
 

 CPM 2023/21 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 من جدول األعمال 3-14البند  مرصد االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتثة عن علومات حمدم

 

 5من  1الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 هيئة تدابري الصحة النباتية

 الدورة السابعة عشرة

 مرصد االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتمعلومات حمدثة عن 

 من جدول األعمال 3-14البند 

 (أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت من إعداد)

 
 هو مرصد االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت؟ما 

(، IRSSودعم التنفيذ ) ضاالستعرااملعروف سابًقا ابسم نظام  1،(االتفاقية الدولية) النبااتتمرصد االتفاقية الدولية لوقاية  [1]
هيئة تدابا الةددلة الةدداد ع عن التوصدديات رصددد تنفيذ االتفاقية الدولية واملعايا الدولية لتدابا الةددلة النباتية و يهو نظام 

بشأن التفاقية الدولية ل والفرعية سيةجهزع الرائاأل، وحيدد التلدايت وأفضل املما سات ويقدم توصيات إىل )اهليئة( النباتية
 يفجيمع نظام التقييم هذا أفضدددددل املما سدددددات وحيدد التلدايت املشدددددألطة الا تواجد األ راف املتعاقدع و . املتابعة إجراءات

حالة تنفيذ  بشدددددأنويقدم نظرع عامة إىل جمتمع االتفاقية الدولية  ،ود اسدددددات اسدددددتبيا تإعداد االتفاقية الدولية من خالل 
 االتفاقية الدولية واملعايا الدولية لتدابا الةلة النباتية على املستوى العاملي.

إىل نظام أطثر ودعم التنفيذ  ضاالسدددددددتعراظام نلى االنتقال من ع ،2(2022السدددددددادسدددددددة عشدددددددرع ) هتادو  اهليئة، يف ووافقت  [2]
ا وُوضدلت رصدد. املمن  ام جزءً الرصدد والتقييم والتعل   ياتلعم وتعد .)املرصدد(مرصدد االتفاقية الدولية  أي -اسدتدامة  أيضدً

حتدايت التنفيذ.  بشددددأنرصددددد على توفا البيا ت واملعلومات امليرطز و رصددددد وانة التنفيذ وتنمية القد ات. املطٍل من أدوا   
رصدددددددددد لدعم األ راف املتعاقدع يف تنفيذ االتفاقية الدولية املمن املقدمة علومات املالتنفيذ وتنمية القد ات انة تسدددددددددت دم و 

 وبناء القد ات.
 ما يلي: رصد يفامل املوطلة إىلتتمثل األهداف الرئيسية و  [3]

)من املعتمدع يئة توصددديات اهلو الدولية لتدابا الةدددلة النباتية  عاياملواوضدددع ةلية فعالة لرصدددد تنفيذ االتفاقية الدولية  -
 العامة لالتفاقية الدولية(؛ االستبيا تخالل 

 (؛2030-2020) صد تنفيذ اإل ا  االسألاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت و  -
 ؛الستبيانعلى ا ردوحتسني معدالت ال االستبيا تو أدوات وأساليب مبتكرع إلجراء الد اسات  طبيقتو  -
 ااهاز عني علىسددددددديتوصدددددددياصة التوصددددددديات الا  ددعاحملفجوات التنفيذ والتلدايت شدددددددأن ب يئةإىل اهل  يراتقتقدمي و  -

 ؛عين معااتهااملالفرعي 
 ؛واستبيا هتاد اسات االتفاقية الدولية  املنبثقة عنحتسني إدا ع البيا ت و  -
 ؛واالستبيا ت د اساتالنتائج باأل راف املتعاقدع  إبالغحتسني و  -

                                                      
  observatory-https://www.ippc.int/en/ippc/ :رصد االتفاقية الدوليةالةفلة اإللكألونية مل 1
 FINAL_REPORT-https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2022/07/CPM_16- :لهيئةلالدو ع السادسة عشرع تقرير  2

Syh4mHt.pdf__20-07-2022 

https://www.ippc.int/en/ippc-observatory/
https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2022/07/CPM-16_FINAL_REPORT-2022-07-20__Syh4mHt.pdf
https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2022/07/CPM-16_FINAL_REPORT-2022-07-20__Syh4mHt.pdf


