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 النباتية الصحة تدابري هيئة
 الدورة السادسة عشرة

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

 تفاقية الدولية لوقاية النبااتتاملشاريع اليت تديرها أمانة اال

 من جدول األعمال 6-11البند 

 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت من إعداد
 

 املعلومات األساسية واإلجنازات -أوالّ 

مانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت إدارة مثانية مشـــــاريع تعدت أل، تولت وحدة التنفيذ والتيســـــري 2021خالل عام  -1
لتلقي الدعم السخي  وقد كانت ممتنةً  ،بقوة على األموال من خارج امليزانية األمانةماليني دوالر أمريكي. وتعتمد  7قيمتها الـ 

ملشاريع خمتلفة من كل من الصني واالحتاد األورويب والياابن وأمانة السوق املشرتكة لدول شرقي وجنويب أفريقيا، ومرفق املعايري 
نتجات عالية اجلودة مع اســـــــــــــتيفاء مبمن هذه املشـــــــــــــاريع حتقيق املخرجات املتفق عليها  بغيةوالبنك الدويل. و  ،وتنمية التجارة

 شروط إجراءات منظمة األغذية والزراعة، جرى تعيني مهنيني من ذوي اخلربة من مجيع أحناء العامل.

أثرًا على مســــــتوى العامل، وافق  األمانةوللمســــــاعدة يف ز�دة الشــــــفافية وضــــــمان أن تكون للمشــــــاريع اليت تديرها  -2
شـــــــــــــــراف على لإلتوفري وظيفة  (اللجنة)، على أنه ينبغي للجنة التنفيذ وتنمية القدرات 1 2018 املكتب يف يونيو/حزيران

ديدة للتنفيذ وتنمية القدرات لضــــــــمان اتســــــــاقها مع األهداف االســــــــرتاتيجية لالتفاقية الدولية، ومتتعها بقيمة اجلشــــــــاريع امل
ا على أن تتوىل  ميزةاســـــرتاتيجية و   وظيفة إدارة املشـــــاريع وأن تبلغ األمانةتنافســـــية. ابإلضـــــافة إىل ذلك، وافق املكتب أيضـــــً

 تدعو احلاجة إىل ذلك طلب مسامهات فنية.  ماآبخر مستجدات التقدم يف تنفيذ املشاريع، وحيث اللجنة

                                                      
 :2018 حزيران/يونيو تقرير اجتماع املكتب يف  1
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اللجنة ابســــــــــــــتعراض وحتليل مشــــــــــــــاريع التنفيذ وتنمية ة وعملية حول كيفية قيام يوافقت اللجنة على اســــــــــــــرتاتيجو  -3
 ومها اآلن قيد التنفيذ.  2 2019 القدرات، لدى اجتماعها يف مايو/أ�ر

مذكرة مفاهيمية للمشــــروع  األمانةوبصــــورة خاص، ابلنســــبة إىل املشــــاريع اجلديدة للتنفيذ وتنمية القدرات، تقدم  -4
اتســـاق املشـــروع مع األهداف االســـرتاتيجية لالتفاقية الدولية ومتتعه بقيمة إىل اللجنة اليت تقوم من مث ابســـتعراضـــها لضـــمان 

 اسرتاتيجية وميزة تنافسية. 

وابإلضــــــافة إىل ذلك، يتم إصــــــدار دعوة على البوابة الدولية للصــــــحة النباتية كل ســــــنة من جانب أمانة االتفاقية  -5
لربامج القطرية واملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت الدولية لتجميع مشـــــــــــــــاريع يف جمال الصـــــــــــــــحة النباتية حول العامل من ا

ومكاتب املنظمة واملاحنني واملنظمات املنفذة، ويطلب إىل اللجنة حتليل املشاريع ومناقشة أمهيتها فضًال عن حتليل خمرجات 
 مشاريع التنفيذ وتنمية القدرات واإلبالغ عنها.

ه واليت تديرها وحدة التنفيذ والتيســــري أو اليت توفر هلا تلك الوحدة أما املشــــاريع اليت تســــتويف املعايري املذكورة أعال -6
 الدعم، فيسند إليها مسؤول من اللجنة. 

