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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة السادسة عشرة

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

 تقرير أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 من جدول األعمال 7البند 

 الدولية لوقاية النباتات من إعداد أمانة االتفاقية
 
تفا األنشططططططططفة  .2021ترّكز هذه الوثيقة على األنشططططططططفة الأ ننذ ا تفانة ااتنالية القالية لولاتة ال عاتا    عا   -1

 .1الصادر عن تفانة ااتنالية القالية 2020فرتد   التقرتر الس وي لعا   2020امل نذة خالل عا  
تنالية القالية   ، اظلت مجيع األنشطططططططططططططفة املقررة ألفانة اا2021طوال عا   19-ااسطططططططططططططت ر تيث   ا  ة كوفيق -2

( الأ عقق  بصورة افرتاضية ااعت اد 2021امشل ذلك اا ت اع التارخيي للقارة اخلافسة عشرة للهيئة ) شكل افرتاضي.
الس ة القالية للص ة ال عاتية الأ مت ااحتنال ب 2020اشهق عا   اإلطار ااسرتاتيجي اجلقتق لالتنالية القالية هلذا العقق.

ابنضطططططل القعو القوي الذي افّره مجيع تاططططط امت املصطططططل ة، متك ت تفانة  .2021فها رمسًيا   توليو/ متوز متقتقها ااختتا
 ااتنالية القالية فن توف  خقفا ا على املستوتا  العاملية ااإلللي ية االوط ية.

ااالت تفانة ااتنالية القالية دعو حوك ة ااتنالية القالية بالرغو . زة النرعيةهيئة تقاب  الص ة ال عاتية ااأل ه -3
 .2021فن تن اجلا  ة اااططططططططططلت تيث ها على الرحال  ات عيو اا ت اعا  بايضططططططططططور النعلي لل شططططططططططارك  طوال عا  

تنالية القالية ال هوض بيع ال اُعقق  القارة اخلافسطططططة عشطططططرة للهيئة لل رة األارت بصطططططورة افرتاضطططططية، فا تتا  ألاسطططططا  اا
. اشططططططططططططططاركت األطراال املتعالقة   ااتنالية القالية   هذه القارة التارخيية 2020  عا  ااتنالية بعق إلغاء دارة اهليئة 

، ااافقت خالهلا على تحق عشططططر فعيارًا، اتنشططططي  2021تبرتل/ نيسططططان  1فارس/ آذار ا 18ا 16للهيئة الأ عقق    
مجلة فن اإلجنازا  األخرى. اا ت ع فكتب اهليئة على تساس  للهيئة،   اجلقتق الر يس تاانتخعثالث جم وعا  تركيز، 

ا عقق ا ت اع  اث2021شططهري خالل عا   ر  تتضططً تنالية،   للج ة املالية لال ، بقعو فن تفانة ااتنالية القالية الأ تسططّ
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للج ة املعات ، امثانية ا ت اعا  للج ة الت نيذ ات  ية الققرا ، االقارة العاشطططططططططططرة ي وعة التخفي   اسطططططططططططععة ا ت اعا 
  ااسرتاتيجي، امجيعها عرب الوسا ل اافرتاضية.

ث جم وعا  تنشططططططي  اهليئة   دار ا اخلافسططططططة عشططططططرة ثال جم وعا  الرتكيز التابعة هليئة تقاب  الصطططططط ة ال عاتية. -4
تركيز لل هوض بت نيذ ع ل ااتنالية القالية، اعلى ا ه الت قتق، جم وعة تركيز فع ية بت نيذ ب ود  قال األع ال اإلمنا ي 

اجم وعة تركيز فع ية بتغ  امل اخ ااملسططططططططططططططا ل ، 2030-2020لإلطار ااسططططططططططططططرتاتيجي لالتنالية القالية لولاتة ال عاتا  للنرتة 
انع ت كل جم وعة تركيز تابعة للهيئة ستة ا ت اعا  خالل  اتية، اجم وعة تركيز فع ية بااتصاا .املتصلة بالص ة ال ع

