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ر العمل. ومبوجب أحكام هذا الرتخيص، جيوز نسخ هذا العمل وإعادة توزيعه وتعديله لألغراض غري التجارية، شريطة التنويه على النحو املناسب مبصد
بعينها. وال ُيسمح ابستخدام  وينبغي أال ترد يف أي استخدام هلذا العمل أي إشارة توحي أبن منظمة األغذية والزراعة تؤيد منظمة أو منتجات أو خدمات

تتضمن شعار املنظمة. ويف حال تعديل العمل، جيب أن يكون مرخًصا مبوجب رخصة املشاع اإلبداعي نفسها أو ما يعادهلا. ويف حال ترمجته، جيب أن 
. )املنظمة( ظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدةالرتمجة، ابإلضافة إىل التنويه املطلوب، بيان إخالء املسؤولية التايل: "هذه الرتمجة ليست صادرة عن من

 واملنظمة ليست مسؤولة عن حمتوى هذه الرتمجة أو دقتها. ويكون النص الصادر ابللغة األصلية هو النص املعتمد".
من الرخصة،  8لنحو املبني يف املادة ويسّوى ما ينشأ يف إطار هذه الرخصة من نزاعات تتعذَّر تسويتها ابلوسائل الودية عن طريق الوساطة والتحكيم، على ا

ما مل يرد ما يفيد خبالف ذلك. وقواعد الوساطة الواجبة التطبيق هي قواعد الوساطة الصادرة عن املنظمة العاملية للملكية الفكرية 
http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules  وجُيرى أي حتكيم وفًقا لقواعد التحكيم الصادرة عن جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل

 )األونسيرتال(.
. يتحمل املستخدمون الراغبون يف إعادة استخدام مواد يف هذا العمل منسوبة إىل طرف اثلث، من قبيل اجلداول أو األشكال أو مواد الطرف الثالث
ويتحمل املستخدم دون  يد ما إذا كان يلزم احلصول على إذن إلعادة استخدامها، واحلصول على إذن من صاحب حقوق التأليف.الصور، مسؤولية حتد

 سواه خماطر املطالبات النامجة عن التعدي على أي مكون يف العمل مملوك لطرف اثلث.
وميكن شراؤها إبرسال الطلبات  (www.fao.org/publications)التايل: تتاح املنتجات اإلعالمية للمنظمة على موقعها املبيعات واحلقوق والرتخيص.

وتقدم  request-us/licence-www.fao.org/contact وتقدم طلبات االستخدام التجاري عن طريق:. sales@fao.org-publicationsإىل: 
 .copyright@fao.orgاالستفسارات املتعلقة ابحلقوق والرتخيص إىل: 

ذات الصلة هبا، وال يصدر إاّل لألغراض اإلعالمية  وال ميّثل النص الوارد يف هذه الوثيقة تفسريًا قانونًيا رمسًيا لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت أو الواثئق
 للحصول على معلومات عن اتفاق النشر املشرتك. ippc@fao.orgولرتمجة املادة الواردة يف هذه الوثيقة، يُرجى االتصال بعنوان الربيد اإللكرتوين  فقط.
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 افتتاح الدورة -1

، مدير شييييييييييييييعبة اإلنتاج النباات ووقاية النبااتت لدى منظمة األغذية والزراعة )املنظمة(، Jingyuan XIAرّحب السيييييييييييييييد  [1]
)اهليئة(، ورّحب بصييفة خاصيية ابلسيييد أسييامة الليسييي يف  ابملشيياركني يف الدورة السييادسيية عشييرة هليئة تدابري الصييحة النباتية

فرتاضية للمرة ابلوسائل االمنصبه كأمني االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت اجلديد. ويف معرض اإلشارة إىل انعقاد هذه الدورة 
ضور الفعلي للمشاركني يف ، أعرب املدير عن أمله يف أن تعقد اهليئة اجتماعها املقبل ابحل19-الثانية بسبب جائحة كوفيد

 .2023عام 

ا ابألمني اجلديد لالتفاقية الدولية، وأعربت عن Beth BECHDOLورّحبت السييييييييدة  [2] ، انئب املدير العام للمنظمة أيضيييييييً
 ( على عملهما خالل هذه السنة.ألمانةاباملشار إليها يف ما يلي مانة االتفاقية الدولية )ألاالتفاقية الدولية و  سرةتقديرها أل

وسييييييييّلطت الضييييييييوء على بعض اإلهازات اليت   حتقيقها خالل هذه السيييييييينة، وتوّجهت ابلشييييييييكر إىل اجلهات املا ة على 
دت على أاية مبادرة هنج صيييحة واحدة وأاية مواءمة اجلهود املبذولة لدعم اإلطار االسيييرتاتيجي اجلديد مسييياااهتا، وشيييدّ 

. واختتمييت كلمتهييا ابلتطلع إىل 2030-2020ة لوقيياييية النبييااتت للفرتة للمنظميية واإلطييار االسييييييييييييييرتاتيجي لالتفيياقييية الييدولييي
االحتفال ابليوم الدويل األول للصييييييييييييحة النباتية وعقد املؤمتر الدويل األول للصييييييييييييحة النباتية يف وقت الحق من هذا العام، 

 .على  و أكرب نباتيةبراز العمل يف جمال الصحة الإلوتطّلعت كذلك إىل الفرص اليت تتيحها هااتن الفعالّيتان 

على دعمها لعمل املنظمة يف جمال الصيييييييحة النباتية،  BECHDOLمثّ توّجه أمني االتفاقية الدولية ابلشيييييييكر إىل السييييييييدة  [3]
إىل على قيادته يف منصيييبه كأمني االتفاقية الدولية خالل السييينوات السيييبع املاضيييية، و  XIAكما توّجه ابلشيييكر إىل السييييد 

ل الفرتة االنتقالية إىل حني تسييييييييييييييّلم األمني اجلديد، وإىل مجيع الذين شيييييييييييييياركوا يف أجهزة االتفاقية األمانة على عملها خال
وعّلق على دور األمانة يف دعم اهليئة يف  2022رة لعام الدولية خالل السييييييينوات املاضيييييييية. وتطّلع إىل بعض األنشيييييييطة املقرّ 

 وتيسري التجارة اآلمنة، وابلتايل، توفري الغذاء للعامل.مهمتها اجلماعية الرامية إىل محاية النبااتت من اآلفات، 

االتفاقية الدولية  سرةوأعرب عن تقديره أل ملا قّدمته من دعم BECHDOLلسيدة لعن شكره بدوره  XIAأعرب السيد و  [4]
 واألمانة لعملهما خالل فرتة شغله منصب األمني، وأعرب عن متنياته الطيبة لألمني اجلديد يف مهامه.

 رئيس هيئة تدابري الصحة النباتيةلئيسية كلمة ر  -2

، رئيس هيئة تدابري الصييييحة النباتية )اهليئة( ابملشيييياركني وتوّجه ابلشييييكر Lucien KOUAME KONANرّحب السيييييد  [5]
على مالحظاهتما االفتتاحية ودعمهما املسيييتمر لعمل االتفاقية الدولية. ورّحب  XIAوالسييييد  BECHDOLإىل السييييدة 

تفاقية الدولية وتوّجه ابلشيييييييكر إىل املسيييييييؤول ابلنيابة عن املسيييييييائل اليومية على مسييييييياااته، واألمانة على ابألمني اجلديد لال
 دعمها. ورّحب جبميع األطراف املتعاقدة واملراقبني، وتوّجه إليهم ابلشكر على موافقتهم على عقد الدورة االفرتاضية.

 اعتماد جدول األعمال -3

من جدول األعمال املؤقت ومناقشييييييييييييييته بعد  6-8-8كتب اهليئة قد وافق على إرجاء البند أبلغ رئيس اهليئة الدورة أبّن م [6]
 .3-11البند 
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 يئة:اهلإّن و  [7]

 (.2( وأحاطت علًما بقائمة الواثئق )املرفق 1جدول األعمال على النحو املعّدل )املرفق  اعتمدت (1)

 بيان االختصاصات املقدم من االحتاد األورويب 3-1

 يئة:اهلإّن  [8]

دولة  27إبعالن االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األورويب ودوله األعضاء البالغ عددها  علمًا أحاطت (1)
 1عضًوا.

 انتخاب املقرر -4

 يئة:اهلإّن  [9]

 )سرياليون( مقررًّة للدورة. Raymonda JOHNSONالسيدة  انتخبت (1)

 أوراق التفويض بشأنتقرير مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية  -5

يس اهليئة الدورة أبّن مكتب اهليئة قام، ابالتفاق مع مكتب الشؤون القانونية يف املنظمة وعماًل أبحكام املادة الثالثة أبلغ رئ [10]
من الالئحة العامة للمنظمة عن "الوفود وأوراق التفويض" وابملمارسييييات واملعايري اليت تتبعها املنظمة بشييييييييييييييييييييييأن قبول أوراق 

(. 2022اليت قّدمتها األطراف املتعاقدة للمشيياركة يف الدورة السييادسيية عشييرة للهيئة ) التفويض، ابسييتعراض أوراق التفويض
ورقة تفويض صاحلة )إضافًة إىل ورقتني اثنتني غري صاحلتني وورقة واحدة من بلد ليس طرفًا  114وأبلغ الدورة أبنه ّ  تلّقي 

 متعاقًدا(، وهو ما يكفي الكتمال نصاب أغلبية أعضاء اهليئة.

 يئة:اهل وإنّ  [11]

 بتقرير مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية عن أوراق التفويض. أحاطت علمًا (1)

 تقرير رئيس هيئة تدابري الصحة النباتية -6

ومشلت هذه  2السيييييينة املاضييييييية.خالل قّدم رئيس اهليئة تقريره، مشييييييريًا إىل بعض اإلهازات واملعامل الرئيسييييييية اليت   حتقيقها  [12]
امية إىل الرتويج للسيييييينة الدولية للصييييييحة النباتية واختتامها، ووضييييييع الصيييييييغة النهائية لعدد من األخرية خمتلف األنشييييييطة الر 

للقدرات يف جمال الصيييييييحة النباتية يف عدة  عمليات تقييماملعايري الرئيسيييييييية، وإدارة شانية مشييييييياريع لتنمية القدرات، ونشييييييير 
. وقد مشل 2030-2020قية الدولية لوقاية النبااتت للفرتة بلدان، واخلطوات األوىل  و تفعيل اإلطار االسييييييييرتاتيجي لالتفا

العميييل، وجليييان  وفرقمن جمموعيييات اخلرباء وجمموعيييات الرتكيز، واألجهزة الفرعيييية، وفرق اخلرباء،  37هيييذا العميييل حوايل 
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انب األطراف احلوكمة، واألجهزة املخصيييييصييييية. وكّل منها ماجة إىل خدمات الدعم اليت تؤمنها األمانة وإىل التمثيل من ج
 املتعاقدة. 

 يئة:اهل إنّ و  [13]

 يئة.اهلرئيس  املقدم من تقريرلاب أحاطت علمًا (1)

 تقرير أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت -7

مسيييييّلطًا الضيييييوء على  1202،3قّدم أمني االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت التقرير السييييينوي الصيييييادر عن أمانة االتفاقية لعام  [14]
 مة يف خمتلف جماالت عمل االتفاقية الدولية. اإلهازات اهلا

االفرتاضييية لضييمان ابلوسييائل عمل األمانة، وال سيييما يف ما يتعّلق ابالنتقال إىل طريقة العمل على  مع التقديراهليئة  وأثنت [15]
 مانة.بعض األطراف املتعاقدة أيًضا املنظمة إىل زايدة عدد الوظائف الدائمة يف األ تاستمرارية عمل اهليئة. ودع

األطراف املتعاقدة الفرصيييييييييييييية خالل خمتلف مداخالهتا يف االجتماع، للرتحيب ابألمني العام اجلديد لالتفاقية  انتهزتوقد  [16]
 منصبه اجلديد.توليه الدولية وهتنئته على 

 يئة:اهلإّن و  [17]

 االتفاقية الدولية. أمانةه تالذي قّدم 2021ابلتقرير السنوي لعام  أحاطت علمًا (1)

 سرتاتيجيةاحلوكمة واال -8

 تقرير جمموعة التخطيط االسرتاتيجي 8-1

الذي  1202،4قّدم رئيس جمموعة التخطيط االسيييييييييرتاتيجي التقرير املوجز خموعة التخطيط االسيييييييييرتاتيجي )اخموعة( لعام  [18]
ر/تشرين أكتوب سّلط الضوء على عدد من القضااي ذات األاية االسرتاتيجية اليت نظرت فيها اخموعة خالل اجتماعها يف

جمموعة من األمور من بينها التقدم احملرز يف عمل جمموعات الرتكيز التابعة للهيئة،  القضييييييييييييييااي. ومشلت هذه 2021األول 
واملناقشيييييات اليت أجريت ضيييييمن املنظمة بشيييييأن هنج صيييييحة واحدة. وأشييييياد بعدد املشييييياركني القياسيييييي يف اجتماع جمموعة 

على الدور املفيد الذي تضيييطلع به اخموعة بوصيييفها منتدى  ع إىل املسيييتقبل،يف سيييياق التطلّ  وأّكد التخطيط االسيييرتاتيجي
ملناقشييية التقدم احملرز يف تنفيذ اإلطار االسيييرتاتيجي لالتفاقية الدولية واملسيييائل األخرى اليت هتّم اهليئة. واختتم كلمته بتوجيه 

 .الشكر إىل خمتلف جمموعات الرتكيز واألمانة على ما قدمته من مسااات

 يئة: اهلوإّن  [19]

 .2021ابلتقرير املوجز عن اجتماع جمموعة التخطيط االسرتاتيجي لعام  أحاطت علمًا (1)
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انعقاد دورهتا السححابعة عشححرة  لغايةترخيص هيئة تدابري الصحححة النباتية ملكتب اهليئة العمل نيابة عن ا  8-2
 2023 يف عام

يّتخذ مكتب اهليئة قرارات معقولة ابلنيابة عن اهليئة حىت انعقاد عرض رئيس اهليئة الوثيقة اليت تقدم اقرتاحات تقضيييييي أبن  [20]
وأوضييحت االقرتاحات  19.5-( نظرًا إىل القيود املفروضيية على السييفر بسييبب جائحة كوفيد3202دورهتا السييابعة عشييرة )

ا أن تتجاوز نطاق (، وأنه جيوز هل2022أبّن القرارات سيييييتتماشيييييى مع تلك اليت اختذهتا اهليئة يف دورهتا السيييييادسييييية عشيييييرة )
القرارات املتخذة يف تلك الدورة بسييييييبب النطاق املختصيييييير جلدول أعمال الدورة السييييييادسيييييية عشييييييرة. و  اقرتاح إحالة هذه 

أسيييييييييبوعني من صيييييييييدور القرار، حيق يف مهلة القرارات إىل األطراف املتعاقدة، ويف حال مل يتم إبداء أي اعرتاضيييييييييات عليها 
 فيذ اإلجراءات اليت ينطوي عليها هذا القرار. ملكتب اهليئة أن يشرع يف تن

واقرتح بعض األطراف املتعاقدة إطالة "فرتة املوافقة الضمنية" من أسبوعني إىل أربعة أسابيع، على  و ما وافقت عليه اهليئة  [21]
من أجل ه أن(. وابإلضيييافة إىل ذلك، اقرتح أحد األطراف املتعاقدة 2021يف دورهتا اخلامسييية عشيييرة ) 2022-2021للفرتة 

مة ملوافقة اهليئة عن طريق إجراء الواثئق املقدّ فإن ، دعم عملية صيييييييينع القرارات وتوسيييييييييع نطاق مشيييييييياركة األطراف املتعاقدة
 .من خالل القنوات الرمسية للمنظمة وبلغاهتامتاحة  ينبغي أن تكوناملوافقة الضمنية 

 لي:يما يتعلق مبا  كتب اهليئة يفمل وفرت الدعمويئة اهل أقرّتو  [22]

 وافقت عليهاإىل األمانة بشييأن املسييائل اإلدارية والتشييغيلية الالزمة ملواصييلة التقّدم يف املبادرات اليت  إسييداء املشييورة (1)
 اهليئة وينفذها خمتلف املوظفني يف االتفاقية الدولية وجلاهنا وجمموعات الرتكيز والعمل التابعة هلا؛

ذي صلة ضروري لضمان معاجلة خطة عمل االتفاقية الدولية لوقاية أي قرار آخر  واختاذتشغيلي  قرارأي  ومعاجلة (2)
النبااتت وجدول أعمال اهليئة على  و يّتسيييييييم ابلكفاءة وحسييييييين التوقيت، مبا يشيييييييمل ضيييييييمان توجيه التمويل إىل 

م يف أنشييييييطة خطة العمل اليت اعتمدهتا اهليئة، فضيييييياًل عن حّل أي مسييييييائل إدارية أو إجرائية قد متنع أو تعيق التقدّ 
 أنشطة العمل اليت وافقت عليها اهليئة؛

 املشورة والتوجيهات إىل األجهزة الفرعية لتمكينها من التقّدم يف عملها؛  وإسداء (3)

موافقة اهليئة بشييييييييييييييكل إلكرتوين حول القرارات أو املسييييييييييييييائل اليت قد يعتربها رئيس مكتب اهليئة هامة أو  والتماس (4)
اسية مبا فيه الكفاية لطلب إعالم اهل يئة ومشياركتها )ابللجوء إىل إجراء املوافقة الضيمنية بعدم إبداء أي اعرتاض حسيّ

 يف مهلة أربعة أسابيع(.

 إطار املعايري والتنفيذ 8-3

ويف إطار متابعة  6عرضييييييييييييييت األمانة إطار املعايري والتنفيذ الذي قامت جلنة املعايري وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات بتحديثه. [23]
ا يف وضييييييع قاعدة بياانت على البوابة الدولية للصييييييحة طيط االسييييييرتاتيجي، شييييييرعت األمانة أيضييييييً من جانب جمموعة التخ

 النباتية هبدف عرض مضمون هذا اإلطار وتبسيط عملية جتميع البياانت واحلفاظ عليها.
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زه من خالل حتديد انت واقرتح تعزيامن األطراف املتعاقدة ابلشييكر إىل األمانة على عملها املرتبط بقاعدة البي بعضوتوّجه  [24]
 موعد مبدئي الستكمال املعايري وموارد التنفيذ.

 يئة: اهلوإّن  [25]

 .CPM 2022/09ابلوثيقة  1اإلطار احملّدث اخلاص ابملعايري والتنفيذ على النحو الوارد يف امللحق  أقرّت (1)

 2نحو الوارد يف امللحق بعملية إنشيياء قاعدة البياانت إلظهار مضييمون إطار املعايري والتنفيذ على ال وأحاطت علمًا (2)
 ؛CPM 2022/09ابلوثيقة 

وقرارات اهليئة يف دورهتا السيييادسييية عشيييرة  CPM 2022/09ابلوثيقة  1من األمانة إظهار مضيييمون امللحق  وطلبت (3)
( يف قاعدة البياانت وحتديثها واحلفاظ عليها حسييييييب االقتضيييييياء )أي بعد انعقاد دورات اهليئة، أو صييييييدور 2022)

 املطبوعات(؛

 من األمانة أن تضيف إىل قاعدة البياانت التاريخ الذي من املتوقع أن تصبح فيه املخرجات متوافرة. توطلب (4)

 تنقيح اإلجراءات اخلاصة بتسوية النزاعات يف إطار االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 8-4

  7ب الشؤون القانونية يف املنظمة.مكتقد أعّدها عرضت األمانة اإلجراءات املنقحة اخلاصة بتسوية النزاعات، اليت كان  [26]
ونظرت اهليئة يف بعض التعديالت املدخلة على صياغة اإلجراءات املنقحة اليت اقرتحها بعض األطراف املتعاقدة يف الوثيقة  [27]

CPM 2022/INF/19،  والتعيييديالت اليت أدخليييت عليهيييا على النحو الوارد يف الوثيقيييةCPM 2022/CRP/04  . كميييا
)املقدمة( وتقدمي  1من اإلجراءات إىل القسييييييييم  3-4و 2-4و 1-4رتاح حتريري يقضييييييييي بنقل األقسييييييييام نظرت اهليئة يف اق

  معلومات بيانية لإلجراءات.
واقرتح عدد قليل من األطراف املتعاقدة تبسيييييييييط اإلجراءات لتزويد األطراف املتعاقدة، مبا فيها البلدان األصييييييييغر، إبمكانية  [28]

الدولية لوقاية النبااتت اخلاصييييييية بتسيييييييوية النزاعات ابلنظر إىل املوارد الالزمة ملتابعة عملية وصيييييييول أكرب إىل عملية االتفاقية 
  منظمة التجارة العاملية.

وإذ أشييييييييييييييارت اهليئة إىل أن نقل مهام تسييييييييييييييوية النزاعات إىل مكتب اهليئة مل يهدف إىل أن يكون ترتيًبا دائًما، فإهنا أقرت  [29]
 .دائم أكثر لة إبضفاء الطابع املؤسسي على وظيفة اإلشراف هذه على أساسبضرورة النظر يف أفضل السبل الكفي

 اهليئة: وإنّ  [30]
 اإلجراءات املنقحة لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت اخلاصيييييية بتسييييييوية النزاعات، رهًنا ابلتعديالت املقرتحة اعتمدت (1)

 يف 3-4و 2-4و 1-4وإدراج األقسيييييييييييييييام  CPM 2022/CRP/04والوثيقية  CPM 2022/INF/19يف الوثيقية 
  (؛3 املرفق معروضة يف )املقدمة( )الصيغة النهائية كما هي 1القسم 
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مجيع النسيييييخ السيييييابقة من إجراءات تسيييييوية النزاعات املتصيييييلة ابالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، مبا يشيييييمل  وألغت (2)
ا النسخة املعتمدة حديثًا من ، لتحّل حملهّ 2006ودليل إجراءات تسوية النزاعات لعام  2001و 1999نسخيت عام 

  إجراءات االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت اخلاصة بتسوية النزاعات؛
 دور جهاز اإلشراف على تسوية النزاعات إىل مكتب اهليئة؛ وأسندت (3)
 إىل مكتب اهليئة القيام مبا يلي: وطلبت (4)

 لوقاية النبااتت اخلاصيييييية بتسييييييوية النزاعات ما إذا كان من املمكن تبسيييييييط إجراءات االتفاقية الدولية  النظر يف
املعتمدة حديثًا وجعلها سيييييهلة االسيييييتخدام )مبا يف ذلك وضيييييع معلومات بيانية لإلجراءات( جلعل العملية يف 

 متناول مجيع األطراف املتعاقدة بصورة أكرب؛
  النزاعات على تسيييوية اإلشيييراف على والنظر يف أفضيييل السيييبل الكفيلة إبضيييفاء الطابع املؤسيييسيييي على وظيفة

 .دائم أكثر أساس
 ( 2023وعرض توصياته وخياراته على اهليئة يف دورهتا السابعة عشرة.) 

 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وهنج صحة واحدة 8-5

عرضييييييت األمانة موجزًا للمناقشييييييات اليت جرت يف اجتماع جمموعة التخطيط االسييييييرتاتيجي الذي عقد يف أكتوبر/تشييييييرين  [31]
طت األمانة الضوء على الصالت القائمة بني وسلّ  8بشأن مدى إشراك الصحة النباتية يف هنج صحة واحدة. 1202ول األ

هذا وبند جدول أعمال التنمية لإلطار االسيييييييييرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت حول نظم اإلنذار بتفشيييييييييي اآلفات 
  قاومة مضادات امليكروابت.واالستجابة هلا وكذلك العمل اجلاري ذي الصلة مب

ما بني األطراف املتعاقدة مفاده أنه يتعني على األمانة مواصييلة املشيياركة يف مناقشييات منظمة  وسيياد توافق عام يف اآلراء يف [32]
ا إقرار من جانب بعض األطراف املتعاقدة أبن شة  األغذية والزراعة خبصييييوص مفهوم صييييحة واحدة، ولكن كان هناك أيضييييً

بني األطراف املتعاقدة بشيييييييييييأن كيفية ارتباب الصيييييييييييحة النباتية مبفهوم صيييييييييييحة واحدة، حىت اآلن ا غري مكتمل فهًما مجاعيً 
واملسييائل اليت تندرج ضييمن نطاق االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، ومنافع زايدة إشييراك االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف 

صيييييييييحة واحدة. واقرتح عدد قليل من األطراف املتعاقدة أن ختصيييييييييص جمموعة مهمة منظمة األغذية والزراعة املتعلقة بنهج 
، وأن ُتشييييييجَّع األطراف املتعاقدة على 2022التخطيط االسييييييرتاتيجي بعض الوقت هلذه املسييييييألة يف أكتوبر/تشييييييرين األول 

يئة األوروبية لسييييالمة وأشييييارت اهليئة إىل مشييييروع تدعمه اهل تقدمي واثئق مناقشيييية الجتماع جمموعة التخطيط االسييييرتاتيجي.
األغذية جلمع البياانت حول اسيييييييتخدام مضيييييييادات امليكروابت وظهور مقاومة مضيييييييادات امليكروابت يف البكترياي املسيييييييببة 

 9لألمراض النباتية.
 وإّن اهليئة: [33]

إىل أن األمانة سييتواصييل، حسييبما ذكرته جمموعة التخطيط االسييرتاتيجي، متابعة مناقشييات منظمة األغذية  أشييارت (1)
الزراعة بشأن هنج صحة واحدة عن كثب واملشاركة فيها، ورفع تقارير إىل جمموعة التخطيط االسرتاتيجي ومكتب و 
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 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 97 من 12 الصفحة

مواءميية أي عمييل أو التزامييات بشييييييييييييييكييل دقيق مع عمييل األمييانيية وأولوايهتيا  اهليئيية، مع احلرص يف الوقييت ذاتييه على
 االسرتاتيجية؛

حول هنج صييحة واحدة إىل جمموعة التخطيط االسييرتاتيجي  األطراف املتعاقدة على تقدمي واثئق مناقشيية وشييجعت (2)
 للمزيد من النقاش حول دور أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف هنج صحة واحدة.

 اعتماد النسخة املراجعة من اختصاصات جلنة التنفيذ وتنمية القدرات والئحت ا الداخلية 8-6

رتح إدخاهلا على اختصياصيات جلنة التنفيذ وتنمية القدرات والئحتها الداخلية، عرضيت األمانة وثيقة بشيأن التنقيحات املق [34]
 10اليت وضييييعت هبدف حتقيق مواءمة أفضييييل مع اختصيييياصييييات جلنة املعايري والئحتها الداخلية وحتقيق املزيد من الوضييييوح.

التنقيحات  جرت مناقشيية(، 2021وإضييافة إىل الشييواغل اليت أاثرهتا األطراف املتعاقدة يف االجتماع اخلامس عشيير للهيئة )
من قبل جمموعة التخطيط االسييييرتاتيجي اليت وافقت على أنه ينبغي اعتبار املمثلني يف جلنة  2021يف أكتوبر/تشييييرين األول 

 التنفيذ وتنمية القدرات من املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت وجلنة املعايري أعضييياء كاملي العضيييوية يف جلنة التنفيذ وتنمية
القيييدرات دون إمكيييانيييية تويل دور رئيس أو انئيييب رئيس جلنييية التنفييييذ وتنميييية القيييدرات. وأوصييييييييييييييييت جمموعييية التخطيط 
ا إبزالة اإلشييراف على إجراءات تسييوية النزاعات لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت من اختصيياصييات جلنة  االسييرتاتيجي أيضييً

األعمال(، على أن يتم اإلبقاء على جتنب النزاعات ضييمن والية جلنة من جدول  4-8التنفيذ وتنمية القدرات )انظر البند 
 التنفيذ وتنمية القدرات.

ا ابلنيداء املوجيه من أحيد األطراف املتعياقيدة إىل األميانية ومكتيب اهليئية ملواصييييييييييييييلية النظر يف توفري  [35] وأحياب رئيس اهليئية علميً
رات من أجل متكني األطراف املتعاقدة من املشاركة مشاركة خدمات الرتمجة الفورية يف اجتماعات جلنة التنفيذ وتنمية القد

 كاملة، ولكنه عّلق ابلقول إن ذلك يقتضي بعض التفكري يف كيفية إدارة هذه املشكلة.
 وإّن اهليئة: [36]

من  4تنقيح اختصيييياصييييات جلنة التنفيذ وتنمية القدرات والئحتها الداخلية على  و ما هو وارد يف املرفق  اعتمدت (1)
 مجيع النسخ السابقة. وألغت CPM 2022/04الوثيقة 

توصحححححيات وتقرير فريا امل ام بشحححححأن املواضحححححي  املدرجة يف دعوة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت إ   8-7
  : املعايري والتنفيذ2021تقدمي املواضي  لعام 

: املعايري والتنفيذ، مبا يف 2021ملواضييييييع لعام عرض رئيس فريق املهام املعين ابملواضييييييع ابإلانبة تقريرًا عن الدعوة إىل تقدمي ا [37]
وأشيييييار إىل أنه كان من الصيييييعب، يف ما يتعلق أبحد  11ذلك توصييييييات فريق املهام املعين ابملواضييييييع لكي تنظر فيها اهليئة.

ل إىل توافق يف ((، التوصيي020-2021) اإلنسييانية أنواع املعونةالتوفري املأمون للمعونة الغذائية وغريها من املواضيييع املقدمة )
اآلراء بشأن أفضل السبل للمضي قدًما، ولذلك اقرتحت جلنة املعايري، مبوافقة جلنة التنفيذ وتنمية القدرات، إنشاء جمموعة 

  من جدول األعمال(. 3-3-9تركيز اتبعة للهيئة )انظر البند 
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 97من  13الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 )إنشيياء منطقة خالية من اآلفات لذابب شار 26م ونظرت اهليئة يف التوصييية بتنقيح املعيار الدويل لتدابري الصييحة النباتية رق [38]
نظرًا إىل األثر  26وأعرب بعض األطراف املتعاقدة عن أتييده لتنقيح املعيار الدويل رقم (، Tephritidaeالفاكهة )فصييييييلة 

ر إىل أن االقتصييادي لذابب شار الفاكهة يف بلدان عديدة، بينما شييّكك البعض اآلخر يف جدوى إجراء هذا التنقيح ابلنظ
قد نُقح مؤخرًا يف إطار عملية إعادة تنظيم املعايري اخلاصيييييية بذابب شار الفاكهة. وأشييييييار رئيس فريق  26املعيار الدويل رقم 

املهام املعين ابملواضيييييييييع ابإلانبة إىل أن جلنة املعايري تعتزم، ابلتوصييييييييية ابلتعامل مع املوضييييييييوع على أنه تنقيح للمعيار الدويل 
ح بنقل املعلومات اليت ابتت متقادمة اآلن بسييييييييييييييبب التقدم التكنولوجي إىل مواد للتنفيذ ميكن حتديثها ، السييييييييييييييما 26 رقم

ويف ظّل اختالف وجهات النظر اليت أعربت عنها األطراف املتعاقدة،   التوصييييل إىل حّل وسييييط إلدراج  12بسييييهولة أكرب.
 .3 بداًل من األولوية 2املوضوع ولكن على أن تسند إليه األولوية 

متطلبات ويف ما يتعلق ابملواضييييييع اليت مل يقدم فريق املهام املعين ابملواضييييييع أي توصيييييية بشيييييأهنا، أبلغ البلد املقرتح ملوضيييييوع  [39]
 ( اهليئة أبنه يرغب يف مواصيييلة النظر يف كيفية معاجلة القضيييااي املثارة يف االقرتاح،012-2021) اسيييتخدام خمتربات االختبار
 45كون مفيييًدا لألطراف املتعيياقييدة يف حييال الرتخيص للمختربات مبوجييب املعيييار الييدويل رقم ألنييه يرى أن املعيييار سييييييييييييييي

 )املتطلبات املفروضة على املنظمات الوطنية لوقاية النبااتت يف حال الرتخيص لكياانت لتنفيذ إجراءات للصحة النباتية(.
 وإّن اهليئة: [40]

: املعايري والتنفيذ على  و ما هو 2021مي املواضييييييع لعام املواضييييييع املوصيييييى هبا اسيييييتجابة للدعوة إىل تقد اعتمدت (1)
  ؛5من املرفق  1وارد يف اجلدول 

: املعايري والتنفيذ، رهًنا 2021األولوايت املوصيييييى هبا للمعايري اسيييييتجابة للدعوة إىل تقدمي املواضييييييع لعام  واعتمدت (2)
(، على  و ما هو وارد يف اجلدول 010-2021) 26تنقيح املعيار الدويل رقم ملوضييييييييوع  2إىل  3بتغيري األولوية من 

  ؛5 من املرفق 1
إىل جلنة املعايري وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات إدماج املواضييييييييييع املعتمدة يف قوائم املواضييييييييييع اخلاصييييييييية بكل  وطلبت (3)

  منهما؛
علق بربوتوكوالت بتوصيييييييييييات فريق املهام املعين ابملواضيييييييييييع بشييييييييييأن مواضيييييييييييع جلنة املعايري )يف ما يت وأحاطت علمًا (4)

 ؛5 من املرفق 2التشخيص( املعروضة يف اجلدول 
األطراف املتعياقيدة واملنظميات اإلقليميية لوقيايية النبيااتت واألطراف املهتمية األخرى على توفري اليدعم  شييييييييييييييجعيتو (5)

 لتقدمي مواضيع ذات أولوية عالية.
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 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 97 من 14 الصفحة

 جمموعات الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية 8-8

يات وتقرير جمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحححححححة النباتية بشححححححأن نفش اإلنذار بتفشححححححي ا فات توصحححححح 8-8-1
 واالستجابة هلا

قدم رئيس جمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصييييييحة النباتية بشييييييأن نظم اإلنذار بتفشييييييي اآلفات واالسييييييتجابة هلا، تقريرًا عن  [41]
اخموعة مجلًة من التوصيييات لكي تنظر فيها اهليئة بشييأن تطوير نظام لإلنذار بتفشييي وقد وضييعت  13أنشييطة جمموعة الرتكيز.

مشلت هذه االعتبارات اقرتاًحا إبنشاء جهاز اآلفات واالستجابة هلا على مستوى العامل وتنفيذه وصيانته بتنسيق من األمانة. و 
تجابة هلا، ولكن مبا أن هذا اخليار مرتفع الكلفة، فقد فرعي جديد للهيئة، أال وهي جلنة نظام اإلنذار بتفشيييييي اآلفات واالسييييي

 اقرُتح إنشاء جمموعة توجيهية أوال للنهوض أبنشطة نظام اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا )النظام(.
مطول بني األطراف املتعاقدة. فأيدت بعض األطراف موضييييع نقاش االقرتاحات املقدمة من جانب جمموعة الرتكيز  كانتو  [42]

تعاقدة إنشيييييييييييييياء جمموعة توجيهية انتقالية، فيما احجمت أطراف متعاقدة أخرى عن ذلك وعلقت على تداعيات ذلك امل
على امليزانية والتداخل احملتمل مع املبادرات احلالية. واقرتح أحد البدائل اسييييتخدام النموذج نفسييييه الذي سييييبق للمنظمة أن 

مرض ذبول املوز الفطري من السييييييييياللة و  odoptera frugiperdaSpيف ما يتعلق بدودة احلشيييييييييد اخلريفية و اسيييييييييتخدمته
والذي تقوم جمموعات  (Fusarium oxysporum f. sp cubense  Tropical Race 4 ة )الناجم عن آفةاالسيييييييتوائي

عن  العمل الفنية مبوجبه بتجميع املعلومات وتطوير مواد داعمة آلفات انشييييييييئة حمددة. ومل يعرب أي من األطراف املتعاقدة
أتييده إنشيييييياء جهاز فرعي جديد، وعلق أحد األطراف املتعاقدة على احلاجة إىل أن يتوفر أوال دعم وتوافق أقوى يف اآلراء 

 على دور مهام االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت بشأن االستجابة لآلفات وعلى موضوع تركيزها. 

شيييييارت اهليئة إىل أن أي نظام عاملي جيب أن يتماشيييييى مع النظم ويف ما يتعلق بتطوير النظام نفسيييييه على مسيييييتوى العامل، أ [43]
اإلقليمية، وأّن اخليارات البديلة للنموذج املقرتح ميكن أن تشيييييييييمل معاجلة نطاق النظام من خالل أقاليم املنظمة واملنظمات 

ة إىل ضيييييييييمان التمويل الكايف اإلقليمية لوقاية النبااتت أو جتريب نظام إقليمي قبل التوسيييييييييع إىل نظام عاملي. وأثريت احلاج
وأعرب عن القلق من ذهاب املقرتحات إىل أبعد مما ينبغي وسييييييييييريها بسييييييييييرعة أكرب مما ينبغي. وابلنظر إىل أوجه الت زر بني 
النظام املقرتح والتزامات تقدمي التقارير الوطنية، دعت بعض األطراف املتعاقدة أيضيييا إىل اسيييتخدام تدابري لتحفيز األطراف 

 دة على الوفاء ابلتزاماهتا لتقدمي التقارير الوطنية، وبتقدمي تقارير )يف املستقبل( إىل النظام. املتعاق
وابلنظر إىل نطاق اآلراء، اقرتح رئيس اهليئة أن تشييييارك األطراف املتعاقدة املهتمة يف اجتماع ألصييييدقاء الرئيس، الذي عقد  [44]

يئة قرارًا بشييييييأهنا، وعن تنقيحات يف مسييييييودة اختصيييييياصييييييات خارج إطار الدورة وأسييييييفر عن تنقيحات لتوصيييييييات تتخذ اهل
ومشلت هذه األخرية زايدة عدد ممثلي املنظمة الوطنية لوقاية النبااتت وتنحية ممثل مؤسيييييييييسييييييييية  14اخموعة التوجيهية للنظام.

