
 CPM 2023/19 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 من جدول األعمال 1-14 البند النبااتتاخلاصة ابالتفاقية الدولية لوقاية املواد التدريبية و  األدلة
 

 7 من 1الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 هيئة تدابري الصحة النباتية
 الدورة السابعة عشرة

 اخلاصة ابالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت املواد التدريبيةاألدلة و 
 من جدول األعمال 1-14البند 

 النبااتت()من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية 

 معلومات أساسية
ية عن عمميدة  [1] اخلاصددددددددددددددة ابالتفداقيدة الدوليدة لوقاية النبدااتت  املواد التددريبيدةاألدلة و  إعدادتقددم  ذه  الوييقدة مومومات ّدم

 عمميات، مبا يشمل 2022)االتفاقية الدولية(، وتسممط الضوء عمى أنشطة التنفيه وتنمية القدرات الرئيسية اعتبارًا من عا  
يف عا   املواد التدريبيةاألدلة و إعداد لوييقة األولوايت وخطة الومل ابلنسدددبة إ  ورض اوأخريًا، ت واألنشدددطة الرتو.ية  ةالرتمج

2023   
  2022لتنفيذ وتنمية القدرات يف عام املتعلقة ابالنقاط البارزة 

ذه  الدورات إعداد  ومت الدولية لوقاية النبااتت التفاقية خاصددددة ابأربع دورات لمتوممم اإللكرتوين إطالق  2022عا   شدددد د [2]
تيسري  لربانمجمنظمة األغهية والزراعة  بونوان "دعمواجلنوب األفريقي لشرق أفريقيا عن طريق مشروع متومله السوق املشرتكة 

 ن مناينتاراتن وأعدمت دو  1( /MCO/387GCP/INT) "واجلنوب األفريقيلشدددددددرق أفريقيا السدددددددوق املشدددددددرتكة التجارة يف 
ذه  الدورات ابلتواون مع جلنة االتصددددددددددددددال املشددددددددددددددرتكة بر أورواب وأفريقيا والب ر الكاري  وا يط ا اد ، فيما مت إعداد 

وترد الروابط اخلاصدددددددددددددة  م اإللكرتوين التابوة ملنظمة األغهية والزراعة )املنظمة( الدورتر األخرير ابلتواون مع أكادميية التومم 
   2عمى البوابة الدولية لمص ة النباتية:األربع التدريبية الدورات ه  هب
  لت ميل خماطر اآلفات؛ دورة التوممم اإللكرتوين -
  دورة التوممم اإللكرتوين بشأن التزامات املراقبة واإلبالغ؛و  -
  التوممم اإللكرتوين بشأن نظا  إصدار ش ادات الص ة النباتية اخلاصة ابلتصدير؛دورة و  -
  اإللكرتوين اخلاصة ابلتفتيش دورة التوممم و  -

وحيصددددددددل  يف ذه  الدورات اجلديدة  مسددددددددجمل شدددددددد   200 1، كان ذناك أكثر من 2022ويف ديسددددددددمربألكانون األول  [3]
  املتدربون عمى ش ادة أو شارة بود إكمال كلم دورة بنجاح 

                                                      
 (:/COM/387GCP/INT)السوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي تيسري التجارة يف  لربانمجدعم منظمة األغهية والزراعة   1

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-
development/comesa-trade-facilitation-programme/ 

  learning-https://www.ippc.int/en/e/التفاقية الدولية لوقاية النبااتت: اب اخلاصةدورات التوممم اإللكرتوين   2

https://www.ippc.int/en/e-learning/


CPM 2023/19 األدلة واملواد التدريبية اخلاصة ابالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 7من  2الصفحة 

ا من تسددوة بمدان يف  21شددارك كما  [4] عقدت ملدة عشددرة اإللكرتونية حول حتميل خماطر اآلفات اليت تدريبية الدورة الشدد صددً
، حضدددددددددددر الدورة التدريبية اإللكرتونيةوابإلضدددددددددددافة إ  الومل بصدددددددددددورة مسدددددددددددتقمة من خالل مواد   2022أاي  يف مايوألأاير 