ا خالل 2021عا   ، تي فا جم وعه مثانية عشططر ا ت اًعا، افن املقرر تن تعقق ا ت اًعا كل ثالثة تسططابيع   املتوسطط  تتضططً
الق ا ت عت جم وعة الرتكيز التابعة للهيئة  ف ها. فن ت ل املضططططططططي لقًفا   ع لها افًقا اختصططططططططااططططططططا  كل 2022عا  

ااملع ية ب عو اإلنذار بتنشطططططي اوفا  اااسطططططتجابة هلا، بشطططططكل افرتاضطططططي فرة   الشطططططهر   النرتة امل تقة فن ت اتر/ كانون 
 20انُع ت عشر  لسا  لعرض فعلوفا  إضافية بشين ال عو القا  ة، افا تصل إرت  .2021الثاين إرت سعت رب/ تتلول 

جم وعة الرتكيز هذه على جم وعة التخفي  ااسطططططرتاتيجي، اهي فعراضطططططة  اُعرضطططططت نتا   ا ت اًعا لل ج وعا  النرعية.
 .CPM 2022/36تتًضا على هذه اهليئة   اثيقة ف نصلة 

 اعا  جل ة املعات  املذكورة تعاله، افواالة الرتكيز على اجلودة العالية لل عات  اباإلضافة إرت ا ت اضع املعات . -5
القالية لتقاب  الص ة ال عاتية، استخقفت جل ة املعات  نعا  التعليق اإللكرتاين لت قيح مثانية فشارتع لل عات  ااافقت على 

عاجلا  الصططططططط ة ال عاتية افشطططططططراع ااحق لرباتوكول ااافقت على سطططططططتة فشطططططططارتع مل راء فشطططططططاارا  تارت اثانية بشطططططططي ا.إ 
بشين  72اباإلضافة إرت ذلك، اافقت جل ة املعات  على املواانة لرار إلكرتاين.  التشخيص لعقق فشاارة بشي ا عن طرتق

 ة إعادة ت عيو فعات  حتليل خماطر اوفا ، هبقال حتسططططط  اتيسططططط  ت نيذ هذا املوضطططططوع اهلا  ااألسطططططاسطططططي   جمال الصططططط
(. اتحرز تقق  Striga sppلعشعة ااسرتتغا ) 30التشخيص  لبراتوكو ااعت ق  جل ة املعات ، بال يابة عن اهليئة،  ال عاتية.

عرب الوسا ل اافرتاضية طوال الس ة   ع ل النرتق التقين املعين مبعاجلا  الص ة ال عاتية، افرتق اخلرباء النين املعين بإعقاد 
ا ت عت جم وعتا ع ل اخلرباء لصطططياغة  التشطططخيص، االنرتق النين املعين مبسطططرد فصطططفل ا  الصططط ة ال عاتية.براتوكوا  

 )ايركة القالية للعذار(. 38نص بشين استخقا  ترخيص است اد حمقد ااملل ق باملعيار القايل لتقاب  الص ة ال عاتية رلو 
 ة املططعطططططططاتطط  إرت هططيططئطططططططة تطططططططقابطط  الصططططططططططططططط طططططططة الطط ططعطططططططاتططيطططططططةاميططكططن ااطططالع عططلططى فططزتطططططططق فططن املططعططلططوفطططططططا    تططقططرتططر جلطط ططططططط

التابعة ألفانة ااتنالية القالية القعو الوثيق لع ل جل ة املعات   الّقفت احقة اضطططططططططع املعات  (.CPM 2022/30)الوثيقة 
ق لل  الشططططططططططططة، اجم وعا  الع ل التابعة هلا، عن طرتق القرارا  اإللكرتانية، اتو يه القعوا  اختيار اخلرباء، اتققمي اثا 

ات سطططططططططيق ع ل جم وعا  فرا عة اللغا ، االنرتا  التشطططططططططاارتة بشطططططططططين فشطططططططططارتع املعات  القالية لتقاب  الصططططططططط ة ال عاتية 
 ااملواانا ، انشر املعات  القالية لتقاب  الص ة ال عاتية املعت قة.