ن االختصييياصيييات مل وسيييلم أصيييدقاء الرئيس أبالبحوث الدولية أو اإلقليمية لتضيييم اخموعة األفراد األكثر إملاًما ابملوضيييوع. 
توضيييييييييع يف صييييييييييغتها النهائية وأن مكتب اهليئة قد يرغب يف إجراء مزيد من التغيريات وتقدميها للهيئة كي توافق عليها من 

 خالل عملية املوافقة الصامتة.
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 97من  15الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 وإّن اهليئة: [45]
فات واالستجابة هلا أعضاء جمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية بشأن نظم اإلنذار بتفشي اآل شكرت (1)

 على عملهم طيلة والية جمموعة الرتكيز البالغة مدهتا عاًما من الزمن؛ 
، كتدبري مؤقت، على إنشاء جمموعة توجيهية لنظام اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا من أجل العمل ووافقت (2)

 على إرساء قدرة هلذا النظام؛ 
الوثيقة نظام اإلنذار بتفشييييييييي اآلفات واالسييييييييتجابة هلا الواردة يف على اختصيييييييياصييييييييات اخموعة التوجيهية لووافقت  (3)

CPM 2022/CRP/07  اليت ختضيييييع حالًيا للتنقيح كي تعكس مناقشيييييات اهليئة ورفعها إىل مكتب اهليئة للموافقة
 أن تطلق األمانة دعوة إىل اخلرباء، حاملا مينح املكتب موافقته؛ طلبتعليها، و

تنظر يف كيفية ختصييييييص مسيييييتوى مناسيييييب من املوارد ملواصيييييلة العمل على نظام اإلنذار إىل جلنة املالية أن وطلبت  (4)
 ؛2022بتفشي اآلفات واالستجابة هلا أثناء عام 

األطراف املتعاقدة على املسيييييااة مبوارد من خارج امليزانية للمسييييياعدة يف متويل خطة عمل نظام اإلنذار  شيييييجعتو (5)
 بتفشي اآلفات واالستجابة هلا؛ 

نة املعايري إىل دعوة الفريق الفين املعين مبسييييرد مصييييطلحات الصييييحة النباتية إىل النظر يف مصييييطلح "اآلفة جل دعتو (6)
( ويف االقرتاح مسيييرد مصيييطلحات الصيييحة النباتية) 5الناشيييئة" إلدراجه يف املعيار الدويل لتدابري الصيييحة النباتية رقم 
 آلفات واالستجابة هلا، يف ما خص هذا التعريف.الذي تقدمت به جمموعة الرتكيز بشأن نظم اإلنذار بتفشي ا

معلومات حمّدثة عن جمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية: تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية  8-8-2
 2030-2020الدولية لوقاية النبااتت للفرتة 

مية لإلطار االسيييييييييرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت أحال رئيس جمموعة الرتكيز املعنية بتنفيذ بنود جدول أعمال التن [46]
وأوضييييييييييييييح أنه يف الوقت الذي أحرز فيه  15إىل اهليئة وثيقة تقدم معلومات حمّدثة من جمموعة الرتكيز. 0302-0202للفرتة 

خلطة التنفيذ  سيستغرق إهازها بضعة أشهر أخرى. ومن املتوقع عرض مسودةو تقدم جيد، فإن املهمة كانت صعبة للغاية 
، هبدف اقرتاحها على اهليئة يف دورهتا 2022الشييييييييياملة على مكتب اهليئة وجمموعة التخطيط االسيييييييييرتاتيجي يف أواخر عام 

استعراض  -كما هو احلال ابلنسبة إىل مجيع اخلطط   -ولكنه أشار إىل أنه سيتعني ( للموافقة عليها.2023السابعة عشرة )
 الحق مع تقدم الوقت.  خطة التنفيذ وتعديلها يف وقت

ا على احلاجة إىل خطة و ، وأعرب بعض األطراف املتعاقدة عن أتييده السييييييتمرار عمل جمموعة الرتكيز [47] سييييييلط الضييييييوء أيضييييييً
ومتثل أحد  .على السييييييييواء لألمانةومن خالل التمويل العادي األسيييييييياسييييييييي  واقعية للتمويل وتعبئة املوارد من اجلهات املا ة

 .مرّكزة مع املنظمة ةمناقش إلجراءإلاتحة اخال  طة مثلى وخطة للحد األدىن على السواء،االقرتاحات يف إدراج خ
وأوضيييييح رئيس اهليئة ورئيس جمموعة الرتكيز، رًدا على أحد االسيييييتفسيييييارات، أنه وقع االختيار على أعضييييياء جمموعة الرتكيز  [48]

 ختصاصات، ولكن األقاليم مل تقدم كّلها مرشًحا.عن طريق دعوة لرتشيح خرباء، ابالستناد إىل املعايري الواردة يف اال
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 وإّن اهليئة: [49]
بتقرير جمموعيية الرتكيز التييابعيية للهيئيية املعنييية بتنفيييذ اإلطييار االسييييييييييييييرتاتيجي لالتفيياقييية الييدولييية لوقيياييية  أحيياطييت علميًيا (1)

 ؛2030-2020النبااتت للفرتة 
 واألمانة؛يف التقرير لكي تنظر فيها اهليئة  املعروضةابلقضااي  وأحاطت علمًا (2)
على أنه ينبغي خموعة الرتكيز مواصييييييلة العمل إىل أن يتم وضييييييع خطة التنفيذ الشيييييياملة واملتكاملة واملوافقة  ووافقت (3)

  (.2023عليها من قبل اهليئة، وأنه من املتوقع حدوث ذلك خالل الدورة السابعة عشرة للهيئة )
 تدابري الصحة النباتية: تغري املناخ ومسائل الصحة النباتية معلومات حمّدثة عن جمموعة الرتكيز التابعة هليئة  8-8-3

معلومات حمدثة  قدم رئيس جمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصيييييييحة النباتية املعنية بتغري املنال ومسيييييييائل الصيييييييحة النباتية [50]
  16.صادرة عن جمموعة الرتكيز

تقدمي مسيييااة عينية يف  بعزمها علىالياابن إببالغ اهليئة وحظيت خطة العمل بدعم واسيييع من األطراف املتعاقدة، وقامت  [51]
 عمل األمانة بشأن تغري املنال.

واقرتح بعض األطراف املتعاقدة أن يضاف كل من التعاون وتبادل املعلومات بشأن تغري املنال ومسائل الصحة النباتية مع  [52]
ات الدولية واإلقليمية، إىل األنشييييييييييييييطة ذات األولوية يف خطة اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املنال وغريها من املنظم

ا أن تنظر اهليئة يف  إضيييييييييييافة حلقة دراسيييييييييييية أو ندوة عرب اإلنرتنت على إمكانية العمل. واقرتحت األطراف املتعاقدة أيضيييييييييييً
ويل للصييييحة النباتية الذي بشييييأن آاثر تغري املنال على الصييييحة النباتية إىل برانمج الدورة األوىل للمؤمتر الد املسييييتوى العاملي

 سيعقد يف لندن يف سبتمرب/أيلول هذا العام.
 وإّن اهليئة: [53]

ابملعلومات احملّدثة الصيييييادرة عن جمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصيييييحة النباتية املعنية بتغري املنال  أحاطت علمًا (1)
 ومسائل الصحة النباتية؛

 ااة عينية لدعم عمل األمانة بشأن تغري املنال؛بعرض الياابن الذي يقضي بتقدميها مسرحبت و (2)
يم أتثريات تغري املنيال على "تقي التنميية أعميال جدول بنيدلتنفييذ  2025-2022على خطية العميل للفرتة ووافقيت  (3)

 صحة النبااتت وإدارهتا"؛
ونيو/حزيران، يف اجتماعه يف شيييييييهر ي أن يقوم مكتب اهليئة ابسيييييييتعراض األموال املتاحة لتنفيذ خطة العملوطلبت  (4)

 .(2023) وتقدمي تقريره إىل اهليئة يف دورهتا السابعة عشرة
 معلومات حمّدثة عن جمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية: االتصاالت 8-4-4

دثة صييييادرة عن قّدم رئيس جمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصييييحة النباتية املعنية ابالتصيييياالت وثيقًة تعرض معلومات حم [54]
جمموعة الرتكيز، توجز التقدم احملرز حىت اترخيه  و وضييييع اسييييرتاتيجية جديدة لالتصيييياالت يف إطار االتفاقية الدولية لوقاية 
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وكانت اخموعة قد اتفقت على أربعة أهداف اسييرتاتيجية رفيعة املسييتوى يف جمال  17النبااتت للمدة املتبقية من هذا العقد.
مسيييييييتوايت التأثري واالهتمام ملختلف اجلماهري وأصيييييييحاب املصيييييييلحة. ولكن نظرًا إىل احليز الزمين  االتصييييييياالت، وحددت

خلصييييييت اخموعة إىل ضييييييرورة التمديد لعام واحد ، 2021يف سييييييبتمرب/أيلول القصييييييري منذ االجتماع األول خموعة الرتكيز 
وسيييوف تشيييارك جمموعة الرتكيز  .متينةة اتصييياالت اسيييرتاتيجيوجود الالزمة لضيييمان  والتعقيباتللسيييماح بتقدمي املسيييااات 

ا يف عملية حتديد املواضيييييييع السيييييينوية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت إىل جانب األمانة وابلتعاون مع مجيع األطراف  أيضييييييً
 املعنية. 

 وإّن اهليئة: [55]
 ؛علًما بتقرير جمموعة الرتكيز املعنية ابالتصاالت أحاطت (1)
ة واإلقليمية لوقاية النبااتت على املسيييييااة يف اسيييييرتاتيجية االتصييييياالت لالتفاقية الدولية املنظمات الوطنيوشيييييجعت  (2)

 ؛لوقاية النبااتت من خالل األعضاء يف جمموعة الرتكيز يف إقليمها
 إقليم أمريكا الشمالية على تعيني شخص كي ينضم إىل جمموعة الرتكيز املعنية ابالتصاالت؛  وشجعت (3)
انعقاد الدورة  إىل حنيماد اسرتاتيجية االتصاالت اخلاصة ابالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت على إرجاء اعت ووافقت (4)

  .(2023السابعة عشرة للهيئة )
لومات حمّدثة عن جمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحححححححححة النباتية بشححححححححأن التمويل املسححححححححتدام للحلّ مع 8-8-5

 لصحة النباتية لالتفاقية الدولية اخلاص إبصدار الش ادات اإللكرتونية ل
 . ضيق الوقتمن جدول األعمال بسبب  14البند  ضمنوافقت اهليئة على النظر يف هذا البند  [56]

 قرتاح إنشححححححححححححححاء جمموعححححة تركيز اتبعححححة هليئححححة تححححدابري الصححححححححححححححححة النبححححاتيححححة ومعنيححححة  حلححححاوايت البحريححححةا 8-8-6
 ومشروع اختصاصاهتا

 من جدول األعمال.  3-11البند  ضمن  النظر يف هذا البند  [57]

 وض  املعايري -9

 تقرير جلنة املعايري 9-1

وأبلغ اهليئة إبحراز تقدم يف أكثر  1202.18 عام رئيس جلنة املعايري التقرير بشأن أنشطة جلنة املعايري اليت نفذت خالل قدم [58]
ملعايري برتشييييييييييد "قائمة موضيييييييييوع يف برانمج عمل جلنة املعايري. وابإلضيييييييييافة إىل ذلك قامت جلنة ا 100من أصيييييييييل  50من 

املواضيع ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت" واستعرضت املواضيع اجلديدة املقدمة يف سياق الدعوة إىل تقدمي مواضيع 
وأحال اهليئة إىل الوثيقة املتعلقة هبذا البند لالطالع على مزيد من التفاصييييييل بشيييييأن املسيييييائل اليت نظرت فيها  .2021لعام 
وعلق رئيس جلنة املعايري على أاية استمرار التعاون بني جلنة املعايري وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات ة املعايري خالل العام. جلن

وخّص مبا يف ذلك الربازيل لتقدمي الدعم العيين من خالل إعارة موظفني. ، وشييييييييييكر مجيع املعنيني يف عملية وضييييييييييع املعايري
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تابعة لألمانة واختتم كالمه متمنًيا عودة االجتماعات وجًها لوجه لتوليد بيئة عمل أكثر ابلشييييييييييييكر وحدة وضييييييييييييع املعايري ال
 إنتاجية للجنة املعايري. 

 وأعربت اهليئة عن امتناهنا وتقديرها لرئيس جلنة املعايري الذي ستنتهي واليته عما قريب، لقيادته املمتازة للجنة املعايري.  [59]
وأن يشييييييييييييييمل ذلك ، 2022عقد اجتماع وجاهي واحد على األقل للجنة املعايري خالل واقرتحت بعض األطراف املتعاقدة  [60]

 تنمية القدرات. و مكتب اهليئة وجلنة التنفيذ  أيًضا مجيع االجتماعات االسرتاتيجية كاجتماعات
 وإّن اهليئة:  [61]

 . 2021ابلتقرير بشأن أنشطة جلنة املعايري يف عام  أحاطت علمًا (1)

 ولية لتدابري الصحة النباتيةاعتماد املعايري الد 9-2

عرضييييييت األمانة الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول األعمال اليت قدمت مشيييييياريع املعايري الدولية لتدابري الصييييييحة النباتية  [62]
منذ  اليت اقرتحتها جلنة املعايري لكي تعتمدها اهليئة، وبروتوكوالت التشييييييييييييييخيص اليت اعتمدهتا جلنة املعايري ابلنيابة عن اهليئة

ا الضيييوء على احلاجة إىل  19الدورة األخرية للهيئة، واألنشيييطة املتصيييلة برتمجة املعايري املعتمدة. وسيييلطت الوثيقة املوجزة أيضيييً
 منسق خموعة مراجعة اللغة الفرنسية.

ثة أسييييييييابيع قبل وقامت األمانة إببالغ اهليئة أبن املوعد النهائي لرفع االعرتاضييييييييات احملددة يف عملية وضييييييييع املعايري هو ثال [63]
 20، ولكن مل ترد أي اعرتاضيييييات ملول ذلك التاريخ.2202مارس/آذار  17(، أي 2202الدورة السيييييادسييييية عشيييييرة للهيئة )

وشييييييييييييرحت األمانة أنه مبوجب اإلجراءات السييييييييييييارية، ينبغي للهيئة ابلتايل أن تعتمد املعايري من دون نقاش. بيد أن األمانة 
  21.ماتعاقدة قد أدىل بتصريح بشأن اثنني من مشاريع املعايري الدولية لكي تنظر اهليئة فيهأبلغت اهليئة أبن أحد األطراف امل

وقام الطرف املتعاقد املعين بشييييييرح شييييييواغله وأحداا أن الفوارق األسيييييياسييييييية يف الشييييييروب بني املراجعات اليت جتريها منظمة  [64]
املراجعة يف لد مصّدر ال ترد يف مشروع املعيار الدويل بشأن وطنية لوقاية النبااتت يف منطقتها وبني املراجعات اليت تتم يف ب

ويتعلق (، وأنه من األفضيييييل لو يتم وصيييييف جمموعيت الشيييييروب هاتني كاّل على حدة. 014-2015) سيييييياق الصيييييحة النباتية
( 008-2019) ةاملعايري اخلاصيية ابلسييلع األسيياسييية من أجل تدابري الصييحة النباتياألمر الثاين مبشييروع املعيار الدويل بشييأن 

حيث يعترب الطرف املتعاقد أن مشييروع املعيار الدويل هذا مل يوضييح ما إذا كان سيييتم إطالع اهليئة على معايري تقييم فعالية 
التدابري، وكيفية إطالعها عليها، لكي تسييييييييييييتعرضييييييييييييها وتوافق عليها. واقرتح الطرف املتعاقد أنه بعد قيام الفريق الفين املعين 

وضيييييييع معايري املشيييييييروع، ينبغي إطالع اهليئة على تلك املعايري ورمبا إضيييييييافتها إىل املعيار الدويل يف شيييييييكل مبعايري السيييييييلع ب
 ضميمة أو ملحق مع إحالة مرجعية ترد يف صلب نص املعيار الدويل.

أبن األجهزة وأقرت  ابملراجعةوأحاطت اهليئة علًما ابلشيييييواغل اليت أعرب عنها الطرف املتعاقد بشيييييأن مشيييييروع املعيار اخلاص  [65]
ا وأنه،  تصيييرحيهالفرعية املعنية سيييتنظر يف إمكانية مراجعة املعيار الدويل مسيييتقبالً. وأكد الطرف املتعاقد أن  ال يشيييكل اعرتاضيييً

                                                           
 (.09إىل  01)مبا يف ذلك املرفقات من   42/2202CPMالوثيقة   19
 . 15INF//2202CPMالوثيقة   20
 . INF/16/2202CPM الوثيقة  21
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دون إدخال أي تعديل من  ملراجعةابلنظر إىل هذه التطمينات، هو مسييييييييييتعد للموافقة على اعتماد مشييييييييييروع املعيار اخلاص اب
 . عليه

مبشييييروع املعيار املتعلق ابملعايري اخلاصيييية ابلسييييلع، أعرب بعض األطراف املتعاقدة أنه ال نية يف أن يقوم الفريق  ويف ما يتعلق [66]
مبواصيييييلة صيييييياغة معايري تقييم فعالية التدابري ألن تلك املعايري موجودة أصيييييالً يف مشيييييروع املعيار  الفين املعين مبعايري السيييييلع

واقرتحت تلك األطراف املتعاقدة أن تنظر اهليئة يف ما إذا كان إطار خصييائص الفريق. الدويل وأن هذه املهمة ال تندرج يف 
من الضييييييييييييييروري القيام بتحديث فين لتوضيييييييييييييييح النص، وإذا كان األمر كذلك، إمكانية تطبيق ذلك كتعديل حربي بعد 

ا أن تصييييييييييييرحيه ال ميثل  اعتماده. ووافق الطرف املتعاقد، الذي كان قد أدىل ابلتصييييييييييييريح، على هذه التعليقات وأّكد أيضييييييييييييً
ا. وأحاطت اهليئة علًما ابملسييييييييألة اليت أاثرها هذا الطرف املتعاقد ووافقت على أن الدورة السييييييييابعة عشييييييييرة للهيئة  اعرتاضييييييييً

  .( سوف تنظر يف تعديل هلذا املعيار الدويل يف حال اعترب التحديث الفين ضرورايً 2023)
 وإّن اهليئة:  [67]

 املعايري اخلاصييية ابلسيييلع األسييياسيييية من أجل تدابري الصيييحة) 46دابري الصيييحة النباتية رقم املعيار الدويل لت اعتمدت (1)
 (؛6املرفق ( )008-2019( )النباتية

 (014-2015( )املراجعة يف سيييييييييييييياق الصيييييييييييييحة النباتية) 47املعيار الدويل لتدابري الصيييييييييييييحة النباتية رقم  واعتمدت (2)
 (؛6)املرفق 

 ( يف ما يتعلق إبعادة التصييييييييييييييديرشييييييييييييييهادات الصييييييييييييييحة النباتية) 12الدويل رقم التنقيح املرّكز للمعيار واعتمدت  (3)
 النسخة املعتمدة سابقا؛ ألغت( و6 ( )املرفق2015-011)

 مسييرد مصييطلحات الصييحة) 5للمعيار الدويل لتدابري الصييحة النباتية رقم  2020و 2019تعديلي عامي  واعتمدت (4)
 املعتمدة سابًقا؛ النسخة  وألغت( 6)املرفق  (001-1994( )النباتية

( يف 011-2017الثمار( )ابإلشييييييييييييييعاع على  Tortricidae ، )معاجلة40معاجلة الصييييييييييييييحة النباتية رقم  واعتمدت (5)
 معامالت الصييييييييييحة النباتية لآلفات اخلاضييييييييييعة لقواعد) 28ابملعيار الدويل لتدابري الصييييييييييحة النباتية رقم  40امللحق 

 (؛ 6)املرفق ( احلجر الزراعي
ابلربودة على أنواع الربتقييال  Bactrocera zonata)معيياجليية آفيية  41الصييييييييييييييحيية النبيياتييية رقم معيياجليية  واعتمييدت (6)

Citrus sinensis) (2017-013 يف امللحق )معييامالت ) 28ابملعيييار الييدويل لتييدابري الصييييييييييييييحيية النبيياتييية رقم  41
 (؛6( )املرفق اخلاضعة لقواعد احلجر الزراعي الصحة النباتية لآلفات

( يف امللحق 025-2017)ابإلشيييييعاع(  Zeugodacus tau )معاجلة آفة 42لصيييييحة النباتية رقم معاجلة ا واعتمدت (7)
 معامالت الصيييييييييييحة النباتية لآلفات اخلاضيييييييييييعة لقواعد احلجر) 28ابملعيار الدويل لتدابري الصيييييييييييحة النباتية رقم  42

 (؛ 6 ( )املرفقالزراعي
 ( يف036-2017)ابإلشيييييييعاع(  Sternochetus frigidus )معاجلة آفة 43معاجلة الصيييييييحة النباتية رقم  واعتمدت (8)

حلجر معامالت الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة لقواعد ا) 28ابملعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم  43امللحق 
 (؛6( )املرفق الزراعي
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الشييييييييييييييرقية  وعّثة الفاكهة Cydia pomonella)معاجلة عّثة التفاح  44معاجلة الصييييييييييييييحة النباتية رقم  واعتمدت (9)
Grapholita molesta  يف التفاح من نوعMalus pumila  والدراق من نوعPrunus persica  مرارة البخار

 28ابملعيييار الييدويل لتييدابري الصييييييييييييييحيية النبيياتييية رقم  44يف امللحق ( 038-2017و 037-2017اجلّو املعييّدل( ) –
 (6)املرفق  (عيمعامالت الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة لقواعد احلجر الزرا)

أبّن جلنة املعايري اعتمدت ابلنيابة عن اهليئة بروتوكويل التشييييييييخيص التاليني كملحقني ابملعيار الدويل  وأحاطت علمًا (10)
 (:بروتوكوالت التشخيص لآلفات اخلاضعة للوائح) 27رقم 

  عشبة االسرتيغا 30بروتوكول التشخيص رقم( :Striga spp( )2008-009)؛ 
 بكترياي 31رقم  بروتوكول التشييييييييييييييخيص( :Candidatus Liberibacter’ spp)  )يف أنواع احلمضييييييييييييييييييات

 (؛"2004-010)
 (؛6ملسااتهم النشطة يف صياغة هذه املعايري )املرفق خرباء اخموعات الذين صاغوا املعايري املعتمدة وشكرت  (11)
 46الدويل لتدابري الصييييييييييييييحة النباتية رقم إىل جلنة املعايري النظر يف التغيريات اليت ميكن إدخاهلا على املعيار وطلبت  (12)

 ( بناء على ذلك؛ 2023واملقرتحة يف هذا االجتماع، وإبالغ الدورة السابعة عشرة للهيئة )

 ؛47للمعيار الدويل استعراض مستقبلي حمتمل ة إجراء يإمكانالفرعية ذات الصلة يف  األجهزةعلى نظر  وأثنت (13)
وأقسيييييييام الرتمجة لدى املنظمة، قد  نية والروسيييييييية والصيييييييينية والعربيةاإلسيييييييباأن جمموعات مراجعة اللغات  والحظت (14)

التالية )مبا فيها سييييبع معاجلات للصييييحة النباتية(، وأن أمانة االتفاقية الدولية لوقاية  11راجعت املعايري الدولية اليييييييييييييييييي
عايري الدولية النبااتت قد أدخلت التعديالت بناء على ذلك ونشييييييرت النسييييييخ اجلديدة على الصييييييفحة اخلاصيييييية ابمل

 : املعتمدة يف البوابة الدولية للصحة النباتية ميث حلت حمل النسخ السابقة كالتايل
  ؛(مصطلحات الصحة النباتية) 5املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 
  ؛(حتديد حالة آفة يف منطقة ما) 8واملعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 
 ؛(كتدابري للصحة النباتية  متطلبات استخدام معاجلات اجلو املعّدل) 44تدابري الصحة النباتية رقم واملعيار الدويل ل 
  املتطلبات املفروضييييية على املنظمات الوطنية لوقاية النبااتت يف ) 45واملعيار الدويل لتدابري الصيييييحة النباتية رقم

 ؛(حال الرتخيص لكياانت لتنفيذ إجراءات للصحة النباتية
 معامالت الصيييييحة النباتية لآلفات اخلاضيييييعة لقواعد  28حق ابملعيار الدويل لتدابري الصيييييحة النباتية رقم واملال(

 :احلجر الزراعي(
 ؛ابإلشعاع( Bactrocera dorsalis)معاجلة ذاببة الفاكهة الشرقية  :33معاجلة الصحة النباتية رقم 
ابلتربيد يف  Ceratitis capitataحر األبيض املتوسط : )معاجلة ذاببة فاكهة الب34ومعاجلة الصحة النباتية رقم 

 ؛(Prunus persicaواخلول والنكتارين  Prunus salicinaوالربقوق الياابين  Prunus aviumشار الكرز 
يف شار الكرز  ابلتربيد Bactrocera tryoni)معاجلة ذاببة فاكهة كوينزالند  :35ومعاجلة الصحة النباتية رقم 

Prunus avium  والربقوق الياابينPrunus salicina  واخلول والنكتارينPrunus persica)؛ 
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 ابلتربيد Ceratitis capitata)معاجلة ذاببة فاكهة البحر األبيض املتوسط  :36ومعاجلة الصحة النباتية رقم 

 ؛(Vitis viniferaعلى نبات الكرمة 
ابلتربيد على نبات  Bactrocera tryoniينزالند )معاجلة ذاببة فاكهة كو  :37ومعاجلة الصيييييييييييحة النباتية رقم 

 ؛(Vitis viniferaالكرمة 
 ؛ابإلشعاع( Carposina sasakii)معاجلة عثة شار اخلول  :38ومعاجلة الصحة النباتية رقم 
 ؛ابإلشعاع( Anastrepha)معاجلة جنس ذاببة الفاكهة  :39ومعاجلة الصحة النباتية رقم 

ملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت املشارِكة يف جمموعة مراجعة اللغة فضالً عن أقسام األطراف املتعاقدة وا وشكرت (15)
 الرتمجة يف املنظمة، جلهودها وعملها الدؤوب يف حتسني املعايري الدولية ابللغات املختلفة، مبا يشمل ملحقاهتا؛ 

 :2021م عايف على مسااات األعضاء يف جلنة املعايري الذين غادروا اللجنة  وأثنت (16)
  إستونيا، السيدةOlga LAVRENTJEVA، 
  وفرنسا، السيدةLaurence BOUHOT-DELDUC، 
 بيساو، السيد -وغينياLuis Antonio TAVARES، 
  ونيجرياي، السيدMoses Adegboyega ADEWUMI، 
 والسودان، السيد عبد املنعم إمساعيل عدرا عبد التام؛ 

 عام ين املعين مبعاجلات الصييييييييييييحة النباتّية اللذين غادرا الفريق يفعلى مسييييييييييييااات العضييييييييييييوين يف الفريق التق وأثنت (17)
2021 : 

  أسرتاليا، السيدMatthew SMYTH )عضو(، 
  والوالايت املتحدة االمريكية، السيدةAndrea BEAM )؛)عضو 

الفريق  على مسيييااات العضيييو التايل يف فريق اخلرباء الفين املعين إبعداد بروتوكوالت التشيييخيص الذي غادروأثنت  (18)
 : 2021 عام يف
  أسرتاليا، السيدBrendan RODONI  عضو(؛( 

على مسيييااات األعضييياء يف الفريق الفين املعين مبسيييرد مصيييطلحات الصيييحة النباتية الذين غادروا الفريق يف  وأثنت (19)
 : 2021عام 

  الصني، السيدةHong NING )؛)عضوة يف جمموعة اللغة الصينية 
  رواب والبحر املتوسط، السيد ومنظمة وقاية النبااتت يف أوAndrei ORLINSKI )؛)عضو يف جمموعة اللغة الروسية 
  وإستونيا، السيدةOlga LAVRENTJEVA .)مشرفة وعضوة يف جمموعة اللغة الروسية( 

نتهي قريًبا فرتة واليته، ت)األرجنتني(، الذي س Ezequiel FERRO السيد امتناهنا لرئيس جلنة املعايري نع وأعربت (20)
 للجنة املعايري. دته املمتازةلقيا
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وقدمت األمانة وثيقة بشييييييييييييييأن التعديالت احلربية املقرتح إدخاهلا على املعايري الدولية املعتمدة النامجة عن عمليات مراجعة  [68]
 ومل يقرتح سوى تعديل حربي واحد وقد وافقت عليه جلنة املعايري. 22االتساق.

 وإّن اهليئة: [69]
يف مسرد املصطلحات  ”area of low pest prevalence“ى تعريف مصطلح ابلتعديل احلربي عل أحاطت علمًا (1)

ابللغة اإلنكليزية( تفاداًي  CPM 2022/18ابلوثيقة  01( )مسييييييييب ما ترد يف الضييييييييميمة رقم 5)املعيار الدويل رقم 
 لإلطناب يف تعريف املصطلح. 

 املعين ابللغات املختلفة حسييييييييييييييبما أبنه سيييييييييييييييجري إدخال التعديل احلربي على نص املعيار الدويل وأحاطت علمًا (2)
 تسمح به املوارد؛

( ابلنسيييخ املعدلة حديثًا، مسيييرد مصيييطلحات الصيييحة النباتية) 5على اسيييتبدال النسيييخ السيييابقة من املعيار  ووافقت (3)
 سرعان ما تقوم األمانة إبدخال التعديل احلربي.

 توصيات جلنة املعايري إ  هيئة تدابري الصحة النباتية 9-3

 عتماد قائمة مواضي  معايري االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ا 9-3-1
 23قائمة املواضيييييييييييييييع ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتقّدم رئيس جلنة املعايري وثيقة تتناول التغيريات اليت أدخلت على  [70]

ت التشيييخيص ومعاجلات الصيييحة وتعدد هذه الوثيقة التغيريات اليت أدخلت على مواضييييع )مسيييرد املصيييطلحات وبروتوكوال
 النباتية املقدمة لتنظر فيها جمموعات اخلرباء الفنية املعنية( واليت أجرهتا جلنة املعايري، واقرتح حذف سبعة مواضيع. 

 واقرتحيييت بعض األطراف املتعييياقيييدة أن يبقى موضييييييييييييييوع "معيييايري معييياجليييات مواد التعبئييية اخلشييييييييييييييبيييية يف التجيييارة اليييدوليييية [71]
ئمة املواضيع إذ مل يعد يفتقر إىل البياانت العلمية عقب نشر وثيقة علمية ذات صلة يف يناير/كانون " يف قا(2006-010)

 .2022الثاين 
 وإّن اهليئة:  [72]

"قائمة املواضييييييييييع ملعايري  بعنوانابلتعديالت اليت أجرهتا جلنة املعايري على قائمة املواضييييييييييع يف الوثيقة  أحاطت علمًا (1)
  ؛(CPM 2022/22لنبااتت" )مسب ما ترد يف القسم الثاين من الوثيقة االتفاقية الدولية لوقاية ا

: )تنقيح (010-2006على االحتفاظ مبوضييييوع "معايري معاجلات مواد التعبئة اخلشييييبية يف التجارة الدولية ) ووافقت (2)
 ؛ (15املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 

 : ملواضيع ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتقائمة اعلى حذف املواضيع التالية من  ووافقت (3)
 (001-2001) فعالية التدابري، 

                                                           
 . 18/2202CPMالوثيقة  22
 . 22/2202CPMالوثيقة  23
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 منيييياوليييية النفيييياايت ذات خميييياطر آفييييات حمتمليييية خالل الرحالت الييييدولييييية والتخلص منهييييا بشييييييييييييييكييييل آمن 
(2008-004)، 

 (005-2008) احلركة الدولية لألزهار واألغصان املقطوعة، 

 (007-2008) احلركة الدولية للحبوب، 
 (008-2008) احلركة الدولية للمنتجات اخلشبية واملنتجات اليدوية املصنوعة من األخشاب، 

  إرشيادات حول مفهوم إمكانية االنتقال إىل عائل مناسيب والتوطن، مسيب ما هو مسيتخدم يف حتليل ملحق
 11رقم  لصيييييحة النباتيةملخاطر اآلفات يف ما خيص اآلفات اخلاضيييييعة للحجر الزراعي، ابملعيار الدويل لتدابري ا

 ؛(2015-010)
 

 ، مع التعديالت اآلنفة الذكر. قائمة املواضيع ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت واعتمدت (4)
 لتعديالت على عملية وض  املعايري لتيسري عملية وض  معاجلات الصحة النباتيةا 9-3-2

وسيييوف  24وضيييع املعايري لتيسيييري تطوير معاجلات الصيييحة النباتية. قدمت األمانة وثيقًة تقرتح إدخال تعديالت على عملية [73]
تتيح هذه التعديالت للجنة املعايري أن توصيييي مبسيييودات ملعاجلات الصيييحة النباتية لتعتمدها اهليئة بعد املشييياورة األوىل، يف 

 عاجلات الصييييحة النباتيةحال عدم إبداء تعليقات فنية مهمة أو رئيسييييية خالل املشيييياورة، بداًل من تقدمي مجيع مسييييودات م
ملشيييييييييييييياورة اثنية. وحددت الوثيقة التغيريات املقرتحة على عملية وضييييييييييييييع املعايري، واملعايري اليت سييييييييييييييوف تقوم جلنة املعايري 

 ابالستعانة هبا حني تقرر ما إذا كان من الضروري عقد مشاورة اثنية. 
وضيييييييييييييييح ما إذا كانت جلنة املعايري تقرر لكل معاجلة من واقرتحت بعض األطراف املتعاقدة تعدياًل للتغيريات املقرتحة لت [74]

 ووافقت اهليئة على هذه التعديالت. 25لعقد مشاورة اثنية. معاجلات الصحة النباتية ما إذا كان من داع  
واقرتح أحد األطراف املتعاقدة أن ختضيييع مسيييودات معاجلات الصيييحة النباتية اليت توجد بشيييأهنا خالفات كربى وابرامرتات  [75]

خالفية، إىل جولتني من املشيييييييييييياورات مع تنظيم اختبارات للتحقق منها عند الضييييييييييييرورة بغية ضييييييييييييمان الطبيعة العلمية  فنية
ا إنشيييييياء آلية السييييييتعراض معاجلات الصييييييحة النباتية وتقييم تطبيقها وفعاليتها ابنتظام  للمعايري. واقرتح الطرف املتعاقد أيضييييييً

ري الدولية لتدابري الصييييحة النباتية لضييييمان إمكانية تنقيح املواصييييفات الراهنة وإقامة خط سييييريع للموافقة على مواضيييييع املعاي
 من أجل مراعاة التكنولوجيات اجلديدة عند االقتضاء. 

كما أكد طرف متعاقد آخر على أاية الشيييفافية يف صييينع القرارات واقرتح نشييير الردود على تعليقات املشييياورة األوىل، إىل  [76]
فصيييييلة خلف قرارات جلنة املعايري بشيييييأن أاية التعليقات أو عدم أايتها. وأوضيييييحت األمانة أن جانب املربرات املنطقية امل

الردود على تعليقات املشييورة بشييأن مجيع مسييودات بروتوكوالت التشييخيص ومعاجلات الصييحة النباتية منشييورة على البوابة 
لتدابري الصيييييييييييحة النباتية اليت يبلغ عنها يف تقارير الدولية للصيييييييييييحة النباتية )بعكس الردود على مسيييييييييييودات املعايري الدولية 

 اجتماعات جلنة املعايري(.
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 وإّن اهليئة: [77]
 عملييية وضييييييييييييييع املعييايري املعييدليية اليت أوصيييييييييييييييت هبييا جلنيية املعييايري، على  و تعييديلهييا يف هييذا االجتميياعاعتمييدت  (1)

 ؛(7)املرفق 
 جتماع. جلنة املعايري إىل النظر يف االقرتاحات املقدمة خالل هذا اال دعتو (2)
مناقشحححة حول موضحححوع ةاملعونة الغذائية ونريها من املعوست اإلنسحححانية يف سحححياق الصححححة النباتيةة واقرتاح  9-3-3

 إلنشاء جمموعة تركيز اتبعة هليئة تدابري الصحة النباتية 
 ابملواضيييييييع وجلنة املعايري األمانة وثيقة صييييييادرة عن جلنة املعايري توجز املناقشييييييات املعقودة يف إطار فريق املهام املعين قدمت [78]

 ريهيييا من املعوانت اإلنسييييييييييييييييانيييية"التوفري امليييأمون للمعونييية الغيييذائيييية وغوجلنييية التنفييييذ وتنميييية القيييدرات، حول موضييييييييييييييوع 
واعرتافًا من فريق املهام املعين ابملواضيييع  1202.26، اليت ُقّدمت اسييتجابة للدعوة إىل تقدمي مواضيييع يف عام "(020-1202)

 وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات بصيييعوبة تناول املوضيييوع كمعيار بسيييبب وسيييع نطاق املواد اخلاضيييعة للوائح اليت وجلنة املعايري
وبناء عليه، اقرتحت يشييييييييييملها، فهي قد نظرت يف السييييييييييابق يف خيارات بديلة ولكنها مل تتمكن من بلوغ توافق يف اآلراء. 

إنشيييييييييييييياء جمموعة تركيز اتبعة للهيئة من أجل معاجلة العقبات اليت تعيق جلنة املعايري بدعم من جلنة التنفيذ وتنمية القدرات 
 صياغة املوضوع كمعيار، وحتديد سبيل ممكن للمضي قدًما.

ا عن دعمه  [79] وحظي االقرتاح الداعي إىل أتسيييييس جمموعة تركيز بدعم واسييييع من األطراف املتعاقدة حيث عرّب بعضييييها أيضييييً
 لصياغة معيار يف املستقبل. 

ا على االتسيييييياق مع نطاق االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت أن يتم تغيري عبارة واقرتحت ب [80] عض األطراف املتعاقدة أنه حرصييييييً
 27"املخاطر" إىل "خماطر اآلفات" يف القسم املتعلق ابلغاية يف االختصاصات.

ع العضيييوية كي تشيييمل ممثلني وأبدت بعض األطراف املتعاقدة تعليقات بشيييأن املشييياركني يف جمموعة الرتكيز، مقرتحًة توسيييي [81]
 من بلدان انمية ودعوة أخصائيني يف جمال املعوانت الغذائية كخرباء مدعوين. 

معيار الذي سييييييبق أن أعربت عنه األطراف املتعاقدة  واقرتحت بعض األطراف املتعاقدة أنه نظرًا إىل الدعم الواسييييييع لوضييييييع [82]
الرتكيز أن تركز على إرسييييياء املبادو واجلوانب األخرى اليت ينبغي ملعيار واملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت، ينبغي خموعة 

أن حيتويها، بداًل من إعادة حتليل القيمة االسييييييييييييييرتاتيجية لصييييييييييييييياغة معيار ومنافعها، واقرتحت تنقيحات على مسييييييييييييييودة 
قيام جمموعة  عاقد آخرطرف متواقرتح  28االختصاصات هلذه الغاية مع ختفيض والية جمموعة الرتكيز كذلك إىل عام واحد.

الرتكيز بتحليل جدوى تنفيذ معيار، مبا يف ذلك العراقيل والتحدايت املمكنة أمام األطراف املتعاقدة حني حتاول االمتثال 
 ملعيار، ووجوب إيالء االعتبار إىل عقد جمموعة الرتكيز اجتماًعا وجاهًيا واحًدا على األقل. 