واملشددداركة يف املشددداركون أربع حمقات عمل افرتاضدددية، قادذا خرباء يف يال حتميل خماطر اآلفات، ملناقشدددة ّتو  الوحدات 
نية يف إطار مشددددددددددددددروع دعم املنظمة لربانمج  متويل ذه  الدورة التدريبية اإللكرتو متو  التمارين املتومقة بت ميل خماطر اآلفات 

وقد القت جناًحا كبريًا (، GCP/INT/387/COM) تيسددددري التجارة يف السددددوق املشددددرتكة لشددددرق أفريقيا واجلنوب األفريقي
اليت توقد بشددددددددددددددكل ومن املمكن تكرارذا يف املسددددددددددددددتقبل يف دورات أخر  لمتوممم اإللكرتوين، كبديل ّتمل  مقات الومل 

  يحضور 
وتومل يموعات الومل عمى حنو فاعل لوضددددددددع الصدددددددديةة الن ائية لةدلة األربوة اخلاصددددددددة ابالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  [5]

 وذي: ،2023رذا يف عا  بةرض نش
ف م الشددروا املتومقة ابلصدد ة النباتية لنقل مواد التوبئة والتةميف اخلشددبية  دليل لتنظيم مواد التوبئة والتةميف اخلشددبية: -

قائمان  نسدددددينشدددددر ذها الدليل يف يالية أجزاء: الدليل الرئيسدددددي ودليال ( )مالحظة:2017-043)يف التجارة الدولية 
 بشأن املواجلات( بهاهتما

  (2017-039) دليل التجارة اإللكرتونية لمنبااتت واملنتجات النباتية وغريذا من املواد اخلاضوة لموائح -
  (2019-012) دليل الت طيط يف حاالت الطوار  -
)توصدددددددددية يموعة ( والتأذب واالسدددددددددتجابة له TR4) خلطوا التوجي ية بشدددددددددأن الوقاية من مرض  بول املو  الفطريا -

 نظم اإلنهار بتفشي اآلفات واالستجابة  ا(  الرتكيز التابوة  يئة تدابري الص ة النباتية بشأن
ويف   2022وارد التنفيه وتنمية القدرات هبدف إجراء مشددددددددداورات بشدددددددددأ ا يف عا  ملومت تو يع أربوة مشددددددددداريع مواصدددددددددفات  [6]

ومتت مراجوة املواصفات  من مشاريع املواصفات ع مشرو لوقاية النبااتت ابستوراض كل قطرية منظمة  38املتوسط، قامت 
 قرار إلكرتوين  مبوجبمع أخه التوميقات الواردة أيناء املشدداورات يف االعتبار، ووافقت جلنة التنفيه وتنمية القدرات عمي ا 

  3لمص ة النباتية:جلنة التنفيه وتنمية القدرات عمى البوابة الدولية عمي ا املواصفات اليت وافقت ميكن االطالع عمى و 
مري عمميات تقييم القدرات يف يال الص ة النباتية تدريبيموعة أدوات  -   (2014-008) ميس 
  (2018-022) دليل التفتيش القائم عمى امل اطر لمش نات املستوردة -
  (2018 -040) جراءات الص ة النباتيةليل الرتخي  لم يئات ابختا  إد -
 (2021-026) مراجوة الدليل -التقارير الوطنية االلتزامات املتومقة برفع  -

                                                      
 التفاقية الدولية لوقاية النبااتت:اخلاصة اب املواد التدريبيةألدلة و ابلنسبة إ  اجلنة التنفيه وتنمية القدرات عمي ا املواصفات اليت وافقت   3

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/development-guides-and-
training-materials/approved-specifications-icd/  

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/development-guides-and-training-materials/approved-specifications-icd/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/development-guides-and-training-materials/approved-specifications-icd/


 CPM 2023/19 األدلة واملواد التدريبية اخلاصة ابالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 7 من 3الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 اخلاصة ابالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت املواد التدريبيةترمجة األدلة و 

نظمة أولوية ابلنسبة لية لوقاية النبااتت جبميع لةات املاخلاصة ابالتفاقية الدو  املواد التدريبيةة و ميثمل ضمان إاتحة مجيع األدل [7]
، أحر ت األمانة تقدًما مم وظًا يف أتمر ترمجات 2022ويف عا   4وتنمية القدرات وأمانة االتفاقية الدولية  إ  جلنة التنفيه