CPM 2023/21 النبااتتمرصد االتفاقية الدولية لوقاية ثة عن علومات حمدم 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 5من  2الصفحة 

 على مستوى أمانة االتفاقية الدولية. االستبيانحتسني تنسيق و  -
 2022أنشطة أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت املتعلقة مبرصد االتفاقية الدولية يف عام 

 إدارة مرصد االتفاقية الدولية 
توجيهات التنفيذ وتنمية القد ات جنة التابعة للرصددددددددد وتقدم افموعة الفرعية املتشددددددددرف انة التنفيذ وتنمية القد ات على  [4]

، وانة يئةاهلمن ممثلني عن مكتب التابعة للجنة رصددددددددددد ملاب ةاملعني ةالفرعي افموعةهذه تألف وت. اسددددددددددألاتيجيةوتوصدددددددددديات 
 .القد اتالتنفيذ وتنمية وانة  ،املعايا، واملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت

 تنسددديق أفضدددل للمسدددائل  ات الةدددلة ةرصدددد االتفاقية الدولية على مسدددتوى األمانة، يشدددتمل هيكل اإلدا ع علىل وحتقيًقا [5]
 .الفريق املعين ابلتكامل والدعم وحدع وضع املعايا وةخر من لتنفيذ والتيسا يقودها ممثل منلوحدع 

أهنت األمانة األنشددطة املنفذع يف إ ا  مشددرود الدو ع  ،رصددداملعلى ( 2022السددادسددة عشددرع ) هتادو  اهليئة يف منذ موافقة و  [6]
. ومشلت هذه األنشطة 2022  مايو/أاييف  مت  إهناؤهالذي  نظام االستعراض ودعم التنفيذبشأن مفوضية األو وبية لل الثالثة
 .ووضع اسألاتيجية لتعبئة املوا د ستبيان،توصيات لتلسني تةميم االشفوعة بمرصد مللخطة  وضع

ا يف عمل جمموعة عمل مع ممثليلل احتسددددددينً و  [7]  هيئة تعاون وتبادل أفضددددددل املما سددددددات، تشددددددا ل أمانة االتفاقية الدولية أيضددددددً
جتتمع جمموعة العمل طل ثالثة أشهر ملناقشة أنشطة املراصد اخلاصة هبا و الدستو  الغذائي واملنظمة العاملية لةلة احليوان. 

 األ راف املتعاقدع  دومعدالت االستبيا ت تنفيذ املعايا، وتبادل أفضل املما سات واحللول لتلسني طفاءع وجودع  رصدل
 .عليها

 الدراسات واملنشورات
والعمل على نشدددددددر نتائج هذه  ، ات األولوية اضددددددديعاملو  بشدددددددأنرصدددددددد يف إجراء د اسدددددددات امليتمثل جزء مهم من أنشدددددددطة  [8]

 .رصداملاالنتقال إىل  وحىتودعم التنفيذ  ضاالستعرانظام  منذ إنشاءمخس عشرع د اسة  تنشر و الد اسات. 
، على سددددبيل الدولية الا تؤثر على تنفيذ االتفاقية اضدددديعاملو  بشددددأنأجريت مثاين د اسددددات مكتبية جديدع  ،2022يف عام و  [9]

 امل ا ر،االتفاقية الدولية، وإدا ع احلدود القائمة على يف تشدددددددددد ي  ال اسددددددددددت دام بروتوطوالت بشددددددددددأناملثال: د اسددددددددددات 
الا د اسددددددددددددددات الترد قائمة و . وصاها من الد اسدددددددددددددداتتنفيذ املنا ق اخلالية من اآلفات، املتعلقة بوالنجاحات والتلدايت 

 .1 املرفقرصد أو الا هي قيد النشر يف نشرها امل
 ،ملفوضية األو وبيةشرود االدو ع الثالثة ملبشأن سنوات  ثثالالذي يقدم طل ودعم التنفيذ  ضاالستعرا نظام تقرير وسُينشر [10]

يف أوائل عام  ،البوابة الدولية للةددلة النباتية لألنشددطة املنفذع يف إ ا  هذا املشددرود على الً مفةدد   ااسددتعراضددً  عرضوالذي ي
2023. 