مة يف تن مسييييودة االختصيييياصييييات، اقرتح رئيس اهليئة أن تشييييرتك األطراف املتعاقدة املهونظرًا إىل االقرتاحات املختلفة بشييييأ [83]
اجتماع ألصدقاء الرئيس للتعمق يف مناقشة هذه االختصاصات. وقد حدث ذلك خارج إطار الدورة وأسفر عن جمموعة 
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 29ة جمموعة الرتكيز والغرض منها.من التعديالت املوحدة لتنظر فيها اهليئة، مبا يف ذلك التغيريات اليت أجريت على عضييييييييوي
وأكدت األمانة أن جمموعة الرتكيز هذه، شيييأهنا شيييأن غريها من جمموعات الرتكيز، سيييتكون حتت نطاق مكتب اهليئة ما مل 

 تقرر اهليئة خالف ذلك. 
 وإّن اهليئة: [84]

ار بشييييييييأن التوفري أبن عدة أقاليم ومنظمات وطنية لوقاية النبااتت قد دعمت احلاجة إىل وضييييييييع معيأحاطت علمًا  (1)
اإلنسانية، مسب ما دل عليه تقدمي هذا املوضوع الذي   مبوجب  أنواع املعونةاملأمون للمعونة الغذائية وغريها من 
 ؛2021الدعوة إىل تقدمي املواضيع يف عام 

الغذائية وغريها من على إنشاء جمموعة تركيز اتبعة هليئة تدابري الصحة النباتية بشأن التوفري املأمون للمعونة ووافقت  (2)
اإلنسيييانية من أجل مناقشييية املسيييائل وحتديد سيييبيل للمضيييي قدًما كي يصييياغ هذا املوضيييوع كمعيار، أو  أنواع املعونة

 ؛أي خيار آخر يليب احتياجات األطراف املتعاقدة
اإلنسييانية  عونةأنواع املعلى اختصيياصييات جمموعة الرتكيز بشييأن التوفري املأمون للمعونة الغذائية وغريها من  وافقتو (3)

 ؛(8 على  و تعديلها يف هذا االجتماع )املرفق
 أن تصدر األمانة دعوًة الستقطاب أعضاء خموعة الرتكيز. وطلبت  (4)

 توصيات هيئة تدابري الصحة النباتية -10

 .30قّدمت األمانة الوثيقة اليت تعرض إعداد مشروع توصيات هيئة تدابري الصحة النباتية يف برانمج العمل [85]

اعتماد توصحححية هيئة تدابري الصححححة النباتية بشحححأن ةاحلد من حاالت اإلصحححابة   فات امللوثة املرتبطة  10-1
  ملواد اخلححاضحححححححححححعححة للوائح ونري اخلححاضحححححححححححعححة هلححا من أجححل  ححايححة املوارد النبححاتيححة وتيسحححححححححححري التجححارة

 (ة2019-002)
النباتية بشأن "احلد من حاالت ئة تدابري الصحة (، ُقّدم مشروع توصية هي2021الدورة اخلامسة عشرة للهيئة )انعقاد منذ  [86]

غري اخلاضييعة للوائح من أجل محاية الصييحة النباتية وتيسييري  والسييلع اإلصييابة ابآلفات امللوثة املرتبطة ابملواد اخلاضييعة للوائح
أحال مكتب وعقب هذه التغيريات،  (" إلجراء مشاورة بشأنه وجرى تنقيحه بناًء على هذا األساس.002-2019) التجارة

 .31العتمادها( 2202اهليئة مشروع توصية اهليئة إىل الدورة السادسة عشرة للهيئة )
تغيري عبارة "اآلفات النباتية أو البيئية" بعبارة "اآلفات امللوثة" يف التوصييييية )و( توخًيا  اقرتح عدد من األطراف املتعاقدةوقد  [87]

ل اجلزء التمهيدي للتوصيات لإلشارة إىل تشجيع املنظمات اإلقليمية لالتساق مع األجزاء األخرى من توصية اهليئة، وتعدي
 ووافقت اهليئة على هذا االقرتاح. 32لوقاية النبااتت فضاًل عن األطراف املتعاقدة.
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 وإّن اهليئة: [88]
بشيييييأن "احلد من حاالت اإلصيييييابة  ( الصيييييادرة عن هيئة تدابري الصيييييحة النباتيةR-10التوصيييييية العاشيييييرة ) اعتمدت (1)

غري اخلاضييييعة للوائح من أجل محاية الصييييحة النباتية وتيسييييري  والسييييلعامللوثة املرتبطة ابملواد اخلاضييييعة للوائح  ابآلفات
 .(9 (" على النحو املعّدل خالل هذا االجتماع )املرفق002-2019) التجارة

 باتيةإدراج أي مواضي  أخرى قدمت ا األطراف املتعاقدة يف برسمج عمل هيئة تدابري الصحة الن 10-2
 مل تُقّدم أي اقرتاحات أخرى لتوصيات جديدة للهيئة. [89]

 التنفيذ وتنمية القدرات -11

 تقرير جلنة التنفيذ وتنمية القدرات 11-1
وأوضييييييييييييييح كيف اسييييييييييييييتمر عمل اللجنة رغم  1202.33قدم رئيس جلنة التنفيذ وتنمية القدرات )اللجنة( تقرير اللجنة لعام  [90]

، وسيييّلط الضيييوء على عمل اخموعات الفرعية الثالث والفرق الثمانية 19-وفيدالتحدايت املسيييتمرة اليت تطرحها جائحة ك
ا إىل قلقه إزاء اسيييتمرار بتفاين وحدة التنفيذ والتيسيييري التابعة لألمانة، ولكنه أشيييار أيضيييً  تنويهواختتم كلمته ابل التابعة للجنة.

حتفاظ ابملوظفني لفرتة طويلة يشكل عنصرًا حيواًي االعتماد على عقود املشاريع للتوظيف ضمن الوحدة، مشريًا إىل أن اال
 يف هاح املنظمة.

التوعية واسييييييتخدام مواد التنفيذ الصييييييادرة عن االتفاقية الدولية، وأحاطت علًما ابلدعوة إىل زايدة ت اهليئة ابحلاجة إىل وأقرّ  [91]
ألمانة اهليئة ابجلهود املبذولة ابلفعل ملعاجلة وأبلغت ا نشيييييييييييييير مجيع املواد بلغات منظمة األغذية والزراعة كافة جتنّيًبا للتمييز.

 هذه املسألة وأّكدت لألطراف املتعاقدة عزمها على مواصلة السعي إىل حتقيق ذلك.
األطراف املتعاقدة  وشييييييييييييييجعتإىل مواصييييييييييييييلة تقدمي الدعم الكايف لعمل اللجنة  ودعت بعض األطراف املتعاقدة األمانة [92]

توفري املوارد الالزمة لتنفيذ أنشيييييييييييطة التنفيذ وتنمية على ت وغري ذلك من املؤسيييييييييييسيييييييييييات واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباات
 القدرات.

 وتوّجهت األمانة ابلشكر إىل اجلهات املا ة على دعمها املايل والعيين. [93]
 وإّن اهليئة: [94]

 إىل اخلرباء التالية أمساؤهم: توجّهت ابلشكر (1)
  الدليل بشأن حالة اآلفاتعلى مساااهتم يف: 

 )األرجنتني( Guadalupe MONTESدة السي
 )أسرتاليا( Wendy ODGERSالسيدة 
 )دومينيكا( Nelson LAVILLEالسيد 
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 )غاان( Ebenezer ABOAGYEالسيد 
 )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية( Dominic EYREالسيد 

  الدليل بشأن املراقبةعلى مساااهتم يف: 
 رتاليا()أس Chris DALEالسيد 
 )شيلي( Ruth AREVALO MACIASالسيدة 
 )األرجنتني( Pablo CORTESEالسيد 
 )الربازيل( Hernan ZETINAالسيد 
 )كندا( Robert FAVRINالسيد 
 )كوستاريكا( Magda GONZÁLEZ ARROYOالسيدة 
 )كينيا( George MOMANYIالسيد 
 )التفيا( Ringolds ARNITISالسيد 
 وزيلندا()ني Paul STEVENSالسيد 
 )الوالايت املتحدة األمريكية( Leroy WHILBYالسيد 

  الوقاية من دودة احلشييييييد اخلريفية  دليل الوقاية من دودة احلشييييييد اخلريفيةعلى مسيييييياااهتم يف(Spodoptera 

frugiperda:)والتأهب هلا واالستجابة هلا ) 
 )أسرتاليا( Chris DALEالسيد 
 كومنولث للبحوث العلمية والصناعية(منظمة ال - )أسرتاليا Tek TAY السيد

 السيد املكي شويباين )املنظمة اإلقليمية لوقاية النبااتت يف الشرق األدىن(
 )املنظمة اإلقليمية لوقاية النبااتت يف احمليط اهلادو( Viliami (Pila) KAMIالسيد 
 )إيطاليا( Mariangela CIAMPITTI السيدة
 ية النبااتت يف أورواب ومنطقة البحر املتوسط()منظمة وقا Valerio LUCCHESI السيد
 (املركز الدويل للزراعة والعلوم البيولوجية) Roger DAY السيد
 (Grow Asia)منصة  Alison WATSON السيدة

 ؛2021بنتائج اجتماعات جلنة التنفيذ وتنمية القدرات يف عام  أحاطت علمًاو  (2)
 تنفيذ وتنمية القدرات املعنية بنظام االستعراض ودعم التنفيذ؛أبنشطة اخموعة الفرعية للجنة ال أحاطت علمًاو  (3)
 مجموعة الفرعية للجنة التنفيذ وتنمية القدرات املعنية بتجّنب النزاعات وتسويتها؛لابلوضع احلايل ل أحاطت علمًاو  (4)
 ابحلاوايت البحرية؛أبنشطة اخموعة الفرعية للجنة التنفيذ وتنمية القدرات بشأن فريق املهام املعين  أحاطت علمًاو  (5)
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 أبنشطة فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين ابلتزامات تقدمي التقارير الوطنية؛ أحاطت علمًاو  (6)
 أبنشطة فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين ابلتجارة اإللكرتونية؛ أحاطت علمًاو  (7)
 طار املعايري والتنفيذ؛أبنشطة فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين إب أحاطت علمًاو  (8)
 أبنشطة فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين ابألدلّة واملواد التدريبية؛ أحاطت علمًاو  (9)
 ؛2021ابألدلّة واملواد التدريبية اليت ُنشرت يف عام  أحاطت علمًاو  (10)
 ابلتقدم احملرز على صعيد إعداد األدلّة واملواد التدريبية؛ أحاطت علمًاو  (11)
 إضافة املواضيع التالية يف قائمة املواضيع اخلاصة ابلتنفيذ وتنمية القدرات: على واتفقت (12)

  من جدول  7-8( )  االتفاق عليه ضيييييييمن البند 009-2021) إجراء التدقيق يف سيييييييياق الصيييييييحة النباتيةدليل
  ؛األعمال(

  من  2-11ضيييييييييمن البند  ( )  االتفاق عليه026-2021) ابلتزامات تقدمي التقارير الوطنيةتنقيح الدليل اخلاص
 ؛جدول األعمال(

 :قائمة املواضيع اخلاصة ابلتنفيذ وتنمية القدراتعلى حذف املواضيع التالية من واتفقت  (13)
 من جدول  1-8-8( )انظر البند 051-2017، برانمج )تعزيز نُظم اإلنذار بتفشيييييييييييي اآلفات واالسيييييييييييتجابة هلا

 ؛األعمال(
 انظر الوثيقة  (005-1999، تنقيح اإلجراءات )تسوية النزاعات(CPM 2022/05 )؛ 
 ؛من جدول األعمال( 4-11)انظر البند ( 052-2017) الصحة النباتية حتديث أداة تقييم القدرات يف جمال 
 ؛من جدول األعمال( 3-11( )انظر البند 016-2016، الربانمج )احلاوايت البحرية 
 ؛(، املوارد املساهم هبا،015-2015) مراقبة الصحة النباتية 
 ؛(، املوارد املساهم هبا013-2018) تصميم خمتربات احلجر النباات 
 ؛(017-2018، مواد للتوعية )إدارة النبااتت واملنتجات النباتية اليت حيملها الركاب الداخلون 
 ؛(015-2016) تشخيص اآلفات 
 ؛(048-2017، دليل )حالة اآلفات 
 ؛(049-2017، دليل منّقح )املراقبة 
 (؛010-2020، دليل )شد اخلريفيةالوقاية من دودة احل 

 مالة بلورة املواضيع املختلفة يف جمال التنفيذ وتنمية القدرات؛ وأحاطت علمًا (14)
 مبستوايت األولوية املسندة إىل املواضيع اخلاصة ابلتنفيذ وتنمية القدرات؛ وأحاطت علمًا (15)
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 ات يف جمال الصييييييييييييييحة النباتية للفرتةابألنشييييييييييييييطة اليت ُأجريت لالرتقاء ابسييييييييييييييرتاتيجية تقييم القدر  وأحاطت علمًا (16)
 ؛2020-2030

 ؛Fusarium بعمل فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين ابآلفة من النوع االستوائي الرابع وأحاطت علمًا (17)
 بعمل فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين ابملشاريع؛ وأحاطت علمًا (18)
 القدرات املعين ابملوارد على شبكة اإلنرتنت؛ بعمل فريق جلنة التنفيذ وتنمية وأحاطت علمًا (19)
)إسيييييتونيا(، الرئيسييييية السيييييابقة للجنة التنفيذ وتنمية  Olga LAVRENTJEVAإىل السييييييدة  وتوجّهت ابلشيييييكر (20)

 القدرات على عملها ومساااهتا اهلامة يف عمل هذه اللجنة.

 االلتزامات املتعلقة برف  التقارير الوطنية 11-2
 2022وخطة العمل لعام  2021عن األنشيييطة يف إطار االلتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية لعام  عرضيييت األمانة موجزًا [95]

مبا يشييييمل اإلشييييراف على األنشييييطة يف إطار االلتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية، وتقدمي املسيييياعدة املباشييييرة لألطراف 
وأبلغت األمانة اهليئة أبّن  .34االلتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنيةاملتعاقدة، وتنمية قدرات األطراف املتعاقدة يف جمال 

العينية  اعلى مسييييييااته فرنسيييييياوأعربت األمانة عن شييييييكرها إىل  مدى تنفيذ خطة العمل يتوقف على توافر التمويل الالزم.
 ة.من املوظفني لكي يعملوا بدوام جزئي على االلتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطني

أشاد بعض األطراف املتعاقدة بنجاح حلقة العمل اإلقليمية اليت عقدت مؤخرًا قبل دورة اهليئة، وطلب ما إذا كان من  وقد [96]
وأوضحت األمانة أهنا مستعّدة للنظر يف أي اقرتاحات بشأن األنشطة اليت قد  املمكن تكرار مثل هذا النوع من املبادرات.

 تقرتحها األطراف املتعاقدة.
 اهليئة: وإنّ  [97]

 يف إطار االلتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية؛ 2021ابملوجز عن أنشطة عام  أحاطت علمًا (1)
 يف إطار االلتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية؛ 2022ابملوجز عن خطة العمل لعام  وأحاطت علمًا (2)
 قائمة مواضيييييييع التنفيذ( إىل 026-2021) وطنيةالدليل اخلاص اباللتزامات املتعلقة برفع التقارير التنقيح وأضييييييافت  (3)

 هلذا املوضوع من جانب جلنة التنفيذ وتنمية القدرات؛ 1إبسناد األولوية  وأخذت علمًا، وتنمية القدرات
مذف أي من واثئقها  لوقاية النبااتت بقرار اللجنة ابلسييييماح جلهات االتصييييال يف االتفاقية الدولية وأحاطت علمًا (4)

امات املتعلقة برفع التقارير الوطنية املنشورة على الصفحات اخلاصة ببلد كل منها على البوابة الدولية اخلاصة اباللتز 
للصيييييييييحة النباتية، وأنه ومع أّن السيييييييييجل لن يكون ظاهرًا بعد عملية احلذف على صيييييييييفحة البلد املعين على البوابة 

  ملوّلد السّجل بناًء على طلبه؛الدولية للصحة النباتية، سيتم االحتفاظ ابلبياانت ولن تتاح إال
 فرنسييييييييييييياأبّن األنشيييييييييييييطة املتعلقة اباللتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية ما زالت غري ممّولة، وأبّن  وأحاطت علمًا (5)

 قّدم مسااة عينية من املوظفني لكي يعملوا بدوام جزئي على التقّدم اباللتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنية.ست

                                                           
 . 21/2202CPMالوثيقة   34
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 فريا امل ام املعين  حلاوايت البحرية 11-3
 .6-8-8يف إطار هذا البند من جدول األعمال يف البند أيًضا نظرت اهليئة  [98]
عرض رئيس فريق املهام املعين ابحلاوايت البحرية وثيقة تربز عمل فريق املهام والنواتج احملققة وقد اسييييييييييييييتكمل واليته وأعّد  [99]

د على أنه يتعنّي على تدابري املعقدة حلركة احلاوايت البحرية؛ وشدّ  ؤون اللوجستيةالش. وسّلط الضوء على 35تقريره النهائي
الصحة النباتية لكي تكون فعالة )كمعيار( أال تؤثر سلًبا على هذه احلركة؛ وأوضح أنه حىت وإن كان من املمكن احلد من 

ل فريق املهام إىل اسييتنتاجات غ اهليئة أبوأبلّ  خماطر اآلفات، فلن يكون من املمكن القضيياء عليها كلًيا. نه حىت وإن مل يتوصييّ
لعقد حلقة عمل  اواضييحة، فقد وضييع توصيييات بشييأن سييبل إحراز تقدم يف التوصييل إىل قرارات رئيسييية، مبا يشييمل اقرتاحً 

صيييح وأوضيييح رئيس فريق املهام أنه يُن مع ممثلي مجيع أصيييحاب املصيييلحة واقرتاح إنشييياء جمموعة تركيز. 2022عاملية يف عام 
ويرد  إبنشاء جمموعة تركيز قبل حلقة العمل من أجل تعظيم مشاركة أعضاء جمموعة الرتكيز يف حلقة العمل إىل أقصى حد.

 .36من جدول األعمال 6-8-8مشروع اختصاصات جمموعة الرتكيز يف الوثيقة املعروضة يف إطار البند 
تعاقدة املهتمة يف اجتماع جمموعة أصيييدقاء الرئيس ملناقشييية تيسيييريًا لضيييبط الوقت، اقرتح رئيس اهليئة أن تشيييارك األطراف امل [100]

قد هذا االجتماع خارج إطار الدورة وخلص إىل أنه ينبغي إنشاء جمموعة وعُ  توصيات فريق املهام املعين ابحلاوايت البحرية.
الدورة السادسة عشرة للهيئة الرتكيز من دون أتخري، وينبغي أن توّجه الدعوة إىل أعضاء جمموعة الرتكيز مباشرة بعد انعقاد 

ا على بعض التعديالت اليت أدخلت على مشيييروع اختصييياصيييات جمموعة   (.2022) واتفقت جمموعة أصيييدقاء الرئيس أيضيييً
، ولكن مع مزيد من 37الرتكيز، اسييييييييييييييتناًدا إىل بعض التعديالت اليت اقرتحها أحد األطراف املتعاقدة قبل انعقاد دورة اهليئة

ختصيييياصييييات املنقحة والية جمموعة الرتكيز ملدة سيييينتني اثنتني، وحدّدت عضييييوية اخموعة لألطراف وحددت اال 38التنقيح.
املتعاقدة واملوظفني ذات الصلة، ولكن مع أعضاء من مجيع أقاليم املنظمة السبعة، وأاتحت للخرباء املدعوين املشاركة عند 

( الصادرة عن هيئة تدابري الصحة R-06التوصية ) وحّددت كذلك اختصاصات جمموعة الرتكيز مهمة مراجعة االقتضاء.
الصناعة ضرورية، اقرتحت جمموعة أصدقاء الرئيس أيًضا أن تنظر قطاع وإقرارًا أبن مشاركة  النباتية بشأن احلاوايت البحرية.

م املعين ابحلاوايت وذّكر رئيس فريق املها اهليئة يف إنشاء جهاز استشاري معين ابلصناعة عن طريق عملية املوافقة الضمنية.
ا أبن إحدى النقاب اليت   التطرق إليها خالل اجتماع جمموعة أصييييييدقاء الرئيس تتمثل يف ضييييييرورة أن تكون  البحرية أيضييييييً

 اهليئة مفتوحة للحلول اليت توجّهها الصناعة واليت ميكن تطبيقها ابالقرتان مع التوجيهات اخلاصة ابالتفاقية الدولية.
 وإّن اهليئة: [101]

 39عليه؛  ووافقتبتقرير فريق املهام املعين ابحلاوايت البحرية  علمًاأحاطت  (1)

                                                           
؛ التقرير النهائي لفريق املهام املعين ابحلاوايت البحرية:  33/2202CPMالوثيقة   35
/2/02202https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/ 

1_Combined_EDITED_Clean.pdf2021_Dec_2Draft_SCTF_final_report_ 
 . 31/2202CPMالوثيقة   36
 . 12INF//2202CPMالوثيقة   37
 .CPM/CRP/09لوثيقة ا  38

 nt/en/corewww.ippc.i-شور على البوابة الدولية للصحة النباتية ابللغة اإلنكليزية فقط(: تقرير فريق املهام املعين ابحلاوايت البحرية )من  39

-force-task-container-sea-group-sub-group/ic-sub-committee/ic-development-development/capacity-activities/capacity
report-final-sctf/sctf 

https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2022/02/Draft_SCTF_final_report_21_Dec_2021_Combined_EDITED_Clean.pdf
https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2022/02/Draft_SCTF_final_report_21_Dec_2021_Combined_EDITED_Clean.pdf
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ic-sub-group-sea-container-task-force-sctf/sctf-final-report/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ic-sub-group-sea-container-task-force-sctf/sctf-final-report/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ic-sub-group-sea-container-task-force-sctf/sctf-final-report/
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إىل أعضييييياء فريق املهام املعين ابحلاوايت البحرية على عملهم خالل السييييينوات اخلمس املاضيييييية  وتوجّهت ابلشيييييكر (2)
 لوالية فريق املهام؛

إىل اهليئة يف دورهتا السيييييييادسييييييية عشيييييييرة على توصييييييييات فريق املهام املعين ابحلاوايت البحرية التالية املرفوعة  ووافقت (3)
(2022:) 
  من هييذا البنييد من جييدول  7إنشيييييييييييييييياء جمموعيية تركيز اتبعيية للهيئيية ومعنييية ابحليياوايت البحرييية )انظر النقطيية

 األعمال(. 
 من التقرير النهييائي لفريق املهييام املعين ابحليياوايت  3، )انظر امللحق 2022حلقيية عمييل عيياملييية يف عييام  عقييد

ة توافر املوارد، ملناقشييييييييية نتائج فريق املهام املعين ابحلاوايت البحرية مع ممثلي مجيع أصيييييييييحاب البحرية( شيييييييييريط
وأوصيييييييى كذلك فريق املهام املعين ابحلاوايت البحرية جبمع  املصيييييييلحة املعنيني وأفضيييييييل طريقة للمضيييييييي قدًما.

 عناصر إضافية إلدراجها يف برانمج حلقة العمل الدولية املقرتحة.
 وينبغي  .2022رى إىل ما بعد حلقة عمل عام اهليئة بشيييييييأن التوجيه و/أو اخلطوات التالية األخ أتجيل قرارات

إىل املزيد من التحليل ملناقشييييييييات حلقة العمل من قبل جمموعة الرتكيز اجلديدة  اتالقرار  همثل هذسييييييييتند تأن 
اوايت البحرية أن يؤدي ذلك إىل اختاذ ويتوقع فريق املهام املعين ابحل التابعة للهيئة واملعنية ابحلاوايت البحرية.

 أفضل.على  و قرارات مستنرية 
  يف نطاقه احلاوايت البحرية الفارغة واملعبأة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتأمانة أن يتضييييمن أي توجيه تضييييعه

ع وعند وضيييييييييييييي على حد سييييييييييييييواء، إذ يتحرك كال النوعني على املسييييييييييييييتوى الدويل وقد يكون كالاا ملوثني.
التوجيهات، ينبغي النظر بعناية يف قدرة املنظمات الوطنية لوقاية النبااتت ومجيع اهليئات األخرى اليت قد تتأثر 

 هبذه التوجيهات.
 ( اإلبقاء على التوصيية السيادسيةR-06 ) اليت   اعتمادها بدايًة يف  احلاوايت البحريةبشيأن الصيادرة عن اهليئة

 الصحة النباتية أو كنهج هنائي.نهج مؤقت قبل وضع معيار دويل لتدابري ، وتنقيحها، وذلك إما ك2017عام 
  البقاء يف حالة ترقب للتقدم يف جمال التكنولوجيا احلديثة الذي ميكن أن حيصييييل بشييييكل سييييريع ولتوفر الفرص

قد  من أجل تطبيق الُنهج التكنولوجية املتقدمة، مبا يف ذلك طرق الكشف اجلديدة والذكاء االصطناعي، اليت
 تُتاح على املدى القريب أو املتوسط.

 على أن يضطلع مكتب اهليئة مبهمة اإلشراف على عمل جمموعة الرتكيز املعنية ابحلاوايت البحرية؛ووافقت  (4)
األطراف املتعاقدة واملنظمات الوطنية لوقاية النبااتت التابعة هلا إىل التوصييييييييييييات التالية الصيييييييييييادرة عن  ولفتت عناية (5)

 ملعين ابحلاوايت البحرية:فريق املهام ا
  قياس يف  ساعدةواملأفضل ُتشّجع األطراف املتعاقدة على مجع البياانت من أجل حتديد خماطر اآلفات بشكل

ا على  مدى اعتماد مدونة املمارسيييات بشيييأن تعبئة وحدات نقل الشيييحنات. وُتشيييّجع األطراف املتعاقدة أيضيييً
خطوب التوجيهية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت بشيييأن مسيييوح إعداد/تنفيذ مسيييوح احلاوايت البحرية وفًقا لل

احلاوايت البحرية اخلاصييييييييية ابملنظمات الوطنية لوقاية النبااتت وتقدمي نتائج املسيييييييييح إىل أمانة االتفاقية الدولية 
 لوقاية النبااتت.
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 الع األنشييييطة واخلربات وُتشييييّجع األطراف املتعاقدة على االتصييييال بنظرائها من اجلمارك الوطنية هبدف اسييييتط
اجلارية املتاحة على املسيييييييييييتوى الوطين ميث ميكن اقرتاح هنج موّحد بشيييييييييييأن طرق التعاون احملتمل بني منظمة 

 اجلمارك العاملية وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت بشأن هذا املوضوع.
  اخلاصيييييية هبا لدى املنظمة البحرية الدولية يتعنّي على األطراف املتعاقدة االخنراب مع جهات االتصييييييال الوطنية

من أجل دعم إدراج نظافة احلاوايت البحرية ضيييييمن املعايري املتضيييييمنة يف برامج تفتيل املنظمة البحرية الدولية 
 لوحدات نقل الشحنات.

  احلاجة، ال بّد من التعاون والتنسييييق بني مجيع الوكاالت احلدودية من أجل جتّنب األنشيييطة املزدوجة والزائدة عن
يتعنّي على أنشييييييييييطة إدارة احلدود أن تكون مسييييييييييتندة إىل  مبا يف ذلك عمليات التفتيل ونظم االمتثال واإلنفاذ.

 ويتماشى ذلك مع اتفاق تيسري التجارة اخلاص مبنظمة التجارة العاملية. املخاطر وموجهة ابلبياانت.
 رائها يف اجلمارك الوطنية من أجل حتديد ُتشيييييييييّجع األطراف املتعاقدة على إجراء دراسييييييييية جدوى وطنية مع نظ

طريق املضييي قدًما يف ما خيص كيفية اسييتخدام  وذج البياانت اخلاص مبنظمة اجلمارك العاملية من أجل تبادل 
 املعلومات حول حالة نظافة احلاوايت البحرية.

 أن تعبئة وحدات نقل ُتدعى األطراف املتعاقدة إىل تقدمي مدخالت خالل عملية تنقيح مدونة املمارسات بش
 الشحنات.

 أصحاب املصلحة كافة إىل التوصيات التالية الصادرة عن فريق املهام املعين ابحلاوايت البحرية: ولفتت عناية (6)
  ويتعنّي إشراك مجيع اجلهات الفاعلة  الفعال أساسًيا. التواصليتعني مواصلة االرتقاء مبستوى الوعي، وسيكون

ويتعنّي إشييييراك اجلهات  ىن فهم سييييبب النهج املطبق والغرض منه بسييييهولة.ضييييمن سييييلسييييلة املسييييؤولية كي يتسيييي
وسيتمثل التحدي األهم لربامج النشر املستقبلية يف ضمان وصول  يف املناقشات. واسعاملستوردة على نطاق 

لسلة املشورة واملواد اليت جرى إعدادها إىل عدد كبري من املنش ت الصغرية واملتوسطة احلجم يف مجيع أ اء س
 اإلمدادات املعبأة يف حاوايت، مبا يف ذلك املنش ت املسؤولة عن تعبئة احلاوايت البحرية وتفريغها.

  ميكن اسيييييييتعراض النص الكامل ملدونة املمارسيييييييات بشيييييييأن تعبئة وحدات نقل الشيييييييحنات جلعل املسيييييييؤوليات
بتعبئة وحدات نقل واإلجراءات ذات الصيييييلة أوضيييييح وأكثر توصييييييًفا على طول سيييييلسيييييلة املسيييييؤولية اخلاصييييية 

وينبغي أن أتخذ اللغة املسييييييتخدمة يف التعديالت املقرتحة يف احلسييييييبان حالة مدونة املمارسييييييات  الشييييييحنات.
وال بّد أن ينتج عن ذلك نسيييييييييخة من  املنقحة بشيييييييييأن تعبئة وحدات نقل الشيييييييييحنات: إلزامي مقابل طوعي.
 ها كوثيقة مستقلة إلدارة خماطر اآلفات.مدونة املمارسات بشأن تعبئة وحدات نقل الشحنات ميكن استخدام

ويوصييييييييييييييي فريق املهييام املعين ابحليياوايت البحرييية أبن تقييدم أمييانيية االتفيياقييية الييدولييية لوقيياييية النبييااتت تعليقيياهتييا 
 وتوصياهتا بشأن هذا التنقيح.

 ركبة أو من املتوقع أن يؤدي التخلص التدرجيي من احلاوايت ذات األرضييييييات اخلشيييييبية واسيييييتبداهلا ماوايت م
ماوايت ذات أرضييية فوالذية إىل تقليل خماطر التلوث وتسييهيل التنظيف الفعال، وينبغي مواصييلة االسييتطالع 

 على هذا الصعيد.
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  عضويتها  تؤديهاعرتفت منظمات القطاع املمثلة يف فريق املهام املعين ابحلاوايت البحرية ابلدور الذي ميكن أن
ومع اقرتاب عمل فريق املهام من هنايته،  ث احلاوايت البحرية ابآلفات.يف املسييييييياعدة على احلد من خماطر تلو 

قييامييت كييل منظميية بتحييديييد عييدد من األفكييار واالقرتاحييات، ومن املفهوم أنييه من املتوقع إجراء منيياقشيييييييييييييييات 
تلف وتناولت هذه األفكار املختلفة أدوار خم مشرتكة لتقييمها وبلورهتا بعد صدور التقرير النهائي لفريق املهام.

األطراف يف سلسلة اإلمدادات ومسؤولياهتا، ومدى إمكانية "التحقق" من نظافة احلاوايت، وأساليب التوعية 
ويشييييييييييييييجع فريق املهام املعين ابحلاوايت البحرية املنظمات املعنية على  مبخاطر التلوث ووسييييييييييييييائل احلد منها.

  مواصلة إطالع اهليئة على التطورات احلاصلة.
ء جمموعيية تركيز اتبعيية هليئيية تييدابري الصييييييييييييييحيية النبيياتييية معنييية ابحليياوايت البحرييية، واعتمييدت على إنشييييييييييييييياووافقييت  (7)

 (؛CPM 2022/CRP/09من الوثيقة  1امللحق اختصاصات اخموعة على النحو املعّدل يف هذا االجتماع )
 أبن توّجه األمانة دعوة لتعيني أعضاء جمموعة الرتكيز؛وطلبت  (8)
 ينعضو منه  وممثل اثن  يكون رئيس هذا اجلهاز  استشاري معين ابلصناعة، على أن إنشاء جهاز دعم على ووافقت (9)

 يف جمموعة الرتكيز؛
وتقدميه إىل عة اجلهاز االسيييتشييياري املعين ابلصيييناصيييياغة مشيييروع اختصييياصيييات قطاع احلاوايت البحرية إىل  دعتو  (10)

 .األمانة

 عمليات تقييش القدرات يف جمال الصحة النباتية 11-4
وضيييع إجراءات مبا يف ذلك  1202،40يف عام تقييم القدرات يف جمال الصيييحة النباتية أنشيييطة ثيقة بشيييأن انة و األم عرضيييت [102]

تقييم القدرات يف عمليات اتفاق سييييرية ملراقيب صييييياغة و ، تقييم القدرات يف جمال الصييييحة النباتية ييسيييير معتماد خاصيييية اب
تقييم القدرات يف جمال ب الفريق املعينناقشيييييات حول اء مإجر ، و نظريةدراسييييية جراء خطط إلوضيييييع ، و جمال الصيييييحة النباتية

 .للجنة التنفيذ وتنمية القدراتجمموعة فرعية اتبعة ليصبح التابع للجنة التنفيذ وتنمية القدرات الصحة النباتية 
 ى حتسيييييييني نظمالبلدان عل ةسييييييياعدهبا لعمليات تقييم القدرات يف جمال الصيييييييحة النباتية مكن يئة ابلطريقة اليت مياهل توأقر  [103]

بعمليات تقييم القدرات يف جمال  ينبغي االضييييييييطالع هرأت أنالقانونية، و أطرها يشييييييييمل ، مبا اخلاصيييييييية هبا لصييييييييحة النباتيةا
بشييييكل  (CPM 2022/CRP/02) قاعة مؤمتر وثيقة ةاملتعاقد فاألطرا عدد منوقّدم يف بلدان إضييييافية. الصييييحة النباتية 

، من أجل وتنفيذهاأداة تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية  ات املقرتحة علىقرتاحات بشأن التغيري مصحوبة ابمشرتك 
تقييم القدرات يف جمال الصييحة من االسييتفادة من  األطراف املتعاقدةدعم قدر أكرب من املرونة والوصييول ومتكني املزيد من 

 .النباتية
طراف تسييييييييييمح جلميع األأن مسييييييييييتقلة وحمايدة و  القادمةالنظرية أن تكون الدراسيييييييييية  احلرص علىابحلاجة إىل يئة اهل تأقر و  [104]

 .إسهاماتبتقدمي املتعاقدة 
بعد فقط تبدأ  أنتقييم القدرات يف جمال الصيييييحة النباتية ينبغي الدورة التدريبية مليسيييييري طراف املتعاقدة أن بعض األ ورأى [105]

 نتائج الدراسة. مراعاةن من ، حىت تتمكّ النظريةالدراسة إهاز 
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 وإّن اهليئة: [106]
ري تقييم القدرات يف جمال الصيييحة النباتية ابإلجراءات اخلاصييية  اعلمً  تأحاط (1)  اافقت عليهاليت و مبنح شيييهادة مليسيييِّ

 ؛جلنة التنفيذ وتنمية القدرات
ري دورة تدريبية  إعدادمن أجل ن العمل سييييييييييبدأ أبوأحاطت علمًا  (2) تقييم القدرات يف جمال الصيييييييييحة النباتية مليسيييييييييِّ

 (؛2017-052)
يف عملية بصييييييفة مراقب مثلي املنظمات الدولية واجلهات املا ة املشيييييياركة اخلاص مبابتفاق السييييييرية  امً عل تأحاطو  (3)

 املتعلقة بتقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية؛االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 
ديد على حتللمسييييياعدة تقييم القدرات يف جمال الصيييييحة النباتية عن  نظريةنه سييييييتم إجراء دراسييييية أب وأحاطت علمًا (4)

، واملنصييية، والعملية، وإمكانية عمليات تقييم القدرات يف جمال الصيييحة النباتية )الوحداتتحسيييني الكفيلة بسيييبل ال
  (؛املبّسطةالوصول، والنسخة 

ة قد   تنفيذ بعض األنشطة احملددة يف اسرتاتيجية تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية للفرت  هنأب وأحاطت علمًا (5)
وأبنه سييييييييجري حتديث هذه االسيييييييرتاتيجية بعد اسيييييييتكمال نتائج الدراسييييييية النظرية لتحسيييييييني تقييم  2020-2030

 ؛القدرات يف جمال الصحة النباتية
ة بتقييم القيدرات يف جمال معنيي ةفرعييجمموعة تنظر يف إنشيييييييييييييياء تنفييذ وتنميية القيدرات جلنية الن أب وأحاطت علمًيا (6)

 التابع للجنة التنفيذ وتنمية القدرات؛ الفريق احلايل  حملّ  لّ حت، تنفيذ وتنمية القدراتالصحة النباتية اتبعة للجنة ال
تكون إدارة تقييم القدرات يف جمال الصييييحة النباتية جزًءا ال يتجزأ من أنشييييطة األمانة، وأنه ينبغي على أن  تواتفق (7)

 ت يف جمال الصحة النباتية وحتسينها.مج العادي إلدارة عمليات تقييم القدراانالنظر يف ختصيص أموال من الرب 

 نفام االستعراض ودعش التنفيذ 11-5
لة املتاحة لتحويل نظام االسيييتعراض ودعم التنفيذ تثيقة ألمانة و عرضيييت ا [107] فرادى متوله نظام من قدم موجزًا للخيارات املفضيييّ

ملقرتحة تغيري اسييييييييم النظام إىل التغيريات اتضييييييييمنت و  41من خالل عدة مشيييييييياريع إىل نظام أكثر اسييييييييتدامة.ة ا اجلهات امل
 .له يالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت"، وتضييق نطاقه وختصيص متويل أساساتبع ل"مرصد 

املعايري االتفاقية و رصييييييييييييييد تنفيذ شييييييييييييييّكل أن ي املقدمة، اقرتح حاتاقرت وبينما أعرب بعض األطراف املتعاقدة عن أتييده لال [108]
 5-3كل بداًل من  ا من كل خطة عمل اثنية مدهتا ثالث سييييييينوات، جزءً يئة يات اهلالدولية لتدابري الصيييييييحة النباتية وتوصييييييي

 سنوات.
كاليف وظيفة بدوام ها تيف اقرتاح ختصيييييص متويل سيييينوي أسيييياسييييي للمرصييييد )لتغطية التكاليف الثابتة، مبا فيونظرت اهليئة  [109]

ولكن اهليئة مج العادي. ان( من أموال الرب لسيينةدوالر أمريكي يف ا 185 000اليت تبلغ كامل، واملواد االسييتهالكية واللوازم، 
دون من لمرصيييد الالزم لمويل توفري التضيييمان ضيييرورة ب تأقر ابلتايل لنقص احلايل يف متويل بعض أنشيييطة األمانة، و أقرت اب
 أنشطة األمانة األخرى.تقويض 
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 .قرارًا بشأنه يئة،األمانة، وليس اهل تتخذ أمرًا يعدّ أبن اهليكل اإلداري للمرصد ت اهليئة أقر و  [110]
 وإّن اهليئة: [111]

 إىل طلبتعلى تغيري اسم "نظام االستعراض ودعم التنفيذ" إىل "مرصد االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت"، و وافقت (1)
 جلنة التنفيذ وتنمية القدرات إعادة تسمية اخموعة الفرعية التابعة للجنة التنفيذ وتنمية القدرات وفًقا لذلك؛

نطاق مرصييييييييد االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت عرب إطالق "وظيفة الدعم" اليت تعين أن هذا  تضييييييييييق على واتفقت (2)
 ؛النظام سيقتصر على تقدمي توصيات بشأن سبل معاجلة قضااي التنفيذ احملددة

 دوالر أمريكي سيييييييييييييينوايً  185 000 مبلغ يف ختصيييييييييييييييصابلنظر ، بدعم من األمانة، أن تقوم إىل جلنة املالية تطلبو  (3)
من الربانمج العادي كتمويل أسيييييييييييياسييييييييييييي لتغطية التكاليف الثابتة ملرصييييييييييييد االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت مانة لأل
تعدد امل من مصيييادر أخرى مثل حسييياب األمانةسييييتم تعبئته عمليات املسيييح متويل إضيييايف لتغطية الدراسيييات و  )مع

 نشطة األمانة األخرى؛إىل املساس أبهذا التمويل ؤدي ي أاّل  ةطيواملشاريع واملسااات العينية(، شر  ةاملا اجلهات 
جلنة التنفيذ وتنمية تخذ أن تنظر يف اهليكل اإلداري ملرصييييييييييد االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت و أن تاألمانة  إىل تطلبو  (4)

 ل؛التمكني تشغيل املرصد بشكل فعّ إجراءات ما يلزم من ، يا بتخصيص متويل أساسواألمانة، رهنً القدرات 
يسيييييييييييياهم مرصييييييييييييد االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف رصييييييييييييد حتقيق األهداف احملددة يف اإلطار على أن  تاتفقو  (5)

 ؛2030-2020االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية للفرتة 
 ؛( واحلياد واالسييتقاللية2) ؛( الشييفافية1على املبادو التوجيهية اخلمسيية التالية ملرصييد االتفاقية الدولية: ) وصييادقت (6)

( والتحسييني املسييتمر القائم 5) ؛( واالسييتناد إىل خطة عمل واالرتكاز على اختصيياصييات حمددة4) ؛( واجلدوى3)
 على التعقيبات.