يئة يف دورهتا السادسة عشرة ا ، عمى حنو ما طمبته وضمان جودة ذه  الرتمجاتإضافية لةدلة ودورات التوممم اإللكرتوين، 
(2022 )  

 اإلسبانية الفرنسية العربية اإلنكليزية العنوان

 2022 2023 2022 2021  املراقبة

 2022 2023 2022 2021 حالة اآلفات

   2023 2022 2019 إنشاء مناطق خالية من اآلفات واحلفاظ عليها

   2020 2022 2016 تنفيذ خدمات التشخيص املتعلقة ابلصحة النباتية

  2020 2022 2015 شهادات التصدير

 
عن طريق  السدددددوق املشدددددرتكة لشدددددرق أفريقيا واجلنوب األفريقية بدعم من أمانة تُرمجت مخسدددددة أدل إىل اللغة العربية: ةالرتمج [8]

 "ة لشددددددددددرق أفريقيا واجلنوب األفريقيالسددددددددددوق املشددددددددددرتكبرانمج "دعم منظمة األغهية والزراعة ملشددددددددددروع تيسددددددددددري التجارة يف 
(GCP/INT/387/COM ،) الرتمجة يف ودقمقت أمانة االتفاقية الدولية  

ترمجت جلنة االتصدال املشدرتكة بر أورواب وأفريقيا والب ر الكاري  وا يط ا اد  الدليل بشدأن  إىل اللغة الفرنسية: ةالرتمج [9]
لدليل بشددأن املناطق اخلالية من ومتت ترمجة الدليل بشددأن املراقبة وا الرتمجة يف حالة اآلفات، ودقمقت أمانة االتفاقية الدولية 

طريق برانمج "دعم منظمة األغهية والزراعة  عنالسدددددوق املشدددددرتكة لشدددددرق أفريقيا واجلنوب األفريقي اآلفات بدعم من أمانة 
ودقمق ممثمو (، GCP/INT/387/COM) "السددددددوق املشددددددرتكة لشددددددرق أفريقيا واجلنوب األفريقيملشددددددروع تيسددددددري التجارة يف 

  الرتمجة يف لوقاية النبااتت يف كندا املنظمة الوطنية 
بشدددددددددددأن حالة  رقا  مكتب املنظمة اإلقميمي ألمريكا الالتينية والب ر الكاري  برتمجة الدليم إىل اللغة اإلسببببببببببانية: ةالرتمج [10]

  الرتمجة يف اإلسبانية، ودقمقت أمانة االتفاقية الدولية  إ  المةة واملراقبة اآلفات
من لةات املنظمة لةة  ةرض إنشدددددددددداء يموعة من اخلرباء لكلإ  اخلرباء يف يال الصدددددددددد ة النباتية ب 5ووجم ت األمانة دعوة [11]

املرتمجة  املواد التدريبيةة و عمى اسدددتوداد لمتدقيق يف األدل يكونون ،(اإلسدددبانية والروسدددية والصدددينية والوربية والفرنسددديةالرمسية )
ويوجد حالًيا أحد عشدددددددر خبريًا مسدددددددجماًل خلم  لةات يف يموعة  اخلاصدددددددة ابالتفاقية الدولية و لس عمى أسدددددددا  طوعي 

ب ابخلرباء ، فدد نم 2022الدددعوة يف نوفمربألتشددددددددددددددرين الثدداين ابب ومع أنددمه مت إغالق  اخلرباء املونير ابلتدددقيق المةوي  نددا نرحددم
 ة اآلخرين امل تمر ابالنضما  إ  اجملموعة، ونشجمو م عمى االتصال أبمانة االتفاقية الدولي

                                                      
  /90774publications/https://www.ippc.int/en/ تقرير االجتماع السابع عشر لمجنة التنفيه وتنمية القدرات الهي عقد ابلوسائل االفرتاضية:   4
5  /materials-gtrainin-and-guides-ippc-of-translations-proofread-to-experts-for-https://www.ippc.int/en/calls/call   

https://www.ippc.int/en/publications/90774/
https://www.ippc.int/en/calls/call-for-experts-to-proofread-translations-of-ippc-guides-and-training-materials/