 االتصال
 .التةالخاصة ابمواد  عدادذلت جهود إلبشكل أفضل، بُ  دوإجنازاترصد املهداف أل بغية الألويج [11]



 CPM 2023/21 مرصد االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتثة عن علومات حمدم

 5من  3الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

، مت إصددددددددا  صدددددددليفة وقائع للمفوضدددددددية األو وبية بشدددددددأن نظام االسدددددددتعراض ودعم التنفيذ مشدددددددرود الدو ع الثالثةيف إ ا  و  [12]
تةدددميم  أُعيدابإلضدددافة إىل  ل ، و بشدددكل أفضدددل.  للألويج لد لمرصددددلواهلوية املرئية  4مرصدددد،للفيديو شدددري  و  3رصدددد،امل
إىل قاعدع  بداخلاصدددددة  اضددددديعوحتويل قائمة املو  5رصدددددد على البوابة الدولية للةدددددلة النباتيةملاخلاصدددددة اب اإللكألونيةةدددددفلة ال

 .6فيها لبلثميكن ابيا ت 
عام الا نظمت خالل العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية  حلقاتخالل  7رصددددددددددددبشدددددددددددأن املعرض  مدقُ على  ل ،  عالوعً و  [13]

 .ومهامدرصد املهدف  بشأن راف املتعاقدع إىل األزيد من املعلومات امل من أجل تقدمي 2022
 املالية املتعلقة مبرصد االتفاقية الدولية  املسائل

من خالل ثالثة مشددا يع  رصدددامللت املفوضددية األو وبية األنشددطة املنفذع يف نطا  على مدى السددنوات العشددر املاضددية، مو   [14]
 .2022  مايو/أايدو ع مدهتا ثالث سنوات حىت 

من انة املالية النظر يف ختةددددي  ميزانية من ال  مج العادي لألمانة  ،(2002) ععشددددر  ةالسددددادسدددد هتادو  اهليئة، يف ت  لبو  [15]
من  تعبئتديتعني  واالسدددددتبيا تمرصدددددد، مع إويل إضدددددايف لتغطية الد اسدددددات لطتمويل أسددددداسدددددي لتغطية التكاليف الثابتة ل

 واملشا يع واملسامهات العينية.املتعدد ااهات املاحنة  األمانة حسابمةاد  أخرى مثل 
وليس فق  تكاليف  ،لمرصددددددللتكاليف الثابتة ا تغطيةيئة على ضدددددرو ع اهلوافق مكتب  ،2022 أطتوبر/ تشدددددرين األوليف و  [16]

 خا ج امليزانية.من من مةاد   واالستبيا ت،الد اسات 
رصد، ةا يف  ل  امل تشغيللتقدمي أفكا  إىل إت دعوع جمموعة الت طي  االسألاتيجي  ،2022 أطتوبر/ تشرين األوليف و  [17]

 افموعة  أتو ، من خالل ةلية إويل مسددددتدام. 2030-2020 اإل ا  االسددددألاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  صددددد
تشددددغيل املرصددددد من خالل ةلية إويل مسددددتدام قبل معرفة اسددددتعداد املفوضددددية  بشددددأنأند لن يكون من املمكن تقدمي أفكا  

 .للمرصداألو وبية لتمويل مشرود ةخر 
، املتعدد ااهات املاحنة حسددددددددداب األمانةمن خالل أمريكي دوال   80 000مسدددددددددامهة قد ها تقدمي أطدت مجهو ية طو اي و  [18]

املتعدد  حسدداب األمانةطندي من خالل دوال    40 000ختةددي  ا أيضددً أطدت طندا و رصددد. املميكن اسددت دامها لتشددغيل 
يف هذه املرحلة، تعد هااتن املسددامهتان املقدمتان من و . 1ولوية األ ات من د اسددات املرصددد لدعم د اسددتني ااهات املاحنة 