وابلتايل تكون اللجنة على بينة من اجملر�ت وتدرك يف كل األوقات حالة مشـــــــــــــــاريع التنفيذ وتنمية القدرات اليت  -7
 .هبا وحدة التنفيذ والتيسري تضطلع

ا تعزيز  -8  3الشـــــــفافية إزاء األوســـــــاط األوســـــــع لالتفاقية الدولية مع اســـــــتحداث صـــــــفحات على الويبوجرى أيضـــــــً
خمصــصــة للمشــاريع الفردية للتنفيذ وتنمية القدرات اليت تديرها وحدة التنفيذ والتيســري، تعرض كود املشــروع وعنوانه واتريخ 

 .منه نشودةاستهالله واختتامه وميزانيته فضًال عن وصف املشروع والنتائج الواضحة امل

وتركز وحدة التنفيذ والتيســـري على تنفيذ مشـــاريع هلا أثر إقليمي أو عاملي. وقد بذلت اجلهود للمســـاعدة يف ضـــمان  -9
إضافة مواضيع ذات صلة إىل  مبا يشمل اإلجراءات اليت توافق عليها اللجنة، ،أن تتبع أي مواد تدريبية تصاغ ضمن املشاريع

ذ وتنمية القدرات. ومن األمثلة على ذلك مواد التدريب للتعلم اإللكرتوين اليت ســــتتم صــــياغتها قائمة املواضــــيع اخلاصــــة ابلتنفي
دلة واملواد ة األغعملية جلنة التنفيذ وتنمية القدرات لصيالـــــــــضمن مشروع السوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي تبًعا 

وجيب بذل جهد إضــــــــايف لالمتثال لشــــــــروط  .التدريبية التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت بشــــــــأن التنفيذ وتنمية القدرات
 اجلودة وخاضعة الستعراض األقران.املاحنني وكذلك لعملية اللجنة من أجل إنتاج مواد تدريبية عاملية عالية 

ا ملواءمة تعريف  -10 كما جيري الســـــــــــــــعي إىل االتســـــــــــــــاق مع إطار أمانة االتفاقية الدولية. وقد بذلت اجلهود أيضـــــــــــــــً
مشروع االحتاد األورويب يتبع . فعلى سبيل املثال، 2030-2020"املشروع" مع اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية للفرتة 

عن كثب األنشــطة املوصــوفة يف ثالث من نقاط جدول األعمال ، لدوليةالذي يدعم تنفيذ اإلطار االســرتاتيجي لالتفاقية ا
: "تعزيز نظم اإلنذار بتفشــــي اآلفات واالســــتجابة هلا"، و"مواءمة نظام لالتفاقية الدولية وهي اإلمنائي لإلطار االســــرتاتيجي

 لع واملسارات".تبادل البيا�ت اإللكرتونية" و"املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية اخلاصة ابلس
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ا للتحاور مقدًما مع املاحنني حول تنفيذ املشـــــــــــــــاريع يف ما خص الت -11 خريات والتغيريات أوقد بذلت جهود أيضـــــــــــــــً
ابجلائحة العاملية. وفيما وجدت حلول لتنفيذ  ةاحملتملة يف النفقات، وال سيما مع األقطاب املطلوبني ملعاجلة املسائل املتصل

مثل االحتاد األورويب ومرفق املعايري وتنمية التجارة، وأمانة  كاء قدمينيرق تناغًما مع شـــــــــــــر األنشـــــــــــــطة املخطط هلا أبكثر الط
أفريقيا، اتصلت وحدة التنفيذ والتيسري مباحنني جدد، وال سيما البنك الدويل والوكالة  وجنويب يالسوق املشرتكة لدول شرق

ات ات يف جمال الصــــــحة النباتية وتنفيذ حّل إصــــــدار الشــــــهاداألملانية للتعاون الدويل، للمســــــاعدة يف تنفيذ تقييمات القدر 
 اإللكرتونية للصحة النباتية.