CPM 2023/19 األدلة واملواد التدريبية اخلاصة ابالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 7من  4الصفحة 

واختيارذا  تقدمي املواضيع،
 األولوايتوإسناد 

  حتديد املوارد
 والت طيط لمومل

وتتوقف إمكانية إجراء ترمجات إضافية عمى التمويل من الشركاء  ة املرتمجة ورصد است دام ا لوتواصل األمانة الرتويج لةد [12]
  أو املتواونر 

 حتسني الصفحات اإللكرتونية
سددددددددد ولة دهتا و زايدة فائ، مراجوة الصدددددددددف ات اإللكرتونية التالية عمى البوابة الدولية لمصددددددددد ة النباتية ل2022يف عا   ،متت [13]

 است دام ا:
  6املواد التدريبيةة و إعداد األدل -
 7اخلاصة ابالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت املواد التدريبيةة و األدل -
 8التفاقية الدولية لوقاية النبااتتاب اخلاصةدورات التوممم اإللكرتوين  -
  9نظم الص ة النباتية -

إعداد ونوان التايل: الوذي حتمل  املواد التدريبيةاألدلة و  إعدادوأُعيدت صدددددددددياغة الصدددددددددف ة اإللكرتونية اليت تصدددددددددف عممية  [14]
املواد وتتضدددددمن رمسًا بيانًيا جديًدا يسدددددممط الضدددددوء عمى اخلطوات الرئيسدددددية يف دورة حياة األدلة أو   10املواد التدريبيةة و األدل

 املنتج ونشر  وترمجته وجتديد   عدادمرورًا إبو ن اقرتاح املوضوع، بدًءا م -التدريبية
 
 
 

 

 

 األدلة خطوات عملية إعداد

 لوقاية النبااتتابالتفاقية الدولية يبية اخلاصة التدر د وااملو 

 

 

 

                                                      
training-and-development/guides-activities/capacity-https://www.ippc.int/en/core-ة واملواد التدريبية: إعداد األدل  6

materials/development-guides-and-training-materials/ 
 development/guides-activities/capacity-https://www.ippc.int/en/core-األدلة واملواد التدريبية اخلاصة ابالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت:   7
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  system-development/phytosanitary-activities/capacity-https://www.ippc.int/en/core/نظم الص ة النباتية:   9

training-and-development/guides-activities/capacity-https://www.ippc.int/en/core-: املواد التدريبيةة و إعداد األدل  10

materials/development-guides-and-training-materials/  

 الرتمجات

 املراجوات الدورية
 املواصفة إعداد

 التنفيه

 املنتج إعداد النشر

 يموعة الومل إنشاء
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 CPM 2023/19 األدلة واملواد التدريبية اخلاصة ابالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 7 من 5الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

ث اخلاصدددة ابالتفاقية الدولية بقاعدة بياانت تتيح الب  املواد التدريبيةو  اخلاصدددة ابألدلة 11ومت اسدددتبدال الصدددف ة اإللكرتونية [15]
روابط حتيل إ   معوصددددددددددددددف موجز يرتبط بكل منتج  ة ودورات التوممم اإللكرتوين  ومثةوفر  النتائج وتتضددددددددددددددمن مجيع األدل
وابت من السدد ل اآلن مورفة  12النباتية  ات الصددمة ة واملوايري الدولية لتدابري الصدد ة لصددف ات نظم الصدد ة النباتية واألد

يف املائة  35ذه  الصف ة بن و   ايرةوارتفع عدد  ة املرتمجة مباشرًة من الصف ة الرئيسية لالنسخ المةوية املتاحة وفتح األد
 منه حتديث ا 

اخلاصة بدورات التوممم اإللكرتوين لالتفاقية الدولية لتشمل مجيع دورات التوممم اإللكرتوين  13ومت حتديث الصف ة اإللكرتونية [16]
املنشددورة  د التدريبيةاملواة و النباتية لتشددمل روابط إ  األدل لنظم الصدد ة 14املنشددورة حديثًا ومت حتديث الصددف ات اإللكرتونية