ال يزال جزء طبا منها  رصدددددددددد والاامللتنفيذ األنشدددددددددطة القادمة خلطة عمل  يناحملدد املو دين الوحيدينمجهو ية طو اي وطندا 
 ل.صا ممو  

رصدددددد من خالل االنتهاء من نشدددددر مل ات الةدددددلة اب للمسدددددائلسدددددتواصدددددل أمانة االتفاقية الدولية تقدمي الدعم األسددددداسدددددي و  [19]
 رصد.املبشأن افموعة الفرعية التابعة للجنة التنفيذ وتنمية القد ات الد اسات والتقا ير وتنظيم اجتماعات 

                                                      
 https://www.fao.org/documents/card/ar?details=cc1022en :مرصد االتفاقية الدوليةوقائع  صليفة 3
  https://www.youtube.com/watch?v=3tsuqqTpdAQ :رصد االتفاقية الدوليةمل فيديو شري  4
  observatory-https://www.ippc.int/en/ippc/  :رصد االتفاقية الدوليةالةفلة اإللكألونية مل 5
  irss/list-ippc-topics-development/list-activities/capacity-w.ippc.int/en/corehttps://ww :مرصد االتفاقية الدولية اضيعقائمة مو  6
 /ps://www.ippc.int/ar/publications/91250htt :مرصد االتفاقية الدولية عرض حلقة العمل اإلقليمية بشأن 7

https://www.fao.org/documents/card/ar?details=cc1022en
https://www.youtube.com/watch?v=3tsuqqTpdAQ
https://www.ippc.int/en/ippc-observatory/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/list-topics-ippc-irss/list
https://www.ippc.int/ar/publications/91250/


CPM 2023/21 النبااتتمرصد االتفاقية الدولية لوقاية ثة عن علومات حمدم 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 5من  4الصفحة 

 2023عام يف أولوايت مرصد االتفاقية الدولية 
فر ارصدددددددددد عند تو املأن يرطز عليها  ينبغي ات األولوية الا  اآلتيةابألنشدددددددددطة األ بعة التنفيذ وتنمية القد ات  انة أوصدددددددددت [20]

 :التمويل
 النبدددااتت صددددددددددددددددد تنفيدددذ أهدددداف بنود جددددول أعمدددال التنميدددة ل  دددا  االسددددددددددددددألاتيجي لالتفددداقيدددة الددددوليدددة لوقدددايدددة  -

 ؛(2020-2030)
تنفيذ االتفاقية الدولية واملعايا الدولية لتدابا الةلة النباتية لتقدمي نظرع   صدالعام الثالث ) االستبيانإجراء و  -

 ؛عامة(
 ؛يف خطة العمل )التجا ع اإللكألونية( 1 ات األولوية  واضيعالد اسات اخلاصة ابمل جراءإو  -
 .إ طاء الوعيوالد اسات من أجل  الستبيا تلتتناوهلا ا مواضيعلتقدمي إ ال  دعوع و  -

االتفاقية الدولية  يفاأل راف املتعاقدع وسددددُتدعى  ،2023التجا ع اإللكألونية يف عام  بشددددأنالد اسددددة ااديدع  جراءسدددديتم إو  [21]
 بةدددددياصة التوصددددديات  ات الةدددددلة فتمع االتفاقية ردحبيث يسدددددمل معدل ال االسدددددتبيانملشدددددا طة بشدددددكل طامل يف هذا إىل ا

 .الدولية أبطملد
 ،شدددددددغيلدرصدددددددد لتاملعنية ابمل التابعة هلاتوصددددددديات افموعة الفرعية التنفيذ وتنمية القد ات  انةابإلضدددددددافة إىل  ل ، أيدت و  [22]

املشددددداو ع التقنية بني املنظمات  خاللملرصدددددد عن اعرض تقدمي تنفيذ من خالل وضدددددعد موضدددددع الووافقت على الدعوع إىل 
 .النبااتتاإلقليمية لوقاية 

التابعة د رصددددداملعنية ابملرصدددددد يف القسدددددم امل ةددددد  للمجموعة الفرعية بشدددددأن املزيد من املعلومات كن اال الد على املميو  [23]
 يئةاهلوثيقة  منثة( احملد  واختةدداصدداهتا  2022أنشددطة افموعة الفرعية يف عام  عرضالذي ي)التنفيذ وتنمية القد ات للجنة 