مفاوضــــــــــــــات من أجل تعاون مبتكر بني املنظمة وجلنة تنســــــــــــــيق العالقات بني أورواب وأفريقيا األمانة  كما قادت -12
مذكرة تفاهم على أرفع  توقيعوالكارييب واحمليط اهلادئ ما ســــــــــــاهم يف تعزيز الشــــــــــــراكات مع هذه املؤســــــــــــســــــــــــة من خالل 

 و�ت ضمن املنظمة.املست

 معلومات حول املشاريع اليت تديرها أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت -اثنًيا

 : 2021قامت وحدة التنفيذ والتيسري إبدارة املشاريع التالية يف عام  -13

• STF/363MTF/INT/: بــدور اللجنــة  اللجنــةاضـــــــــــــــطلعــت . 4تنفيــذ �ج النظم على الصـــــــــــــــعيــد العــاملي
وقد قامت بصـــفتها اللجنة التوجيهية هلذا املشـــروع بعقد  املشـــروع الذي أصـــبح �جًزا اآلن. التوجيهية هلذا

وقد ابتكر املشـــــروع أدوات تقدم التوجيهات حول  واجته.اجتماعات خمصـــــصـــــة ملناقشـــــة تنفيذ املشـــــروع ون
 كيفية تنفيذ �ج للنظم. 

• GCP/INT/387/COM/FAO : املنظمة لرب�مج تيســري التجارة التابع للســوق املشــرتكة لدول شــرقي دعم
بشـــــأن اســـــتحداث مواد تدريبية للتعلم اإللكرتوين يف إطار  آخر املســـــتجدات تلقت اللجنة 5.وجنويب أفريقيا

ا (أو ســتكون) مفتوحة للمشــاورات حتت نظام التعليقات االلكرتوين لالتفاقية   كانتهذا املشــروع واليت أيضــً
الدولية ألعضـــاء اللجنة (أي تقييم خطر اآلفات وإصـــدار شـــهادات التصـــدير، والتفتيش واملراقبة واإلبالغ).  

ل تدريبية م حلقات عمالســـــــتجابة لتفشـــــــي اآلفات وســـــــوف تنظّ لوتقود األمانة عملية إعداد متارين احملاكاة 
 مستهدفة حمددة. افرتاضية للتشخيص واملراقبة تتناول آفةً 

• GCP/INT/291/CPR : تعزيز قــدرة األطراف املتعــاقــدة النــاميــة على تنفيــذ االتفــاقيــة الــدوليــة ومعــايريهــا يف
وقد جرى  6إطار الرب�مج املشــــــــرتك بني منظمة األغذية والزراعة والصــــــــني للتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب.

فرتاضــــــــــــية بشــــــــــــأن تدابري اجراء اجلائحة. وعقدت حلقة عمل فنية  2023التمديد هلذا املشــــــــــــروع حىت عام 
بلًدا �مًيا. ودعم املشــروع كذلك األنشــطة املتعلقة ابآلفات الناشــئة  20الصــحة النباتية حضــرها ما يزيد عن 

 وابلتزامات تقدمي التقارير الوطنية.
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• GCP/GLO/877/EC: نظام اســـتعراض ودعم تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية ل التابع لمشـــروعلة ثالدورة الثال
جمموعة فرعية للنظام. وقد وضـــعت دراســـات  خصـــصـــت لهالذي  7املفوضـــية األوروبية املمول من  النبااتت

 طبوعات إضافية كذلك.مو 

• GCP/GLO/025/EC :.إنتـاج مواد يدعم هذا املشـــــــــــــــروع  8دعم تنفيـذ االتفـاقيـة الدوليـة لوقاية النبـااتت
املفوضية ويضمن هذا املشروع املمول من  يع.توجيهية/تدريبية متنحها اللجنة األولوية من خالل قائمة املواض

 قدرات (للجنة وجملموعات العمل).كذلك املشاركة يف اجتماعات تنمية الاألوروبية  

• GCP/GLO/040/EC : التفــاقيــة الــدوليــة لوقــايــة النبــااتت: معــايري الســـــــــــــــلع لدعم اإلطــار االســـــــــــــــرتاتيجي
وإصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة ، ونظم اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا، اومساراهتاألساسية 

 جداول األعمال اإلمنائية الثالثة.بية و هذا املشروع املمول من املفوضية األور  يتبع 9.النباتية

• GCPT/GLO/102/JPN :لياابن ألنشـــــــــــــــطة التنفيذ وتنمية القدرات ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية دعم ا
يدعم هذا املشـــــروع بشـــــكل رئيســـــي التكاليف اليت يتكبدها مواطن �ابين لدى العمل يف أمانة  10.النبااتت

  .االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

ريع املنظمة وغري لنباتية من خالل دعم مشـــــاتقييمات للقدرات يف جمال الصـــــحة ا األمانةفضـــــًال عن ذلك، تنفذ  -14
تقدم قائمة جبميع البلدان  11وقد أنشــــئت صــــفحة لتقييم القدرات يف جمال الصــــحة النباتية على الويب ذلك من مشــــاريع.