 مؤخرًا 
 األنشطة الرتوجيية

اخلاصدددددددة ابالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف  املواد التدريبيةالرتويج لةدلة و  ايدة عمى ضدددددددرورة شددددددددة مت تسدددددددميط الضدددددددوء ب [17]
يف إطار أنشدددددطة نظا  االسدددددتوراض ودعم التنفيه، ويف التقييم  2022شدددددباا سدددددتقصدددددائية اليت أجريت يف فربايرألالدراسدددددة اال

ليت أجريت صائية اويف الدراسة االستق 15(2021)( /401STDF/PG)الالحق ملشروع مرفق وضع املوايري وتنمية التجارة 
لتفكري التصدددميمي ويف دراسدددة ا 2021يف أكتوبرألتشدددرين األول  اجلديدة املواد التدريبيةخالل ندوة إلكرتونية بشدددأن األدلة و 

م مت وضدددددددع خطة اتصدددددددال شددددددداممة لضدددددددمان الرتويج اجليد لممطبوعات اجلديدة ودورات التومم و   2020اليت أجريت يف عا  
 اإللكرتوين، جنمت عن ا:

 املواد التدريبيةة و يات املتصدددددددددددددمة ابألدلجديدة عمى البوابة الدولية لمصددددددددددددد ة النباتية للبالغ عن الفوال تمثانية مقاال -
 ابالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت؛ اخلاصة

 ؛إلكرتوين جديدة توممموعشرة إعالانت عمى البوابة الدولية لمص ة النباتية بشأن مطبوعات ودورات  -
 والندوات اإللكرتوين التومممدورات اصدددددددددددل االجتماعي لمرتويج لةدلة و ومخسدددددددددددة وعشدددددددددددرون مقااًل عمى وسدددددددددددائط التو  -

  اإللكرتونية اخلاصة ابالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 
 الندوات اإللكرتونية

عمى  ةمقدمة لتنفيه االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت: اإلجاب، نظمت األمانة ندوة إلكرتونية بونوان "2022يف مايوألأاير  [18]
ا يسدددددمم واسدددددتكشدددددفت ذه  الندوة دور وحدة التيسدددددري والتنفيه داخل  16" أسدددددئمتكم ط أمانة االتفاقية الدولية وقدممت عرضدددددً

واملتاحة يااًن جلميع  م اإللكرتوين واألدوات اإللكرتونية اخلاصددددددة ابالتفاقية الدوليةة ودورات التومم الضددددددوء عمى يموعة األدل
   الدويل يتمع الص ة النباتيةأعضاء 
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 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 7من  6الصفحة 

وأشار املشاركون يف املسح اإللكرتوين إ  أنم ّتو    بمًدا 60مشارًكا من  150وشارك يف ذه  الندوة اإللكرتونية أكثر من  [19]
يف املائة من املشدددددداركر يف  100الندوة اإللكرتونية كان جيًدا جًدا أو جيًدا وقد حظيت مجيع اجلمسددددددات ابالذتما  ورغب 

 17املواد التدريبيةابألدلة و وكانت الزايرات األسدددددددبوعية لمصدددددددف ة اإللكرتونية اخلاصدددددددة  حضدددددددور الندوات اإللكرتونية املقبمة 
 يف املائة من األسابيع األخر   300خالل أسبوع الندوة اإللكرتونية أعمى بنسبة 

 18املواد التدريبيةبشأن األدلة و  2023خطة عمل األمانة لعام 
طمبدت جلندة التنفيده وتنميدة القددرات من األمداندة إعدداد  2022،19خالل االجتمداع الدهي عقدد يف نوفمربألتشددددددددددددددرين الثداين  [20]

   2023( إلجراء مشاورة بشأنه يف عا  2021-009) ابملراجوات يف سياق الص ة النباتية اخلاصمشروع مواصفة لمدليل 
ا عمى إدرات املوضددددددددددددوعر التالير يف خطة عمل األمانة لوا   [21] وإنشدددددددددددداء  2023واتفقت جلنة التنفيه وتنمية القدرات أيضددددددددددددً

