،2-خ.ع 3-.ومتدرب .العينية :ف 4-كندا ،دعم التعلم اإللكرتوين (جلنة االتصال
املعنية ابلفاكهة االستوائية واخلضر املنتجة يف غري موامسها) .املشاريع :ف( 3-متويل من االحتاد األورويب والصني) ،ف( 2-بتمويل من الياابن) ،مستشار
واحد (( )1بتمويل من الصني) 4 ،مستشارين (بتمويل من الكوميسا) 3 ،مستشارين (بتمويل من نظام االستعراض ودعم التنفيذ) ،ميسرون لتقييم القدرات
يف جمال الصحة النباتية (بتمويل من الصني) 2 ،مستشارين (بتمويل من حساب األمانة املتعدد املاحنني -تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية) .التكاليف
التشغيلية من الربانمج العادي واملشاريع .ختضع للتغيريات اعتمادا على املشاريع.
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واملراقبة .دعم مجيع الدورات بتعليم إفرادي (مبا يف ذلك حتليل خماطر اآلفات) .بدء العمل على منهاج موظفي
الصحة النباتية ،التفتيش القائم على املخاطر ،دورة تعلم إلكرتوين على املناطق اخلالية من اآلفات .وضع مشروع
مواصفات ألربعة مواضيع (التفتيش القائم على املخاطر ،الرتخيص ،استعراض التزامات تقدمي التقارير الوطنية،
التدريب على تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية).

6
7
8



إدارة مشاريع (أو تقدمي مدخالت الصحة النباتية ملشاريع) :الصني ،السوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب
األفريقي (الكوميسا)؛ االحتاد األورويب :التنفيذ؛ االحتاد األورويب :نظام االستعراض ودعم التنفيذ؛ االحتاد األورويب:
 9مشاريع لتقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية (بلدان الكوميسا)؛ االحتاد األورويب :اإلطار االسرتاتيجي،
والياابن؛ مساندة مشاريع منظمة األغذية والزراعة.



إدارة مشاريع نظام االستعراض ودعم التنفيذ اخلاصة أبمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت أبكملها ،إصدار
6
دعوات إىل تقدمي مواضيع ،تنفيذ خطة تعبئة املوارد وخطة االتصاالت .تنفيذ خطة عمل ثالثية ()2024–2022



القيام مبشاريع لتقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية وإدارهتا 7يف ثالثة من بلدان الكوميسا (بتمويل من االحتاد
األورويب) وكمبوداي (بتمويل من الصني) والسنغال (بتمويل من الوكالة األملانية للتعاون التقين) وسرياليون (بتمويل
من جلنة االتصال املعنية ابلفاكهة االستوائية واخلضر املنتجة يف غري موامسها) .إكمال مشروع لتقييم القدرات
يف جمال الصحة النباتية يف نيبال .استكشاف فرص إضافية إلجراء مشاريع لتقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية.
ميسرين
إجراء دراسة عن احتياجات األطراف املتعاقدة .تنفيذ خطة تعبئة املوارد واالتصاالت .وضع خطة لتدريب ّ
يف تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية ووضع خطة جتديد .حتديث أداة لتقييم القدرات يف جمال الصحة
النباتية.8



اآلفات الناشئة املشاركة يف أنشطة أمانة منظمة األغذية والزراعة املعنية مبكافحة دودة احلشد اخلريفية :جمموعة
العمل الفنية التابعة ملنظمة األغذية والزراعة/االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.



مشروع مرفق وضع املعايري وتنمية التجارة :استعراض ودعم منح إعداد املشاريع املخصصة ومنح املشاريع



تضمني إجراءات التنفيذ وتنمية القدرات اليت حُت ّدث يف دليل التنفيذ وتنمية القدرات سنواي ونشر نسخة عام
 2021يف يناير/كانون الثاين



املساعدة يف تسوية املنازعات حسب الطلب



حلقات عمل إقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت :املشاركة يف االجتماعات التحضريية لوضع جدول
األعمال والعروض وقيام وحدة تيسري التنفيذ بتنظيم حلقة عمل إقليمية واحدة على األقل



التدريب .تدريب متقدم (تنظيم وعقد حلقة عمل واحدة وجها لوجه (أو افرتاضية)) .عروض حقلية (مادية عرب
مؤسسة الزراعة  LofAالصني) يف سري النكا (ذاببة الفاكهة) وكمبوداي (مرض الذبول الفطري يف املوز  1و.)4