اليت نفــذت فيهــا تلــك التقييمــات. كمــا يقوم فريق للجنــة التنفيــذ معين بتلــك التقييمــات بتلقي آخر املســـــــــــــــتجــدات عن 
ا على أوســـــــــاط االتفاقية الدولية من خالل النشـــــــــرات و ليت جيري تنفيذها التقييمات ا تعمم تلك املســـــــــتجدات عادة أيضـــــــــً

  :اإلخبارية

 يف سري النكا (كجزء من مشروع الصني املوصوف أعاله)؛  •

 ويف نيبال، وهو قد استهل لتوه من خالل متويل مع البنك الدويل؛  •

التشـــــريعات اخلاصـــــة ابلصـــــحة  الســـــتعراض األغذية والزراعةويف فيجي ومنغوليا، من خالل مشـــــاريع منظمة  •
 اليت حتتاج إىل دعم.النباتية 

                                                      
  املمول من املفوضية األوروبية النبااتتملشروع التابع لنظام استعراض ودعم تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية ا  7
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 دارة املواردإ -اثلثًا

متثل إدارة املشــــاريع نشــــاطًا كبريًا لوحدة التنفيذ والتيســــري، حيث تشــــمل التخطيط للمشــــاريع واإلبالغ والتوظيف  -15
 .للجنة وجمموعاهتا الفرعية وفرقهاابلتنسيق مع اوإصدار أوامر الشراء وإدارة املوظفني وتنمية املوارد 

وقد أتســـس فريق خمصـــص من موظفني واســـتشـــاريني من ذوي الكفاءات العالية بصـــورة تدرجيية لتنفيذ املخرجات  -16
 12املتفق عليها. وجيري حتديث قائمة موظفي وحدة التنفيذ والتيســــــري مرارًا وهي متاحة على البوابة الدولية للصــــــحة النباتية

ا على البوابة الدولية للصـــــــــــحة النباتية وإنّ  رات ز التآ وتبّني  13خطة العمل الســـــــــــنوية لوحدة التنفيذ والتيســـــــــــري متاحة أيضـــــــــــً
 الضرورية يف ما بني املشاريع وقائمة املواضيع حتت توجيه جلنة التنفيذ. 

 الدورة السادسة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل:  إنّ  -17
 

شــفافية واالمتثال إلجراءات جلنة التنفيذ وتنمية القدرات للمشــاريع اليت تديرها وحدة التنفيذ األخذ علًما ابل )1(
 والتيسري.

 حتقيقواألخذ علًما أبوجه التآزر والكفاءة مع اللجنة لدى إدارة مشـــــــــــاريع التنفيذ وتنمية القدرات من أجل  )2(
 .امل تبًعا إلجراءات جلنة التنفيذعال على مستوى خمرجات

علًما ابجلهود الرامية إىل خلق آتزرات بني قائمة املواضــــــــــيع اخلاصــــــــــة ابلتنفيذ وتنمية القدرات وكلها واألخذ  )3(
 .حتت إشراف اللجنة وخمرجات مشاريع التنفيذ وتنمية القدرات اليت تشرتك فيها وحدة التنفيذ والتيسري

رجة يف خطة العمل السنوية لوحدة مد مشاريع التنفيذ وتنمية القدرات النتائج املتوخاة منواألخذ علًما أبن  )4(
 .التيسري والتنفيذ

 سري والتنفيذ.واألخذ علًما أبن املوظفني الضالعني يف تنفيذ املشاريع يردون يف قائمة املوظفني لوحدة التي )5(

                                                      
 /68568https://www.ippc.int/ar/publications/ قائمة مبوظفي وحدة التنفيذ والتيسري:   12
 3https://www.ippc.int/ar/publications/8580/: خطة العمل السنوية لوحدة التنفيذ والتيسري  13
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