 ختفي قة تيسطططططططططططططط  الت نيذ حتسطططططططططططططط  را  ااحتتا  التعاان ب  جل ة الت نيذ ات  ية القق الت نيذ ات  ية الققرا . -6
، مل الشطططة املسطططا ل املتعلقة بالت نيذ ااملواضطططيع ذا  األالوتة ت نيذ ات  ية الققرا مثانية ا ت اعا  افرتاضطططية للج ة الات نيذ 

قالية امت إاطططططططقار هذه السططططططط ة تدلّة ااتنالية ال املقر ة   لا  ة املواضطططططططيع ذا  األالوتة للج ة اإحراز تقّق  هبذا الصطططططططقد.
(، االقليل 049-2017(، القليل امل ّقح بشطططططططططططين فرالعة اوفا  ال عاتية )048-2017التالية )القليل بشطططططططططططين حالة اوفا  )

فن  اث    لفصطططططط((، باإلضططططططافة إرت اضططططططع الصططططططيغة ال ها ية على 010-2020اخلاص بالولاتة فن دادة ايشططططططق اخلرتنية )
، اضعت 2021ا  فا تتعلق مبشاارا  العلقان لعا   دارا  التعّلو اإللكرتاين )حتليل خماطر اوفا  اشهادا  التصقتر(.

اميكن ااطالع على  سطططتة فوااطططنا  ملواد الت نيذ، اترسطططلت إرت العلقان للتشطططاار بشطططي ا ا لافت اللج ة باملوافقة عليها.
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 الت نيططذ ات  يططة القططقرا    تقرتر جل ططة املعططات  إرت هيئططة تططقاب  الصطططططططططططططط ططة ال عططاتيططةفزتططق فن املعلوفططا  عن تنشططططططططططططططفططة جل ططة 
 (.CPM 2022/11)الوثيقة 

اعالاة على ذلططك، مت إحراز تقططق  كع  عن طرتق ع ططل اي وعططا  النرعيططة الثالث التططابعططة للج ططة افر  الع ططل  -7
ذ، فثل حتقتث تداة تقييو لقرا  الصطططططططططططططط ة ال عاتية، اايااتا  الث انية التابعة هلا،   الكث  فن املسططططططططططططططا ل املتعلقة بالت ني

تزافا  املتعلقة برفع االالع رتة، ااسططططتقافة نعا  ااسططططتعراض ادعو الت نيذ، االتعاان القايل   جمال التجارة اإللكرتانية، ا 
اميكن ااطالع على فعلوفا  إضطططططططافية   اثا ق اهليئة املخصطططططططصطططططططة  (.TR4التقارتر الوط ية، فرض ذبول املوز النفري )

 فن  قال تع ال اهليئة. 11املتعلقة بالع ق 
امت اضططططع الصططططيغة ال ها ية إلحقى اعشططططرتن اططططن ة خااططططة مبكونا  الصطططط ة ال عاتية، امت نشططططرها على العوابة  -8

 ية لولاتة ال عاتا  اااوهلا إرت املعلوفا  عن القالية للص ة ال عاتية. اسوال تساهو ذلك   حتس  فهو امل ع ا  الوط
طرتق اجل ع ب  مجيع املوارد الن ية ذا  الصططططططططلة )املعات  القالية للصطططططططط ة ال عاتية، ااألدلة، ااملوارد املسططططططططا ة، اغ  ذلك( 

 ين فكونا  نعا  الص ة ال عاتية.بش
ية الققرا  فن ت ل حتقتق اخلرباء تا مجع اعالاًة على ذلك، مت تو يه إحقى عشطططططرة دعوة   جمال الت نيذ ات   -9