على أن يكون ملرصد االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت خطة عمل مدهتا ثالث سنوات وخطة اتصال مدهتا  توافقو  (7)
 االقتضاء؛حسب ية القدرات ويتّم حتديثهما سنواًي تصادق عليهما جلنة التنفيذ وتنمثالث سنوات 

 من مرصد االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت؛ ام جزءً الرصد والتقييم والتعلّ يكون على أن  توافقو  (8)
تصيييميم عمليات املسيييح وإقامة آلية دورية كفؤة )يف كل  من مرصيييد االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت حتسيييني تطلبو  (9)

املعايري الدولية للصييحة النباتية وتوصيييات هيئة تدابري و تنفيذ االتفاقية مدهتا ثالث سيينوات( لرصييد خطة عمل اثنية 
 الصحة النباتية.

 األطراف املتعاقدة على املسااة يف متويل مرصد االتفاقية الدولية. عتوشجّ  (10)

 املشاري  اليت تتو  أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت إدارهتا 11-6
كل يتماشيييى  واليت ، 2021يف عام تولت إدارهتا وحدة التنفيذ والتيسيييري املشييياريع الثمانية اليت بشيييأن  وثيقةاألمانة  عرضيييت [112]

 42مع األهداف االسرتاتيجية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.واحد منها 
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 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 97 من 36 الصفحة

البوابة الدولية للصيييييييييييحة  ىعلاألمانة يف وضيييييييييييع جدول الذي قامت به لعمل لعن تقديره طراف املتعاقدة وأعرب بعض األ [113]
 (.2021)الدورة اخلامسة عشرة للهيئة  طُرح خاللالقرتاح  التنفيذ وتنمية القدرات، استجابةً اضيع مو عرض يالنباتية 

 وإّن اهليئة: [114]
وحدة  وىلتتابلشييييييفافية واالمتثال إلجراءات جلنة التنفيذ وتنمية القدرات ابلنسييييييبة إىل املشيييييياريع اليت  علمًا حاطتأ (1)

 ؛دارهتاإذ والتيسري التنفي
عنييدمييا تتوىل وحييدة والكفيياءة النييامجيية عن ذلييك،  ،أبوجييه التيي زر مع جلنيية التنفيييذ وتنمييية القييدرات علميًيا أحيياطييتو  (2)

جلنة التنفيذ إجراءات عاملية ابتباع من أجل حتقيق خمرجات  التنفيذ والتيسييييييري إدارة مشيييييياريع التنفيذ وتنمية القدرات
 ؛وتنمية القدرات

ابجلهود الرامية إىل خلق أوجه آتزر بني قائمة املواضيييع اخلاصيية ابلتنفيذ وتنمية القدرات، وكل ذلك  علمًا حاطتأو  (3)
التنفيذ وتنمية القدرات، وخمرجات مشيييييييييياريع التنفيذ وتنمية القدرات اليت تشييييييييييرتك فيها وحدة جلنة حتت إشييييييييييراف 
 ؛التنفيذ والتيسري

تنفيذ وتنمية القدرات مدرجة يف خطة العمل السييييييييييينوية لوحدة أبن النتائج املتوخاة من مشييييييييييياريع العلمًا  حاطتوأ (4)
 ؛التيسري والتنفيذ

  43أبن أمساء املوظفني املشاركني يف تنفيذ املشاريع ترد يف قائمة موظفي وحدة التيسري والتنفيذ. ت علمًاأحاطو  (5)

 التقرير املايل وامليزانية -12

 2021نبااتت لعام التقرير املايل ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية ال 12-1
من ميزانية الربانمج العادي  2021يتضييييمن تفصييييياًل للموارد اليت كانت متاحة يف عام  األمانة تقريرها املايل، الذيعرضييييت  [115]

 حساب أمانةأوضحت األمانة أن املسااات يف و  44للمنظمة ومن مصادر خارجة عن امليزانية واملوارد العينية )غري املالية(.
ا إىل يف املائة  15بنسييييييييييبة دىن كانت أ  ةاملا اجلهات تعدد ة لوقاية النبااتت املاالتفاقية الدولي هذا ولكن  2020عام قياسييييييييييً

عقد الدورة اخلامسييية االفرتاضيييي لسيييلوب جلائحة( واألتفشيييي اابخنفاض اإلنفاق على السيييفر )نتيجة   تعويضيييه االخنفاض 
ولكن  ؛الربانمج العادياألمانة من متويل مستوى نظمة زايدة ملا، قرر جملس 2019. ويف ديسمرب/كانون األول عشرة للهيئة

ات مسااتوفري طراف املتعاقدة على االستمرار يف عت األ، شجّ متواصل بشكلبرانمج عمل األمانة يف ظّل توسع األمانة، 
 .2021يف عام قدموا مسااات لذين إىل ا توجهت ابلشكرو 

مانة املتعدد اجلهات األحسييياب دوالر أمريكي يف  160 000 قدره سيييتسييياهم مببلغ بتأكيد مجهورية كوراي أهنااهليئة  تبورحّ  [116]
 بعد التشاور مع األمانة.هذا املبلغ ذي ينبغي أن يستخدم فيه ال ال، وستحدد اخاملا ة

ا  تبرحّ و  [117] هات املا ة حسيياب األمانة املتعدد اجلدوالر كندي إىل  190 000 مبلًغا قدره بتأكيد كندا أهنا سييتقدماهليئة أيضييً
احلاوايت البحرية يف عام بشيييييأن عمل حلقة الدوالر كندي لدعم  100 000 مبلغ :على النحو التايل ثالثة مشييييياريعلغرض 

                                                           
 /https://www.ippc.int/ar/publications/85686 :ذقائمة موظفي وحدة التيسري والتنفي  43
 . 40/2202CPM الوثيقة  44

https://www.ippc.int/ar/publications/85686/


CPM-16 Report 

 97من  37الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

حول إدارة احلدود القائمة على نظام االسيييييييييييييتعراض ودعم التنفيذ دراسيييييييييييييات لغرض دوالر كندي  40 000 مبلغ، و 2022
التمويل االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت عن عمل حلقة  لغرضدوالر كندي  50 000 مبلغاملخاطر والتجارة اإللكرتونية، و 

 .إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية املستدام حللّ 
 :اهليئة وإنّ  [118]

 ؛2021 ابلتقرير املايل ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت لعام أخذت علمًا (1)
الييدولييية لوقيياييية النبييااتت املتعييدد اجلهييات املييا يية االتفيياقييية سييييييييييييييياب أمييانيية حل 2021التقرير املييايل لعييام  واعتمييدت (2)

 ؛CPM 2022/40األمانة اخلاص لالتفاقية الدولية( بصيغته املعروضة يف الوثيقة  )حساب
الدولية لوقاية النبااتت املتعدد اجلهات املا ة االتفاقية األطراف املتعاقدة على املسييااة يف حسيياب أمانة  وشييجّعت (3)

ل أن تكون املسيييييييااة بشيييييييكل  )حسييييييياب األمانة اخلاص لالتفاقية الدولية( ويف مشييييييياريع االتفاقية الدولية، ويفضيييييييّ
 مستمر؛

ابلشيييييكر إىل األطراف املتعاقدة اليت سييييياات يف برانمج عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف هت وتوجّ  (4)
 .2021عام 

 2022وميزانيت ا لعام  خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية 12-2
ي والذ، العادي من الربانمجتمويل املنظمة لللك زايدة يتضيييييييمن ذو  2202.45وميزانيتها لعام ها األمانة خطة عملعرضيييييييت  [119]

ص لبلغ امل ، واخنفاض2023-2022لفرتة السييينتني يسيييتمر سييي أوضيييحت األمانة أن و اجلائحة. تفشيييي لسيييفر بسيييبب املخصيييّ
تتضيييييييمنان كل و  2030-2020 للفرتة إلطار االسيييييييرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتتان ابرتبطخطة العمل وامليزانية ت

 .كافةً   أجزاء األمانة وأنواع التمويل
يف تها مسيييييياالمنظمة لزايدة ل اهلذا االجتماع، عن تقديره ا، يف اسييييييتنتاجاهتيئةعرب اهلتأن طراف املتعاقدة بعض األاقرتح و  [120]

 دائم.بشكل احلفاظ على هذا املستوى املتزايد من املسااة أن تناشدها العادي و  هابرانجم من 2022-2021الفرتة 
 وإّن اهليئة: [121]

 ؛ 2022وميزانيتها لعام خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  على صادقت (1)
املنظمة انشيييييييييدت بااتت و أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النمتويل  يفمسيييييييييااتها زايدة لمنظمة لل اعن تقديره تأعربو  (2)

 ا.جعل مستوى التمويل هذا دائمً 
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 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 97 من 38 الصفحة

 معلومات حمّدثة عن األنشطة اخلاصة   فات الناشئة -13
اآلفات ص ما خي يف 2021يف عام  املضييييييييطلع هباأنشييييييييطة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ثيقة بشييييييييأن األمانة و عرضييييييييت  [122]

يشكالن مصدر قلق ابلغ ابلنسبة إىل جمتمع االتفاقية جلة آفتني معاعلى للمساعدة املنفذة األنشطة  ومشل ذلك 46الناشئة.
 .((TR4 4مرض ذبول املوز الفطري من الساللة االستوائية و : دودة احلشد اخلريفية ، وااالدولية

 ذبول املوزبمعين  نشيييييييياء فريقإباألمانة شييييييييادت بقيام هاتني اآلفتني الناشييييييييئتني وأالذي أجري بشييييييييأن العمل يئة اهل تقرّ وأ [123]
آفات شة أن أشيييييارت إىل األطراف املتعاقدة اتبع للجنة التنفيذ وتنمية القدرات. ولكن  4الفطري من السييييياللة االسيييييتوائية 
بكترياي  طراف املتعاقدةا األهب قدمتتآفات انشييييييئة. ومشلت االقرتاحات اليت عتبارها ا ابأخرى قد تسييييييتحق االهتمام أيضييييييً 

" Spodoptera exempta"ُدودة احلشيييد األفريقية و  "Candidatus Liberibacter asiaticus"إخضيييرار احلمضييييات 
 اخموعةهذه التعليقات إىل طراف املتعاقدة العامل املسييييييييييييييبب ملرض البطاطس األرجواين. واقرتحت األمانة أن تقدم األو 

حينذاك جلنة املالية يئة و اهل ، وميكن ملكتبا، مبجرد إنشيييائهةاجلديدالتوجيهية لنظام اإلنذار بتفشيييي اآلفات واالسيييتجابة هلا 
 النظر يف االقرتاحات الواردة عند التخطيط للعمل بشأن آفات انشئة حمددة.

 وإّن اهليئة: [124]
 ؛ابألنشطة احلالية اليت تضطلع هبا أمانة االتفاقية الدولية خبصوص اآلفات الناشئة أخذت علمًا (1)
التوجيهية لنظام اإلنذار بتفشييييييييييييي اخموعة زويد إىل تت األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباات تدعو  (2)

اآلفات  حولابقرتاحات جدول األعمال(  من 1-8-8: انظر البند ا)مبجرد إنشييييييييييييييائهاآلفات واالسييييييييييييييتجابة هلا 
 ية النبااتت بشأن اآلفات الناشئة؛األخرى اليت سيتم النظر يف إدراجها يف أنشطة أمانة االتفاقية الدولية لوقا

للوقاية  ، اليت وضييييعت حتت رعاية أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت،على تعزيز اسييييتخدام املواد العاملية وافقتو  (3)
 والتأهب هلما واالستجابة هلما؛ 4مرض ذبول املوز الفطري من الساللة االستوائية دودة احلشد اخلريفية و من 

واإلقليمية لوقاية النبااتت وأصيييييييحاب املصيييييييلحة على  األطراف املتعاقدة واملنظمات القطريةعلى تشيييييييجيع  توافقو  (4)
 .املشاركة بنشاب يف الندوات اإللكرتونية وحلقات العمل واألنشطة ذات الصلة ابآلفات الناشئة

 معلومات حمّدثة عن أنشطة إصدار الش ادات اإللكرتونية للصحة النباتية -14
 هذا البند. من جدول األعمال يف إطار 5-8-8 يف البند ت اهليئة أيًضانظر  [125]
كما  47مبعلومات حمّدثة شييفهية. مرفوقةوعرضييت األمانة وثيقة عن أنشييطة إصييدار الشييهادات اإللكرتونية للصييحة النباتية،  [126]

عرضيييت األمانة خريطة للبلدان املسيييجلة يف حّل إصيييدار الشيييهادات اإللكرتونية للصيييحة النباتية، وتلك اليت كانت ختتربه، 
إصيييييييدار  أبن االهتمام ملّ يئة علًما األمانة اهلحاطت ت اإللكرتونية للصيييييييحة النباتية. وأوتلك اليت كانت تتبادل الشيييييييهادا

الشيييهادات اإللكرتونية للصيييحة النباتية يبلغ عدد إذ ، تزايديف ال انواسيييتخدامه آخذالشيييهادات اإللكرتونية للصيييحة النباتية 
إبصدار  املتعلقة يةنو رت لكشخص يشاركون يف الندوات اإلألف هادة وشة حوايل مليوين شما يزيد عن اآلن اليت جيري تبادهلا 
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إصيييييييييييدار الشيييييييييييهادات  تقدم يف ترمجة حلّ  رز حالًيااألمانة. وحينظمة من قبل املالشيييييييييييهادات اإللكرتونية للصيييييييييييحة النباتية 
دار الشهادات إلصقريب نسخة عربية من النظام الوطين العام عّما تاح ست، و املنظمةإىل لغات اإللكرتونية للصحة النباتية 
 اإللكرتونية للصحة النباتية.

بعة للهيئة واملعنية ابلتمويل املسيييييتدام حلّل إصيييييدار الشيييييهادات اإللكرتونية للصيييييحة النباتية اوابلنسيييييبة إىل جمموعة الرتكيز الت [127]
على يئة اهل مكتباختيار  وقعخرباء، رتشيييييييييييح دعوة لعقب التابع لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، أوضييييييييييحت األمانة أنه 

الشييرق األدىن إقليم أفريقيا و إقليم : ، وهيشانية أعضيياء، رغم عدم تلقي أي ترشيييحات من ثالثة من أقاليم املنظمة السييبعة
 .2022 نيسان/أبريل 27األول يف  هااجتماعهذه اخموعة عقد البحر الكارييب. وستأمريكا الالتينية و إقليم و 

قدة جتربتهم يف ما يتعلق مّل إصييييدار الشييييهادات اإللكرتونية للصييييحة النباتية، وقدموا وشييييارك عدد قليل من األطراف املتعا [128]
من تزوير شييهادات الصييحة النباتية، وتوفري الوقت، وتيسييري إدارة البياانت  يف احلدّ هذا احلّل ية مسييااة تعليقات بشييأن كيف

ت أبن بعض البلدان ميكن . ولكن اهليئة أقرّ 19-دومن مث اختاذ القرارات، ومدى فائدته الكبرية خالل تفشيييي جائحة كوفي
أن تواجه صعوابت جراء عدم كفاية اهلياكل األساسية )مثل ضعف قدرة االتصال عرب اإلنرتنت أو االفتقار إىل احلواسيب 

 عند النقاب احلدودية(.
 وإّن اهليئة: [129]

 ؛2021إصدار الشهادات اإللكرتونية لعام  بنتائج برانمج عمل حلّ  أحاطت علمًا (1)
مجيع األطراف املتعاقدة، اليت تعتزم التسجيل يف حّل إصدار الشهادات اإللكرتونية واالنضمام إليه، على  تعشجّ و  (2)

 القيام بذلك؛
حالًيا الدعم حلّل إصييييييييييييييدار الشييييييييييييييهادات التابع لالتفاقية الدولية لوقاية قدم مجيع األطراف املتعاقدة، اليت ت توحثّ  (3)

 ك من خالل حساب األمانة املتعدد اجلهات املا ة؛النبااتت، على مواصلة القيام بذل
مجيع األطراف املتعاقدة على دعم اجلهود اليت تبذهلا جمموعة الرتكيز املعنية ابلتمويل املستدام حلّل إصدار  تعشجّ و  (4)

 ؛ الشهادات اإللكرتونية
ابلتمويل املسييييييييييييتدام حلّل إصييييييييييييدار ابملعلومات احملّدثة بشييييييييييييأن جمموعة الرتكيز التابعة للهيئة واملعنية  وأحاطت علمًا (5)

 الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية التابع لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.

 النتائج املوروثة عن السنة الدولية للصحة النباتية -15

 معلومات حمّدثة عن املؤمتر الدويل األول للصحة النباتية 15-1
وأّكدت هذه الوثيقة أنه عقب  48ن املؤمتر الدويل األول للصييييحة النباتية.عرضييييت األمانة وثيقة تتضييييمن معلومات حمّدثة ع [130]

وانسييييييييييييحاب فنلندا كبلد مضيييييييييييييف، تقرر تغيري موعد انعقاد املؤمتر الذي  19-إرجاء موعد املؤمتر بسييييييييييييبب جائحة كوفيد
، وسييتشييارك املنظمة 2022سييبتمرب/ أيلول  23 إىل 21سيييجري يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشييمالية من 

( املتمثل يف تكليف اخلس االسيييتشييياري الفين 2021وقد تعّذر تنفيذ قرار اهليئة يف دورهتا اخلامسييية عشيييرة ) يف اسيييتضيييافته.
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، وذلك نتيجة التأخري يف اعتماد املؤمتر نفسييييه ونتيجة 2022مبهمة اإلشييييراف على عملية التحضييييري للمؤمتر الدويل يف عام 
كما أجربت الظروف الراهنة فصييييييل احلدثني أي املؤمتر  لس االسييييييتشيييييياري الفين لسيييييينة واحدة بعد املؤمتر.إرجاء إنشيييييياء اخ

)مايو/أاير  2022الدويل للصييييييحة النباتية عن اليوم الدويل للصييييييحة النباتية، اللذين سيييييييعقدان يف موعدين خمتلفني يف عام 
 وسبتمرب/أيلول(.

اف على املؤمتر الدويل للصيييحة النباتية ضيييمن اختصييياصيييات اخلس االسيييتشييياري وانقشيييت اهليئة إمكانية إبقاء مهمة اإلشييير  [131]
 ، ووافقت على عقد احلدثني على  و منفصل لتعظيم املشاركة والتوعية.2023الفين عند إنشائه يف عام 

 أيلول. وتطّلعت اململكة املتحدة إىل الرتحيب ابلزمالء يف اهليئة يف لندن مبناسبة انعقاد املؤمتر يف سبتمرب/ [132]
 وإّن اهليئة: [133]

 هبذه الوثيقة بشأن املؤمتر الدويل األول للصحة النباتية؛ أحاطت علمًا (1)
إىل اململكة املتحدة على اسييييييتضييييييافتها للمؤمتر الدويل األول للصييييييحة النباتية، وفنلندا وآيرلندا،  وتوجّهت ابلشييييييكر (2)

 دث؛ومجهورية كوراي واالحتاد األورويب على توفري الدعم املايل هلذا احل
؛ انظر 2023على أن يضطلع اخلس االستشاري الفين للمؤمتر الدويل للصحة النباتية )بعد إنشائه يف عام  واتفقت (3)

من جدول األعمال( مبهمة اإلشييييييييييييراف على هذا املؤمتر يف املسييييييييييييتقبل، وأن يبقى انعقاد املؤمتر الدويل  2-15البند 
  واليوم الدويل للصحة النباتية منفصلني؛

لى أن تواصيييييييل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت واململكة املتحدة التخطيط للمؤمتر الدويل للصيييييييحة ع واتفقت (4)
من خالل جلنة خمصصة معنية ابلتنظيم، ما من شأنه ضمان املشاركة  2022النباتية املزمع عقده يف سبتمرب/ أيلول 

 ؛لوقاية النبااتت االتفاقية الدولية أسرةالواسعة وإدماج 
 األطراف املتعاقدة يف االتفاقية الدولية على دعم املؤمتر الدويل للصحة النباتية. وشجّعت (5)

 معلومات حمّدثة عن اليوم الدويل للصحة النباتية 15-2
وأبلغت األمانة اهليئة  49عرضييت األمانة وثيقة عن اليوم الدويل للصييحة النباتية، فضيياًل عن معلومات حمّدثة بشييكل شييفهّي. [134]

ا  12، قرارًا إبعالن يوم 2022مييارس/آذار  29ييية العيياميية لألمم املتحييدة قييد اعتمييدت، يف أبّن اجلمع ا دوليييً مييايو/أاير يومييً
اليوم الدويل للصيييييييحة النباتية بصيييييييورة افرتاضيييييييية وقد أُرفقت الوثيقة مبذكرة إحياء للصيييييييحة النباتية. وسييييييييجري للمرة األوىل 

ا إىل اقرتاح اللجنة التوجيهية الدولية للسييييييينة الدولية للصيييييييحة النباتية وتشيييييييري هذه الوثيقة أيضيييييييً مفاهيمية عن هذا احلدث. 
 املتمثل يف حتويل اخلس االستشاري الفين السابق للسنة الدولية إىل جملس استشاري فين لليوم الدويل للصحة النباتية.

يف األمم املتحدة، مث توّجهت ابلشييكر  وتوّجهت اهليئة ابلشييكر إىل زامبيا على طرح اقرتاح إعالن يوم دويل للصييحة النباتية [135]
 د هذه املبادرة.إىل كل من أيّ 

وسيييييييييييييّلمت اهليئة أباية مواءمة طرق االحتفال ابليوم الدويل للصيييييييييييييحة النباتية إىل حّد ما بني األطراف املتعاقدة واألقاليم،  [136]
 اليوم.هبذا  على أكمل وجهوذلك مثاًل من خالل وضع موضوع مشرتك، حىت يتسىن هلا االحتفال 
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 وإّن اهليئة: [137]
 ابملعلومات احملّدثة عن اليوم الدويل للصحة النباتية؛ أحاطت علمًا (1)
 اليدويل للصييييييييييييييحية النبياتيية مليدة سيييييييييييييينية واحيدة لليومعلى إرجياء إنشييييييييييييييياء اخلس االسييييييييييييييتشييييييييييييييياري الفين ووافقيت  (2)

 (.2023انعقاد الدورة السابعة عشرة للهيئة يف عام  إىل حني)

 التعاون اخلارجي -16

 ات حمّدثة عن التعاون الدويلمعلوم 16-1
عرضت األمانة تقريرًا يسّلط الضوء على األنشطة املشرتكة الرئيسية اليت   االضطالع هبا مع املنظمات الدولية ومنظمات  [138]

 1202.50لوقاية النبااتت يف عام  ةالبحوث واألوساب األكادميية واملنظمات اإلقليمي
  وإّن اهليئة: [139]

 .2021نشطة التعاون الدويل لعام ابلتقرير عن أت علمًا حاطأ (1)

 تقارير خطية من املنفمات الدولية 16-2
 51 رفعت املنظمات الدولية التالية تقارير خطية: [140]

 اتفاقية األسلحة البيولوجية؛ -
 املركز الدويل للزراعة والعلوم البيولوجية؛ -
 جلنة االتصال املشرتكة بني أورواب وأفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادو؛ -
 اهليئة األوروبية لسالمة األغذية؛ -
 اخموعة الدولية للبحوث املعنية ابحلجر احلرجي؛ -
 ؛اخلس الدويل للزيتون -
 املركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية للتقنيات النووية يف األغذية والزراعة؛ -
 ابملواد املستنفدة لطبقة األوزون؛أمانة األوزون لربوتوكول مونرتايل املتعلق  -
 جمموعة أماث تدابري الصحة النباتية؛ -
  مرفق وضع املعايري وتنمية التجارة؛ -
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 اخموعة املعنية ابألمن الربيدي لدى االحتاد الربيدي العاملي؛ -
 التجارة العاملية.منظمة  -

 وإّن اهليئة: [141]
 على مساااهتا يف جمال الصحة النباتية. وشكرهتالية ابلتقارير اخلطية اليت قدمتها املنظمات الدو  علمًا أحاطت (1)

 أنشطة شبكة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت -17

 تقرير عن التعاون الفين بني املنفمات اإلقليمية لوقاية النبااتت 17-1
لتقنية( تقرير االجتماع الذي عرض رئيس املشاورة التقنية الثالثة والثالثني بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت )املشاورة ا [142]

وفرباير/شيييييباب  2021يف أكتوبر/تشيييييرين األول ونوفمرب/تشيييييرين الثاين  تثالث جلسيييييا وامتد علىعقد بشيييييكل افرتاضيييييي 
الطلب وامللف املقدمني من اجلماعة االقتصييييييييييادية لدول  ،ومن بني املسييييييييييائل اليت   النظر فيها خالل االجتماع 2202.52

واسييييتعرضييييت املشيييياورة  .بوصييييفها العضييييو احلادي عشيييير فيها املنظمة اإلقليمية لوقاية النبااتت لالنتسيييياب إىلغرب أفريقيا 
، األغذية والزراعة التقنية هذا الطلب اسييييييييتناًدا إىل اإلجراءات املتفق عليها وتوجيهات مكتب الشييييييييؤون القانونية يف منظمة

ت اجلماعة االقتصييييادية لدول غرب أفريقيا قد اسييييتوفت ولكنها مل تتمكن من التوصييييل إىل توافق يف اآلراء حول ما إذا كان
أن اجلماعة االقتصيييييييادية لدول غرب أفريقيا  اعتربتغالبية املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت  إالّ أنّ  املطلوبة. املعايريمجيع 

ابالعرتاف ابجلماعة االقتصادية  قد استوفت املعايري الدنيا، وابلتايل أوصت املشاورة التقنية اهليئة يف دورهتا السادسة عشرة
 لدول غرب أفريقيا كمنظمة إقليمية لوقاية النبااتت.

ويف وقت سيييييييابق خالل الدورة، وحتضيييييييريًا ملناقشييييييية هذا البند من جدول األعمال، اقرتح رئيس اهليئة أن تشيييييييارك األطراف  [143]
وجرى ذلك خارج  لدول غرب أفريقيا. املتعاقدة يف اجتماع جمموعة أصييييييييدقاء الرئيس ملناقشيييييييية طلب اجلماعة االقتصييييييييادية

ولذلك، وافقت  املطولة. اإطار الدورة، غري أّن األطراف املتعاقدة مل تتمّكن من التوصيييييل إىل توافق يف اآلراء رغم مناقشييييياهت
 يف وقت الحق من هذه الدورة.  دًداهذه املسألة جم مثاهليئة على 

جلماعة االقتصيييييييييييييادية لدول غرب أفريقيا قررت، عقب سيييييييييييييلسيييييييييييييلة من ن اأبرئيس اهليئة  فادويف وقت الحق من الدورة، أ [144]
املشيياورات اليت أجرهتا مع العديد من أصييحاب املصييلحة والشييركاء يف الفرتة الفاصييلة، أتجيل املناقشييات بشييأن طلبها حىت 

وأعرب  اعية.جراء مزيد من احلوارات الداخلية ووضيييع خطة مجإلالوقت  إفسييياًحا يف (2023) الدورة السيييابعة عشيييرة للهيئة
 أن تواصيييييلع إىل أمني االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، ابسيييييم أوسييييياب االتفاقية الدولية، عن شيييييكره لألطراف املعنية وتطلّ 

 األمانة مشاركتها الفاعلة مع الزمالء يف أفريقيا بشأن هذه املسألة.
أفريقيا من أجل وضييييييييييع إطار زمين مؤقت حيدد  وأحاطت اهليئة علًما ابقرتاح تقدمت به اجلماعة االقتصييييييييييادية لدول غرب [145]

غري أّن اهليئة أقّرت أبن حتديد إطار زمين، على أاّيته، ال ميكن حتديده  موعد الشروع يف فرتة املشاورة هذه واالنتهاء منها.
 خالل الدورة السادسة عشرة احلالية للهيئة ألن ذلك يتوقف على األطراف املعنية.
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 وإّن اهليئة: [146]
 بتقرير االجتماع الثالث والثالثني للمشاورة التقنية؛ اأحاطت علمً  (1)
على إرجاء املناقشيييييية حول توصييييييية املشيييييياورة التقنية بشييييييأن جعل اجلماعة االقتصييييييادية لدول غرب أفريقيا  ووافقت (2)

 املنظمة اإلقليمية احلادية عشرة لوقاية النبااتت.

 2021لدولية لوقاية النبااتت لعام معلومات حمّدثة عن حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية ا 17-2
وقد عقدت حلقات  1202.53عرضييييييييييييييت األمانة وثيقة عن حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت لعام  [147]

بصيييييييورة افرتاضيييييييية، ولكّنها اسيييييييتقطبت عدًدا كبريًا من  2021العمل يف الفرتة املمتدة بني أغسيييييييطس/آب وسيييييييبتمرب/أيلول 
لت التحدايت اليت طُرحت خالل حلقات العمل عدم كفاية الدعم املايل لتوفري خدمات الرتمجة الفورية ومش املشيييييييييييييياركني.

للعروض يف بعض األقاليم، واخنفاض مسييييييييتوايت التعليقات الواردة خالل فرتة املشيييييييياورات، واحلاجة إىل مزيد من التدريب 
 لكرتوين.إلعلى استخدام نظام التعليقات ا

 وإّن اهليئة: [148]
 .2021ابملعلومات احملّدثة عن حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت لعام  علمًا أحاطت (1)

 األعضاء ومن ميكن أن حيّل حمّل ش يف مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية، ويف جلنة املعايري، -18
 وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات التابعتني لل يئة

  54خذ علًما ابلتغيري الذي طرأ على عضوية مكتب اهليئة.دعت األمانة اهليئة إىل األ  [149]
 وإّن اهليئة: [150]

 Marica GATT)اململكة املتحدة( قد حّل حمل السيييييييييييييييدة  Samuel BISHOPأبّن السيييييييييييييييد  أحاطت علمًا (1)
 (؛CPM 2022/INF/06يف الوثيقة  1)مالطة( كممثل ألورواب يف مكتب اهليئة )اجلدول 

كعضييييييييييييييو بديل حمتمل اثن  ألورواب يف مكتب اهليئة   Mariangela CIAMPITTIتسييييييييييييييمية السيييييييييييييييدة  وأّكدت (2)
 (. CPM 2022/CRP 06الوثيقة  يف 2 )اجلدول

 األعضاء ومن ميكن أن حيّل حمّل ش يف جلنة املعايري 18-2
أبمساء  دعت األمانة اهليئة إىل املصادقة على األعضاء ومن ميكن أن حيل حملهم يف جلنة املعايري، وعرضت على اهليئة قائمة [151]

  55املرشحني.
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وأقرت اهليئة بوجود بعض الشيييييوائب يف الواثئق املتعلقة هبذا البند من جدول األعمال يف ما يتعلق بوالايت األعضييييياء ومن  [152]
 .الشوائبميكن أن حيل حملهم ألورواب، وأشارت إىل أن األمانة ستصحح هذه 

 وإّن اهليئة: [153]
 يف جلنة املعايري؛ 57 واألعضاء البديلني احملتملنياحلالية يف جلنة املعايري 56ابلعضوية أحاطت علمًا (1)
األعضاء اجلدد ومن ميكن أن حيّل حمّلهم يف جلنة املعايري والرتتيب الذي ستتم على أساسه دعوة األعضاء  وأّكدت (2)

 البديلني احملتملني لكل إقليم.

 األعضاء ومن ميكن أن حيّل حمل ش يف جلنة التنفيذ وتنمية القدرات 18-3
 58مانة اهليئة إىل املصادقة على األعضاء ومن ميكن أن حيل حملهم يف جلنة التنفيذ وتنمية القدرات.دعت األ [154]
 وإّن اهليئة: [155]

عضييييييييييييييوية جلنة التنفيذ وتنمية القدرات، واألعضيييييييييييييياء املناوبني والبديلني يف جلنة التنفيذ وتنمية القدرات،  أّكدت (1)
 (.CPM 2022/08ني احملتملني لكل إقليم )املرفق ابلوثيقة والرتتيب الذي ستتم على أساسه دعوة األعضاء البديل

 ما يستجد من أعمال -19
مايو/ أاير  12أكدت األمانة أهنا تعمل على إعداد جمموعة من املواد للرتويج للسييييييييييييينة الدولية األوىل للصيييييييييييييحة النباتية يف  [156]

ألمانة األعضيييييياء يف أوسيييييياب االتفاقية ودعت ا وأن هذه املواد سييييييرتسييييييل إىل أوسيييييياب االتفاقية الدولية حال توافرها. 2022
محاية  يف اجللسيية االفتتاحية للسيينة الدولية اليت حتمل عنوان: "السيينة الدولية للصييحة النباتية: تهمتسييجيل مشيياركإىل الدولية 

 بتوقيت وسط أورواب الصيفي. 15:30إىل الساعة  13:30النبات، محاية احلياة" اليت ستعقد عرب اإلنرتنت من الساعة 

 وعد ومكان انعقاد الدورة القادمةم -20
أن يف ويؤمل  .2023مارس/ آذار  31إىل  27من تدابري الصيييحة النباتية من املقرر مبدئًيا عقد الدورة السيييابعة عشيييرة هليئة  [157]

 تُعقد الدورة مضور املشاركني شخصًيا، بيد أن هذا األمر سيكون مرتبطًا بتطور اجلائحة.

 اعتماد التقرير -21
 رير  اعتماد التق [158]

 اختتام الدورة -22
   اختتام الدورة. [159]
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 جدول األعمال - 1املرفا 

 
 افتتاح الدورة -1

 الكلمات الرئيسية -2

 اعتماد جدول األعمال -3

 بيان االختصاصات املقدم من االحتاد األورويب 3-1

 انتخاب املقرر -4

 أوراق التفويض بشأنتقرير مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية  -5

 صحة النباتيةتقرير رئيس هيئة تدابري ال -6

 تقرير أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت -7

 احلوكمة واالسرتاتيجية -8

 تقرير جمموعة التخطيط االسرتاتيجي  8-1

ترخيص هيئية تدابري الصييييييييييييييحية النبياتيية ملكتيب اهليئية العميل نييابة عنهيا لغياية انعقياد دورهتا السييييييييييييييابعية عشييييييييييييييرة  8-2
  2023 عام يف

 يذإطار املعايري والتنف 8-3

 يف إطار االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت تتسوية النزاعااخلاصة ب تنقيح اإلجراءات 8-4

 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وهنج صحة واحدة 8-5

 اعتماد النسخة املراجعة من اختصاصات جلنة التنفيذ وتنمية القدرات والئحتها الداخلية 8-6

االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت إىل تقدمي املواضييييييع لعام  املدرجة يف دعوةاملواضييييييع شيييييأن بتوصييييييات فريق املهام  8-7
 : املعايري والتنفيذ2021

 جمموعات الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية 8-8

 تفشي اآلفات واالستجابة هلا توصيات وتقرير جمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية بشأن نظم اإلنذار ب 8-8-1

معلومات حمّدثة عن جمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصييييييييييييييحة النباتية: تنفيذ اإلطار االسييييييييييييييرتاتيجي لالتفاقية  8-8-2
 2030-2020الدولية لوقاية النبااتت للفرتة 

 تغري املنال ومسائل الصحة النباتيةمعلومات حمّدثة عن جمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية:  8-8-3
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 معلومات حمّدثة عن جمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية: االتصاالت 8-8-4

معلومات حمّدثة عن جمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصيييييييييحة النباتية بشيييييييييأن التمويل املسيييييييييتدام للحّل اخلاص  8-8-5
 لالتفاقية الدولية للصحة النباتية إبصدار الشهادات اإللكرتونية

 اقرتاح إنشاء جمموعة تركيز اتبعة هليئة تدابري الصحة النباتية ومعنية ابحلاوايت البحرية ومشروع اختصاصاهتا 8-8-6

 وض  املعايري  -9

 (امسبقً  مسّجلتقرير من جلنة املعايري ) 9-1

 اعتماد املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية  9-2

 وصيات جلنة املعايري إىل هيئة تدابري الصحة النباتية:ت 9-3

 اعتماد قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 

 التعديالت على عملية وضع املعايري لتيسري عملية وضع معاجلات الصحة النباتية 

 ق الصيييحة النباتية" واقرتاح إلنشييياء مناقشييية حول موضيييوع "املعونة الغذائية وغريها من املعوانت اإلنسيييانية يف سييييا
 جمموعة تركيز اتبعة هليئة تدابري الصحة النباتية

 توصيات هيئة تدابري الصحة النباتية -10

اعتماد توصييييييييييية هيئة تدابري الصييييييييييحة النباتية بشييييييييييأن "احلد من حاالت اإلصييييييييييابة ابآلفات امللوثة املرتبطة ابملواد  10-1
 ("002-2019النباتية وتيسري التجارة )املوارد جل محاية اخلاضعة للوائح وغري اخلاضعة هلا من أ

 إدراج أي مواضيع أخرى قدمتها األطراف املتعاقدة يف برانمج عمل هيئة تدابري الصحة النباتية )إضافة عملية( 10-2

 التنفيذ وتنمية القدرات -11

 تقرير جلنة التنفيذ وتنمية القدرات )مسّجل مسبًقا( 11-1

 علقة برفع التقارير الوطنيةااللتزامات املت 11-2

 فريق املهام املعين ابحلاوايت البحرية 11-3

 لقدرات يف جمال الصحة النباتيةاعمليات تقييم  11-4

 نظام االستعراض ودعم التنفيذ  11-5

 املشاريع اليت تتوىل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت إدارهتا 11-6

 التقرير املايل وامليزانية  -12

 2021التقرير املايل ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت لعام  12-1

 2022خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية وميزانيتها لعام  12-2
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   فات الناشئة اخلاصةمعلومات حمّدثة عن األنشطة  -13

 معلومات حمّدثة عن األنشطة إصدار الش ادات اإللكرتونية للصحة النباتية  -14

 السنة الدولية للصحة النباتيةوثة عن النتائج املور  -15

 معلومات حمّدثة عن املؤمتر الدويل األول للصحة النباتية 15-1

 معلومات حمّدثة عن اليوم الدويل للصحة النباتية 15-2

 التعاون اخلارجي  -16

 معلومات حمّدثة عن التعاون الدويل 16-1

 تقارير خطية من املنظمات الدولية 16-2

 ية الدولية لوقاية النبااتتأنشطة شبكة االتفاق -17

 تقرير عن التعاون الفين بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت 17-1

 2021معلومات حمّدثة عن حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت لعام  17-2

املعايري وجلنة التنفيذ وتنمية األعضحححاء ومن ميكن أن حيّل حمّل ش يف مكتب هيئة تدابري الصححححة النباتية وجلنة  -18
 القدرات التابعتني لل يئة 

 األعضاء ومن ميكن أن حيّل حمّلهم يف مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية 18-1

 األعضاء ومن ميكن أن حيّل حمّلهم يف جلنة املعايري التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية 18-2

 جلنة التنفيذ وتنمية القدرات األعضاء ومن ميكن أن حيّل حملهم يف 18-3

 ما يستجد من أعمال -19

 القادمةموعد ومكان انعقاد الدورة  -20

 اعتماد التقرير -21

 اختتام الدورة -22



CPM-16 Report Appendix 02 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 97 من 48 الصفحة

 قائمة الواثئا – 2املرفا 

البند من جدول  عنوان الوثيقة رقم الوثيقة
 األعمال

  الرابط اللغات املتاحة

CPM 2022/02 الروسية/ العربيية/اإلسبانية / رنسييييةالف/اإلنكليزية  3 جدول األعمال املؤقت 
 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