ليس هلذا النشاط حاليا موارد ويتوقف التمويل احلايل لنظام االستعراض ودعم التنفيذ يف مايو/أاير
عرضة للتغيري ،اعتمادا على املتربعني
ليس هلذا النشاط حاليا موارد ويتوقف التمويل احلايل لنظام االستعراض ودعم التنفيذ يف مايو/أاير 2022

2022
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احلفاظ على التعاون اخلارجي أو تطويره مع منظمات خمتلفة :اجملموعة األوروبية ،املركز الدويل للزراعة والعلوم
البيولوجية ،جلنة االتصال املعنية ابلفاكهة االستوائية واخلضر املنتجة يف غري موامسها ،اهليئة األوروبية لسالمة األغذية،
معهد البلدان األمريكية للتعاون يف ميدان الزراعة ،اجملموعة الدولية لبحوث عكرب (بروبوليس) النحل ،IPRG
املبادرة املعنية ابالقتصاد األخضر بفضل الزراعة ،مرفق وضع املعايري وتنمية التجارة ،مركز األمم املتحدة الدويل
للحوسبة ،االحتاد الربيدي العاملي ،ومنظمة اجلمارك العاملية.

حل الشهادة اإللكرتونية للصحة النباتية التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت لعام
 -6خطة عمل جمموعة ّ
2022

1-6
[]33

معلومات أساسية

حل الشهادة اإللكرتونية للصحة النباتية" الذي توفره االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت هو أداة حتول معلومات شهادة
" ّ
الصحة النباتية الورقية إىل شهادة صحة نباتية رقمية .ومن شأن التبادل اإللكرتوين للشهادات بني البلدان أن جيعل التجارة
أكثر أماان وأسرع وأرخص .والشهادة اإللكرتونية للصحة النباتية هي املعادل اإللكرتوين لشهادة الصحة النباتية يف نسق
 .XMLومجيع املعلومات الواردة يف شهادة الصحة النباتية الورقية موجودة يف الشهادة اإللكرتونية .وتنتج الشهادة اإللكرتونية
وفقا للمعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية ( 12مبا يف ذلك املرفق .)1
2-6














أولوايت العمل :2022
التمويل املستدام للشهادة اإللكرتونية للصحة النباتية – الشروع يف عملية لتطوير خطة متويل مستدام ،والتعاقد
مع شركة خدمات مالية خارجية لتقدمي التوجيه
تقدمي مسامهات معلوماتية ودعم ملشروع ُتليل التكاليف واملنافع ملركز االستثمار التابع ملنظمة األغذية والزراعة
بشأن الشهادة اإللكرتونية للصحة النباتية – ميكن استخدام النتائج لتشجيع البلدان اليت مل تشارك بعد على املشاركة
للصحة النباتيّة (الواجهة واألدلة التوجيهية)
ترمجة النظام الوطين العام إلصدار الشهادات اإللكرتونيّة
ّ
إىل العربية – ال حاجة لتفسري
للصحة النباتيّة – إاتحة القدرة
إدخال خصائص إضافية يف النظام الوطين العام إلصدار الشهادات اإللكرتونيّة
ّ
على تزويد الشركات برقم تسجيل ،صفحة حبث للمستخدمني املسجلني للعثور على شهادة صادرة وعرضها،
إمكانية إعداد الفواتري والدفع.
وضع الصيغة النهائية خلطاب النوااي مع التحالف العاملي لتيسري التجارة – كان التحالف املتعاون األكثر فائدة
يف إشراك البلدان واقرتاح ومتويل التحسينات على النظام والعمل أساسا كمورد إضايف للخربة الفنية.
مسح وتعيني السلع املختلطة – ما من شأنه متكني مستخدمي الشهادة اإللكرتونية للصحة النباتية من احلصول
على شهادة إلكرتونية للصحة النباتية مفردة عندما تكون الشحنة مكونة من منتجات خمتلطة.
إجراء دورات تدريبية حية للبلدان امللتحقة – ال حاجة لتفسري
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شهادات توقيع إلكرتوين متعددة لكل بلد – تيسري التوقيعات اإللكرتونية للنظام الوطين العام إلصدار الشهادات
للصحة النباتيّة (اكتملت التجربة مع أوغندا وستكون البلدان التالية اليت ستنفذها هي سريالنكا وغواتيماال
اإللكرتونيّة ّ
للصحة النباتيّة)
والسنغال قبل أن متتد إىل مجيع بلدان النظام الوطين العام إلصدار الشهادات اإللكرتونيّة ّ
تيسري التحاق الصني ابلشهادة اإللكرتونية للصحة النباتية – إجراء االختبارات مستمر ،ولكن مل يتضح وضع
الصني بعد