املوارد الن ية لقعو بلورة األدلة افواد التقرتب اخلااة بااتنالية القالية، هبقال ب اء تا ه التآزر فع فشارتع الت نيذ ات  ية 
  حلقة  الققرا  اجلاري ت نيذها ضططططططط ن تاسطططططططا  ااتنالية القالية لولاتة ال عاتا ، اكذلك فن ت ل ترشطططططططيح املشطططططططارك 

 ال افية.التنالية القالية بشين تقاب  الص ة ال عاتية لألطراال املتعالقة فن العلقان لالع ل 
اا  تها اخالل هذا العا ، فن حيث القواعق ااإل راءا ، مت ت قيح اختصططااططا  جل ة الت نيذ ات  ية الققرا   -10

لإل راءا  ذا  الصططلة اسططوال   الصطط ة ال عاتية، افًقا ، فضططالً عن إ راءا  تسططوتة ال زاعا  اخلااططة هبيئة تقابالقاخلية
 ( اعت ادها.2022تُعرض على اهليئة   دار ا السادسة عشرة )

ل عاتا  مت ت عيو سطططططعع حلقا  ع ل إللي ية لالتنالية القالية لولاتة ا شطططططعكا  ااتنالية القالية لولاتة ال عاتا . -11
ستان افرتاضيتان   إطار املشاارة الثالثة االثالث  ب  امل ع ا  اإلللي ية لولاتة ال عاتا ، ل  اهي كالتايل: 2021  عا  

 .2022إرت  انب ا ت اع ثالث فن املزفع عققه بصورة افرتاضية   فرباتر/ شعا  
ااططططططططة باالتزافا  ب جا  خفة الع ل اخلتفانة ااتنالية القالية  تك لت االتزافا  املتعلقة برفع التقارتر الوط ية. -12

للج ة الت نيذ ات  ية الققرا  ااملعين بالتزافا  رفع بقعو فن النرتق التابع  2021  عا   [1]املتعلقة برفع التقارتر الوط ية 
اتنالية القالية   إنشططاء اي وعة النرعية التابعة للج ة الت نيذ ات  ية الققرا  ااملع ية اشططرعت تفانة ا .[2]التقارتر الوط ية

امت تققمي عرض عن التزافا  رفع التقارتر الوط ية بشططططططكل افرتاضططططططي خالل حلقا  الع ل  بالتزافا  رفع التقارتر الوط ية.
 اإلللي ية لالتنالية القالية   سععة تلاليو.

حىت دتسطط رب/ كانون األال  بإاططقار الشططهادا  اإللكرتانية للصطط ة ال عاتية التابع لالتنالية القالية.ايّل اخلاص  -13
الشططططهادا  اإللكرتانية للصطططط ة ال عاتية التابع لالتنالية إاططططقار بلقان فسططططّجلة   حل  104، كان ه اك فا جم وعه 2021

لكرتانية للصطططططط ة ال عاتية ك شططططططا  فاري ف تعو، في ا تتعادل بلًقا ف ها اون الشططططططهادا  اإل 60 تكثر فن القالية، اتتعادل
تفا العلقان املتعقية فت ر مبراحل خمتلنة فن الت نيذ  الكث  ف ها هذه الشططططططططططططططهادا  فن غ  ااسططططططططططططططتخقا  الورلي بالكافل. 

ن فليون شططططططططهادة ، تعادل فركز إاططططططططقار الشططططططططهادا  اإللكرتانية للصطططططططط ة ال عاتية تكثر ف2021ا  فاتو/ تتار  اااختعار.