  ذهين املنتجر: إعداديموعيت عمل لمشروع يف 
  (2017-054) النباتيةاملن ج التدري  ملوظفي الص ة  -مورفة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وف م ا -
 (2018-022) دليل التفتيش القائم عمى امل اطر لمش نات املستوردة -

ركمز األمانة أيًضا عمى نشر األدلة األربوة والدليمر بشأن مواجلات الص ة وطمبت جلنة التنفيه وتنمية القدرات أيًضا أبن ت [22]
دورات التوممم اجلاري إعدادمها، وأبن تواصددددددددددددددل الرتويج ل 15النباتية املتومقر ابملويار الدويل لتدابري الصدددددددددددددد ة النباتية رقم 

، اتفقت املواد التدريبيةة و بشددددددددددددأن األدل 2023وعند املصددددددددددددادقة عمى خطة عمل األمانة لوا   ة املوجودة اإللكرتوين واألدل
اليت  ين اجلديدةلةدلة ودورات التوممم اإللكرتو األمانة وجلنة التنفيه وتنمية القدرات بصدددورة مشدددرتكة عمى أنم التنفيه الناجح 

ويف ضدددوء املواد التنفيهية اجلديدة املتم ورة حول   2023، ذو من بر ياالت الرتكيز األربوة لوا  2022وضدددوت يف عا  
يف االرتقاء تتمثل يموعة من املواضددددددديع املتومقة ابلصددددددد ة النباتية، أكمدت جلنة التنفيه وتنمية القدرات أن األولوية ال تزال 

  است دا  ذه  املواد ضمن يتمع الص ة النباتية مبستو  الوعي و 
ه ينبةي وضددددددددددددددع الددددليدددل بشددددددددددددددددأن  [23]  االلتزامدددات املتومقدددة برفع التقدددارير وخمصددددددددددددددددت جلندددة التنفيددده وتنميدددة القددددرات إ  أندددم

أبيم متويل ومل يدرت يف خطة عمل األمانة  ف و يف الوقت الراذن ال حيظى ( يف صدددددددددددددارة األولوايت 2021-026) الوطنية
  املوارد املالية وموارد األمانة متوافرة صبح راجوة الدليل أن يبدأ حاملا تمب املتومقينبةي لمومل  ن، ولك2023لوا  

الرتخي  لم يئات ابختا  إجراءات الص ة واعتربت جلنة التنفيه وتنمية القدرات أنمه ينبةي التنسيق بر إعداد الدليل بشأن  [24]
(، وأنمه ينبةي النظر يف إدرات 2021-009) املراجوات يف سددددددددياق الصدددددددد ة النباتية( والدليل بشددددددددأن 2018-040)النباتية 

   2024املوضوعر يف خطة عمل األمانة لوا  
ري عمميات  يموعةوخمصدددددددت جلنة التنفيه وتنمية القدرات إ  أنمه ينبةي تةيري األولوية املسدددددددندة إ   [25] م أدوات تدريب ميسددددددد 

أنه ينبةي أن توترب "موممقة" إ  حر إ  ، و 4( لتصددددددددددددددبح األولوية 2014-008)تقييم القدرات يف يال الصدددددددددددددد ة النباتية 
وينتظر ذهان املوضدددوعان إعادة تنظيم  اسدددتكمال الدراسدددة النظرية بشدددأن عمميات تقييم القدرات يف يال الصددد ة النباتية 

 صدددة بت ميل خماطر اآلفات، فيما ينتظر موضدددوع واحد لخر عممية مراجوة املويار الدويل لتدابري الصددد ة النباتيةاملوايري اخلا
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 CPM 2023/19 األدلة واملواد التدريبية اخلاصة ابالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 7 من 7الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

والتفتيش عن ا موممقر  Xylellaوأخريًا، يبقى املوضدددوعان املتومقان مبراقبة بكترياي  بشدددأن املناطق اخلالية من اآلفات  4رقم 
 واالستجابة  االت تفشي اآلفات  ونية مبوايري نظم اإلنهاراملابنتظار استكمال عمل يموعة الرتكيز 