CPM 2023/10 إىل اهليئة.التنفيذ وتنمية القد ات  انة منثة حمد  معلومات شأن ب 
 :إن  هيئة تدابا الةلة النباتية مدعوع إىل القيام ةا يليو  [24]

مت حتقيقها من خالل مرصد االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت واإلجنازات الا بشأن ثة د  احملعلومات ابمل ااإلحا ة علمً  (1)
 ؛نظام االستعراض ودعم التنفيذبشأن مفوضية األو وبية لل مشرود الدو ع الثالثة

 خالل العقد املاضي؛ نظام االستعراض ودعم التنفيذ االحتاد األو ويب على دعمد املايل ألنشطةإىل  وتوجيد الشكر (2)
 مرصد االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت؛ شغيلمجهو ية طو اي على مسامهتها املالية لتإىل  وتوجيد الشكر (3)
 ؛إلجراء د اسات مرصد االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت موا د ماليةطندا على ختةيةها إىل   وتوجيد الشكر (4)
 .مرصد االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت تشغيلعملية األ راف واملؤسسات املتعاقدع األخرى على إويل  تشجيعو  (5)
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- The baseline study on the successes and challenges of implementation of pest free areas 

 (تنفيدددذ املندددا ق اخلددداليدددة من اآلفددداتاملتعلقدددة بالنجددداحدددات والتلددددايت  بشددددددددددددددددأنالدددد اسددددددددددددددددة األسدددددددددددددددداسدددددددددددددديدددة )
) https://doi.org/10.4060/cc0531en( 

- Comparative analysis of the 2012 and 2016 IPPC general surveys results 
 (2016و 2012لعددددامي  لالتفدددداقيددددة الدددددوليددددة لوقددددايددددة النبددددااتت نيالعددددام االسددددددددددددددتبيدددداننيحتليددددل مقددددا ن لنتددددائج )
-https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2022/03/ComparativeAnalysis_2021(
) pdf.15-10 

- The Good Practices for Monitoring and Evaluation of National Phytosanitary Systems 
 (الةلة النباتية الو نية نظماملما سات اايدع لرصد وتقييم )
)/https://www.fao.org/documents/card/fr/c/cb9037en( 

- The Report on analysis of recommendations to support the transition of IRSS to a 
sustainable system 

 (إىل نظدددام مسددددددددددددددتددددام نظدددام االسددددددددددددددتعراض ودعم التنفيدددذ حتليدددل التوصدددددددددددددديدددات لددددعم انتقدددالبشددددددددددددددددأن تقرير )
)https://doi.org/10.4060/cc0799en( 

عددددددددلددددددددى الددددددددبددددددددوابددددددددة الدددددددددولدددددددديددددددددة لددددددددلةدددددددددددددددددددددلددددددددة الددددددددنددددددددبدددددددداتدددددددديددددددددة  رصدددددددددددددددددددددداملددددددددصدددددددددددددددددددددلدددددددديددددددددفددددددددة وقددددددددائددددددددع  -
) https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc1022en( 

- Good Operating practices for conducting IPPC Surveys 
نشرها ل ها إهيًدا)جيري االنتهاء من (االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت استبيا تمما سات التشغيل اايدع إلجراء )

 (2022 طانون األول/يف ديسم 
 (2023يف أوائل عام نشرها لإهيًدا ها جيري االنتهاء منإدا ع احلدود القائمة على امل ا ر ) بشأند اسة مكتبية  -
 (2023يف أوائل عام نشرها لإهيًدا ها النتهاء منجيري ااست دام بروتوطوالت التش ي  ) بشأند اسة مكتبية  -
جيري )ودعم التنفيذ  ضاالسددددددتعرانظام ملشددددددرود لدو ع الثالثة لالذي جيري طل ثالث سددددددنوات  ضاالسددددددتعرا تقرير -

  .(2023يف أوائل عام نشرها لإهيًدا د االنتهاء من
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