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-US&rs=en-US&actnavid=eyJjIjoxMTc4NzE2NDM4fQ&wopisrc=https://unfao.sharepoint.com/sites/IPPC/_vti_bin/wopi.ashx/files/1c188838fa314bcb91c5b290d99eb7b1&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=9E6815A0-E01A-3000-726C-4B0F4C708FC2&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=fd12ba36-ae3d-1605-1a7d-b2ec8d451f2a&usid=fd12ba36-ae3d-1605-1a7d-b2ec8d451f2a&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&preseededsessionkey=69178164-5fdb-ee4b-0bca-a927ad287ca4&preseededwacsessionid=fd12ba36-ae3d-1605-1a7d-b2ec8d451f2a&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-US&rs=en-US&actnavid=eyJjIjoxMTc4NzE2NDM4fQ&wopisrc=https://unfao.sharepoint.com/sites/IPPC/_vti_bin/wopi.ashx/files/1c188838fa314bcb91c5b290d99eb7b1&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=9E6815A0-E01A-3000-726C-4B0F4C708FC2&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=fd12ba36-ae3d-1605-1a7d-b2ec8d451f2a&usid=fd12ba36-ae3d-1605-1a7d-b2ec8d451f2a&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&preseededsessionkey=69178164-5fdb-ee4b-0bca-a927ad287ca4&preseededwacsessionid=fd12ba36-ae3d-1605-1a7d-b2ec8d451f2a&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn2
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شططططهادة إلكرتانية للصطططط ة ال عاتية   الشططططهر الواحق   عا   100 000، مت تعادل نية للصطططط ة ال عاتية، ا  املتوسطططط إلكرتا 
  .2020  عا   46 000، فقابل 2021

عوة إرت الرتا  مت تو يه الق املعات  االت نيذ. :2021دعوة ااتنالية القالية لولاتة ال عاتا  إرت الرتا  فواضيع لعا   -14
، نع ت األفانة نقاة 2021. ا  تونيو/ حزتران 2021سططططططططططططططعت رب/ تتلول  15 -فاتو/ تتار  4   2021فواضططططططططططططططيع لعا  

إلكرتانية بشين هذه القعوة ملساعقة األطراال املتعالقة اامل ع ا  اإلللي ية لولاتة ال عاتا  على حتس   ودة االرتاحا  
ا اسططططت ارا  إلكرتانية اجلقتقة الأ سططططُتقرب   برنا ف  ع ل ااتنالية القالية. اباإلضططططافة إرت ذلك، اضططططعت األفانة تتضططططً

الرتاحا  بشين املواضيع، اض ان لتققمي االرتاحا  فن ت ل تعسي  ع لية تققمي االرتاحا  اتسرتعها، اتعزتز  ودة ا
لرتاحا ، اايق فن عبء الع ل على تاطططط امت عق  إغنال األلسططططا  اإللزافية، اإنشططططاء لاعقة العيانا  تتضطططط ن مجيع اا

اثيقة فواضططططططططططيعية  17اع ق انتهاء املهلة املخصططططططططططصططططططططططة   إطار هذه القعوة، كانت األفانة لق تلقت  املصططططططططططل ة املع ي .
تطراال فتعالقة اف ع ت  اث ت  فن امل ع ا  اإلللي ية  8براتوكوا  تشطططططططططخيص( فن  7فوارد للت نيذ، ا 3فعات ، ا 7)

ثالثة ا ت اعا  لنرتق املها  املعين باملواضططططططططيع اذلك بشططططططططكل  2021لولاتة ال عاتا . اعالاًة على ذلك، ُعقق    عا  
املرا ع   اميكن ااطالع على فزتق فن التنااطططططيل ا  افرتاضطططططي، فن ت ل تعسطططططي  ع لية القعوة اتقييو املواضطططططيع املقّقفة.

إرت الرتا   2021لعا  ادعوة ااتنالية القالية  بع وان "تواططططططططططططيا  فرتق املها  املعين باملواضططططططططططططيع CPM 2022/27الوثيقة 
  دار ا السططططادسططططة عشططططرة   فا تتعلق  ة ال عاتية تواططططيا  فرتق املها  إرت هيئة تقاب  الصطططط -املعات  االت نيذ  فواضططططيع:

 إرت الرتا  فواضيع". 2021بالرداد على دعوة عا  
توليو/  1اختت ت الس ة القالية للص ة ال عاتية    .2020ال تا   املوراثة عن الس ة القالية للص ة ال عاتية لعا   -15
ا  فن ف ل قا فن ازار  األغذتة االزراعة ارسا ل فيقتو ، باحتنال رفيع املستوى شهق فشاركة املقتر العا  مل ع ة2021 متوز