اخلاصددددددددة ابالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت م مة ضدددددددد مة وتتطمب التزاًما  منًيا ذائاًل من  املواد التدريبيةة و األدل إعدادإنم و  [26]
وخالل اجلائ ة،  كل عضددددددددددددددو يف يموعة الومل، ومن قائد وحدة التيسددددددددددددددري والتنفيه وقائد جلنة التنفيه وتنمية القدرات 

ورغم املنافع اليت ينطوي   MS Teamsأو  Zoomإلكرتوين ابسددت دا  أدوات مثل منصددة  عملت   انتقمت األمانة إ  منو 
عمي ا الومل عن بُود، يبقى ا فاظ عمى درجة عالية من االلتزا  يف صددددددددفوف األعضدددددددداء يف يموعة الومل صددددددددوًبا عندما 

( اختالف املناطق الزمنية اليت 1) وذي: ،ومثة يالية عوامل تكتسي أمهية خاصة .ري االضطالع ابلومل أبكممه عن بُود 
( وعد  قدرة 3ةعضدددددددددددددداء يف يموعة الومل؛ )لاألخر   الومل التزامات( و 2في ا األعضدددددددددددددداء يف يموعة الومل؛ ) يويش

أو  جا ة بسدددددبب املرض أو اإلاألعضددددداء يف يموعة الومل أحيااًن عمى ا فاظ عمى التزاماهتم حت االنت اء من املنتج )مثاًل 
  التقاعد( 

بشددددددددددددددكل ، اتفقت جلنة التنفيه وتنمية القدرات عمى أنه ينبةي المجوء إ  االجتماعات 2022ويف نوفمربألتشددددددددددددددرين الثاين  [27]
اجتماع أو اجتماعر  ، عقدمثاًل تم، في يف املسددددددددتقبل  يةأدلة ومواد تدريب إعدادحضددددددددوري واالفرتاضددددددددية عمى السددددددددواء عند 

ت إضددافية عرب اإلنرتنت لوضددع املنتج حضددوري ملدة أسددبوع، د عقد اجتماعاشددكل عرب اإلنرتنت قبل االجتماع ب مت يدير
حضددددوري عمى إعداد مشددددروع املنتج، وإقامة عالقة عمل قوية بر شددددكل بالهي يوقد ويركمز االجتماع  يف صدددديةته الن ائية 

ويواصددددددددددددددموا الومددل بفودداليددة  ايرذم،األعضددددددددددددددداء يف يموعددة الومددل، لكي يبقوا من رطر يف ذددها الومددل عنددد عودهتم إ  د
 أسرع وقت ممكن يف ج الستكمال املنت

منتجات التنفيه عداد ي ذها النمو ت امل تمط إ  حتسددددددددددددددر فوالية الوممية وتقمي  الوقت املطموب إلومن املتوقع أن يؤد [28]
غري أنم عقد االجتماع  شددددددددد رًا تقريًبا )بصدددددددددورة خمتمطة(  18يف املائة عن بود( إ   100شددددددددد رًا ) 24من  ،وتنمية القدرات

 املؤذمروتقدمر األمانة أنم التكاليف املرتبطة بسددددفر أعضدددداء يموعة الومل  ارد مالية إضددددافية يقتضددددي مو  يحضددددور شددددكل ب
  ألف دوالر أمريكي لالجتماع الواحد  15و 10وتمس املرتبطة بسفر قائد وحدة التيسري والتنفيه ترتاوح بر 

 إنم ذيئة تدابري الص ة النباتية مدعوة إ  القيا  مبا يمي:و  [29]
 ؛عالية اجلودة يةتدريبة ومواد الرامية إ  إعداد أدل االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت مانةأأبنشطة  األخه عممًا (1)
 وترمجت ا؛ املواد التدريبيةجب ود أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت لمرتويج لةدلة و  واألخه عممًا (2)
حتت اليت تصدددددرذا االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  ريبيةاملواد التدبضددددرورة مواصددددمة حتسددددر تطبيق األدلة و  واالعرتاف (3)

 رعاية أمانت ا وإشراف جلنة التنفيه وتنمية القدرات 
 