/90599ublications/ 
 

CPM 2022/03   اإلقليميييييييةعن حلقييييييات العمييييييل  املعلوميييييياتآخر 
 عييام يف املعقودة النبييااتتالييدولييية لوقيياييية  تفيياقيييةالل

2021 

 الروسية/ العربيية/اإلسبانية / الفرنسيييية/اإلنكليزية  17-2
 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

/90610ublications/ 
 

CPM 2022/04 املنقحة الختصيياصييات جلنة التنفيذ  اعتماد النسييخة
 ةتها الداخليئحوتنمية القدرات وال

 الروسية/ العربيية/اإلسبانية / الفرنسيييية/اإلنكليزية  8-6
 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

/90600ublications/ 
 

CPM 2022/05  املنيييازعيييات يف االتفييياقيييية تنقيح إجراءات تسييييييييييييييويييية
 النبااتتالدولية لوقاية 

 الروسية/ العربيية/اإلسبانية / الفرنسيييية/اإلنكليزية  8-4
 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

/ublications/90601 
 

CPM 2022/06  الروسية/ العربيية/اإلسبانية / الفرنسيييية/اإلنكليزية  10 الصحة النباتية تدابريتوصيات هيئة 
 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

 /ublications/90615 
 

CPM 2022/06_01  احلد من حاالت اإلصيييييييييييابة ابآلفات امللّوثة املرتبطة
ابملواد اخلاضيييييعة للوائح وتلك غري اخلاضيييييعة هلا من 

جل محاية املوارد النباتية وتيسييييييييييييييري التجارة املأمونة أ
(002-2019) 

 الروسية/ العربيية/اإلسبانية / الفرنسيييية/اإلنكليزية  10-1
 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

/ublications/90614 
 

https://www.ippc.int/ar/publications/90599/
https://www.ippc.int/ar/publications/90599/
https://www.ippc.int/ar/publications/90610/
https://www.ippc.int/ar/publications/90610/
https://www.ippc.int/ar/publications/90600/
https://www.ippc.int/ar/publications/90600/
https://www.ippc.int/ar/publications/90601/
https://www.ippc.int/ar/publications/90601/
https://www.ippc.int/ar/publications/90615/
https://www.ippc.int/ar/publications/90615/
https://www.ippc.int/ar/publications/90614/
https://www.ippc.int/ar/publications/90614/
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البند من جدول  عنوان الوثيقة رقم الوثيقة
 األعمال

  الرابط اللغات املتاحة

CPM 2022/07  اليت تديرها أمانة االتفاقية الدولية لوقاية املشييييييييييييياريع
 النبااتت

 الروسية/ العربيية/اإلسبانية / الفرنسيييية/اإلنكليزية  11-6
 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

 /ublications/90629 

CPM 2022/08 ن حيّل حملهم يف جلنة التنفيذ األعضيييييياء ومن ميكن أ
 وتنمية القدرات

 الروسية/ العربيية/اإلسبانية / الفرنسيييية/اإلنكليزية  18-3
 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

 /ublications/90630 

CPM 2022/09  الروسية/ العربيية/اإلسبانية / الفرنسيييية/اإلنكليزية  3-8 والتنفيذ املعايريإطار 
 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

/ublications/90631 
 

CPM 2022/10  حمدثة عن األنشيييييييييييطة اخلاصييييييييييية ابآلفات معلومات
 الناشئة

 الروسية/ العربيية/اإلسبانية / الفرنسيييية/اإلنكليزية  13
 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

/ublications/90645 
 

CPM 2022/11 الروسية/ العربيية/اإلسبانية / الفرنسيييية/اإلنكليزية  1-11 تقرير جلنة التنفيذ وتنمية القدرات 
 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

/ublications/90653 
 

CPM 2022/12 موجز  -برفع التقيييارير الوطنيييية  املتعلقييية االلتزاميييات
 2022لعام وخطة العمل 2021عن أنشيييييييييطة عام 

 الوطنية برفع التقارير املتعلقة االلتزاماتإطار  يف

 الروسية/ العربيية/اإلسبانية / الفرنسيييية/اإلنكليزية  2-11
 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

/ublications/90657 
 

CPM 2022/13  صيييييييييحة  وهنج النبااتتالدولية لوقاية  االتفاقيةأمانة
 واحدة

 الروسية/ العربيية/اإلسبانية / الفرنسيييية/نكليزية اإل 8-5
 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

/ublications/90658 
 

https://www.ippc.int/ar/publications/90629/
https://www.ippc.int/ar/publications/90629/
https://www.ippc.int/ar/publications/90630/
https://www.ippc.int/ar/publications/90630/
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 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 97 من 50 الصفحة

البند من جدول  عنوان الوثيقة رقم الوثيقة
 األعمال

  الرابط اللغات املتاحة

CPM 2022/14  يئيية التييابعيية هل الرتكيز جمموعييةعن حمييّدثيية معلومييات
الصييحة  ومسييائلنال تغري املالصييحة النباتية: تدابري 
 النباتية

 الروسية/ العربيية/اإلسبانية / الفرنسيييية/اإلنكليزية  8-8-3
 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

/ublications/90659 
 

CPM 2022/15  حة للصيييييييييييييي األول الدويل املؤمترعن  حمّدثةمعلومات
 النباتية

 الروسية/ العربيية/اإلسبانية / الفرنسيييية/اإلنكليزية  15-1
 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

/ublications/90909 
 

CPM 2022/16  الروسية/ العربيية/اإلسبانية / الفرنسيييية/ليزية اإلنك 2-15 بشأن اليوم الدويل للصحة النباتية حمّدثةمعلومات 
 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

/ublications/90661 
 

CPM 2022/17  الروسية/ ةالعربيي/اإلسبانية / الفرنسيييية/اإلنكليزية  1-8 االسرتاتيجيالتخطيط  جمموعةتقرير 
 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

/ublications/90662 
 

CPM 2022/18  الصييييييييييييييحة النباتية ريالدولية لتداب املعايرياعتماد - 
 املييعيييييييايييريعييلييى  املييقييرتحييييييية احلييربيييييييية الييتييعيييييييديييالت

 املعتمدةة الصحة النباتيلتدابري الدولية

 الروسية/ العربيية/اإلسبانية / الفرنسيييية/اإلنكليزية  9-2
 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

/ublications/90663 
 

CPM 2022/19  ملكتب اهليئة الصييييييييييييييحة النباتية  تدابريترخيص هيئة
عشييرة السييابعة  دورهتاها لغاية انعقاد العمل نيابة عن

 2023يف عام 

 الروسية/ العربيية/اإلسبانية / الفرنسيييية/اإلنكليزية  8-2
 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

/ublications/90670 
 

CPM 2022/20 جمال الصييييحة النباتية  عمليات تقييم القدرات يف- 
 2021األنشطة لعام 

 الروسية/ العربيية/اإلسبانية / الفرنسيييية/اإلنكليزية  11-4
 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

/ublications/90671 
 

https://www.ippc.int/ar/publications/90659/
https://www.ippc.int/ar/publications/90659/
https://www.ippc.int/ar/publications/90909/
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 97من  51الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

البند من جدول  عنوان الوثيقة رقم الوثيقة
 األعمال

  الرابط اللغات املتاحة

CPM 2022/21 الصييييييييييييييحة  تدابري هيئة جلنة املعايري إىل توصيييييييييييييييات
املعييايري على عملييية وضييييييييييييييع  التعييديالت -النبيياتييية
الصحة النباتية معاجلات عملية وضع ريلتيس  

 الروسية/ العربيية/اإلسبانية / الفرنسيييية/اإلنكليزية  9-3
 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

/tions/90672ublica 
 

CPM 2022/22  الصييييييييييييييحة  تدابريهيئة  جلنة املعايري إىلتوصيييييييييييييييات
معايري االتفاقية اعتماد قائمة مواضيييييييييييييييع  -النباتية 

  الدولية لوقاية النبااتت

 الروسية/ العربيية/اإلسبانية / الفرنسيييية/اإلنكليزية  9-3
 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

/ublications/90673 
 

CPM 2022/23  توصيييييييييييييييات جلنة املعايري إىل هيئة تدابري الصييييييييييييييحة
مناقشييييييية حول موضيييييييوع "املعونة الغذائية  –النباتية 

وغريها من املعوانت اإلنسيييييانية يف سيييييياق الصيييييحة 
النباتية" واقرتاح إلنشيييييييييييييياء جمموعة تركيز اتبعة هليئة 

 دابري الصحة النباتيةت

 الروسية/ العربيية/اإلسبانية / الفرنسيييية/اإلنكليزية  9-3
 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

/ublications/90673 
 

CPM 2022/24  الروسية/ العربيية/اإلسبانية / الفرنسيييية/اإلنكليزية  2-9 الصحة النباتية الدولية لتدابري املعايرياعتماد 
 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

/ublications/90689 
 

CPM 2022/24_01  املعايري النباتية:الصيييحة لتدابري دويل معيار مشيييروع 
تدابري الصييييييييحة النباتية  اخلاصيييييييية ابلسييييييييلع من أجل

(008-2019) 

 الروسية/ العربيية/اإلسبانية / الفرنسيييية/اإلنكليزية  9-2
 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

 /ublications/90704 

https://www.ippc.int/ar/publications/90672/
https://www.ippc.int/ar/publications/90672/
https://www.ippc.int/ar/publications/90673/
https://www.ippc.int/ar/publications/90673/
https://www.ippc.int/ar/publications/90673/
https://www.ippc.int/ar/publications/90673/
https://www.ippc.int/ar/publications/90689/
https://www.ippc.int/ar/publications/90689/
https://www.ippc.int/ar/publications/90704/
https://www.ippc.int/ar/publications/90704/
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 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 97 من 52 الصفحة

البند من جدول  عنوان الوثيقة رقم الوثيقة
 األعمال

  الرابط اللغات املتاحة

CPM 2022/24_02 النباتية:  مشييييييييييييييروع املعيار الدويل لتدابري الصييييييييييييييحة
التنقيح املرّكز للمعيار الدويل لتدابري الصيييييحة النباات 

)شييييييييهادات الصييييييييحة النباتية( يف ما خّص  12رقم 
 (.2015-011)إعادة التصدير 

 الروسية/ العربيية/اإلسبانية / الفرنسيييية/اإلنكليزية  9-2
 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

 /ublications/90706 

CPM 2022/24_03 :املراجعة  مشروع معيار دويل لتدابري الصحة النباتية
 (2015-014النباتية )سياق الصحة يف 

 الروسية/ العربيية/اإلسبانية / الفرنسيييية/اإلنكليزية  9-2
 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

  /ublications/90705 
 

CPM 2022/24_04  بشيييييأن  2020عام  وتعديالت 2019مسيييييودة عام
: مسيييرد 5رقم  النباتيةالصيييحة  لتدابريالدويل  املعيار

 (001-1994) النباتيةمصطلحات الصحة 

 وسيةالر / العربيية/اإلسبانية / الفرنسيييية/اإلنكليزية  9-2
 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

 /ublications/90707 
 

CPM 2022/24_05  مشييييييييييييييروع امللحق ابملعيار الدويل لتدابري الصييييييييييييييحة
 Tortricidae: معيياجليية حشييييييييييييييرة 28النبيياتييية رقم 

 (2017-011)ابإلشعاع على الفاكهة 

 الروسية/ العربيية/اإلسبانية / الفرنسيييية/اإلنكليزية  9-2
 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

 /ublications/90712 
  

 

CPM 2022/24_06  مشييييييييييييييروع امللحق ابملعيار الدويل لتدابري الصييييييييييييييحة
 Bactroceraة : معيييييياجليييييية آفيييييي28النبيييييياتييييييية رقم 

zonata  ابلييربودة عييلييى أنييواع الييربتييقيييييييالCitrus 
sinensis (013-2017) 

 الروسية/ العربيية/اإلسبانية / الفرنسيييية/اإلنكليزية  9-2
 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

 /ublications/90711 
  

 

https://www.ippc.int/ar/publications/90706/
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 97من  53الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

البند من جدول  عنوان الوثيقة رقم الوثيقة
 األعمال

  الرابط اللغات املتاحة

CPM 2022/24_07  مشييييييييييييييروع امللحق ابملعيار الدويل لتدابري الصييييييييييييييحة
 : ميييييييييعييييييييياجلييييييييية آفييييييييية 28الييييييييينيييييييييبييييييييياتييييييييييييييييييية رقيييييييييم 

tau Zeugodacus  (2017-025)ابإلشعاع 

 الروسية/ العربيية/اإلسبانية / الفرنسيييية/اإلنكليزية  9-2
 الصينية/

ppc.int/ar/phttps://www.i

/ublications/90710 

CPM 2022/24_08  مشييييييييييييييروع امللحق ابملعيار الدويل لتدابري الصييييييييييييييحة
 Sternochetus: معيييياجليييية آفيييية 28النبيييياتييييية رقم 

frigidus  (2017-036)ابإلشعاع 

 الروسية/ العربيية/اإلسبانية / الفرنسيييية/اإلنكليزية  9-2
 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

 /ublications/90709 

CPM 2022/24_09  مشييييييييييييييروع امللحق ابملعيار الدويل لتدابري الصييييييييييييييحة
ة التفيييياح 28النبيييياتييييية رقم   Cydia: معيييياجليييية عثييييّ

Pomella  وعثة الفاكهة الشييييييييييييرقيةGrapholita 

molesta  يف التفييييياح من نوعMalus Pumila 
مرارة البخييار  Prunus persicaوالييدراق من نوع 

 (2017-038و 2017-037)اجلو املعّدل  –

 الروسية/ العربيية/اإلسبانية / الفرنسيييية/اإلنكليزية  9-2
 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

 /ublications/90708 

CPM 2022/25  األعضيييييياء ومن ميكن أن حيّل حمّلهم يف جلنة املعايري
 التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية

 الروسية/ العربيية/اإلسبانية / الفرنسيييية/اإلنكليزية  18-2
 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

/s/90675ublication 
 

 
CPM 2022/26  املتاحة اخليارات -ودعم التنفيذ  االسيييييتعراضنظام 

 نظام أكثر استدامة إىل لالنتقال

 الروسية/ العربيية/اإلسبانية / الفرنسيييية/اإلنكليزية  11-5
 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

/blications/90676u 
 

https://www.ippc.int/ar/publications/90710/
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 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 97 من 54 الصفحة

البند من جدول  عنوان الوثيقة رقم الوثيقة
 األعمال

  الرابط اللغات املتاحة

CPM 2022/27  توصيات فريق املهام املعين ابملواضيع يف إطار دعوة
إىل  2021االتفيياقييية الييدولييية لوقيياييية النبييااتت لعييام 

توصيييييييات فريق  -اقرتاح مواضيييييييع: املعايري والتنفيذ 
املهيام إىل هيئية تيدابري الصييييييييييييييحية النبياتيية يف دورهتا 

د على دعوة عام السادسة عشرة يف ما يتعلق ابلردو 
 إىل اقرتاح مواضيع 2021

 الروسية/ العربيية/اإلسبانية / الفرنسيييية/اإلنكليزية  
 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

/ublications/90677 
 

CPM 2022/28 ة الدولية لوقاية خطة العمل وامليزانية ألمانة االتفاقي
 2022النبااتت لعامل 

 الروسية/ العربيية/اإلسبانية / الفرنسيييية/اإلنكليزية  12-2
 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

/ublications/90697 
 

CPM 2022/29  الروسية/ العربيية/اإلسبانية / الفرنسيييية/اإلنكليزية  1-16 الدويلعن التعاون حمّدثة معلومات 
 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

/ublications/90688 
 

CPM 2022/30  الروسية/ العربيية/ية اإلسبان/ الفرنسيييية/اإلنكليزية  1-9 أنشطة اللجنة -املعايري جلنةتقرير 
 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

/ublications/90696 
 

CPM 2022/31 الصحة  تدابري هليئة اتبعةتركيز  جمموعةإنشاء  اقرتاح
البحرييييية ومشييييييييييييييروع  ابحليييياوايتومعنييييية  النبيييياتييييية

 اختصاصاهتا

 الروسية/ العربيية/اإلسبانية / الفرنسيييية/اإلنكليزية  8-8-6
 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

/ublications/90713 
 

CPM 2022/32  معلومات حمدثة عن أنشيييييييطة إصيييييييدار الشيييييييهادات
 اإللكرتونية

 الروسية/ العربيية/اإلسبانية / يييةالفرنسي/اإلنكليزية  14
 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

/ublications/90714 
 

https://www.ippc.int/ar/publications/90677/
https://www.ippc.int/ar/publications/90677/
https://www.ippc.int/ar/publications/90697/
https://www.ippc.int/ar/publications/90697/
https://www.ippc.int/ar/publications/90688/
https://www.ippc.int/ar/publications/90688/
https://www.ippc.int/ar/publications/90696/
https://www.ippc.int/ar/publications/90696/
https://www.ippc.int/ar/publications/90713/
https://www.ippc.int/ar/publications/90713/
https://www.ippc.int/ar/publications/90714/
https://www.ippc.int/ar/publications/90714/


CPM-16 Report Appendix 02 

 97من  55الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

البند من جدول  عنوان الوثيقة رقم الوثيقة
 األعمال

  الرابط اللغات املتاحة

CPM 2022/33 ةالروسي/ العربيية/اإلسبانية / الفرنسيييية/اإلنكليزية  3-11 فريق املهام املعين ابحلاوايت البحرية 
 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

 /ublications/90718 
 

 
CPM 2022/34 الروسية/ العربيية/اإلسبانية / الفرنسيييية/اإلنكليزية  6 الصحة النباتية ريتقرير رئيس هيئة تداب 

 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

/ublications/90716 
 

CPM 2022/35  معلومييات حمييّدثيية عن جمموعيية الرتكيز التييابعيية هليئيية
تدابري الصييييييحة النباتية: تنفيذ اإلطار االسييييييرتاتيجي 

-2020لالتفيياقييية الييدولييية لوقيياييية النبييااتت للفرتة 
2030 

 الروسية/ العربيية/اإلسبانية / الفرنسيييية/ية اإلنكليز  8-8-2
 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

/ublications/90719 
 

CPM 2022/36  اإلنذاربشيييييأن تعزيز نظم  الرتكيز جمموعةتوصييييييات 
هليئة التابعة  اآلفاتتفشييييييييييي  حلاالت واالسييييييييييتجابة

 الصحة النباتية والتقرير الصادر عنها ريتداب

 الروسية/ العربيية/اإلسبانية / الفرنسيييية/اإلنكليزية  8-8-1
 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

/ublications/90720 
 

CPM 2022/37  الروسية/ العربيية/اإلسبانية / الفرنسيييية/اإلنكليزية  7 الدولية لوقاية النبااتت ةاالتفاقيتقرير أمانة 
 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

/ublications/90721 
 

CPM 2022/38 ة تقرير عن املشييييييييييياورة التقنية بني املنظمات اإلقليمي
تقرير املشييييييييييييييياورة التقنييية الثييالثيية  -لوقيياييية النبييااتت 

 والثالثني بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت

 الروسية/ العربيية/اإلسبانية / الفرنسيييية/اإلنكليزية  17-1
 الصينية/

https://www.ippc.int/ar/p

/cations/90722ubli 
 

https://www.ippc.int/ar/publications/90718/
https://www.ippc.int/ar/publications/90718/
https://www.ippc.int/ar/publications/90716/
https://www.ippc.int/ar/publications/90716/
https://www.ippc.int/ar/publications/90719/
https://www.ippc.int/ar/publications/90719/
https://www.ippc.int/ar/publications/90720/
https://www.ippc.int/ar/publications/90720/
https://www.ippc.int/ar/publications/90721/
https://www.ippc.int/ar/publications/90721/
https://www.ippc.int/ar/publications/90722/
https://www.ippc.int/ar/publications/90722/
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البند من جدول  عنوان الوثيقة رقم الوثيقة
 األعمال

  الرابط اللغات املتاحة

CPM 2022/39  عن جمموعيية الرتكيز التييابعيية هليئيية  حمييّدثييةمعلومييات
 االتصاالتتدابري الصحة النباتية:

 الروسية/ العربيية/اإلسبانية / الفرنسيييية/اإلنكليزية  8-8-4
 الصينية/

nt/ar/phttps://www.ippc.i

/ublications/90738 
 

CPM 2022/40 الييييدولييييية لوقيييياييييية  االتفيييياقيييييةمييييانيييية املييييايل ألتقرير ال
 2021لعام  النبااتت

 الروسية/ العربيية/اإلسبانية / الفرنسيييية/اإلنكليزية  12-1
 الصينية/

ar/phttps://www.ippc.int/

/ublications/90949 
 

CPM 2022/INF/01 Schedule 3 ابللغة اإلنكليزية فقط https://www.ippc.int/en/p

/ublications/90901 
 

CPM 2022/INF/02 Doc list 3 ابللغة اإلنكليزية فقط  

CPM 2022/INF/03 Written reports from international 

organizations - WTO Secretariat 

Update 

https://www.ippc.int/en/p اإلسبانية/ الفرنسيييية/اإلنكليزية  16-2

/ublications/90729 
 

CPM 2022/INF/04 Written reports from international 

organizations - CABI Updates 
https://www.ippc.int/en/p ابللغة اإلنكليزية فقط 16-2

/ublications/90730 
 

CPM 2022/INF/05 Written reports from international 

organizations - Biological Weapons 

Convention (BWC) Inputs 

https://www.ippc.int/en/p ابللغة اإلنكليزية فقط 16-2

/ublications/90731 
 

CPM 2022/INF/06 Written reports from international 

organizations - COLEACP  SPS 

Activities 

https://www.ippc.int/en/p غة اإلنكليزية فقطابلل 16-2

/ublications/90732 
 

CPM 2022/INF/07 Written reports from international 

organizations - UPU Postal Security 

Group (PSG) Update 

https://www.ippc.int/en/p ابللغة اإلنكليزية فقط 16-2

/ublications/90733 
 

https://www.ippc.int/ar/publications/90738/
https://www.ippc.int/ar/publications/90738/
https://www.ippc.int/ar/publications/90949/
https://www.ippc.int/ar/publications/90949/
https://www.ippc.int/en/publications/90901/
https://www.ippc.int/en/publications/90901/
https://www.ippc.int/en/publications/90729/
https://www.ippc.int/en/publications/90729/
https://www.ippc.int/en/publications/90730/
https://www.ippc.int/en/publications/90730/
https://www.ippc.int/en/publications/90731/
https://www.ippc.int/en/publications/90731/
https://www.ippc.int/en/publications/90732/
https://www.ippc.int/en/publications/90732/
https://www.ippc.int/en/publications/90733/
https://www.ippc.int/en/publications/90733/
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CPM 2022/INF/08 Written reports from international 

organizations - Joint FAO/IAEA 

Centre of Nuclear Techniques in Food 

and Agriculture Report 
 

https://www.ippc.int/en/p للغة اإلنكليزية فقطاب 16-2

/ublications/90734 
 

CPM 2022/INF/09 Written reports from international 

organizations - European Food Safety 
Authority (EFSA) Activities 

https://www.ippc.int/en/p إلنكليزية فقطابللغة ا 16-2

/ublications/90735 
 

CPM 2022/INF/10 Written reports from international 

organizations - The Standards and 

Trade Development Facility (STDF) 

Overview 

https://www.ippc.int/en/p الفرنسيييية/نكليزية اإل 16-2

/ublications/90736 
 

CPM 2022/INF/11 Written reports from international 

organizations  - The International 
Forestry Quarantine Research Group 

(IFQRG) Update 

https://www.ippc.int/en/p ابللغة اإلنكليزية فقط 16-2

/ublications/90737 
 

CPM 2022/INF/12 Report from Technical Cooperation 

among regional plant protection 

organizations - Annual meeting of the 

Regional Taskforce of NPPOs and 

West African Partners 

https://www.ippc.int/en/p ابللغة اإلنكليزية فقط 17-1

/ublications/90802 
 

CPM 2022/INF/13 Written reports from international 

organizations - Report by the Ozone 
Secretariat for the Montreal Protocol 

on Substances that Deplete the Ozone 
Layer 

https://www.ippc.int/en/p ابللغة اإلنكليزية فقط 16-2

/ublications/90808 
 

https://www.ippc.int/en/publications/90734/
https://www.ippc.int/en/publications/90734/
https://www.ippc.int/en/publications/90735/
https://www.ippc.int/en/publications/90735/
https://www.ippc.int/en/publications/90736/
https://www.ippc.int/en/publications/90736/
https://www.ippc.int/en/publications/90737/
https://www.ippc.int/en/publications/90737/
https://www.ippc.int/en/publications/90802/
https://www.ippc.int/en/publications/90802/
https://www.ippc.int/en/publications/90808/
https://www.ippc.int/en/publications/90808/
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CPM 2022/INF/14 Written reports from international 

organizations - Phytosanitary Measures 

Research Group (PMRG) 

https://www.ippc.int/en/p ابللغة اإلنكليزية فقط 16-2

/ublications/90898  

CPM 2022/INF/15 Adoption of International Standards for 

Phytosanitary Measures – 
Objections to draft ISPMs presented 

for adoption by CPM-16 (2022) 

https://www.ippc.int/en/p ابللغة اإلنكليزية فقط 9-2

/ublications/90899  

CPM 2022/INF/16 Adoption of International Standards for 

Phytosanitary Measures (ISPMs) - 

comments from Japan 

https://www.ippc.int/en/p ابللغة اإلنكليزية فقط 9-2

/ublications/90900  

CPM 2022/INF/17 Zoom guidelines 3 ابللغة اإلنكليزية فقط https://www.ippc.int/en/p

/ublications/90903  
CPM 2022/INF/18 Written reports from international 

organizations - International Olive Oil 

Council Overview 

https://www.ippc.int/en/p غة اإلنكليزية فقطابلل 16-2

/ublications/90933 
 

CPM 2022/INF/19 IPPC Dispute Settlement Procedures 

revision  - Statement from COSAVE 

and its member countries 

https://www.ippc.int/en/p فقطابللغة اإلنكليزية  8-4

/ublications/90934  

CPM 2022/INF/20 Standards Committee 

recommendations to the CPM - 

Discussions on the topic “Food and 

other humanitarian aid in the 

phytosanitary context” and a proposal 

for the establishment of a CPM Focus 

Group – New Zealand and Australia 

https://www.ippc.int/en/p ابللغة اإلنكليزية فقط 9-3

/ublications/90946  

https://www.ippc.int/en/publications/90898/
https://www.ippc.int/en/publications/90898/
https://www.ippc.int/en/publications/90899/
https://www.ippc.int/en/publications/90899/
https://www.ippc.int/en/publications/90900/
https://www.ippc.int/en/publications/90900/
https://www.ippc.int/en/publications/90903/
https://www.ippc.int/en/publications/90903/
https://www.ippc.int/en/publications/90933/
https://www.ippc.int/en/publications/90933/
https://www.ippc.int/en/publications/90934/
https://www.ippc.int/en/publications/90934/
https://www.ippc.int/en/publications/90946/
https://www.ippc.int/en/publications/90946/


CPM-16 Report Appendix 02 

 97من  59الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

البند من جدول  عنوان الوثيقة رقم الوثيقة
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CPM 2022/INF/21 Proposed establishment and draft TOR 

CPM Focus Group on Sea Containers – 

New Zealand 

https://www.ippc.int/en/p ابللغة اإلنكليزية فقط 8-8-6

/ublications/90947  

CPM 2022/INF/22 Recommendations to set a Global Pest 

Outbreak Alert and Response System  - 

Presentation 

https://www.ippc.int/en/p ابللغة اإلنكليزية فقط 8-8-1

/ublications/90948  

 

https://www.ippc.int/en/publications/90947/
https://www.ippc.int/en/publications/90947/
https://www.ippc.int/en/publications/90948/
https://www.ippc.int/en/publications/90948/
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 وقاية النبااتتجراءات املنقحة لتسوية املنازعات يف االتفاقية الدولية لاإل - 3 املرفا

 

 إجراءات تسوية املنازعات يف االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت
 ((2022) عشرة السادسةهيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا روما، إيطاليا، )اعتمدهتا 

 

 مقدمة -1
 املنازعات:( أساساً إلجراءات تسوية 1997من االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ) 13تعترب املادة  1-1
 اليتحالة حدوث نزاع بشيييأن تفسيييري هذه االتفاقية أو تطبيقها، أو إذا رأى طرف متعاقد أن أحد االجراءات  يف - 1 "

من هذه االتفاقية، السيييييييييييييييما فيما  7و 5اختذها طرف متعاقد آخر يتعارض مع التزامات الطرف األخري وفقا للمادتني 
ملنتجات النباتية أو أية بنود أخرى خاضعة للوائح أو فرض قيود على استريادها يتعلق أبساس حظر استرياد النبااتت أو ا

أقرب وقت ممكن بغرض تسوية  يفالطرف األول، يتعني على األطراف املتعاقدة املعنية أن تتشاور فيما بينها  أراضيمن 
 النزاع.

للطرف املتعاقد أو األطراف املتعاقدة املعنية أن  (، جيوز1الفقرة ) يفحالة عدم تسوية النزاع ابلسبل املشار إليها  يف - 2
تطلب من املدير العام للمنظمة، تعيني جلنة من اخلرباء لبحث املسيييييييييييألة حمل النزاع، طبقا ملا قد تضيييييييييييعه اهليئة من لوائح 

 واجراءات.
سييييالة حمل النزاع آخذة امل يفوتنظر اللجنة  تضييييم هذه اللجنة ممثلني يعينهم كل طرف من األطراف املتعاقدة املعنية. - 3
وتعد هذه اللجنة تقريرا عن اجلوانب  تقدمها األطراف املعنية. اليتاعتبارها مجيع الواثئق وغريها من القرائن األخرى  يف

تضيييييييييعها اهليئة، وحييل  اليتويكون اعداد التقرير واملوافقة عليه وفقا للوائح واالجراءات  الفنية للنزاع بغرض اجياد حل له.
املنظميية  يفكيذليك جيوز عرض هيذا التقرير على اجلهياز املختص   العيام هيذا التقرير إىل األطراف املتعياقيدة املعنيية. امليدير

 الدولية املسؤولة عن تسوية املنازعات التجارية، بناء على طلبه.
النظر  إلعادةسييا توافق األطراف املتعاقدة على أن توصيييات هذه اللجنة، وان مل تكن ملزمة بطبيعتها، سييتكون أسييا - 4

 اثر النزاع بشأهنا. اليتاملسألة  يفمن جانب األطراف املتعاقدة املعنية 
 حتمل نفقات اخلرباء. يفتشرتك األطراف املتعاقدة املعنية  - 5
االتفاقيات الدولية األخرى املعنية  يفتسييييوية املنازعات املنصييييوص عنها  إلجراءاتتكون أحكام هذه املادة مكملة  - 6

 ."ائل التجارية، وال تنتقص منهاابملس
زعات. وهذا إجراء توفيق ناامل لتسييييييويةاالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت اسييييييتخدام جلنة خرباء  من 13تصييييييف املادة  1-2

ألحد األطراف املتنازعة أو كليهما أن يطلب من املدير  وجيوز مبوجبهللتعامل مع املشييييييييياكل القائمة على أسييييييييياس تقين، 
 مة األغذية والزراعة تعيني جلنة خرباء للنظر يف القضااي املتنازع عليها.العام ملنظ

التاسيييييييييييع  املرفقمن االعتبارات العامة يف  6، جيب على األطراف املتعاقدة أن أتخذ يف االعتبار القسيييييييييييم ومع ذلك 1-3
األطراف املتعاقدة  13"ال متنع املادة  :الصحة النباتية، والذي ينص على ما يليالدورة الثانية للهيئة املؤقتة لتدابري  لتقرير
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عليها، أخرى شريطة أن توافق األطراف  أي إجراءاتأو من االستعانة أبي شكل حللّ املنازعات، مبا يف ذلك الوساطة 
. وتُشييييييييييييييجّع 13من املادة  2املبينة يف الفقرة اخلرباء  اخلاصيييييييييييييية بلجنةجراءات ابإلاألطراف املتعاقدة كما أهنا ال تقيد 

ت تسييييوية املنازعات اليت قد اجلهات األخرى بشييييأن نطاق إجراءاطراف املتعاقدة على التشيييياور مع أمانة االتفاقية أو األ
 مالئمة لتسوية النزاع حمل البحث."تكون 

 ومث تسرد االعتبارات العامة عدداً من اخليارات:
 "وتشمل اخليارات ما يلي، دون أن تكون قاصرة على ذلك:

تُشييجّع األطراف املتعاقدة على اتباع خيارات مثل املسيياعي  -اعي احلميدة، أو الوسيياطة، أو التحكيم التشيياور، أو املسيي
. وقد تنفذ هذه اإلجراءات أو تدار مبساعدة 13احلميدة والوساطة كبدائل إلجراء جلنة اخلرباء املنصوص عليها يف املادة 

 تدابري الصحة النباتية.أمانة االتفاقية و/أو جهاز فرعي تعينه اهليئة املؤقتة ل
)االتفاقيات التكميلية( وقد  16جيوز االتفاق على إجراءات تسييييييييييييييوية املنازعات مبوجب املادة  -االتفاقات التكميلية 

 تكون هذه اإلجراءات ملزمة، ولكنها لن تكون ملزمة إال ألطراف هذه االتفاقات.
 4نتيجة ملزمة )الفقرة  13بلجنة اخلرباء املسييييتهل مبوجب املادة ال تعد نتيجة اإلجراء اخلاص  -( 13جلنة اخلرباء )املادة 

 (."13من املادة 
وإذا مل  .جيوز لألطراف التشييييياور مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت من أجل حتديد اإلجراء األنسيييييب للنزاع 1-4

عملية جلنة خرباء االتفاقية الدولية  تتمكن األطراف من االتفاق على إجراء ما، فقد يقرر الطرف البادو اسييييييييييييييتخدام
 .لوقاية النبااتت أو الشروع يف طريقة أخرى للتسوية

 قابلية التطبيا -2
إجراءات تسييييوية املنازعات هذه على أي نزاع يتعلق بتفسييييري أو تطبيق االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، أو تنطبق  2-1

من قبييل طرف متعيياقييد آخر يتعييارض مع التزامييات هييذا األخري مبوجييب  إذا اعترب أحييد األطراف املتعيياقييدة أن أي إجراء
االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، ال سيييييييما فيما يتعلق ابألسيييييياس مبنع أو تقييد اسييييييترياد النبااتت أو املنتجات النباتية أو 

   59.اخلاضعة للوائح القادمة من أراضيها املوادغريها من 

سيييييييييوية املنازعات هذه على القضيييييييييااي اليت تقع ضيييييييييمن نطاق االتفاقية الدولية لوقاية أن تقتصييييييييير إجراءات تجيب  2-2
للمنازعات هتدف إجراءات تسوية املنازعات هذه يف املقام األول إىل تقييم اجلوانب الفنية و النبااتت ومعايريها املعتمدة. 

 .لصحة النباتيةاملتصلة اب
 املبادئ العامة -3
، كأفعال مثرية للجدل أو أن يكون مقصييوداً منها ذلكام إجراءات تسييوية املنازعات هذه  اسييتخداعتبار  ال ينبغي 3-1

 .املنازعة، ستشارك مجيع األطراف املتنازعة يف هذه اإلجراءات مسن نية يف حماولة حلل حدوث منازعةويف حالة 

ءات تسيييييوية املنازعات، ويتم منح جيب معاملة األطراف املتنازعة على قدم املسييييياواة يف أي مرحلة من مراحل إجرا 3-2
 كل طرف متنازع فرص كاملة لعرض قضيته.

                                                           
 .1، الفقرة 13االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، املادة  59
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 جيب إجراء التسوية أبسرع وقت ممكن. 3-3

مع االتفاقية الدولية لوقاية  للمنازعة، ومتاشييييييييياً أتمني حل إجيايب  يفمن إجراءات تسييييييييوية املنازعات يكمن اهلدف  3-4
 من املفضل حتقيق ذلك. باتيةلتدابري الصحة الن واملعايري الدوليةالنبااتت 

 ُتشّجع األطراف املتعاقدة على تسوية املنازعات على املستوى الفين كلما أمكن ذلك. 3-5

 طرق تسوية املنازعات -4

 أدانه. 7-4إىل  2-4بشكل عام، تكون طرق تسوية املنازعات املتاحة لألطراف على النحو املبني يف الفقرات  4-1
 االستشارات  4-2

املشييياورات غري الرمسية عندما تتشييياور األطراف املتعاقدة فيما بينها،  وتتمن تكون املشييياورات غري رمسية أو رمسية. أ ميكن
دون إشييييييييراك أطراف اثلثة ابلضييييييييرورة )مثل خبري( وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ودون احلاجة إىل االتفاق على 

لبدء املشييييييياورات الرمسية، جيب على أحد الطرفني املتعاقدين أو ، أخرىإجراءات وشيييييييروب أخرى للتشييييييياور. ومن انحية 
كليهما إخطار أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ابهتمامهما إبجراءات تسييييييييييييوية املنازعات مبوجب االتفاقية الدولية 

ب( والسييييييييييرية وشييييييييييروب أخرى لوقاية النبااتت وعليهما االتفاق بشييييييييييكل متبادل على اإلجراء واملوقع وامليسيييييييييير )إذا طل
ومبا جيوز لألطراف املتعاقدة املعنية، ابلطبع، وضيييع ترتيبات أخرى للمشييياورات مبا يتناسيييب مع احتياجاهتا. و للمشييياورة. 

حل، فقد أتخذ شيييييكل املفاوضيييييات. ويف كثري من املناسيييييبات، حتقق  التوصيييييل إىل يكمن يف الغرض من املشييييياوراتأن 
نشييوء نزاع أو جتنب اإلجراءات اليت تؤدي إىل  وقد مينع ذلك منفهم أكرب لنقاب القلق  املشيياورات يف كثري من األحيان

 نازعات.امل

 املساعي احلميدة 4-3
هذا املصطلح إىل املساعدة املقدمة من هيئة أو أشخاص أو شخص يعتقد على نطاق واسع أنه قادر على تقدمي يشري 

كانة تسييييييييييييمح ابلتدخل الناجح يف املواقف اليت ال ينجح فيها ع مبويتمتدعم عادل وحمايد للمناقشييييييييييييات بني األطراف، 
اآلخرون. وعادة ما أتخذ هذه املسييييييياعدة شيييييييكل من أشيييييييكال التشيييييييجيع لألطراف على التفاوض عندما ال يرغبون يف 

اسييية ال سيييما يف حالة عدم وجود قناة دبلوم - بني األطرافإىل تسييهيل احلوار عن طريق مترير الرسييائل  متتدذلك. وقد 
بشيييكل وثيق مع أي  يتفقاملسييياعي احلميدة على عالقات جيدة مع كال الطرفني ولكن ال  مقدم. وعادة ما يكون نهابي

يسيييييييير الطرف الثالث يف جوهر امليتمثل جوهر املسيييييييياعي احلميدة يف تسييييييييهيل التفاوض ولكن ال يتدخل و من الطرفني. 
ا تقدمي املشيييييييورة يف طبيعة توضييييييييح القضيييييييااي أو النقاب الفنية داخل  النزاع. وميكن أن تتضيييييييمن املسييييييياعي احلميدة أيضيييييييً

هيئة  -االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت أو املعايري الدولية لتدابري الصييييييييييييييحة النباتية. ومن األمثلة على هذا التسييييييييييييييهيل 
ح املعايري الدولية لتدابري تقدم املشورة بشأن توضياليت اإلشراف على التسوية، اليت حتددها هيئة تدابري الصحة النباتية، و 

 .الصحة النباتية

 التوفيا 4-4
هو إجراء يسيييييتخدم هيئة حمايدة حلل النزاع ولكنه ال يوفر قرارًا ملزًما. واإلجراء املوصيييييوف يف املادة الثالثة عشيييييرة التوفيق 

يجة ملزمة، هو شييييييييييكل من من االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، والذي يسييييييييييتخدم جلنة خرباء كهيئة حمايدة وليس له نت
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يف االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت مبزيد من التفصيييييييل يف القسييييييم تسييييييوية املنازعات ناقل عملية سييييييتُ و أشييييييكال التوفيق. 
 .التايل

 الوساطة 4-5
املسييياعي احلميدة، قد يشيييارك الوسييييط يف حمتوى املناقشيييات ومضيييموهنا. ويف كثري من األحيان، يناقل الوسييييط بعكس 
 يقدمكل طرف مع هذا الطرف على حدة. وقد ينصييح الوسيييط كل طرف أثناء سييري عملية تسييوية املنازعات أو موقف  

تعتمد نتيجة هذه العملية على اتفاق األطراف، حيث ال يتم فرض أي قرار و األطراف. قبل  مقرتحات للنظر فيها من
 والتوفيقالفرق األساسي بني الوساطة يستند ع. و لذلك، قد تؤدي الوساطة أو ال تؤدي إىل تسوية النزا و على األطراف. 