، 2021توليو/ متوز  2لل رة األخ ة    2ا ت عت اللج ة التو يهية القالية للس ة القالية للص ة ال عاتية   ا.اآترل قا، اغ
فشطططططّقدة على اإلجنازا  الكث ة الأ حققتها السططططط ة القالية، االرتحت طرتًقا لل ضطططططي لقًفا   تعزتز الصططططط ة ال عاتية على 
املسطططتوى العاملي فن خالل نتا جها املوراثة. الافت تفانة ااتنالية القالية بت سطططيق افتابعة نشطططر ااسطططتعراض العل ي لتغ  

إعالن اجل عيططة العططافططة لألفو املت ططقة لليو  الططقايل للصطططططططططططططط ططة ال عططاتيططة، اامل متر الططقايل األال امل ططاخ على اوفططا  ال عططاتيططة، ا 
، افن 2020توليو/ متوز  1إرت  حزتران /تونيو 28للصطططططططططططططط ة ال عاتية الذي كان فن املقرر   األاططططططططططططططل عققه   النرتة فن 

اتوف  القعو يقث  اث   فن شططططططططططي  ا متهيق الفرتق االرتحت تفانة ااتنالية ت عيو  .2022املتولع اون تن تعقق   عا  
إرت امل متر القايل للصطط ة ال عاتية ا ا: حقث  انخ خالل امل تقى العاملي لألغذتة انقاة إلكرتانية بشططين ااسططتشططعار عن 

، Euphrescoع ة بُعق   جمال الصططط ة ال عاتية، بقعو فن ف ع ة الاتة ال عاتا    تارابا االع ر األبيمل املتوسططط ، اف 
Eurisy ااكالة النضاء األارابية، امجعية

 3. 
ففعوًعا فن ففعوعا   80اتيث ها بنضطططططططططل إاطططططططططقار براز تفانة ااتنالية القالية مت تعزتز  ااتصطططططططططاا  االقعوة. -16

توتا  إعالنا ، اعقد فن النيقتوها  احم 103فن األنعاء اإلخعارتة، ا 96ااتنالية القالية لولاتة ال عاتا ، انشططططططططططططططر 
 اسا ل التواال اا ت اعي.
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اميكن  ف ع طططة فن امل ع طططا  الطططقاليطططة ااإلللي يطططة. 42مت اينطططال على التعطططاان اخلطططار ي فع  التعطططاان الطططقايل. -17
 (.CPM 2022/29ااطالع على كافل التناايل   الوثيقة بع وان "فعلوفا  حمّقثة عن التعاان القايل" )

رغو اجلا  ة، ا تزال اجلها  املاحنة لادرة على املسططططا ة   حسططططامت األفانة املتعقد اجلها  املاحنة . ئة املواردتعع -18
الا  ااحتاد األارايب  .2021داار تفرتكي تقرتًعا   عا   650 000لالتنالية القالية، امت اسططططتال  فسططططا ا  فالية بلغت 

في ا فّول كل فن فرفق اضطططططططططع املعات  ات  ية التجارة االصططططططططط  فشطططططططططراًعا ااحًقا.  بت وتل ثالثة فشطططططططططارتع لالتنالية القالية
ع ااططططر الصطططط ة ال عاتية   سططططا ر فشططططارتع ف ع ة األغذتة االزراعة فثل برناف  تفانة تفانة ااتنالية القالية  اننذ  كذلك

القايل(  تقة )الع ك قتق فّولته  هة فاحنة  ق السو  املشرتكة لقال تفرتقيا الشرلية ااجل وبية لتيس  التجارة، اهو فشراع
 فع  هة فاحنة  قتقة 2022  عا   عت كذلك تفانة ااتنالية القالية على فشطططططططراع  قتق سطططططططيفلقاالّ  .2021  عا  

اميكن  (.Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeitاألملطططانيطططة للتعطططاان الطططقايل  )الوكطططالطططة
 .CPM 2022/07ااطالع على فزتق فن املعلوفا  بشين املشارتع   الوثيقة 

، مل صطططب ، تف  ااتنالية القاليةJingyuan Xia، متت ترلية السطططيق 2020  تغسطططفس/آمت  اإلدارة القاخلية. -19
 يابة ألفانة ااتنالية القالية لفوظًنا فسطططططططط اًا با Xiaاظل السططططططططيق  فقتر شططططططططععة اإلنتاب ال عا  االاتة ال عاتا    امل ع ة.