وضع آلية تنسيق للعمل مع األونكتاد/النظام اآليل للبياانت اجلمركية – تيسري الربط بني حمور الشهادة اإللكرتونيّة
للصحة النباتيّة و"حمور" النظام اآليل للبياانت اجلمركية اجلديد .وهذا أمر يتطور ببطء مبساعدة من البنك الدويل.
ّ
ويتوقع أن ينفذ يف عام  2022مشروع جترييب يف فيجي بتمويل من البنك الدويل.



ُتسني التحقق من صحة طول ونسق حقول البياانت



عتبات االستخدام (منع التسليم الضخم للبياانت أو االستخدام الضخم خلدمة الويب من بلد واحد)















مواصلة التواصل مع املنظمة العاملية لصحة احليوان وهيئة الدستور الغذائي واملنظمات الدولية األخرى –
القصد من ذلك هو توسيع نطاق استخدام حمور الشهادة اإللكرتونية للصحة النباتية يف تبادل الشهادات اإللكرتونية
األخرى ،ما من شأنه أن يؤدي بدوره إىل خفض التكاليف اإلمجالية للمحور اليت تتحملها االتفاقية الدولية لوقاية
وقد ييسر إنشاء جملس حوكمة حقيقي .عرض تقدميي إىل بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن
الشهادات البيطرية اإللكرتونية  eVetمقرر تقدميه يف فرباير /شباط.
مساعدة اهلند على االلتحاق ابلشهادة اإللكرتونية للصحة النباتية – من خالل الفريق التعاوين الذي ط ّور مع
أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت والصناعة والتحالف العاملي لتيسري التجارة ،وقد اكتمل التسجيل وسيبدأ
االختبار.
مواصلة حماولة ضم تركيا ودول أورواب الشرقية غري املنضوية يف االُتاد األورويب (مبا يف ذلك روسيا وبقية أعضاء
اللجنة االقتصادية للمنطقة األوروبية اآلسيوية) ودول آسيا الوسطى املتبقية – جيري العمل على هذا اجلهد مع
التحالف العاملي لتيسري التجارة وحتالف األعمال الزراعية األملاين.
تيسري انضمام األردن ومدغشقر والسنغال وكازاخستان ونيجرياي والكامريون واتيلند وإسواتيين واإلكوادور
للصحة النباتيّة – من خالل
(من بني دول أخرى) إىل النظام الوطين العام إلصدار الشهادات اإللكرتونيّة
ّ
التعاون املستمر مع التحالف العاملي لتيسري التجارة.
تيسري التحاق زامبيا وكوت ديفوار ابلشهادة اإللكرتونية للصحة النباتية – من خالل التعاون مع البنك الدويل:
مل حيرز تقدم ملحوظ.
قسم الشهادة اإللكرتونية للصحة النباتية من املؤمتر الدويل لصحة النبات – ال حاجة لتفسري؛ مىت أو إذا
حدث.
مواصلة حلقات االخنراط مع الصناعة واملنظمات الوطنية لوقاية النبااتت – بدءا من عرض تقدميي إىل كولومبيا
يف يناير/كانون الثاين.
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تنفيذ "قناة احملور" لتوفري تسهيالت عامة إضافية (الدفع اإللكرتوين ،والنظحم الوطنية األخرى ،وما إىل ذلك)
– أساسا بلدان النظام الوطين العام إلصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية.
تكامل النظام الوطين العام إلصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية مع نظحم النافذة املوحدة للجمارك
للصحة النباتيّة من االتصال من خالل قناة واحدة
– متكني النظام الوطين العام إلصدار الشهادات اإللكرتونيّة
ّ
مع نظم النافذة الواحدة للجمارك – العديد من نظحم النافذة الواحدة للجمارك فيما يتخطى النظام اآليل للبياانت
اجلمركية
حماولة إعادة االخنراط مع منظمة اجلمارك العاملية – يتعني أن أتيت املبادرة من فريق الشهادة اإللكرتونية للصحة
النباتية لدى االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.
املهام اجلارية يف

عام 2022



االجتماعات االفرتاضية الشهرية للّجنة التوجيهية املعنية ابلشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية



االستعراضات الشهرية مع مركز األمم املتحدة الدويل للحوسبة الستعراض املرتاكمات وطلبات التحسينات



املباحثات الشهرية مع رؤساء اجملموعة االستشارية املعنية إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية املتعلقة
ابلصناعة



املباحثات الشهرية مع التحالف العاملي لتيسري التجارة



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

 -7خمصصات امليزانية
[]34

يتضمن مقرتح امليزانية لعام  2022خمصصات من املوارد منقحة لألنشطة األساسية األربعة لضمان تعزيز العمل يف جمال
اإلدارة واالسرتاتيجيات ،فضال عن وضع املعايري ،ويف ٍ
آن معا الدفع قدما ابلعمل على تيسري التنفيذ وكذلك التكامل والدعم.
ويرد يف املرفق  2عرض بياين لألرقام الرئيسية يف امليزانية.

 -8برانمج منظمة األغذية والزراعة العادي
[]35

يتوقع أن تبلغ خمصصات أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت لعام  2022يف برانمج العمل وامليزانية  3.45مليون دوالر
أمريكي ،وقد وزعت على األنشطة دون أي عجز يف امليزانية (املرفق .)1

 -9حساب األمانة املتعدد املاحنني لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت
[]36

يقرتح ختصيص ميزانية قدرها  3.2مليون دوالر أمريكي حلساب األمانة املتعدد املاحنني لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت،
حبيث ختصص نسبة  62يف املئة منها للحوكمة واإلدارة ونسبة  22يف املائة و 16يف املائة لوضع املعايري وتيسري التنفيذ
على التوايل .وجتدر اإلشارة إىل أن بعض أنشطة وضع املعايري وأنشطة الشهادة اإللكرتونية للصحة النباتية جزء ال يتجزأ من
احلوكمة واالسرتاتيجيات كما من التكامل والدعم .ويبلغ جمموع تكاليف املوظفني  33يف املائة ،يف حني يتوقع أن تصل
التكاليف التشغيلية إىل  67يف املائة من امليزانية اإلمجالية (املرفق  .)1ومن املهم مالحظة أن تنفيذ األنشطة املدرجة يف امليزانية
حلساب األمانة املتعدد املاحنني لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يتوقف متاما على استعداد املاحنني لتوفري األموال الالزمة.
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[]37

تبلغ ميزانية مشاريع االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت اليت ستنفذها أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف عام  2022ما
مقداره  1.2مليون دوالر (املرفق  .)1وترتاوح األنشطة املبينة يف املشاريع بني احلوكمة ووضع املعايري وتيسري التنفيذ .وتتفاوض
أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت على تعديالت لعدد من املشاريع ،ال سيما ابلنظر إىل جائحة كوفيد 19-وعدم قدرة
األطراف املتعاقدة على حضور اجتماعات االتفاقية فعليا.
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[]38

الدعم العيين لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

تبلغ املسامهات العينية املتوقعة لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وغريها من مصادر التمويل البديلة (مثل برانمج الفنيني
املعاونني يف منظمة األغذية والزراعة) لعام  2022ما مقداره  0.9مليون دوالر أمريكي .وتوفّر األطراف املتعاقدة أو املنظمات
ذات الصلة هذه املسامهات العينية إىل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ابعتبارها مسامهات غري نقدية ،لكنها حت ّول
إىل قيم ابلدوالر ألغراض امليزنة الصحيحة والشفافية( .املرفق .)1
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[]39

خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وميزانيتها لعام  2022هي مثرة جهود مدروسة بذهلا مكتب هيئة تدابري
الصحة النباتية واللجنة املالية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت بغية جعل خطة العمل
لعام  2022واقعية يف ضوء جائحة كوفيد 19-كما يف ضوء اجتاهات وقيود التمويل العام .وتقرتح خطة عمل أمانة االتفاقية
حمسنة
الدولية لوقاية النبااتت وميزانيتها لعام  2022خمصصات هادفة وأنشطة ضرورية لدفع أمانة االتفاقية إىل حتقيق نتائج ّ
وإجنازات أكرب وقدرات أزيد خلدمة األطراف املتعاقدة يف االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ضمن املتوقع من احملددات املالية
وحمددات املوارد من املوظفني.

[]40

هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل:
()1

املوافقة على "خطة عمل وميزانية أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت لعام "2022