على الدور الذي يلعبه الطرف الثالث الذي يتم اختياره من قبل األطراف السيييييييييييييياعية إىل تسييييييييييييييوية بتوافق اآلراء. ويف 
بطرف ، يف التوفيق، يكون املوفق أشييييبه وبعكس ذلكالوسيييياطة، يعمل الوسيييييط كميسيييير يسيييياعد األطراف يف االتفاق. 

  املنازعات.احللول احملتملة لألطراف املعنية، لتسوية  يقدم متدخل

 التحكيش 4-6
يف إجراء شيييييييييييبه قضيييييييييييائي. ويف بعض ما يئة حمايدة حلل نزاع األطراف املعنية هل على إنشييييييييييياء أو اختيارينطوي التحكيم 

 أن تطور األطرافكن بداًل من ذلك، ميو دد قواعد وإجراءات التحكيم. حياحلاالت، قد يتم التحكيم وفًقا التفاق قائم 
فيما يتعلق بنزاع معني، حيدد القواعد ذات الصلة واملسائل األخرى لعملية التحكيم. ويف كلتا احلالتني،  بينهااتفاق فيما 

قد تتناول القواعد املسييييييييييييييائل اإلجرائية مثل تعيني احملكمني، واخلربة، ومتثيل األطراف، ونطاق القضييييييييييييييااي قيد املراجعة، 
وضييييع اإلجراءات  يفعنصيييير أسيييياسييييي يتمثل وما إىل ذلك. و  ،ئق، والتكاليف، والشييييهود، وطبيعة القرارواللغات، والواث

الة. وعادة ما يتم توضيييييييييييح حالة قرار التحكيم يف رأيه يف احلميث يكون لكل طرف فرصيييييييييية عادلة ومتسيييييييييياوية لتقدمي 
كيم عادة من عدد فردي من األعضييييياء هيئة التحوتتكون االختصييييياصيييييات ذات الصيييييلة أو القواعد اإلجرائية للتحكيم. 

تتبع معظم عمليات التحكيم سييييلسييييلة من القواعد اليت وضييييعتها املؤسييييسيييية اليت يتم مبوجبها و لتسييييهيل اختاذ قرار هنائي. 
على و إجراء التحكيم. ومن املعايري الدولية املعرتف هبا تلك اليت توفرها جلنة األمم املتحدة بشيييأن قانون التجارة الدولية. 

الييذي جُيرى  اإلطييارغم من أن نتييائج التحكيم ملزميية وهنييائييية، إال أن النتييائج قييد ال تكون قييابليية للتنفيييذ إال إذا كييان الر 
املؤسسات اليت لديها آليات ملزمة قانواًن، واليت قد تكون متاحة وتشمل ذلك. بخاص  يسمح بشكلالتحكيم مبوجبه 

ولية لوقاية النبااتت، حمكمة العدل الدولية وإجراءات تسيييييييوية املنازعات للبلدان اليت هي أطراف متعاقدة يف االتفاقية الد
خموعة من القواعد واإلجراءات منها يف منظمة التجارة العاملية )حسيييييييب ما ينطبق على البلدان الفردية(. وختضيييييييع كل 

 .اخلاصة هبا فيما يتعلق ابالختصاص القضائي واملسائل األخرى

 االتفاقات التكميلية 4-7
مشييكالت مواجهة  بغرضاملادة السييادسيية عشييرة من االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت على اتفاقيات تكميلية "...  صتن

اخاصيييييييييييييية يف جمال وقاية النبااتت تتطلب  وجيوز أن تنطبق هذه ... أو اختاذ إجراءات معينة بشييييييييييييييأهنا اهتماًما خاصييييييييييييييً
نبااتت ومنتجات نباتية معينة، وعلى طرق معينة للنقل الدويل االتفاقيات على أقاليم معينة، وعلى آفات معينة، وعلى 

لذلك، ميكن اسييييييييتخدام االتفاقات التكميلية من و  ".للنبااتت واملنتجات النباتية، أو السييييييييتكمال أحكام هذه االتفاقية
وتتمثل مسة هلذا ااتت. قبل األطراف املتعاقدة إلنشيييييييياء اتفاق حلل نزاع يتعلق مبسييييييييألة تتعلق ابالتفاقية الدولية لوقاية النب

أن مثل هذا االتفاق ميكن أن يوفر  يفشييييييييييييييكل من أشييييييييييييييكال االتفاق الذي قد يثري اهتمام بعض األطراف املتعاقدة ال
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على  وافقتإجراءات إضافية لتسوية املنازعات )مثل التحكيم( بني تلك األطراف، وميكن أن يكون ملزًما لألطراف إذا 
لكي تسيييتخدم األطراف املتعاقدة مثل . و لزًما فقط ابلنسيييبة لألطراف يف ذلك االتفاقمثل هذا االتفاق مويكون  ذلك.

هذا اإلجراء، جيب صياغة العملية واملوافقة عليها قبل أن يبدأ مثل هذا اإلجراء، مبا يتماشى مع أحكام االتفاقية الدولية 
يف النظر يف مثل  الرغبةوقاية النبااتت يف حال ويوصييييييييييى أبن تتصييييييييييل األطراف أبمانة االتفاقية الدولية ل .لوقاية النبااتت

 .هذا النهج
 عملية تسوية املنازعات يف االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت -5
 املشاورات 5-1

(، كشيييرب مسيييبق السيييتخدام عملية جلنة اخلرباء، 1997من االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت )تشيييرتب املادة الثالثة عشيييرة 
راف املتنازعة أوالً فيما بينها هبدف حل النزاع. وقد تكون املشيييييييياورات غري رمسية أو رمسية. ويتعهد كل أن تتشيييييييياور األط

يالء االعتبار املتعاطف وإاتحة الفرصييييييية الكافية للتشييييييياور بشيييييييأن أي إقرارات يقدمها طرف متنازع آخر إبطرف متنازع 
 .ااتتفيما يتعلق بتفسري أو تطبيق االتفاقية الدولية لوقاية النب

 املشاورة نري الرمسية 5-2
املشييييييييييياورة غري الرمسية يف تشييييييييييياور األطراف املتنازعة فيما بينها، دون إشيييييييييييراك أي طرف اثلث، مبا يف ذلك أمانة  تتمثل

االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، حلل نزاع تقين يتعلق ابلصيييحة النباتية، ويوصيييى األطراف ابلنظر يف هذا النهج يف املقام 
 .ولاأل
 املشاورة الرمسية 5-3
إىل أمانة ذلك على أي طرف متنازع يرغب يف إقامة إجراءات تشيييييييييييييياور رمسية أن يوجه طلًبا مكتواًب بينبغي  5-3-1

( يف األخرى )األطراف اآلخر رتسييييييل على الفور نسييييييخة من الطلب إىل الطرفسيييييياالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت اليت 
 .النزاع

اق األطراف املتنازعة على عملية التشيييييييييييييياور الرمسية، تقوم أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت حالة اتفيف  5-3-2
 .بتسجيل طلب التشاور الرمسي وإخطار األطراف املتنازعة ابلتسجيل على الفور

ازع عليها، على معلومات تتعلق ابألطراف املتنازعة، والقضييييييييييييييااي املتن ةالرمسي املشيييييييييييييياورةأن حيتوي طلب جيب  5-3-3
 .واألساس القانوين للشكوى، مبا يف ذلك أي تدابري للصحة النباتية قيد البحث

على الطرف الذي يتم تقدمي الطلب إليه، ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك، الرد على الطلب يف جيب  5-3-4
يوًما بعد  30ة ال تزيد عن يوًما من اتريخ اسيييييتالمه والدخول يف مشييييياورات رمسية مسييييين نية يف غضيييييون فرت  15غضيييييون 

إذا مل يسييتجب الطرف الذي   تقدمي الطلب إليه يف غضييون و إىل حل مرض  للطرفني.  التوصييلاسييتالم الطلب، هبدف 
يوًما أو فرتة متفق عليها بشيييييييييكل  30يوًما من اتريخ اسيييييييييتالم الطلب، أو مل يدخل يف مشييييييييياورات رمسية خالل فرتة  15

ف املتنازع الذي طلب املشييياورة الرمسية اللجوء إىل طرق أخرى لتسيييوية املنازعات، كما هو متبادل، فقد يتعني على الطر 
 أعاله. 4موضح يف القسم 

تناقل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت مع مجيع األطراف املتنازعة إمكانية إحراز تقدم من خالل املزيد  5-3-5
 ليت يتعني استخدامها.امن املشاورات واإلجراءات األكثر مالءمة 
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األطراف املتنازعة، مبسيييييييييياعدة أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، بشييييييييييكل متبادل على اإلجراء سييييييييييتتوافق  5-3-6
واملوقع وامليسر )إذا طلب ذلك( والسرية وإمكانية احلصول على املشورة من اخلرباء املستقلني وتوزيع التكاليف والشروب 

  .رمسيةللمشاورة ال األخرى

إلرادة حلل املشيييييييكلة واملرونة يف التعاون وتقدمي التنازالت اباألطراف  يتحلىلكي تنجح املشييييييياورات، جيب أن  5-3-7
 عند الضرورة.

فشييييلت املشيييياورات يف حل النزاع، إما عن طريق فشييييل أحد األطراف يف التعاون بشييييكل كامل يف عملية وإذا  5-3-8
 تتوصيييل إىل حل متفق عليه بشيييكل متبادل، فقد يقرر أي من األطراف بدء طريقة التشييياور أو من قبل األطراف اليت مل

أعاله، مبا يف ذلك عملية جلنة اخلرباء املوضحة مبزيد من التفصيل بدًءا  4أخرى لتسوية النزاع كما هو موضح يف القسم 
 ه.أدان 5-5من القسم 

اف املتنازعة، حتتفظ أمانة االتفاقية الدولية لوقاية املسيييييييييييييياس بنطاق السييييييييييييييرية املتفق عليه من قبل األطر  ودون 5-3-9
 أن سري املشاورات الرمسية ونتائجها.وتبلغ هيئة اإلشراف على التسوية بشالنبااتت ابلسجالت 

 جتنب املنازعات 5-4
مناسييييييييييبة  قادرة على اقرتاح إجراءات هيئة اإلشييييييييييراف على التسييييييييييوية تكون أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت أوقد 

لتجنب النزاع. ويف كثري من األحيان، يكون جمرد توضيييييييح طبيعة املشييييييكلة مفيًدا، ال سيييييييما إذا كان لدى أحد الطرفني 
يف العديد من املناسييييييييييييييبات ميكن أن تكون خربة موظفي أمانة االتفاقية الدولية و فكرة خاطئة عن نية الطرف اآلخر. 

 ة.ءات غري الرمسية وميكن حل اجلوانب احلامسة للنزاع يف مرحلة مبكر لوقاية النبااتت مفيدة يف النظر يف اإلجرا

 عملية جلنة اخلرباء 5-5
، مبسييييياعدة النزاعجلنة اخلرباء عبارة عن نظام للتوفيق يهدف إىل متكني األطراف من مناقشييييية املسيييييائل التقنية حمل عملية 

 ملادة الثالثة عشيييييييييييرة من االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.من ا 5إىل  2فريق من اخلرباء. ويرد هذا النظام يف الفقرات من 
من خالل التشيياور، سييواء كان رمسًيا أم أوالً النزاع  حماولة تسييويةيف عملية جلنة اخلرباء دون  جيوز ألي طرف الشييروعال و 

  .غري رمسي

 بدء عملية جلنة اخلرباء 5-5-1
جلنة اخلرباء تقدمي طلب رمسي مكتوب إىل أمانة االتفاقية  جيب على أي طرف متنازع يرغب يف بدء عملية 5-5-1-1

ا للمشياورة )املشياورات( اليت عقدت بني األطراف، وحيتوي على و الدولية لوقاية النبااتت.  جيب أن يقدم الطلب ملخصيً
أي تدابري معلومات تتعلق ابألطراف املتنازعة، والقضيييييييييييااي يف حالة النزاع، واألسييييييييييياس القانوين للشيييييييييييكوى، مبا يف ذلك 

 .للصحة النباتية قيد البحث

 أنأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت من املعلومات املقدمة يف الطلب املكتوب، مبا يف ذلك تتحقق  5-5-1-2
حدثت، وجيب عليها على الفور تسييييييجيل الطلب وإرسييييييال نسييييييخة إىل مجيع األطراف األخرى  قداملشيييييياورات اإللزامية 

 لب.املذكورة يف الط
 اختصاصات جلنة اخلرباء 5-5-2
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اخلاص بتأسيس عملية جلنة اخلرباء مسودة شروب مرجعية للجنة اخلرباء،  املكتوبجيب أن يتضمن الطلب  5-5-2-1
 إبجراءات تسوية املنازعات هذه.  1واليت جيب أن تتضمن مجيع املعلومات الواردة يف امللحق 

قاية النبااتت على الفور بتعميم مسييييودة االختصيييياصييييات على مجيع األطراف أمانة االتفاقية الدولية لو تقوم  5-5-2-2
على جيب أن توقع األطراف املتنازعة و يف الطلب وتقرتح جدوالً زمنياً للتفاوض بشييييأن االختصيييياصييييات.  مالواردة أمساؤه

 .شكل األساس لعملية جلنة اخلرباءاليت ستاالختصاصات النهائية 

 االتفاق على اختصيييييييياصييييييييات جلنة اخلرباء يف غضييييييييون الوقت املتفق عليه من قبل يفت األطراف فشييييييييلإذا  5-5-2-3
 األطراف، فال ميكن إنشاء جلنة خرباء.

 إنشاء جلنة اخلرباء 5-5-3
جيييب أن تبييدأ أمييانيية االتفيياقييية الييدولييية لوقيياييية النبييااتت يف إنشييييييييييييييياء جلنيية اخلرباء عنييد توقيع األطراف على  5-5-3-1

 .ما مل يتم االتفاق على خالف ذلك بني األطراف املتنازعة ،اختصاصات جلنة اخلرباء

جلنة اخلرباء من مخسييييييية أعضييييييياء: عضيييييييو واحد خيتاره كل جانب من طريف النزاع وثالثة أعضييييييياء سيييييييتتألف  5-5-3-2
من االتفاقية  من املادة الثالثة عشرة 2( وفًقا للفقرة املندوب عنهمستقلني يعينهم املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة )أو 

  .الدولية لوقاية النبااتت

حالة وجود أكثر من طرفني متنازعني، جيب على األطراف يف كل جانب من النزاع التشيياور مع بعضيها يف  5-5-3-3
 2-3-5-5، ميث يتم احلفاظ على عدد األعضييييياء املنصيييييوص عليه يف القسيييييم من جانبهاالبعض الختيار خبري واحد 

 أعاله.

رشيييييييييح األعضيييييييياء املسييييييييتقلني الثالثة يف جلنة اخلرباء من قبل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت من يتم ت 5-5-3-4
يف حالة عدم ترشيييييح عدد كاف  من اخلرباء للعمل يف و أدانه.  4-5-5خالل دعوة للخرباء كما هو موضييييح يف القسييييم 

التماس الرتشيييحات من األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية  جلنة اخلرباء، جيوز ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت
 .دون احلاجة إىل دعوة جديدة لوقاية النبااتت

سيتعتمد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف اختيارها للمرشيحني للعمل كخرباء مسيتقلني على املعايري  5-5-3-5
 التالية:
 علمية/تقنية ذات صلة مبوضوع النزاع؛ جيب أن يكون لدى مجيع املرشحني خلفية 
 ال توجد مصلحة مالية أو شخصية أخرى يف نتيجة النزاع؛ أنه جيب أن يكون مجيع املرشحني مستقلني، أي 
 الفردية؛ مجيب أن يكون مجيع املرشحني قادرين على العمل يف جلنة اخلرباء بصفته 
 ولية لوقاية النبااتت واملعايري الدولية لتدابري الصحة جيب أن يكون عضوان على األقل على دراية ابالتفاقية الد

 النباتية؛
  جييب أال خييدم مواطنو األطراف املتعيياقيدة يف االتفيياقييية اليدولييية لوقيايية النبييااتت واليت تكون حكومياهتيا أطرافًيا

 متنازعة يف جلنة اخلرباء، ما مل يتفق مجيع األطراف املتنازعة على خالف ذلك؛ 
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  ع دولة انمية واحدة على األقل، جيب أن يكون مرشييح واحد على األقل من دولة انمية إذا عندما يشييمل النزا
 .طلبت ذلك الدولة النامية

على أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت اقرتاح املرشييييييييييييييحني على األطراف املتنازعة، الذين ال جيوز يتعني  5-5-3-6
 اهرة.هلم معارضة أي من الرتشيحات، إال ألسباب ق

من املادة الثالثة عشيييييييييييرة من االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، يتم تعيني اخلرباء املسيييييييييييتقلني  2ابلفقرة عمالً  5-5-3-7
(، مع مراعاة توصيييييات أمانة االتفاقية الدولية لوقاية أو املندوب عنهالثالثة من قبل املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة )

 النبااتت.
جلنة اخلرباء قد تشيكلت يف التاريخ الذي ختطر فيه أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت األطراف عترب أن يُ  5-5-3-8

 املتنازعة كتابًيا أبن مجيع اخلرباء املختارين قد قبلوا التعيني.

 اختيار اخلرباء 5-5-4
قية الدولية لوقاية النبااتت اسيييييتدعاء خرباء على أمانة االتفا يتعنييف اختيار اخلرباء املسيييييتقلني، للمسييييياعدة  5-5-4-1

حسب احلاجة، وسيتم تشجيع خرباء الصحة النباتية وغريهم من األفراد ذوي اخلربة ذات الصلة بوقاية النبات أو تطبيق 
 طلب االستدعاء.تدابري الصحة النباتية على االستجابة ل

. وإذا اتفقيت األطراف نظميات اإلقليميية لوقيايية النبيااتتجيوز تعيني اخلرباء من قبيل األطراف املتعياقيدة وامل 5-5-4-2
 .لتقدمي املرشحنيدعوة املنظمات األخرى مانة االتفاقية الدولية املتعاقدة املختلفة، ميكن أيًضا أل

 ملنظمة األغذية والزراعة اسيييتكمال اسيييتمارة البياانت الشيييخصيييية يتم تقدمي طلب اإلدراج كخبري من خالل 5-5-4-3
 رية الذاتية إىل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت. ويشمل احلد األدىن من املعلومات املقدمة ما يلي:و/أو الس

 االسم والعمر ومعلومات االتصال؛ 
 الوظيفة احلالية؛ 
 اجلنسية؛ 
 املهارات اللغوية؛ 
 فرتة التوفر؛ 
 اخللفية العلمية والتقنية )مبا يف ذلك الصحة النباتية(؛ 
 اخلربة أو املؤهالت املتعلقة إبجراءات تسوية املنازعات. املعرفة أو 

مانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت مبراجعة الرتشييييييييحات مقابل املعايري احملددة، وسيييييييتتم مراجعة الرتشييييييييحات سيييييييتقوم أ
 .مبراجعة واختيار اخلرباءقوم اليت ت هيئة اإلشراف على التسويةواختيارها من قبل 

 جراءاتسري اإل 5-5-5
واالختصييييياصيييييات املتفق عليها  إلجراءات تسيييييوية املنازعات هذه جتري جلنة اخلرباء إجراءاهتا وفًقاينبغي أن  5-5-5-1

 .أعاله 2-5-5 وفًقا للقسم
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 تنتخب جلنة اخلرباء رئيساً من بني اخلرباء الثالثة املستقلني. 5-5-5-2
يف  ع )مبا يف ذلك اسييتخدام أدوات االجتماع االفرتاضييي(،الدعوة لعقد اجتما  على رئيس جلنة اخلرباءجيب  5-5-5-3

 اخلرباء لتحديد اجلدول الزمين اخلاص هبا إنشيييييياء جلنةيوًما بعد  15أقرب وقت ممكن عملًيا، وحيثما أمكن، يف غضييييييون 
لتقدمي حتدد جلنة اخلرباء مواعيد هنائية حمددة و أعاله.  2-5-5االختصييييييييييياصيييييييييييات املتفق عليها وفًقا للقسيييييييييييم  بناًء على

 جلنة اخلرباءاألطراف املتنازعة مسيييييييييييين نية مع الطلبات املقدمة من  وتتعاوناملذكرات املكتوبة من قبل األطراف املتنازعة 
 حتددها وحترتمها.واملواعيد النهائية اليت 

ي أو كممثلني أل حلكوماهتمجيب أن يعمل مجيع أعضيييييييييييييياء جلنة اخلرباء بصييييييييييييييفتهم الفردية وليس كممثلني  5-5-5-4
 .منظمة، وال جيوز هلم طلب أو تلقي تعليمات من أي مصدر فيما يتعلق ابملسألة حمل النزاع أمام جلنة اخلرباء

هذه البلدان تكون  عندماعلى جلنة اخلرباء أن أتخذ يف االعتبار االحتياجات اخلاصيييية للبلدان النامية  جيب 5-5-5-5
 .أطراف يف النزاع

  اء يف االعتبار أي تعليمات ومتطلبات حمددة حتددها األطراف املتنازعة.أن أتخذ جلنة اخلرب  جيب 5-5-5-6

جيب على جلنة اخلرباء إجراء تقييم موضيييوعي للمسيييألة املعروضييية عليها، مبا يف ذلك تقييم موضيييوعي لوقائع  5-5-5-7
تدابري الصييييييييييييييحة النباتية، وتقدمي النزاع وإمكانية تطبيق التوافق مع االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وأي معايري دولية ل

يتعني على جلنة اخلرباء التشيييياور ابنتظام مع األطراف املتنازعة . و التوصيييييات اليت تسيييياعد األطراف املتنازعة يف حل النزاع
 وإعطائهم فرصة كافية لتطوير حل مرض  للطرفني.

 جيب أن تكون مداوالت جلنة اخلرباء سرية. 5-5-5-8

مجيع االتصيييييييياالت من قبل أي طرف متنازع إىل جلنة اخلرباء إىل أمانة االتفاقية  عن جيب إرسييييييييال نسييييييييخة 5-5-5-9
وجيب معاملة هذه االتصييياالت على أهنا سيييرية من قبل مجيع  والطرف )األطراف( املتنازع اآلخر.الدولية لوقاية النبااتت 

 .اتتاألطراف، مبا يف ذلك جلنة اخلرباء وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبا

 تقرير جلنة اخلرباء 5-5-6
ا لشييييييييييييييكييل تقرير جلنيية اخلرباء  5-5-6-1 عنييد االنتهيياء من اإلجراءات ، جيييب على جلنيية اخلرباء إعييداد تقرير أويل وفقييً

 .1املوضح يف امللحق 

ال وحيثما  .تسييييييييييعى جلنة اخلرباء إىل تطوير إمجاع بني مجيع أعضييييييييييائها حول مجيع النقاب الواردة يف التقرير 5-5-6-2
يعكس بشكل كاف  ويف نفس الوقتيكون ذلك ممكًنا، يتأكد الرئيس من أن مشروع التقرير يقدم توصيات حلل النزاع 

 .اآلراء املخالفة
 .إهنائهاتعذر استكمال اإلجراءات، يضمن الرئيس إعداد تقرير عن اإلجراءات حىت وقت إذا  5-5-6-3

 .ول لألطراف املتنازعة للتشاور غري الرمسيقد تتيح جلنة اخلرباء مشروع التقرير األ 5-5-6-4

يتم تقدمي مشييييييروع التقرير بعد ذلك إىل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ابللغة اإلهليزية ملراجعته وإىل  5-5-6-5
راجعات إىل ويتم إعادة أي تعليقات من هذه امل. مكتب الشييييييييييييييؤون القانونية ملنظمة األغذية والزراعة للمراجعة القانونية

 على املراجعات. تالتعليقامع مراعاة  اثينتقرير  مشروعوتقوم اللجنة إبعداد . جلنة اخلرباء
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هيئة اإلشيييييييراف االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ليتم إرسييييييياهلا إىل  أمانةالتقرير الثاين إىل  مشيييييييروعيتم تقدمي  5-5-6-6
تتحقق هيئة اإلشييييراف على التسييييوية ه االتصيييياالت على أهنا سييييرية، و للموافقة عليها، ويتم التعامل مع هذ على التسييييوية

 إجراءات تسوية املنازعات هذه. من االلتزام جبميع املبادو واملتطلبات املنصوص عليها يف

أو )التقرير النهائي ويقدم إىل املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة على بعد ذلك يوقع أعضييياء جلنة اخلرباء و  5-5-6-7
من امليادة الثيالثية عشييييييييييييييرة من االتفياقيية اليدوليية لوقياية  3ينوب عنيه( لتوزيعيه على األطراف املتنيازعية، عماًل ابلفقرة  من

 النبااتت.

تقييدم أمييانيية االتفيياقييية الييدولييية لوقيياييية النبييااتت تقرير اإلجراءات ونتييائج عملييية جلنيية اخلرباء إىل هيئيية تييدابري  5-5-6-8
 الصحة النباتية للعلم.

 سائل أخرىم -6
 املراقبون 6-1

األطراف املتنازعة ورئيس جلنة اخلرباء على قبول املراقبني يف اجتماعات جلنة اخلرباء وعلى قواعد سييييييييييييييلوك املراقبني تتفق 
 للمراقبني ابحلضييييور.املعمول هبا. ويف حالة عدم وجود اتفاق بني األطراف املتنازعة على عدد ونوع املراقبني، ال يسييييمح 

التفاق على حضيييييييور املراقبني، ولكن ال يوجد اتفاق على سيييييييلوك هؤالء املراقبني، سييييييييسيييييييمح للمراقبني فقط ويف حالة ا
 ابحلضور ولكن ال ميكنهم املشاركة.

 املعلومات من املصادر اخلارجية 6-2
راف طية من األط، مع املوافقة اخلقد تطلب جلنة اخلرباء معلومات إضييييييييافية من مصييييييييادر أخرى، حسييييييييبما تراه ضييييييييرورايً 

 .املتنازعة

 االعتبارات املالية 6-3
وجلنة اخلرباء املرتبطة  هيئة اإلشييييييراف على التسييييييويةأطراف النزاع تكاليف أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت و  تتحمل

هذه ابلتسييييييييييياوي. وتشيييييييييييمل هذه التكاليف: )أ( نفقات أمانة  إجراءات تسيييييييييييوية املنازعاتأبي نزاع يتم طرحه مبوجب 
كاليف النسييييييييخ وت اقية الدولية لوقاية النبااتت كمسييييييييجل أو تعيني مسييييييييتشييييييييارين من أجل تسييييييييهيل العملية، )ب(االتف

السيييييييفر واإلقامة ورسيييييييوم أعضييييييياء جلنة اخلرباء احملددة وفًقا و  والتسيييييييجيل والرتمجة الفورية والتحريرية، عند الضيييييييرورة، )ج(
دولة متقدمة والطرف اآلخر دولة انمية، تسييوية النزاع دأ الطرف الذي ب يكون حيثو لسييياسيية منظمة األغذية والزراعة. 

 ها.أو جزء من كل التكاليفطواعية لتغطية   يتم تشجيع الطرف األول

 دور املنفمات اإلقليمية لوقاية النبااتت 6-4
االتفاقية الدولية  يُطلب من املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت، رهناً مبوافقة األطراف املتنازعة، وابلتنسيييييييييييق مع أمانةقد 

وقد تكون . إجراءات تسيييييوية املنازعات هذهلوقاية النبااتت، تقدمي املسييييياعدة فيما يتعلق أبي تسيييييوية منازعات مبوجب 
 تنازعة.دعم أو تسهيل املشاورات بني األطراف املهذه املساعدة يف شكل تقدمي ال

 تعديل إجراءات تسوية املنازعات هذه 6-5
 .يئة تدابري الصحة النباتيةعامة هل يف أي جلسة إجراءات تسوية املنازعات هذهت على اعتماد التعديال سيتم
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 إلغاء إجراءات تسوية املنازعات السابقة 6-6
مجيع إجراءات تسييييييييوية جيب أن حيّل اعتماد إجراءات تسييييييييوية املنازعات هذه من قبل هيئة تدابري الصييييييييحة النباتية حمل 

 1999، مبا يف ذلك تلك الصيييييييييييادرة يف ، ويلغيهااالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت املنازعات السيييييييييييابقة الصيييييييييييادرة مبوجب
 .2006و 2001و

 
 1 امللحا

 اختصاصات جلنة اخلرباء

 حتديد األطراف والقضااي -ألف

 جيب حتديد مجيع أطراف التوفيق. ويشمل ذلك:  

 ،اجلهة/اجلهات البادئة 
 ،اجلهة/اجلهات املستجيبة 
 مبا يف ذلك الرئيس،أعضاء جلنة اخلرباء ، 
 .املراقبني، إذا مُسح هلم ابحلضور 

املزعومة مع  املعارضاتحتديد القضية )القضااي( حمل النزاع بوضوح مع مالحظة النقاب اليت حتدث فيها جيب  
ة التوسييييع يف هذا جيب على األطراف املتنازعو االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت أو املعايري الدولية لتدابري الصييييحة النباتية. 

 من جلنة اخلرباء من خالل حتديد املهام للجنة. ااألمر وتوضيح توقعاهت

 سري اإلجراءات - ء

للغاية أن يتم االتفاق على مجيع املسيائل اإلجرائية التالية بني األطراف املتنازعة قبل بدء اجتماع جلنة ن املهم م 
 .اخلرباء

تنازعة وجلنة اخلرباء على الطريقة اليت سححيتش  ا تقدمي املعلومات الفنية : جيب أن تتفا األطراف املعرض املعلومات
 من قبل األطراف املتنازعة

 هل ستكون هناك مستندات، إلكرتونية أو نسخ ورقية؟ 
 هل ستكون هناك عروض شفهية؟ 
 هل ستكون هناك مادة بشأن استخدام اخلرباء اخلارجيني؟ 
 من املعلومات أو املشورة؟  هل ستتمكن جلنة اخلرباء من طلب املزيد 
جيب أن تتفق األطراف املتنازعة وجلنة اخلرباء على اللغة )اللغات( اليت سيتم استخدامها للواثئق املقدمة  )اللغات(:اللغة 

 .وجيب تقدمي التقرير ابللغة اإلهليزية. جلنة اخلرباء واملناقشات من قبل ةالشفهي وللعروض
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ملراقبني، جيب على األطراف املتنازعة ورئيس جلنة اخلرباء أن يقررا ما إذا كان سيييييييييسييييييييمح فيما يتعلق اب: سييييييييلوك املراقبني
ألطراف ويف حالة عدم وجود اتفاق بني اللمراقبني ابحلضور وما إذا كان سيتم السماح هلم ابملشاركة ومدى مشاركتهم. 

ة االتفاق على وجود املراقبني، ولكن عدم . ويف حالضيييييييييييور املراقبنيال يسيييييييييييمح ماملتنازعة بشيييييييييييأن عدد ونوع املراقبني، 
]إشييييارة مرجعية إىل  بشييييأن سييييلوك هؤالء املراقبني، ُيسييييمح للمراقبني ابحلضييييور فقط ولكن ال ميكنهم املشيييياركة. االتفاق
 [إجراءات تسوية املنازعاتمن  1-6القسم 

هيئة اإلشييييييييييييييراف على ة لوقاية النبااتت و أطراف النزاع تكاليف أمانة االتفاقية الدولي: تتحمل الدعم اإلداري والتكاليف
هذه ابلتسيييييييياوي. وتشييييييييمل هذه  إجراءات تسييييييييوية املنازعاتوجلنة اخلرباء املرتبطة أبي نزاع يتم طرحه مبوجب  التسييييييييوية

التكاليف: )أ( نفقات أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت كمسييييجل أو تعيني مسييييتشييييارين من أجل تسييييهيل العملية، 
السيييفر واإلقامة ورسيييوم أعضييياء جلنة و  النسيييخ والتسيييجيل والرتمجة الفورية والتحريرية، عند الضيييرورة، )ج( كاليفوت )ب(

دولة متقدمة والطرف تسوية النزاع الطرف الذي بدأ  يكون حيثو اخلرباء احملددة وفًقا لسياسة منظمة األغذية والزراعة. 
-6]إشييارة مرجعية إىل القسييم  .هاأو جزء من كل التكاليفية  طواعية لتغط يتم تشييجيع الطرف األولاآلخر دولة انمية، 

 [إجراءات تسوية املنازعاتمن  3

جيب أن تتفق األطراف املتنازعة وجلنة اخلرباء على املوقع، أي ما إذا كانت اللجنة سييييييييييييييتجتمع يف إقليم : املوقع واملرافق
. املقبولة قبل بدء اإلجراءات لتسيييهيل العمليةجيب االتفاق على التسيييهيالت و  طرف أو آخر، أو يف إقليم طرف اثلث.

 .يف االجتماعات االفرتاضية ابستخدام التكنولوجيا احلديثة إذا وافق الطرفان النظرميكن أيًضا و 
: تقدمي املعلومات ملا يليجيب وضع جدول زمين شامل مع التواريخ. وسيشمل ذلك التواريخ واألوقات : اجلدول الزمين

اجلدول الزمين الجتماع )اجتماعات( و  كذلك الواثئق أو املسااات من اخلرباء اإلضافيني، إذا لزم األمر؛إىل جلنة اخلرباء و 
 ، إخل.وعرضهالتقرير  واستكمالاللجنة؛ 

 عرض املعلومات -جيش

ية قد تتضييييمن طرق التقدمي املسييييتندات فقط و/أو العروض الشييييفو و جلنة اخلرباء املعلومات من األطراف املتنازعة. تطلب 
على النحو املتفق عليه مسبًقا. وجيوز للجنة اخلرباء أن تطلب معلومات إضافية من األطراف املتنازعة أو مصادر أخرى، 

 .ضروراًي، مبوافقة خطية من األطراف املتنازعة مسب ما تراه

ا على مسيييائل السيييرية املتعلقة ابإلجراءات واملعلومات املقدمة إيتفق  ىل جلنة اخلرباء والتقرير ومجيع الطرفان املتنازعان أيضيييً
 .اجلوانب األخرى للعملية

 تقييش املعلومات وصيانة التوصيات -دال

االختصيييياصييييات، كما هو مطلوب من قبل األطراف املتنازعة، تعليمات حمددة بشييييأن اسييييتعراض املعلومات سييييتتضييييمن 
يتعلق بتقييم جلنيية اخلرباء للعالقيية بني متطلبييات األطراف فيمييا وجيييب توضيييييييييييييييح  العلمييية وغريهييا من قبييل جلنيية اخلرباء. 

القضيييييييييييييااي واملعلومات املقدمة هلا بشيييييييييييييأن أي أحكام حمددة من االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت واملعايري الدولية لتدابري 
ينبغي تقدمي أي مواصيييييفات أخرى فيما يتعلق بشيييييكل االسيييييتنتاجات أو التوصييييييات املطلوبة من قبل . و الصيييييحة النباتية

 .طراف إىل جلنة اخلرباءاأل

 شكل تقرير جلنة اخلرباء -هاء
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 يف تلقيه من جلنة اخلرباء، ويُقرتح الشكل التايل: ترغباألطراف املتنازعة على شكل التقرير الذي تتفق 

 ملخص تنفيذي
 مقدمة

 حتديد أطراف النزاع 

 عرض القضية )القضااي( حمل النزاع مع اخللفية املناسبة 

 اعاجلوانب الفنية للنز 

 خملص ملواقف األطراف املتنازعة 

 ملخص لتحليالت اجلوانب العلمية والفنية كما قدمتها جلنة اخلرباء 

 تقييم عالقة القضية ابألحكام احملددة لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت واملعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية 

 .استنتاجات جلنة اخلرباء واآلراء املخالفة أن وجدت 

 لتوصياتا

  ًاقرتاح )مقرتحات( حلل النزاع واخليارات املتاحة إذا كان ذلك مناسبا 

 املرفقات

 اختصاصات جلنة اخلرباء 

 قائمة أبعضاء جلنة اخلرباء واملراقبني إن وجدت 

 )ًقائمة ابلواثئق واملصادر، مبا يف ذلك اخلرباء اآلخرين الذين متت مقابلتهم )إذا مل يكن ذلك سراي 

 تعتربها جلنة اخلرباء مفيدة. معلومات أخرى 
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 اختصاصات جلنة التنفيذ وتنمية القدرات والئحت ا الداخلية -4 املرفا
التنقيحات املقرتحة على اختصاصات اجل از الفرعي هليئة تدابري الصحة النباتية: جلنة  -1 املرفا

60ج از فرعي هليئة تدابري الصحة النباتية - التنفيذ وتنمية القدرات

 
 بشأن تفسري املصطلحات :ةمالحف

تنفيذ املعايري الدولية للصيييييييييييحة النباتية شيييييييييييمل تاالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت،  فإ ا تعين تنفيذاإلشيييييييييييارات إىل تنفيذ  إن
 .املعايري واخلطوب التوجيهية والتوصيات اليت اعتمدهتا هيئة تدابري الصحة النباتية وتوصيات هيئة تدابري الصحة النباتية

 

 الغرض -1
تقوم اللجنة بوضع برانمج متكامل لدعم تنفيذ االتفاقية وترصده وتشرف عليه، كما تعزز قدرات األطراف املتعاقدة 

 يف جمال الصحة النباتية.
 

 نطاق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت -2
حة النباتية، ابإلشييييراف الفين على األنشييييطة من أجل تعزيز قدرات تضييييطلع اللجنة، حتت إشييييراف هيئة تدابري الصيييي

 اللجنة: إنَّ املتعاقدة على تنفيذ االتفاقية وحتقيق األهداف االسرتاتيجية اليت وافقت اهليئة عليها.  األطراف

 قية.حتدد وتستعرض احلد األدىن من القدرات والطاقات اليت حتتاج األطراف املتعاقدة إليها لتنفيذ االتفا
 ا مبتكرة ملعاجلة العقبات.حتّلل املسائل اليت تعرقل التنفيذ الفعال لالتفاقية، وتضع طرقً 

، من أجل مسيييياعدة األطراف املتعاقدة على اسييييتيفاء احلد األدىن االتنفيذ وتيسيييير تنفيذه ا لدعمبرانجمً  أنشييييطة تضييييع
 من القدرات والطاقات والتفوق عليه.