، كع  املوظن    اضططع املعات ، فوظًنا فسطط اًا بال يابة Avetik Nersisyan،   ح  تاططعح السططيق 2021خالل عا  
ات رتت كذلك تعقتال    احقة اضطططططع املعات    ظل هذا الرتتيب  ية إرت ح  تعي  األف  اجلقتق.عن املسطططططا ل اليوف

بقت فرتق إدارة تفانة ااتنالية القالية   ت نيذ التواطططططططططيا  امل عثقة فن دراسطططططططططة اسطططططططططتقصطططططططططا ية  ارد فن املوظن .اجلقتق ااملو 
اكان فن ب  اإل راءا   فكان الع ل االنعالية االكناءة. لل وظن  ت رتت   السططططط ة السطططططابقة لتعزتز الع ل اجل اعي  

اجل س  التابعة ألفانة ااتنالية القالية، اتوّسع فرتق إدارة تفانة ااتنالية القالية  اي وعة املع ية باملساااة ب  امل نذة إنشاء
  اا ت اعا  الس وتة لل وظن . ااست رارتةلض ان متثيل املوظن  بشكل تكرب، 

امتيز  رغو الت قتا  الأ شططططططططططططططهق ا. فانة ااتنالية القالية اتاسططططططططططططططاطها بال جا  أل 2021اتكّللت سطططططططططططططط ة  -20
باسططتضططافتها التارخيية للقارة اخلافسططة عشططرة هليئة تقاب  الصطط ة ال عاتية الأ عقق  بصططورة افرتاضططية االأ شططارك فيها تكثر 

ت  فشطططططارًكا، إرت  انب اينل اخلتافي للسططططط ة القالية للصططططط ة ال عاتية، فع ضططططط ان اسطططططت رار تنشطططططفة اضطططططع املعا 340فن 
، تك لت امل ع ة مبشاركة تعضاء املكتب ار يسها، ع لية تعي  2021لول  اتة عا  احب ات نيذها على تفضل حنو ممكن.

ح املختار.تف  ااتنالية القالية، اتبلغ ا ا تن توا ه عا   ملقتر العا  عن املرشطططططططططّ حتقتا  خمتلنة    2022افن املتولع تتضطططططططططً
اتنانيها املتوااطططططل  لت نيذ فه ة ااتنالية القالية  تاسطططططا  ت نيذ ااتنالية، ميكن التغلب عليها بنضطططططل القعو الذي تقّقفه

 .ةااتنالية القالي
فع ع يق التققتر بيعضططططططططططططططاء فكتب هيئة تقاب  الصطططططططططططططط ة ال عاتية اجل ة املعات  اجل ة تفانة ااتنالية القالية  هت وّ  -21

راال املتعالقة )امل ع ا  الوط ية الت نيذ ات  ية الققرا ، ملا بقر ع هو فن تو يه اإشطططططططططططططراال ا تقّقران بث ن  امجيع األط
لولاتة ال عاتا ( اامل ع ا  اإلللي ية لولاتة ال عاتا  على دع ها القوي افسططططططططططا تها اإليابية، مبا تشطططططططططط ل املشططططططططططارك    

 جم وعة التخفي  ااسرتاتيجي  امجيع الشركاء ااملتعاان  على تعاا و الوثيق.
 رت القيا  مبا تلي:إّن هيئة تقاب  الص ة ال عاتية فقعوة إ -22
 

 اإلحاطة علً ا بالتقرتر املقّق  فن تف  ااتنالية القالية. (1)