 حالة وقاية النبااتت يف العامل.لإلفادة عن غ عن التقدم فيذ وأتثريها، وتبلّ م كفاءة أنشطة التنترصد وتقيّ 
 .وعمليات حل النزاعاتتشرف على جتنب النزاعات 

  .الوطنية التقاريرتقدمي لتزامات ات املتعلقة ابعمليالتشرف على 
 مع األمانة واجلهات املا ة احملتملة واهليئة لضمان متويل مستدام ألنشطتها. تعمل

 
 التشكيلة -3

من ذوي املهارات واخلربات ذات الصييييلة مبجال تنفيذ األدوات  إثنا عشيييير خبريًا اأربعة عشيييير عضييييوً تتشييييكل اللجنة من 
 :على النحو التايل، املتصلة ابلصحة النباتية و/أو تنمية القدرات

 سيكون سبعة أعضاء ممثلني عن كل من األقاليم السبعة يف منظمة األغذية الزراعة.

                                                           
ابليييييتيييييقيييييريييييير:  10(. انيييييظييييير امليييييرفيييييق 2017تيييييقيييييريييييير صييييييييييييييييييييييادر عييييين هيييييييييييئيييييييية تييييييييدابيييييري الصيييييييييييييييييييحيييييييية الييييينيييييبيييييييياتيييييييييييييية يف دورهتييييييييا اليييييثييييييييانيييييييييييييية عشيييييييييييييييييييرة ) 60
/https://www.ippc.int/en/publications/84387 

https://www.ippc.int/en/publications/84387/


CPM-16 Report Appendix 04 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 97 من 74 الصفحة

يقوم املكتب، مع مراعاة التوازن بني املهارات . يكون مخسيية أعضيياء من اخلرباء يف املواضيييع ذات الصييلة بعمل اللجنةسيي
 .والتمثيل اجلغرايف، ابختيار األعضاء وتعيينهم واخلربات املطلوبة

 ين ممثل عن جلنة املعايري.أحداا ممثل عن املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت والثا آخران: عضوان وابإلضافة إىل ذلك،
 

 الوظائف -4

 :تضطلع اللجنة ابلوظائف التالية
 برانمج العمل الفين (1) 4-1

تعيني احلد األدىن من القدرات والطاقات اليت حتتاج إليها األطراف املتعاقدة لتنفيذ االتفاقية، واسييييييتعراضييييييه بشييييييكل 
 متواصل.

اقدة لكي تعزز تنفيذها لالتفاقية، مبا يف ذلك التزامات اإلبالغ حتديد اسييييييييييييييرتاتيجيات واقرتاحها على األطراف املتع
 الوطنية، مع مراعاة قدراهتا واحتياجاهتا احملددة.

 ص تنفيذ االتفاقية.خيما  التحدايت اليت تواجهها األطراف املتعاقدة يف األمانة حتليالتاستعراض 
 ملذكورة أعاله.التوصية أبولوايت للهيئة، بناء على حتليل خمرجات األنشطة ا

 حتديد وتقييم تكنولوجيات جديدة كفيلة بتعزيز التنفيذ.
رصيييييييييد وتقييم اإلجراءات الواردة يف اإلطار االسيييييييييرتاتيجي لالتفاقية وما يتصيييييييييل به من اسيييييييييرتاتيجيات وأطر وخطة 

 خطط( عمل أخرى. )أو
 

 اإلدارة الفعالة والكفؤة للجنة (2) 4-2
 واملوافقة عليها واملواظبة علىاألولوية للجنة التنفيذ وتنمية القدرات  قائمة ابألنشييييييييييييييطة ذات خطة عملصييييييييييييييياغة 

 تنفيذها ابالتساق مع أولوايت اهليئة.
مع األهداف  مواءمتهابوظيفة اسيييييييتعراض املشييييييياريع اجلديدة يف جمال التنفيذ وتنمية القدرات لضيييييييمان االضيييييييطالع 

هيئة توصييية يزة تنافسييية، و ريها ملقيمة اسييرتاتيجية وتوفها بحتلياالسييرتاتيجية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، و 
 .يهاوافقة علابملتدابري الصحة النباتية 

 وضع إجراءات ومعايري إلنتاج موارد فنية للتنفيذ، واإلشراف عليها واملوافقة عليها.
، واإلشييييييراف حمددةحّل جمموعات فرعية للجنة تؤدي أنشييييييطة ومهام و نشيييييياء إب توصييييييية هيئة تدابري الصييييييحة النباتية

 .عليها
 اإلشراف على اخموعات الفرعية للجنة. توفري

 .خمصصة ملعاجلة مسائل حمددة عمل/فرق إنشاء جمموعات
بعملها من اللجان الفنية )عن طريق جلنة املعايري(  بربانمجالتماس املشورة و/أو املسااات بشأن مسائل ذات صلة 

 االتفاقية. نةأماومن جمموعات أو منظمات أخرى تساعد 
 استعراض وظائفها وإجراءاهتا ونتائجها بصورة دورية.
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 رصد وتقييم فعالية أنشطتها ومنتجاهتا.
 وضع مشاريع تساهم يف تنفيذ األولوايت اليت وافقت عليها هيئة تدابري الصحة النباتية.

 

 العمل مع األمانة (3) 4-3
 وافقت اهليئة عليها.وضع وإدارة مشاريع تساهم يف تنفيذ األولوايت اليت 

 تقدمي اإلرشادات بشأن التنفيذ وأنشطة تنمية القدرات إلدراجها يف خطة عمل األمانة.
إلدراجها يف الفنية ذات الصييييييييييييييلة بتنمية القدرات من أجل تنفيذ االتفاقية وترتيب أولوايهتا،  اإللكرتونية املواردتقييم 

 مسب املقتضى. رتوين ملوارد صحة النبات،البوابة الدولية للصحة النباتية أو املوقع اإللك
 الرتويج لتجنب النزاعات ابعتبارها نتيجًة للتنفيذ الفعال.

 .اإلشراف على عملية البت يف النزاعات مسب مقتضى احلال
املسيييييييييااة يف إقامة روابط مع اجلهات املا ة والشيييييييييريكة وغريها من منظمات عامة وخاصييييييييية معنية ابلتنفيذ وبتنمية 

 ت يف جمال الصحة النباتية، ويف احلفاظ على تلك الروابط.القدرا
 .أمانة االتفاقية عمليات تواصلاملسااة يف تنفيذ 

تقدم األمانة و  إن األمانة مسيييييييييييؤولة عن تنسييييييييييييق عمل اللجنة وتوفري الدعم اإلداري والتحريري والتشيييييييييييغيلي والفين.
 ة واستخدامها.مشورهتا إىل اللجنة بشأن إاتحة املوارد املالية والبشري

 
 األخرى الفرعيةالعمل مع األجهزة ( 4)

 العمل ابلتعاون الوثيق مع جلنة املعايري ليكون وضع املعايري وتنفيذها متكاملني وفعالني.
اسيييييتعراض إطار املعايري والتنفيذ بوترية سييييينوية ورفع توصييييييات ابلتغيري إىل اهليئة عن طريق اخموعة املعنية ابلتخطيط 

 جي.االسرتاتي
  .ما خص جماالت االهتمام املتبادل العمل مع األجهزة الفرعية األخرى واملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت يف

 
 اإلجراءات اخلاضعة لتوجيهات اهليئة( 5)

 املسااة يف تنفيذ اسرتاتيجية االتصال اخلاصة ابالتفاقية.
 جنة.اإلشراف على األجهزة اليت أنشأهتا اهليئة واملناطة ابلل
 االضطالع بوظائف أخرى مسب توجيهات اهليئة.

 تقدمي تقارير إىل اهليئة عن أنشطتها.
 

 العالقة م  أمانة االتفاقية. 5
تقدم األمانة مشورهتا  إن األمانة مسؤولة عن تنسيق عمل اللجنة وتوفري الدعم اإلداري والتحريري والتشغيلي والفين.

 الية والبشرية واستخدامهاإىل اللجنة بشأن إاتحة املوارد امل
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 العالقة م  جلنة املعايري -5 6
 أولوايت خطط عملعلى  ، بناءً لتكون عملية وضييييييييع املعايري وتنفيذها مكّملة وفعالةتتعاون اللجنة مع جلنة املعايري 

للجنتني متسييييقة من أجل تنفيذ االتفاقية. وسييييوف يتم هذا التعاون على عدد من املسييييتوايت )أي األمانة ور سيييييت ا
يُدعى ممثل عن جلنة  تضيييييييم اللجنة ممثاًل عن جلنة املعايري واألعضييييييياء والقيمني على اإلشيييييييراف واخموعات الفرعية(.

ا ممثاًل عنها للمشييييييييياركة يف اجتماعات جلنة . يف أنشيييييييييطة اللجنة واجتماعاهتا املعايري إىل املشييييييييياركة وهي ختتار أيضيييييييييً
 ما يلي: على األقل اللجنة وجلنة املعايري التعاون بني مواضيعشمل سوف يو  املعايري.

 
 برامج العمل األولوايتاالتساق بني 

 وضع خطط تنفيذ للمعايري
 حتليل االستجاابت لطلبات تقدمي املواضيع واملسائل الواجب تناوهلا

ادقة عليها بشييكل مشييرتك، وتقدمي التوصيييات إىل هيئة تدابري الصييحة النباتية للمصيياسييتعراض إطار املعايري والتنفيذ 
 .التخطيط االسرتاتيجيجمموعة عن طريق 

 .وضع مشاريع مشرتكة وتنفيذها
 

 العالقة م  املنفمات اإلقليمية لوقاية النبااتت -76
اليت  املسييائل والتحدايت وسييياق العمل يف اإلقليم بشييأنتوفر املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت وجهة نظر إقليمية 

 توفر املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت الدعمكما   اقدة ويف منظماهتا الوطنية لوقاية النبااتت.تؤثر يف األطراف املتع
تضييييييم اللجنة  ويُدعى ممثل ختتارهإىل األطراف املتعاقدة من حيث تعزيز قدراهتا وإمكاانهتا يف جمال الصييييييحة النباتية. 

 وتتضمن جماالت التعاون: .كة يف أنشطة اللجنة واجتماعاهتاإىل املشار املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت  ممثاًل عن
 

 العمل خطط مشاريع برامجتبادل 
 تقاسم املوارد الفنية واملعلومات

 حتديد اخلرباء وتوفريهم
 تنسيق األنشطة والفعاليات، مبا يف ذلك حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية

 وضع مشاريع مشرتكة وتنفيذها
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الئحة الداخلية للجنة التنفيذ وتنمية القدرات التابعة لالتفاقية الدولية يف الة التنقيحات املقرتح
61ج از فرعي هليئة تدابري الصحة النباتية -لوقاية النبااتت 

 
 

 العضوية -1املادة 
 .اعضوً  241تتألف اللجنة من 

 يتمتع األعضاء خبربة يف أحد اخاالت التالية على األقل:
 

 نظم الصحة النباتية؛ خربة مثبتة يف إدارة
 خربة مثبتة يف تنفيذ أنشطة تنمية القدرات يف جمال الصحة النباتية؛

 ابالتفاقية وابملعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية وبتوصيات اهليئة؛ واسعةمعرفة 
 خربة يف تنفيذ لوائح الصحة النباتية؛

 .ل صياغة املواد التدريبية وتقدميهامعارف و/أو مؤهالت و/أو خربات أخرى حمددة، مثاًل يف جما
ا أن يتمتعوا مبسييييييتوى من اللغة اإلنكليزية يسييييييمح هلم ابملشيييييياركة بنشيييييياب يف اجتماعات اللجنة أيضييييييً  لألعضيييييياءوينبغي 

 ومناقشاهتا.
لية لوقاية ابإلضييييييييييييييافة إىل ممثل واحد عن املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت وممثل عن جلنة املعايري التابعة لالتفاقية الدو 

 .النبااتت
ويتم اختيار األعضيييييياء على أسيييييياس التوازن بني اخلربات على أن يكون واحد منهم على األقل من كل من أقاليم الفاو، 

و/أو تنمية  وعلى األعضاء أن يتمتعوا خبربة يف جمال تطبيق الصكوك املتصلة ابلصحة النباتية وبني متثيل البلدان النامية.
 .تيارهم وتعيينهم من قبل مكتب هيئة تدابري الصحة النباتيةالقدرات، وسيتم اخ

وتقوم املشيييييييييييييياورة الفنية يف ما بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت وجلنة املعايري بتعيني ممثل لدى اللجنة من خالل 
 .إجراءاهتا اخلاصة
أي تضييييارب  سييييتقالل، وسييييوف يتجنبونمهامهم أبقصييييى درجات النزاهة وعدم اال ياز واال واملمثلونويؤدي األعضيييياء 

يف املصييييا ،  ا. ويف حال حدوث تضيييياربممكن يف املصييييا  قد يطرأ يف سييييياق أدائهم لواجباهتم واإلفصيييياح عنه مسييييبقً 
 سيقوم املكتب ابلبت فيه.

 تبدأو ويشيييييغل األعضييييياء منصيييييبهم ملدة ثالث سييييينوات قابلة للتجديد بناء على توصيييييية مكتب اهليئة وعلى قبول اهليئة. 
 والية األعضاء لدى انتهاء اجتماع جلنة التنفيذ وتنمية القدرات يف شهر مايو/أاير.

 

                                                           
هبييييييييذا اليييتيييقيييريييير:  10(. انيييظييير امليييرفيييق 2017تيييقيييريييير صييييييييييييييييييييييادر عييين هيييييييئيييييييية تييييييييدابيييري الصييييييييييييييييييحيييييييية الييينيييبيييييييياتيييييييييييية يف دورهتييييييييا اليييثييييييييانيييييييييييية عشييييييييييييييييييرة ) 61
/.ippc.int/en/publications/84387https://www 
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 مؤهالت العضوية -2املادة 
وينبغي لتلك اخلربة أن  تتضيييييييييمن ترشييييييييييحات األعضييييييييياء أدلة موثقة على خرباهتم يف جمال التنفيذ و/أو تنمية القدرات.

 :يةتشتمل على عنصر واحد على األقل من العناصر التال
 خربة مثبتة يف إدارة نظم الصحة النباتية؛

 خربة مثبتة يف تنفيذ أنشطة تنمية القدرات يف جمال الصحة النباتية؛
 معرفة عميقة ابالتفاقية وابملعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية؛

 خربة يف تنفيذ لوائح الصحة النباتية؛
 .يف جمال صياغة املواد التدريبية وتقدميها معارف و/أو مؤهالت و/أو خربات أخرى حمددة، مثاًل 

ا أن يتمتعوا مبسيييييتوى من اللغة اإلنكليزية يسيييييمح هلم ابملشييييياركة بنشييييياب يف اجتماعات اللجنة  وينبغي للمرشيييييحني أيضيييييً
 ومناقشاهتا.

 

 األعضاء البدالء -2املادة 
 مؤهالت العضوية املبّينة يف هذه الالئحة. ءجيب أن يستويف األعضاء البدال

 
ح إقليم اثنني  للممثلني اإلقليميني. جيوز ترشيييييح عضييييوين بديلني  ءاألعضيييياء البدال كحد أقصييييى عن كل إقليم، وإذا رشييييّ
 .مهامهما به هذان العضوانيشغل وجب عليه أن يوضح الرتتيب الذي ينبغي أن  ،عضوين اثنني

 
بًة إىل دعوة للخرباء ميث يشكلون جمموعة من ا تعيني اخلرباء الذين يقدمون ترشيحهم استجا. جيوز أيضً ءاخلرباء البدال
 .ءاخلرباء البدال

 
 وتعيين شواألعضاء البدالء األعضاء األصليني  لرتشيحاإلجراءات  -3املادة 

ينبغي تقدمي مجيع الرتشيييحات من خالل جهات االتصييال الرمسية اخلاصيية ابالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ابلنسييبة إىل 
 قدة أو من خالل املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت.األطراف املتعا

 
ابلنسبة إىل ترشيحات املمثلني اإلقليميني، تطلق أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت دعوًة، وجيوز لكل من األقاليم السبعة 

إلقليميني لألعضييييييييياء األصيييييييييليني يف منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة أن يضيييييييييع اإلجراءات اخلاصييييييييية به لتعيني ممثليه ا
 واألعضاء البدالء. وتُبّلغ أمانة االتفاقية بتعيينهم من خالل العضو يف مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية يف اإلقليم املعين.

 
رتشيييييحات تُقدَّم مجيع الأّما ابلنسييييبة إىل ترشيييييحات اخلرباء، تصييييدر أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت نداًء للخرباء. 

من خالل جهات االتصال الرمسية اخلاصة ابالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ابلنسبة إىل األطراف املتعاقدة أو من خالل 
إضييييييافًة إىل مؤهالت و يقوم املكتب ابسييييييتعراض الرتشيييييييحات واالختيار من بينها. و  املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت.
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ا يف مهارات وخربة املمثلني اإلقليميني السييبعة وخيتار خرباء ة، سييوف ينظر املكتب أيضييً األعضيياء احملددة يف هذه الالئح
 . استكمااًل هلمإضافيني 

 
 ا ابتباع العملية أعاله لتشكيل جمموعة من األعضاء البدالء.يتم تعيني األعضاء البدالء أيضً 

 
 .5ات اإلقليمية لوقاية النبااتت يف املادة جيري وصف عملية تعيني العضوين املمثلني للجنة املعايري أو للمنظم

 
 ينبغي إرفاق مجيع الرتشيحات ابملستندات التالية:

 
 خطاب نوااي

 سرية ذاتيةو 
 تعهد خاص بعد ملئه وتوقيعه، مسب ما ينّص عليه النداء.و 

 
يف جلنة التنفيذ وتنمية  تُقّدم توصيييييية إىل هيئة تدابري الصيييييحة النباتية جبميع الرتشييييييحات لألعضييييياء األصيييييليني أو البدالء

 القدرات لتأكيدها.
 

مبا يشييمل  وميكن لرتشيييحات األعضيياء،سييوف تصييدر األمانة نداًء لالنضييمام إىل العضييوية لدى شييغور مناصييب لديها. 
ا من قبيييل األطراف املتعييياقيييدة  املعلوميييات اليييداعمييية وخطييياب تعهيييد مسييييييييييييييييب ميييا ينص علييييه النيييداء، أن تقيييدم رمسييييً

 .ة لوقاية النبااتتأو املنظمات اإلقليمي
 

 من الالئحة الداخلية. 2وسوف يستعرض مكتب اهليئة الرتشيحات بناء على قائمة االشرتاطات الواردة يف املادة 
 

 ويشغل األعضاء منصبهم ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد بناء على قبول مكتب اهليئة.
 

 األعضاء املناوبون واألعضاء البدالء -4املادة 
 3يف املادة   عضو مناوب واحد فقط عن كل إقليم من أقاليم الفاو عقب عملية االختيار اليت ترد ابلتفصيلينبغي تعيني

 من الالئحة الداخلية، فيشغل منصبه ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد ابلتماشي مع هذه املادة.
 

 ور.وجيوز لعضو مناوب حضور اجتماع للجنة بداًل من العضو غري القادر على احلض
 

ويف حال اسييتقالة عضييو ما أو يف حال مل يعد يسييتويف مؤهالت العضييوية اليت تنص عليها هذه الالئحة الداخلية أو إذا 
 تييييييغييييييييييييييب عيييييين اجييييييتييييييمييييييياعييييييني مييييييتييييييعييييييياقييييييبييييييني لييييييلييييييجيييييينييييييية، يييييييتييييييم اسيييييييييييييييييييتييييييبيييييييدال الييييييعضيييييييييييييييييييو بييييييعضيييييييييييييييييييو آخيييييير.

ضيو واحد على األقل عن مع احملافظة على التوازن بني اخلربة وبني ضيرورة وجود ع يقرر املكتب بشيأن عملية االسيتبدال
 يشغل العضو البديل منصبه ملدة ثالث سنوات اعتبارًا من اتريخ تعيينه.و كل إقليم من أقاليم الفاو. 
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 إجراءات تعيني عضو بديل -4املادة 
يف حال اسيييييتقالة عضيييييو ما، أو يف حال يتم اسيييييتبدال عضيييييو يف جلنة التنفيذ وتنمية القدرات بعضيييييو بديل أتكد تعيينه 

د يسيييييييتويف مؤهالت العضيييييييوية اليت تنص عليها هذه الالئحة الداخلية أو إذا تغيب عن اجتماعني متعاقبني للجنة، يع مل
 يتم استبدال العضو بعضو آخر.

 
ابلنسييييبة إىل اسييييتبدال عضييييو هو ممثل إقليمي، يُدعى العضييييو البديل املؤكد حسييييب الرتتيب املؤكد. ويف هذه احلاالت، 

 العضو اإلقليمي ذا الصلة يف املكتب بذلك.يتعني على األمانة إعالم 
 

، سوف يُطلب من املكتب اختيار عضو بديل مؤكد من جمموعة أحد األعضاء من بني اخلرباءوأّما ابلنسبة إىل استبدال 
 توازن بني املهارات واخلربات املطلوبة.مع توخي العضوية جلنة التنفيذ وتنمية القدرات  ستكمالاخلرباء ال

 
 و الذي حيّل حمل عضو أصلي حىت انتهاء مدة ذلك العضو األصلي.وخيدم العض

 
 

 املمثالن عن جلنة املعايري واملنفمات اإلقليمية لوقاية النبااتت -5املادة 
تقوم جلنة املعايري واملشيييييييييييييياورة الفنية يف ما بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت بتعيني ممثل لدى اللجنة من خالل 

 خلاصة.إجراءاهتا ا
 

 الرئيس وسئب الرئيس -6 -5املادة 
مدة ثالث  للفرتة املتبقية من واليتهمايتم انتخاب رئيس اللجنة وانئبه من قبل أعضيييييييياء اللجنة، فيشييييييييغالن منصييييييييبيهما 

 وال جيوز انتخاب ممثل جلنة املعايري وممثل املنظمات .بناء على قبول مكتب اهليئةمع إمكانية إعادة انتخاهبما  سييييييييييينوات
 اإلقليمية لوقاية النبااتت يف منصب رئيس أو انئب رئيس جلنة التنفيذ وتنمية القدرات.

 

 االجتماعات -7 -6املادة 
وميكن عقد اجتماعات إضييافية عند املقتضييى رهن املوارد  .مضييور األعضيياء الفعلي تعقد اللجنة اجتماعني يف السيينة

اعات اللجنة بواسيطة الوسيائل اإللكرتونية، مبا يف ذلك عرب الفيديو أو ا عقد اجتمالبشيرية واملالية املتاحة. وجيوز أيضيً 
 االتصال عن بعد، مسب احلاجة. 

  ويتشكل النصاب لعقد االجتماعات من غالبية األعضاء.
 

 يف اجتماعات اللجنة ومشاركة اخلرباء املدعويناملراقبون  -8 -7املادة 
 واهليئة.  للمنظمةا مع اللوائح واإلجراءات املرعية للجنة مفتوحة، متاشيً مبوجب أحكام الفقرة أدانه، تكون اجتماعات ا
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 ا إىل حساسية املوضوع أو سريته.وجيوز للجنة أن تقرر عقد اجتماعات معينة، أو جزء منها، من دون وجود مراقبني، نظرً 
 

ا أو ممثلني عن منظمات، رادً على طلب من أعضيييييييييييياء اللجنة، بوسييييييييييييع األمانة أن تدعو أف وابالتفاق املسييييييييييييبق، أو بناءً 
  يف اجتماع معني أو يف جزء منه. كمراقبنييتمتعون خبربة حمددة للمشاركة  

 
 األج زة اليت تنشئ ا اهليئة -8املادة 

تتمتع تلك األجهزة ابختصاصاهتا ولوائحها و  ميكن أن يُعهد مبهمة اإلشراف على اللجنة إىل جهاز فرعي أنشأته اهليئة.
 صة هبا اليت وافقت اهليئة عليها عندما أنشأهتا.الداخلية اخلا

 
 اجملموعات الفرعية للجنة -9املادة 

من أجل تناول مسيييييييييييييائل حمددة تتعلق ابلتنفيذ وتنمية  للجنةفرعية  تجمموعا اهليئةأبن تنشييييييييييييي   التوصييييييييييييييةجيوز للجنة 
كل من اخموعات الفرعية للجنة اللجنة على اختصيييييييياصييييييييات   توافق حتددالقدرات، رهن إاتحة املوارد املالية. وسييييييييوف 

العضييييوية وواجبات  اخموعة الفرعية وتشييييكيلة ومدة املسييييندةاملهام  وجيب أن حتّدد االختصيييياصييييات. ولوائحها الداخلية
  .اليت ختصهااإلبالغ 

 
  حني تنتفي احلاجة إليها. للجنةمّل اخموعات الفرعية  أن توصي اهليئةوجيوز للجنة 

 
 العمل أفرقة/اتجمموع -10املادة 

عمل خمصييييييييصيييييييية ملعاجلة مسييييييييائل حمددة. وتقوم اللجنة ابختيار  أفرقة/جيوز للجنة التنفيذ وتنمية القدرات إنشيييييييياء جمموعات
 كما اتفقت عليه اللجنة.  خارجينيالعمل من بني أعضائها، وجيوز هلا يف بعض احلاالت ضّم خرباء  أفرقة/أعضاء جمموعات

 
 عمل املؤقتة هذه حني تنتفي احلاجة إليها.وجيوز للجنة حّل جمموعات ال

 
 صن  القرارات -11-10املادة 

 .سوف تسعى اللجنة إىل صنع القرارات بناًء على التوافق بني األعضاء
 

ا يف اآلراء واليت يتعذر فيها التوصيييييييل إىل التوافق، فتوصيييييييف يف حماضييييييير االجتماعات أما احلاالت اليت تسيييييييتوجب توافقً 
 املواقف املتخذة، وترفع إىل اهليئة ملناقشتها واختاذ التدابري املالئمة بشأهنا. وتذكر ابلتفصيل كل

 
 اإلبالغ -12-11املادة 

 .وتقدم توصياهتا إىل اهليئة حسب املقتضىترفع اللجنة تقاريرها إىل اهليئة 
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 إ  اقرتاح مواضي : املعايري والتنفيذ 2021دعوة عام  - 5املرفا 
-https://www.ippc.int/en/core: رجى الرجوع إىل تقارير اجتماعات الفريق املتاحة علىفريق املهام املعين ابملواضيع، يُ  مناقشاتلومات مفّصلة حول مع علىللحصول 

activities/standards-and-implementation/call-for-topics-standards-and-implementation/task-force-on-topics/. 
 

 توصيات فريا امل ام املعين  ملواضي  يف ما يتعلا  ملعايري وموارد التنفيذ املقرتحة :1اجلدول 

طرف املتعاقد/ املنفمة ال العنوان رقش املوضوع
ملخص فريا  رسائل الدعش اإلقليمية لوقاية النبااتت

 امل ام
األولوية املوصى  ا 

 (4-1لفريا امل ام )
املواد املوصى  ا لفريا 

 امل ام

2021-011 
)املعايري السلعية لتدابري  XXملحق املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 

 Mangiferaاحلركة الدولية لثمار املاهو )بعنوان الصحة النباتية( 

indica) 

هيئة وقاية النبات يف آسيا 
 واحمليط اهلادو

منظمة وقاية النبااتت 
أوصى فريق  يف احمليط اهلادو

املهام ابلنظر يف 
اقرتاحات 

املواضيع املقدمة 
 هذه. 

1 

 املعايري
2021-018 

)ملحق املعيار ( موموسم النأثناء تفتيل ال)مبا يف ذلك  احلقليالتفتيل 
 2 - الياابن : اخلطوب التوجيهية للتفتيل( 23الدويل رقم 

2021-010 
إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذابب شار  :26تنقيح املعيار الدويل رقم 

 2 أسرتاليا نيوزيلندا (Tephritidaeالفاكهة )فصيلة 

منظمة وقاية النبااتت  كندا نباتية دليل إجراء عمليات املراجعة يف سياق الصحة ال 2021-009
 موارد التنفيذ 1 يف أمريكا الشمالّية

 نة املعايري إ  قائمة املواضي جلضافت ا الحًقا أفريا امل ام واليت اليت أوصى  ا برتوكوالت التشخيص  :2اجلدول 

الطرف املتعاقد/ املنفمة  العنوان رقش املوضوع
 اإلقليمية لوقاية النبااتت

ية املوصى  ا األولو 
 ملخص فريا امل ام (4-1لفريا امل ام )

 1 نيوزيلندا وكينيا Spodoptera frugiperdaدودة احلشد اخلريفية  :27ملحق املعيار الدويل رقم  2021-016

 Drosophila suzukii ذاببة :27ملحق املعيار الدويل رقم  017-2021 أوصى فريق املهام إبعداد بروتوكوالت التشخيص هذه

(Diptera: Drosophilidae) 1 نيوزيلندا 

2021-025 
 فريوس فاكهة الورد البين للطماطم :27ملحق املعيار الدويل رقم 

(Tomato brown rugose fruit virus) 1 الصني 

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and-implementation/call-for-topics-standards-and-implementation/task-force-on-topics/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and-implementation/call-for-topics-standards-and-implementation/task-force-on-topics/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and-implementation/call-for-topics-standards-and-implementation/task-force-on-topics/
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2021-013 
 Bactrocera zonata ذاببة :27ملحق املعيار الدويل رقم 

(Saunders, 1842) 2 مصر 

 2 نيوزيلندا .يف البطاطسDickeya sppبكترياي  :27ملعيار الدويل رقم ملحق ا 2021-014
 3 نيوزيلندا Heterobasidion annosumفطر  :27ملحق املعيار الدويل رقم  2021-015

 فريا امل ام ا  اليت مل يوص  اقرتاحات املواضي   :3اجلدول 

 العنوان رقش املوضوع
الطرف املتعاقد/ 
املنفمة اإلقليمية 
 لوقاية النبااتت

 ملخص فريا امل ام املواد املقرتحة رسائل الدعش

منظمة وقاية النبااتت  التوفري املأمون للمعونة الغذائية وغريها من املعوانت اإلنسانية 2021-020
 يف احمليط اهلادو

هيئة وقاية النبات يف آسيا واحمليط 
 اهلادو، مجهورية كوراي

إبضافة اقرتاحات املواضيع هذه فريق املهام  مل يوصِ  املعايري
 إىل قائمة املواضيع.

 الياابن متطلبات استخدام خمتربات االختبار 2021-012

- 

 النكا سري إصدار الشهادات احلقلية للفواكه واخلضر املوجهة للتصدير 2021-019
 كينيا منهجيات أخذ العينات :31تنقيح املعيار الدويل رقم  2021-023
 أوكرانيا وضع برانمج ترخيص الستخدام التبخري 2021-024

 موارد التنفيذ
مل يكن فريق املهام يف وضع يسمح له بصياغة  كينيا منهجية أخذ العينات احلقلية 2021-021

 االقرتاح مل يكن مكتماًل.أن التوصية نظرًا إىل 
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 ومعاجلات الصحححة النباتية، وتوصححيات، اعتماد املعايري الدولية لتدابري الصحححة النباتية - 6املرفا 
 هيئة تدابري الصحة النباتية

ابلصيغة املقدمة إىل  لصحة النباتيةلمعاجلات مخس اعتمدت هيئة تدابري الصحة النباتية املعايري التسعة التالية، مبا يف ذلك 
 أدانه(: ويرد رابط الواثئق) 09-01 2022/24يف الوثيقة الدورة السادسة عشرة للهيئة 

املعايري اخلاصييييية ابلسيييييلع األسييييياسيييييية من أجل تدابري الصيييييحة  46املعيار الدويل رقم  :CPM 2022/24/01الوثيقة  (1)
 ؛النباتية

 ؛الصحة النباتية يف سياق املراجعة 47املعيار الدويل رقم  :CPM 2022/24/02الوثيقة  (2)
شيييييييييهادات الصيييييييييحة ) 12 لتدابري الصيييييييييحة النباتية رقم التنقيح املرّكز للمعيار الدويل :CPM 2022/24/03الوثيقة  (3)

 يف ما خص إعادة التصدير؛( النباتية
 5 املعيار الدويل لتدابري الصيييييحة النباتية رقم بشيييييأن 2020و 2019تعديالت عامي  :CPM 2022/24/04الوثيقة  (4)

 (؛مسرد مصطلحات الصحة النباتية)
ابإلشييييييييييييعاع على  Tortricidae حشييييييييييييرة معاجلة 40معاجلة الصييييييييييييحة النباتية رقم  :CPM 2022/24/05الوثيقة  (5)

 ؛الفاكهة
ابلربودة على  Bactrocera zonataمعاجلة آفة  41رقم  معاجلة الصييييييييييييحة النباتية :CPM 2022/24/06الوثيقة  (6)

 ؛Citrus sinensis أنواع الربتقال
 ابإلشعاع؛ Zeugodacus tauمعاجلة آفة  42معاجلة الصحة النباتية رقم  :CPM 2022/24/07الوثيقة  (7)
 ابإلشعاع؛ Sternochetus frigidusمعاجلة آفة  43معاجلة الصحة النباتية رقم  :CPM 2022/24/08الوثيقة  (8)
وعّثة  Cydia pomonellaمعاجلة عّثة التفاح  44ة الصييييييييييييييحة النباتية رقم معاجل :CPM 2022/24/09الوثيقة  (9)

 Prunusواليدراق من نوع  Malus pumilaيف التفياح من نوع  Grapholita molestaالفياكهية الشييييييييييييييرقيية 

persica  اجلّو املعّدل  –مرارة البخار 
هذه  إعدادالة يف ملعايري املعتمدة ملسااتهم الفعّ خرباء اخموعات الذين صاغوا اوشكرت اهليئة يف دورهتا السادسة عشرة 

 . 24/2022CPMابلوثيقة  1املرفق املعايري على النحو الوارد يف 
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 إجراءات وضححححح  املعايري على النحو املعّدل يف الدورة السحححححادسحححححة عشحححححرة هليئة تدابري – 7املرفا 
 الصحة النباتية

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت
 إجراءات وض  املعايري

 ( لالئحة الداخلية هليئة تدابري الصحة النباتية 3امللحا )
 
 

  :تنقسم عملية وضع املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية )املعايري الدولية( إىل أربع مراحل، وهي
 معايري االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت : إعداد قائمة مواضيع1املرحلة 
  : الصياغة2املرحلة 
 : إجراء مشاورة بشأن مشاريع املعايري الدولية3املرحلة 
 .: االعتماد والنشر4املرحلة 

ييييييييييع ّ  مجع قرارات اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية/هيئة تدابري الصحة النباتية بشأن العديد من جوانب إجراءات وضيييييييييي
املعايري يف دليل إجراءات وضييييييييييييع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، املتاح على البوابة الدولية للصييييييييييييحة النباتية على 

 .)www.ippc.int، البوابة الدولية للصحة النباتية: )العنوان التايل
 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت قائمة مواضي  معايري: إعداد 1املرحلة 
 : الدعوة إ  طرح مواضي 1اخلطوة 

إىل طرح مواضيييييييييييييييع. وتقدم األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية  62تدعو أمانة االتفاقية الدولية مرة كل سيييييييييييييينتني
عديل املعايري الدولية القائمة. النبااتت إىل أمانة االتفاقية الدولية اقرتاحات مفصييييييييلة بشييييييييأن مواضيييييييييع جديدة أو بشييييييييأن ت

وينبغي أن تكون هذه االقرتاحات مشييييفوعة مبشييييروع مواصييييفة )ابسييييتثناء بروتوكوالت التشييييخيص(، واسييييتعراض لألدبيات 
ومربر أبن املوضوع املقرتح يستويف املعايري اليت تعتمدها اهليئة يف ما خيص املواضيع )وهي متاحة يف دليل إجراءات االتفاقية 

لوضيييع املعايري(. وُيشيييجع مقدمو االقرتاح، لإلشيييارة إىل وجود حاجة عاملية إىل املوضيييوع املقرتح، على كسيييب أتييد  الدولية
 .األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت يف أقاليم أخرى

 .وتكون هناك دعوة منفصلة إىل تقدمي اقرتاحات بشأن معاجلات الصحة النباتية

                                                           
ات يتعلق األمر بدعوة إىل اقرتاح "جمال فين" أو "موضوع" أو "بروتوكول تشخيص"؛ انظر التسلسل اهلرمي ملصطلحات املعايري يف دليل اإلجراء  62

 لوضع املعايري.

http://www.ippc.int/
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املعايري، مع األخذ بعني االعتبار اإلطار االسييييرتاتيجي لالتفاقية الدولية واملعايري املتعلقة بتربير املواضيييييع املقرتحة وتقوم جلنة 
وترتيب أولوايهتا، ابسيييييييتعراض االقرتاحات املقدمة. وتسيييييييتعرض جلنة املعايري قائمة مواضييييييييع معايري االتفاقية الدولية )مبا يف 

 .وُتسند إىل موضوع ما أولوية موصى هبا. وتزكى هذه القائمة لدى اهليئة ذلك املواضيع(، فتضيف مواضيع
 .وتستعرض اهليئة قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية وتغرّيها وتعتمدها، وتسند أولوية إىل كل موضوع

 .ويتم إاتحة قائمة منقحة مبواضيع معايري االتفاقية الدولية
 ة مواضي  معايري االتفاقية الدوليةلقائم: االستعراض السنوي 2اخلطوة 

تسيييتعرض جلنة املعايري سييينواي قائمة مواضييييع معايري االتفاقية الدولية، وتوصيييي اهليئة إبدخال تغيريات )مبا يف ذلك عمليات 
احلذف، أو إجراء تغيريات يف األولوايت(. وجيوز للجنة املعايري، يف ظل ظروف اسيييييييييييتثنائية، واسيييييييييييتجابة حلاجة معينة، أن 

 .وصي إبضافة موضوع إىل قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدوليةت
وتسيييييييتعرض اهليئة قائمة مواضييييييييع معايري االتفاقية الدولية اليت توصيييييييي هبا جلنة املعايري. وتُغرّي اهليئة وتعتمد قائمة مواضييييييييع 

ة منقحة مبواضيييييييييييع معايري االتفاقية معايري االتفاقية الدولية، مبا يف ذلك إسييييييييييناد أولوية إىل كل موضييييييييييوع. ويتم إاتحة قائم
 .الدولية

ما أو تنقيحه، أن تضيف  وجيوز للهيئة، يف أي سنة من السنوات، حيثما تنشأ حالة تتطلب على وجه السرعة وضع معيار
 .موضوعا إىل قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية

 : الصيانة2املرحلة 
 : وض  مواصفة3اخلطوة 

عايري على تعيني مشيييرف رئيسيييي ومسييياعدين لكل موضيييوع. وميكن أن يكون هؤالء املسييياعدون من ينبغي تشيييجيع جلنة امل
خارج جلنة املعايري، مثل األعضاء البديلني احملتملني يف جلنة املعايري، وأعضاء سابقني يف جلنة املعايري، وأعضاء الفريق الفين 

 .أو أعضاء يف جمموعات عمل اخلرباء
مشروع املواصفة. وينبغي للجنة املعايري السعي إىل املوافقة على مشاريع املواصفات للتشاور بشأهنا  وتستعرض جلنة املعايري

خالل اجتماع جلنة املعايري بعد انعقاد دورة اهليئة اليت ُأضييييييييفت فيها مواضييييييييع جديدة إىل قائمة مواضييييييييع معايري االتفاقية 
 .الدولية

واصييييييفة لغرض املشيييييياورة، تقوم أمانة االتفاقية الدولية إباتحته للجمهور. وتلتمس وحاملا توافق جلنة املعايري على مشييييييروع امل
أمييانيية االتفيياقييية الييدولييية بواسييييييييييييييطيية نظييام التعليق اإللكرتوين لالتفيياقييية الييدولييية تعليقييات من األطراف املتعيياقييدة واملنظمييات 

تقرره جلنة املعايري. ومدة املشيييييييييييييياورة للنظر يف  اإلقليمية لوقاية النبااتت واملنظمات الدولية املعنية وكياانت أخرى حسييييييييييييييبما
إىل أمانة  يوما. وتقدم جهة االتصيييييييييييال أو جهة اإلعالم التابعة لالتفاقية الدولية تعليقات 60مشييييييييييياريع املواصيييييييييييفات هي 

 .االتفاقية الدولية ابستخدام نظام التعليق اإللكرتوين
وإاتحتها للجمهور ورفعها إىل املشيييييييييييييرف وإىل جلنة املعايري للنظر فيها. وتتوىل أمانة االتفاقية الدولية مجع التعليقات الواردة 

 .وتقوم جلنة املعايري بتنقيح املواصفة واملوافقة عليها وإاتحتها للجمهور
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 63: إعداد مشروع معيار دويل4اخلطوة 
ري الدولية أو تعديلها وفقا تتوىل جمموعة من خرباء الصييييياغة )جمموعة عمل من اخلرباء أو فريق تقين( صييييياغة مشيييياريع املعاي

للمواصييييييييييييفات ذات الصييييييييييييلة. وجيوز للجنة املعايري أن تطلب من أمانة االتفاقية الدولية التماس التعليقات من العلماء من 
خمتلف أ اء العامل لضييييمان اجلودة العلمية ملشيييياريع بروتوكوالت التشييييخيص. وتُقدَّم توصييييية مبشييييروع املعيار الدويل الذي   

 .ليه إىل جلنة املعايريالتوصل إ
وتتوىل جلنة املعايري أو جمموعة العمل اليت أنشيأهتا جلنة املعايري )اخموعة املؤلفة من سيبعة أعضياء( اسيتعراض مشيروع املعيار 
الدويل يف اجتماع )يف ما يتعلق بربوتوكول للتشيييخيص أو معاجلة للصيييحة النباتية، تقوم جلنة املعايري ابسيييتعراضيييه إلكرتونيا( 

أو تعليقه.  وتقرر ما اذا كانت سيييييتوافق عليه إلحالته إىل املشييييياورة، أو إعادته إىل املشيييييرف أو جمموعة من خرباء الصيييييياغة
 .جلنة املعايري وعندما جتتمع اخموعة املؤلفة من سبعة أعضاء، ينبغي مراعاة التعليقات الواردة من أي عضو من أعضاء

 : املشاورة واالستعراض3املرحلة 
على مشاورتني  ،مشاريع بروتوكوالت التشخيصو ابستثناء مشاريع معاجلات الصحة النباتية  ،مشاريع املعايري الدولية تطرح
. وتُعرض  إذا قررت جلنة املعايري خالف ذلكعلى مشييييييييياورة واحدة إاّل مشييييييييياريع بروتوكوالت التشيييييييييخيص عرض تُ و  .اثنتني

 أو مشاورتني بناًء على قرار جلنة املعايري.على مشاورة واحدة  مشاريع معاجلات الصحة النباتية
 : املشاورة األو 5اخلطوة 

بعد أن توافق جلنة املعايري على مشييييييروع املعيار الدويل لغرض طرحه على املشيييييياورة األوىل، تبادر أمانة االتفاقية الدولية إىل 
لكرتوين، تعليقييات من األطراف املتعيياقييدة إاتحتييه للجمهور. وتلتمس أمييانيية االتفيياقييية الييدولييية، بواسييييييييييييييطيية نظييام التعليق اإل

واملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت واملنظمات الدولية املعنية واخلدمات الوطنية لوقاية النبااتت يف األطراف غري املتعاقدة 
. وتقدم جهة ايومً  90هي  وكياانت أخرى حسييبما تقرره جلنة املعايري. ومدة املشيياورة األوىل املتعلقة مبشيياريع املعايري الدولية

االتصييييال أو جهة اإلعالم التابعة لالتفاقية الدولية تعليقات إىل أمانة االتفاقية الدولية ابسييييتخدام نظام التعليق اإللكرتوين. 
 .إىل املشرف للنظر فيها وجتمع أمانة االتفاقية الدولية التعليقات الواردة وتتيحها للجمهور وترفعها

التعليقات وإبعداد الردود على التعليقات وبتنقيح مشيييييييروع املعيار الدويل وإبحالتها إىل أمانة ويقوم املشيييييييرف ابسيييييييتعراض 
االتفاقية الدولية. كما يتم إاتحتها للجنة املعايري. ومع األخذ يف احلسييييييييييييييبان التعليقات الواردة، تتوىل اخموعة املؤلفة من 

)يف ما يتعلق مبشييييييياريع بروتوكوالت التشيييييييخيص ومشييييييياريع معاجلات سيييييييبعة أعضييييييياء التابعة للجنة املعايري أو الفريق التقين 
 .الصحة النباتية( تنقيح مشروع املعايري الدولية وترفع توصية به إىل جلنة املعايري

ويف ما خيص مشيياريع املعايري الدولية األخرى غري مشيياريع معاجلات الصييحة النباتية ومشيياريع بروتوكوالت التشييخيص، يتم 
على القضااي الرئيسية املثارة يف التعليقات يف تقرير اجتماع اخموعة املؤلفة من سبعة أعضاء. وبعد أن ترفع تسجيل الردود 

اخموعة املؤلفة من سيييييييييبعة أعضييييييييياء توصيييييييييية مبشيييييييييروع املعيار الدويل إىل جلنة املعايري، تقوم أمانة االتفاقية الدولية إباتحته 
 .للجمهور

                                                           
غة لكنها تنطبق أيضييييييييا على أي جزء من معيار دويل، مبا يف ذلك تشييييييييري هذه اإلجراءات إىل "مشيييييييياريع املعايري الدولية" "واملعايري" لتبسيييييييييط الصيييييييييا  63

 املالحق أو املرفقات أو الضمائم.
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، جيوز للجنة املعايري أن توصييييييي اهليئة ابعتمادها يف حال مل يتم إبداء أي لصييييييحة النباتيةوابلنسييييييبة إىل مشيييييياريع معاجلات ا
 تعليقات فنية هامة أو كبرية خالل املشاورة األوىل.

وابلنسيييبة إىل مشييياريع معاجلات الصيييحة النباتية أو مشييياريع بروتوكوالت التشيييخيص، فإن املشييياريع والردود على التعليقات 
دما توافق جلنة املعايري عليها وعلى الردود الواردة على التعليقات. ويسيييجل موجز للقضيييااي الرئيسيييية اليت تتاح للجمهور، بع

انقشييتها جلنة املعايري بشييأن مشييروع بروتوكول التشييخيص أو مشييروع معاملة الصييحة النباتية يف تقرير االجتماع التايل للجنة 
  .املعايري

ر الدويل، جيوز للجنة املعايري مثال إعادته إىل املشيييييييييييييرف أو إىل جمموعة من خرباء وكبديل عن املوافقة على مشيييييييييييييروع املعيا
 .الصياغة، وتقدميه جلولة أخرى من املشاورة أو تعليقه

 : املشاورة الثانية6اخلطوة 
ه على املشييياورة بعد أن توافق جلنة املعايري أو اخموعة املؤلفة من سيييبعة أعضييياء التابعة هلا على مشيييروع املعيار الدويل لطرح

الثييانييية، تلتمس أمييانيية االتفيياقييية الييدولييية، من خالل نظييام التعليق اإللكرتوين، تعليقييات من األطراف املتعيياقييدة واملنظمييات 
اإلقليمية لوقاية النبااتت واملنظمات الدولية املعنية واخلدمات الوطنية لوقاية النبااتت يف األطراف غري املتعاقدة وكياانت 

ا. وتقدم جهة االتصييييييييييييال أو جهة اإلعالم التابعة يومً  90تقرره جلنة املعايري. ومدة املشيييييييييييياورة الثانية هي أخرى حسييييييييييييبما 
لالتفاقية الدولية تعليقات إىل أمانة االتفاقية الدولية ابسييييييييييييييتخدام نظام التعليق اإللكرتوين. وجتمع أمانة االتفاقية الدولية 

 .إىل املشرف للنظر فيها التعليقات الواردة وتتيحها للجمهور وترفعها
ويقوم املشييرف ابسييتعراض التعليقات وإبعداد الردود على التعليقات وبتنقيح مشييروع املعيار الدويل وإبحالة مشييروع املعيار 
 الدويل املنقح إىل أمانة االتفاقية الدولية. ويتم إاتحتها للجنة املعايري بينما يتاح مشييييييييروع املعيار الدويل املنقح غري مشيييييييياريع

 .معاجلات الصحة النباتية لألطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت
ويف ما يتعلق   .وتسيييييييييتعرض جلنة املعايري التعليقات الواردة وردود املشيييييييييرف على التعليقات ومشيييييييييروع املعيار الدويل املنقح

نة املعايري تقدم ملخصييييييا للمسييييييائل الرئيسييييييية اليت مبشيييييياريع املعايري الدولية غري مشيييييياريع معاجلات الصييييييحة النباتية، فإن جل
 .انقشتها اللجنة. وتسجل هذه امللخصات يف تقرير اجتماع جلنة املعايري

ويف ما خيص مشييييياريع معاجلات الصيييييحة النباتية، فإن املشييييياريع والردود الواردة على التعليقات تتاح للجمهور بعدما توافق 
التعليقات. وُيسَجل ملخص للقضااي الرئيسية اليت انقشتها جلنة املعايري بشأن مشروع  جلنة املعايري عليها وعلى الردود على

 .معاملة الصحة النباتية يف تقرير االجتماع التايل للجنة املعايري
ة وكبديل عن رفع توصييية بشييأن مشييروع املعيار الدويل إىل اهليئة، جيوز للجنة املعايري مثال إعادته إىل املشييرف أو إىل جمموع

 .من خرباء الصياغة، وتقدميه جلولة أخرى من املشاورة أو تعليقه
 : االعتماد والنشر4املرحلة 
 : االعتماد7اخلطوة 

 :يف ما يتعلق مبشاريع املعايري الدولية غري مشاريع بروتوكوالت التشخيص •
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ورة اهليئة. وينبغي ألمانة االتفاقية بعد التوصييييييييييية اليت ترفعها جلنة املعايري، يدرج مشييييييييييروع املعيار الدويل يف جدول أعمال د
إاتحة مشييييييروع املعيار الدويل املعروض على اهليئة العتماده بلغات املنظمة يف أقرب وقت ممكن، وقبل سييييييتة أسييييييابيع على 

 .األقل من افتتاح دورة اهليئة
 .عيار الدويل بدون مناقشةوينبغي للهيئة، يف حال أتييد مجيع األطراف املتعاقدة ملشروع املعيار الدويل، اعتماد امل

. 64أما يف حال مل يؤيد أحد األطراف املتعاقدة مشييييييييييييييروع املعيار الدويل، فإنه جيوز لألطراف املتعاقدة أن تتقدم ابعرتاض
واليت من املرجح أن تقبل هبا  وجيب أن يكون االعرتاض مشيييييفوعا مبربرات فنية واقرتاحات لتحسيييييني مشيييييروع املعيار الدويل

اقدة األخرى وأن يعرض على أمانة االتفاقية الدولية يف موعد أقصييييييييياه ثالثة أسيييييييييابيع قبل انعقاد دورة اهليئة. األطراف املتع
وينبغي لألطراف املتعاقدة املعنية أن تبذل قصيارى جهدها للتوصيل إىل اتفاق قبل انعقاد دورة اهليئة. وسييضياف االعرتاض 

 .افية املضي قدمً إىل جدول أعمال اهليئة اليت ستتخذ قرارا بشأن كي
عندما حيدد فريق تقين أو جلنة املعايري احلاجة إىل إجراء حتديث فين طفيف على معيار دويل معتمد، ميكن للجنة املعايري 
أن توصييييييييييييييي ابعتماد اهليئة هلذا التحديث. وينبغي ألمانة االتفاقية الدولية أن جتعل التحديث الذي أدخل على املعايري 

احا بلغات املنظمة يف أقرب وقت ممكن، وقبل سييييييييييييييتة أسييييييييييييييابيع على األقل من افتتاح اجتماع اهليئة. الدولية املعتمدة مت
وختضيييع التحديثات الفنية الطفيفة على املعايري الدولية املعتمدة املعروضييية على اهليئة لعملية االعرتاض على  و ما هو وارد 

 .أعاله
 :يف ما يتعلق مبشاريع بروتوكوالت التشخيص •

ضييت اهليئة إىل جلنة املعايري سييلطتها العتماد بروتوكوالت التشييخيص ابلنيابة عنها. وبعد أن توافق جلنة املعايري على لقد فوّ 
بروتوكول التشيييخيص، تقوم أمانة االتفاقية الدولية إباتحته يف مواعيد حمددة مرتني يف السييينة وحتاب األطراف املتعاقدة علما 

ا السيييييتعراض بروتوكول التشيييييخيص املوافق عليه وتقدمي اعرتاض، إن وجد، جنبا يومً  45وأمام األطراف املتعاقدة  .65بذلك
إىل جنب مع املربرات الفنية واالقرتاحات لتحسييييييييييييييني بروتوكول التشييييييييييييييخيص املوافق عليه. وإذا مل يرد أي اعرتاض، يُعترب 

من خالل هذه العملية وترفق بتقرير  . وأتخذ اهليئة علما بربوتوكوالت التشييييييييييخيص املعتمدةابروتوكول التشييييييييييخيص معتَمدً 
اجتماع اهليئة. ويف حال كان ألحد األطراف املتعاقدة اعرتاض، فإنه ينبغي إعادة مشيييييييييروع بروتوكول التشيييييييييخيص إىل جلنة 

 .املعايري
 على بروتوكول تشييييييييييييخيص معتَمد، ميكن للجنة املعايري اعتماد التحديثات املدخلة 66وحني يتطلب األمر إجراء تنقيح فين

على بروتوكوالت التشييخيص املعتمدة بواسييطة الوسييائل اإللكرتونية. وتتاح بروتوكوالت التشييخيص املنقحة للجمهور مبجرد 
ما أن تعتميدها جلنية املعيايري. وأتخذ اهليئية علميا بربوتوكوالت التشييييييييييييييخيص املنقحية من خالل هذه العمليية وترفق بتقرير 

 .اجتماع اهليئة

                                                           
ا على اعتماد مشييييييروع املعيار يف شييييييكله احلايل، وأن يكون مدعوما من الناحية الفنية، ويرسييييييل من خالل ج  64 هة ينبغي العرتاض ما أن يكون اعرتاضييييييً

املقاييس للمسييييياعدة يف حتديد ما إذا كان العرتاض رمسي ما يربره من الناحية الفنية على  و دولية )يرجى الرجوع إىل االتصيييييال الرمسية التابعة لالتفاقية ال
 (، ومسجل يف دليل إجراءات وضع معايري االتفاقية الدولية(.2013ما وافقت عليها اهليئة يف دورهتا الثامنة )

د األطراف املتعاقدة اآللية املتعلقة بطلب ترمجة بروتوكوالت التشييييييييخيص إىل لغات منظمة األغذية ابلنسييييييييبة إىل ترمجة بروتوكوالت التشييييييييخيص، تعتم  65
consultation-setting/member-activities/standards-https://www.ippc.int/en/core-) والزراعة املنشييييييييورة على البوابة الدولية للصييييييييحة النباتية:

)./languages-protocols-diagnostic-translate-ispms/mechanism-draft 
 التشخيص، وهي واردة يف دليل إجراءات وضع معايري االتفاقية الدولية. لقد قامت جلنة املعايري بتحديد عملية للتنقيح الفين لربوتوكوالت  66

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/member-consultation-draft-ispms/mechanism-translate-diagnostic-protocols-languages/).
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/member-consultation-draft-ispms/mechanism-translate-diagnostic-protocols-languages/).
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/member-consultation-draft-ispms/mechanism-translate-diagnostic-protocols-languages/).
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 : النشر8اخلطوة 
 .يار الدويل املعتمد للجمهوريتاح املع

وجيوز لألطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت تشيييييكيل جمموعة ملراجعة اللغة، وجيوز هلا، بعد عملية مراجعة 
 .، اقرتاح تعديالت على ترمجة املعايري الدولية املعتمدة67اللغات اليت وافقت عليها اهليئة

                                                           
67  /groups-review-pms/languagesetting/is-activities/governance/standards-https://www.ippc.int/en/core  

https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/standards-setting/ispms/language-review-groups/
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أنواع الرتكيز بشححححححححأن التوفري املأمون للمعونة الغذائية ونريها من  جمموعة اختصححححححححاصححححححححات - 8املرفا 
 تدابري الصحة النباتيةالدورة السادسة عشرة هليئة  يف املعّدلنحو الاإلنسانية على  املعونة
 معلومات أساسية -ألف

لنباتية حول العامل. ويف حاالت تسّلم االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت أبّن التعاون الدويل ضروري ملنع انتشار اآلفات ا
األزمات الطارئة، ميكن للبلدان املتضررة أن تعاين قيوًدا مؤقتة يف قدرهتا على ممارسة مسؤولياهتا يف جمال الصحة النباتية. غري 

ابالمتثال أّن األطراف املتعاقدة املا ة للمعوانت فتتمتع ابلقدرة على التحرك خالل تلك األوقات، وابلتايل فإن التزامها 
 للمادة الرابعة من االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يكتسي أايًة إضافية. 

وخالل حالة طوارو، قد تكون الظروف السائدة عند حدود البلدان غري اعتيادية بدرجة كبرية. فقد تكون البنية التحتية 
تكون املياه والكهرابء واليد العاملة واخلدمات األخرى  ملعاجلة السلع وجتهيزها متضررًة أو غري قابلة للوصول إليها؛ كما قد

مقطوعة يف الغالب وكثريًا ما تكون الطرقات واجلسور مدّمرًة ما حيول دون استخدام املرافق املخصصة ويستوجب ممارسة 
أبداء مهام  األنشطة خارج نقاب الدخول املعلنة. وقد ال يتمكن املوظفون من السفر لغاايت العمل أو قد يتم تكليفهم

طارئة؛ وكثريًا ما حتض الوكاالت احلكومية األخرى واملسؤولون احلكوميون املنظمات الوطنية لوقاية النبااتت والوكاالت 
األخرى على اإلفراج عن السلع لصا  احملتاجني بدون أتخري ال مربر له. ولذا، إن مل تكن املعونة املقّدمة معّدة على النحو 

وب االسترياد املتعلقة ابلصحة النباتية للبلد املتلقي قبل تصديرها، ميكنها أن تسبب ضررًا طويل األجل املناسب لتلبية شر 
 لألفراد وللمجتمعات الضعيفة. 

وال يوجد حالًيا أي معيار دويل يرشد البلدان بشأن احلركة املأمونة للمعوانت خالل الضغوب غري االعتيادية والقيود اللوجستية 
رو. ونظرًا إىل الزايدة املتوقعة يف تواتر الكوارث الطبيعية، ويف الكوارث احملتملة من صنع اإلنسان، والسجل حلاالت الطوا

التارخيي حلاالت دخول اآلفات إىل البلدان من خالل املعوانت اإلنسانية، فقد آن األوان لوضع معيار دويل من أجل معاجلة 
 مة. هذه الفجوة يف عمليات الصحة النباتية احملك

وقد وافقت جلنة املعايري وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات على التوصية أبن تقوم هيئة تدابري الصحة النباتية بتأسيس جمموعة 
، وقد وضعتا االختصاصات التالية خموعة تركيز وغريها من املعوانت اإلنسانيةللمعونة الغذائية  املأمونابلتوفري تركيز تعىن 

 ماعها الحًقا. صغرية يدعى إىل اجت
 ويرد أدانه وصف للغرض املقرتح من جمموعة الرتكيز وعضويتها ومهامها ومتويلها ومدهتا.

 الغرض - ء
من  2030 حىت عام الدولية لوقاية النبااتتاإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية يتمثل الغرض من جمموعة الرتكيز يف دعم أهداف 

 ؛ وذلك من خالل ماة البيئة من آاثر اآلفات النباتية، وعند االقتضاء، اآلفات البيئيةتعزيز األمن الغذائي العاملي ومحايأجل 
 يلي:
 التوفري  وضع معيار بشأن خيصما  فهم الشواغل اليت أاثرها فريق املهام املعين ابملواضيع واألطراف املتعاقدة يف

املعيار واألدوات التكميلية األخرى  لوضعاح حلول واقرت ، املأمون للمعونة الغذائية وغريها من أنواع املعونة اإلنسانية
 من الشواغل.لتخفيف ل
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  التوفري املأمون للمعونة الغذائية حتديد املبادو واملتطلبات واجلوانب األخرى الرئيسية اليت جيب أن يتضمنها معيار و
 (.امللحقات واملرفقات)مبا يف ذلك حمتوايت  وغريها من أنواع املعونة اإلنسانية

  مواصفات املعيار املقرتح جعة مراو( من قبل منظمة وقاية النبااتت يف احمليط اهلادوPPPOحسب احلاجة ).68 

 العضوية -جيش
ابلتوفري املأمون للمعونة الغذائية وغريها من املعوانت اإلنسانية ينبغي خموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية املعنية 

هارات واملعارف مع متثيل واسع لألقاليم اجلغرافية وللجنسني. وينبغي أن تتألف اخموعة من انثي أن تكون قائمة على امل
املستفيدة واملا ة على السواء، من بينهم ممثل واحد على  النبااتت لوقاية الوطنية املنظماتعشر عضًوا كحد أقصى، من 

د عن جلنة التنفيذ وتنمية القدرات، وآخر عن املنظمة اإلقليمية األقل عن املكتب، وممثل واحد عن جلنة املعايري، وممثل واح
 لوقاية النبااتت من اإلقليم املستفيد من املعونة الغذائية وغريها من املعوانت اإلنسانية.

صل وابإلضافة إىل األعضاء االثين عشر، ينبغي دعوة عدد من اخلرباء من الوكاالت املا ة )مثل برانمج األغذية العاملي( ي
 عددهم إىل ثالثة أشخاص، للمشاركة بصفة مراقب. 

 وينبغي أن يتمتع أعضاء جمموعة الرتكيز ابخلربة يف جمال واحد أو أكثر من اخاالت التالية: (1)
 )املشرتايت وتوريد املعوانت اإلنسانية )وكالة املعونة واحلكومة 
 والسياسات العامة يف جمال الصحة النباتية وتنظيم إدارة املخاطر 
 واالستجابة حلاالت الطوارو يف جمال الصحة النباتية وإدارهتا 
 والرتخيص للسلع املستوردة يف ظل الطوارو أو القيود النامجة عن الكوارث 
 وينبغي جلميع األعضاء أن يكونوا على دراية مبهمة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وإطارها االسرتاتيجي وأنشطتها.  (2)
 تقاء أعضاء جمموعة الرتكيز وتشكيلتها.وسيقوم املكتب ابن (3)

 وظائف ا  -دال
 ستقوم جمموعة الرتكيز مبا يلي: 

 ها من يحمتملة للنظر فالشواغل اليت أاثرها فريق املهام املعين ابملواضيع واألطراف املتعاقدة واقرتاح حلول  توثيق
 أجل وضع معيار.

 " ه منظمةت" الذي اقرتحائية وغريها من املعوانت اإلنسانيةالتوفري املأمون للمعونة الغذتعديل مواصفات املعيار 
 ، حسب احلاجة.اقرتاح مواضيعوقاية النبااتت يف احمليط اهلادو أثناء الدعوة إىل 

  وصياغة املبادو والعناصر اليت ميكن للمعيار أن يتضمنها يف ما يتعلق ابملواد املرجعية الواردة أدانه ومداوالت
 جمموعة الرتكيز.

  ومتكني األطراف املتعاقدة من االمتثال له.كهذا احملتملة يف تنفيذ معيار  والعوائق ل اجلدوى حتليو 
                                                           

 .https://www.ippc.int/en/publications/90195/القرتاح مواضيع:  2021انظر املواضيع املقدمة من أجل دعوة االتفاقية الدولية لعام   68

https://www.ippc.int/en/publications/90195/
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  لتخطيط اب العنية موعةاخوتقدمي التحليل ومشروع املبادو والعناصر إىل جلنة املعايري وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات و
 .بشأهنما توجيهات إلصداروهيئة تدابري الصحة النباتية للتشاور و  االسرتاتيجي

وسوف يسرتشد عمل جمموعة الرتكيز أبمثلة عن حاالت دخول اآلفات النامجة عن املعوانت واملبادرات اإلقليمية احلالية 
هليئة تدابري الصحة النباتية:  9ومبادرات املنظمة الوطنية لوقاية النبااتت إلدارة املخاطر النامجة عن املعوانت، والتوصية 

ن للمعونة الغذائية وغريها من املعوانت ملنع انتشار اآلفات النباتية على املستوى الدويل خالل حاالت الطوارو، التوفري املأمو 
وأي توصية ذات صلة هليئة تدابري الصحة النباتية، ومسااة منظمة وقاية النبااتت يف احمليط اهلادو يف إطار الدعوة الصادرة 

 بشأن هذه املسألة وغري ذلك من مواد ذات صلة.  2021ت إىل تقدمي مواضيع يف عام عن االتفاقية الدولية لوقاية النباات

 العملية -هاء
  2022سيتم إنشاء جمموعة الرتكيز يف أعقاب قرار هليئة تدابري الصحة النباتية يف هذا الصدد خالل دورهتا يف عام . 
 ية: ويتم اختيار أعضاء جمموعة الرتكيز وفًقا للخطوب التوجيهية التال 
  ستنشر دعوة لتقدمي الرتشيحات على املوقع اإللكرتوين اخلاص ابالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ملول يونيو/حزيران

، للسماح لألطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت أبن ترشح ممثليها ليصبحوا أعضاء يف 2022
احًدا أو أكثر يف ختصصات خمتلفة ألجل استيفاء بعض جمموعات املهارات جمموعة الرتكيز. ويعنّي كل إقليم خبريًا و 

 املوصوفة حتت قسم "العضوية". 
وستقوم أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ابستعراض الرتشيحات وتقدميها إىل مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية لالختيار 

نسني وبني األقاليم اجلغرافية. وينبغي ملكتب هيئة تدابري الصحة النباتية أن منها على  و يضمن التمثيل املتوازن بني اجل
يسعى إىل اختيار مرشح واحد من كل إقليم من أقاليم املنظمة بوصفه املمثل اإلقليمي يف جمموعة الرتكيز، هبدف تغطية 

 أكرب عدد ممكن من املناطق.
الختيار رئيسها ومناقشة خطة عملها ووظائفها  2022لول متوز/يوليو وسوف تعقد جمموعة الرتكيز اجتماًعا للمرة األوىل م

على النحو املبني يف القسم دال. وسُيقدم تقرير أويل وتوصيات إىل اخموعة املعنية ابلتخطيط االسرتاتيجي يف أكتوبر/تشرين 
، وتقرير هنائي وتوصيات إىل الدورة 2022 ، وجلنة املعايري وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات يف نوفمرب/تشرين الثاين2022األول 

( من أجل اختاذ قرار بشأن املضي قدًما يف وضع معيار ومستوى األولوية 2023السابعة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية )
 الذي سُيمنح.

 التمويل -واو
ولكن حني تكون هناك حاجة إىل  من املتوقع أن تُعقد االجتماعات األولية خموعة الرتكيز هذه ابلوسيييييييييييائل االفرتاضيييييييييييية.

موظفيها يف اجتماع لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت تكون هي املسؤولة  أحداجتماعات وجاهية، فإن املنظمة اليت يشارك 
عن متويل بدل السيييفر وبدل املعيشييية اليومية هلذا الشيييخص كي يتمكن من حضيييور االجتماعات. وإذا مل يتمكن صييياحب 

ركني من ختصيييييص أموال كافية هلم، ُيشييييجع املشيييياركون أواًل على التماس املسيييياعدة من مصييييادر غري عمل الشييييخص املشييييا
أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت. ويف حال فشييييييييييييل هذه احملاوالت الرامية إىل نيل مسيييييييييييياعدة، مع توفري إثبااتت على 

( إىل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت. بيد أن ذلك، جيوز رفع طلب مسييييياعدة )أي تكاليف السيييييفر واملعيشييييية اليومية
أي دعم يبقى رهًنا ابألموال املتاحة. وسييتنظر أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف تقدمي املسيياعدة املالية إىل املشيياركني 
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على البوابة الدولية للصيييييحة النباتية وفقا ملعايريها اخلاصييييية ابلتمويل. وميكن االطالع على تفاصييييييل كاملة عن هذه املعايري 
(-travel-receive-participants-prioritizing-used-https://www.ippc.int/publications/criteria

attendmeetings-ssistancea.) 

 املدة  -زاي
ستبقى جمموعة الرتكيز هذه انفذًة ملدة تصل إىل سنتني من الزمن )حىت انعقاد دورة هيئة تدابري الصحة النباتية يف عام 

2024) 

https://www.ippc.int/publications/criteria-used-prioritizing-participants-receive-travel-assistance-attendmeetings
https://www.ippc.int/publications/criteria-used-prioritizing-participants-receive-travel-assistance-attendmeetings
https://www.ippc.int/publications/criteria-used-prioritizing-participants-receive-travel-assistance-attendmeetings
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احلد من حاالت اإلصابة   فات امللوثة ) 10رقش النباتية توصية هيئة تدابري الصحة  - 9املرفا 
( املوارد النباتية وتيسحححري التجارة  ملواد اخلاضحححعة للوائح ونري اخلاضحححعة هلا من أجل  اية املرتبطة

 يئة تدابري الصحة النباتيةعلى النحو املعّدل يف الدورة السادسة عشرة هل

 معلومات أساسية
صييييييييابة ابآلفات امللوثة يتمثل الغرض من هذه التوصييييييييية الصييييييييادرة عن هيئة تدابري الصييييييييحة النباتية يف احلد من حاالت اإل

األخرى من أجل محاية الصييييحة  والطرقاملواد اخلاضييييعة للوائح وتلك غري اخلاضييييعة هلا، وبداخل تلك املواد،  على املوجودة
النباتية والتنوع البيولوجي واألمن الغذائي ومن أجل تيسيييييييييييري التجارة املأمونة. وتعين عبارة "املواد غري اخلاضيييييييييييعة للوائح" يف 

التوصيية النبااتت واملنتجات النباتية، والسيلع املتداولة جتاراًي، وأماكن التخزين، ومواد التغليف والتعبئة، ووسيائل سيياق هذه 
النقل، واحلاوايت، والرتبة، وأي أجسيييييييييييييام أو كائنات حية أو مواد أخرى قادرة على إيواء أو نشييييييييييييير اآلفات امللوثة اليت ال 

األخرى مواد   نقلها أو اسيييييييتخدامها يف خدمات الربيد العادي أو  الطرقمن ختضيييييييع لتدابري الصيييييييحة النباتية. وقد تتضييييييي
الربيد السريع أو يف الشحن، ولكن أيًضا األشخاص الذين يسافرون دولًيا. وجيب إدارة خماطر اآلفات النامجة عن النبااتت 

من املادة السيييييييييابعة  2رة )ز( من البند واملنتجات النباتية ابالسيييييييييتناد إىل حتليل ملخاطر اآلفات ابلتماشيييييييييي مع أحكام الفق
لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت واملعايري الدولية لتدابري الصيييييييييييحة النباتية ذات الصيييييييييييلة. بيد أن حتليالت خماطر اآلفات ال 

هذا فإن  غري التداول التجاري. وعلى الطرقدائًما خماطر اآلفات املرتبطة بعمليات نقل السيييييييييلع يف إطار التجارة أو  تراعي
هذه التوصييية تسييعى إىل املسيياعدة يف سييد هذه الفجوة من خالل تشييجيع إدارة أكثر فعالية لآلفات امللوثة من أجل تعزيز 

 األمن الغذائي ومحاية التنوع البيولوجي العاملي. 
ا ملزيد من العمل دعًما لتنفيذ اإلطار االسيييييييرتاتيجي لالتفاقية الدولية لو  قاية النبااتت للفرتة وترسيييييييي هذه التوصيييييييية أسييييييياسيييييييً

؛ وتشييييييييييييييجع املنظمات الوطنية واإلقليمية لوقاية النبااتت (2021 النبااتت، لوقاية الدولية االتفاقية أمانة) 2020-2030
وقطاعات االسييييييييييترياد والتصييييييييييدير على العمل مًعا من أجل التوعية مبخاطر اآلفات املرتبطة ابحلركة الدولية جلميع السييييييييييلع 

 ملمارسات اجليدة الكفيلة ابحلد من دخول اآلفات امللوثة وانتشارها، وتشجع اعتمادها.واألشخاص، وحتّدد ا
وقد اعرتفت األطراف املتعاقدة، من خالل هيئة تدابري الصييييييييييحة النباتية )اهليئة(، ابملخاطر اليت تطرحها اآلفات امللوثة اليت 

طر اآلفات املرتبطة بوسائل النقل واحلاوايت وغريها من حتملها السلع اليت ليست نبااتت أو منتجات نباتية، فضاًل عن خما
احلركيية الييدولييية للمركبييات واآلالت ) 41. وقييد أدى ذلييك إىل اعتميياد املعيييار الييدويل لتييدابري الصييييييييييييييحيية النبيياتييية رقم الطرق

ايت البحرية ( واإلجراءات الكفيلة ابحلد من حاالت اإلصييييييييييييابة ابآلفات امللوثة املوجودة على احلاو واملعدات املسييييييييييييتخدمة
بشييأن احلاوايت وبداخلها من خالل عمل فريق املهام املعين ابحلاواّيت البحريّة واعتماد توصييية هيئة تدابري الصييحة النباتية 

(. ومع ذلك، فإن الوعي بنطاق االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، واملخاطر اليت ترتبها اآلفات 06، )التوصيييييييييييية رقم البحرية
 طة ابملواد اخلاضعة للوائح وتلك غري اخلاضعة هلا على صحة النبااتت على الصعيد العاملي، ما زال ضعيًفا.امللوثة املرتب

وهتدف االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت إىل محاية املوارد النباتية العاملية وتيسري التجارة املأمونة. وهي تفعل ذلك من خالل 
 اآلفات النباتيةخماطر دخول  خبفضطراف املتعاقدة بشييييييييييييأن املمارسييييييييييييات الكفيلة تيسييييييييييييري التعاون واالتفاق يف ما بني األ

وانتشييييييييارها إىل أدىن حد. وتعمل األطراف املتعاقدة على تطوير وحفظ القدرة على تطبيق تدابري متناغمة للصييييييييحة النباتية 
والتجارة والنمو االقتصييادي والتنوع من أجل منع دخول اآلفات وانتشييارها، واحلد من أتثريات اآلفات على األمن الغذائي 

 البيولوجي والبيئة. 
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 إ  موج ة

األطراف املتعاقدة واملنظمات الوطنية لوقاية النبااتت واملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت والقطاعات املعنية الضييييييييييييييالعة يف 
 شغلني اللوجستيني.التجارة الدولية، مبا يشمل املصدرين واملستوردين واملصنعني وقطاع التجهيز وامل

 التوصيات

تنص االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت على إدارة خماطر اآلفات املرتبطة ابملواد اخلاضييييييييييييييعة للوائح وتلك غري اخلاضييييييييييييييعة هلا 
، النبااتت واملنتجات النباتية تغزووالقادرة على إيواء آفات ملوثة أو على التسبب ابنتشارها، ابإلضافة إىل اآلفات اليت قد 

 من االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت(.  4-1ال سيما حيث يتعلق األمر ابلنقل الدويل )املادة 
 التقليلولذلك تشييجع اهليئة األطراف املتعاقدة على اختاذ اإلجراءات الالزمة، اسييتناًدا إىل األدلة العلمية الكافية، من أجل 

األخرى.  والطرقطريق املواد اخلاضييعة للوائح وتلك غري اخلاضييعة هلا  إىل أدىن حد من دخول اآلفات امللوثة وانتشييارها عن
 على القيام مبا يلي:  ملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتتااهليئة األطراف املتعاقدة و وتشجع

احلكومات، وال سيييييييييما اإلدارات املعنية ابلتجارة والشييييييييؤون اخلارجية والبعثات الدبلوماسييييييييية، ولدى قطاع  توعية (1)
ل وغريه من القطاعات ذات الصيييييييلة، مبخاطر وآاثر اآلفات اليت تنتقل على الصيييييييعيد الدويل بصيييييييفتها آفات النق

 أخرى.   طرقملوِثة، أو على املواد اخلاضعة للوائح أو تلك غري اخلاضعة هلا، أو بداخلها، وكذلك عرب 
للوائح أو تلك غري اخلاضيييعة هلا، مبا فيها  املواد اخلاضيييعة منع لفوائد الرتويجويف ما خيّص تيسيييري التجارة املأمونة،  (2)

املواد اليت حتتويها أو ترافقها من أن تتلّوث ابآلفات، أو املواد اليت قد تتسييييييييييييبب مبخاطر اإلصييييييييييييابة ابآلفات مثل 
 الرتبة واملواد النباتية؛

 ؛الطرقمعلومات علمية عن خماطر اآلفات امللوثة اليت تنتقل يف سياق التجارة وغريها من  مجعو (3)
، ابالسييييييييييييييتناد إىل املعلومات العلمية وابلتشيييييييييييييياور مع خمتلف للطرقحتليالت ملخاطر اآلفات وحتليالت إجراء و (4)

ابآلفات أصحاب املصلحة، لتحديد تدابري الصحة النباتية القائمة على املخاطر ألجل احلد من املخاطر املتصلة 
احملتمليية لعييدم االمتثييال أو اعرتاض  و التجيياريييةأو/ النتييائج التنظيميييةهييذه التييدابري و اإلبالغ عن من مث و  ،امللوثيية

 اآلفات أو غريها من األدلة على التلّوث ابآلفات؛ 
املعلومات عن التجارب )مبا يف ذلك اعرتاض اآلفات وكشيييييييفها( ودراسيييييييات احلالة والتدابري وتسيييييييجيل وتقاسيييييييم  (5)

 لوثة وانتشارها. الفعالة املنفذة من قبل األطراف املتعاقدة من أجل منع دخول اآلفات امل
أدوات تنظيمية مناسييييييبة لتمكني املنظمات الوطنية لوقاية النبااتت من إدارة خماطر اآلفات املرتبطة ابملواد  ووضييييييع (6)

اخلاضعة للوائح وتلك غري اخلاضعة هلا اليت جيري استريادها وتصديرها واليت قد أتوي آفات ملوثة خاضعة للوائح 
 البلد املستورد؛

 لى كشف اآلفات امللوثة وإدارهتا، وتقاسم األدوات والتكنولوجيات الالزمة لدعم ذلك؛ع القدرةبناء و (7)
مع القطاعات املسييييييتوردة واملصييييييّدرة، واملشييييييغلني اللوجسييييييتيني وغريهم من أصييييييحاب املصييييييلحة لتطوير التعاون و (8)

من اآلاثر التنظيمية املمارسييييييييييييييات التجارية اليت تقلل من خماطر دخول اآلفات امللوثة وانتشييييييييييييييارها، وابلتايل احلد 
 املصاحبة هلا على األعمال التجارية لتلك القطاعات؛ 
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 97من  97الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

املعلومييات مع املنظمييات الييدولييية ذات الصييييييييييييييليية من خالل أميياانت املنظمييات الوطنييية واإلقليمييية لوقييايية  تبييادلو (9)
 عالة لتخفيف األثر. النبااتت وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت بشأن خماطر اآلفات امللوثة والتدابري الف

 املراج 

-2020االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت للفرتة  اإلطار. 2021 .النبااتت لوقاية الدولية االتفاقية أمانة
صفحة.  28روما، منظمة األغذية والزراعة.  .. أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت2030

https://www.fao.org/documents/card/ar/c/CB3995AR 

 التوصية )التوصيات( اليت حّل حمّل ا ما ورد أعاله

 .ال توجد


