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 من جدول األعمال 1-12البند  لإلطار االسرتاتيجي خطة أعمال التنمية مواضيعالتقرير الشامل عن تنفيذ 
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 هيئة تدابري الصحة النباتية
 الدورة السابعة عشرة

 خطة مواضيع -التقرير الشامل عن تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 
 أعمال التنمية

 جدول األعمال من 1-12البند 
 معلومات أساسية

األعضاء فكرة رفع تقرير  أيّدو  1 2202عقد مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية اجتماًعا حضورًًي يف أكتوبر/تشرين األول  [1]
مع إعطاء  ،2030-2020للفرتة هليئة بشأن تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت إىل اسنوي شامل 

 املنظمات القطرية لوقاية النبااتت فرصة للتعليق عليه خالل دورة اهليئة.
، إضافة خطة أعمال التنمية موضوع من مواضيعذلك، تتضمن هذه الوثيقة معلومات حمدثة عن حالة تنفيذ كل بناء على و  [2]

تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي ب واملعنيةإىل املعلومات احملدثة النهائية من جمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية 
 لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.

 لإلطةةار االسةةةةةةةةةةةرتاتيجي لالتفةةاقيةةة الةةدوليةةة لوقةةايةةة النبةةااتت أعمةةال التنميةةةخطةةة  لبنودخطةةة التنفيةةذ الشةةةةةةةةةةةةةاملةةة 
 2030-2020 للفرتة

االسرتاتيجية هليئة  األهداف واألولوًيت 2030-2020للفرتة حيدد اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  [3]
. وتشمل أولوًيت العمل األنشطة الرئيسية اليت تضطلع هبا االتفاقية الدولية احلايل تدابري الصحة النباتية )اهليئة( خالل العقد

أو برامج عمل. ومت حتديد هذه البنود ابالستناد إىل  خطة أعمال التنمية مدرجة علىلوقاية النبااتت، إضافة إىل مثانية بنود 
العاملية لوقاية النبااتت وما يتصل هبا من فرص وحتدًيت. التغرّيات املرتقبة يف البيئة التشغيلية للمنظمات القطرية واإلقليمية و 

إىل معاجلة االحتياجات الفعلية للمنظمات القطرية لوقاية النبااتت وإىل إحداث فرق  خطة أعمال التنميةوهتدف بنود 
رتاتيجية لالتفاقية تقدًما إجيابًيا يف حتقيق األهداف االس رزملموس يف البلدان اليت ختدمها هذه املنظمات. كما أهنا ستح

 الدولية لوقاية النبااتت.
 خطة أعمال التنميةترتيب تنفيذ بنود  تعّي االسرتاتيجـي طموح جًدا وأبنه سيومت اإلقرار يف وقت سابق أبن اإلطـار  [4]

من  هلاعلى إنشاء جمموعة تركيز اتبعة  2021عام يف يف دورهتا اخلامسة عشرة املنعقدة هليئة ابعناية. ووافقت  اوالتخطيط هل
مواعيد مقرتحة  وضععلى  2021سبتمرب/أيلول شهر منذ هذه جمموعة الرتكيز  لتعمأجل وضع خطة شاملة للتنفيذ. و 

وارد الرئيسية هلذا التنفيذ، وأنشطته، وجدوله الزمين، وتقديرات امليزانية وامل راحلأعمال التنمية، وامل خطةتنفيذ بنود للمباشرة ب
 الالزمة له، وتسلسله، ورصده، واإلبالغ عنه.

                                                      
ــــــة املنعقــــــد يف أكتوبر/تشـــــــــــــــرين األول  1 ــــــاتي ــــــدابري الصـــــــــــــــحــــــة النب ــــــة ت ــــــب هيئ ــــــايل   2202ميكن االطالع على تقرير اجتمــــــاع مكت على العنوان الت
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CPM 2023/13  لإلطار االسرتاتيجي خطة أعمال التنمية مواضيعالتقرير الشامل عن تنفيذ 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 15 من 2 الصفحة

جملموعة الرتكيز التابعة للهيئة بتحديد تسلسل  خطة أعمال التنميةومسح وضع خطط طويلة األجل لكل بند من بنود  [5]
يذ اإلطار خالل تنف إلرابكلاألنشطة املختلفة وضمان أال تتعّرض أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت واألجهزة األخرى 

 االسرتاتيجـي. 

  CPM 2023/13_01 الوثيقةاملفّصلة يف امللحق هبذه و  الكاملةخطة التنفيذ الشاملة  الوثيقةهذه  وتلّخص [6]

 ابللغة اإلنكليزية فقط(، كما أهنا تقدم توصيات إىل اهليئة. ة)متاح

 بنود خطة أعمال التنمية حتديد تسلسل

اهليئة  إقرارصياغة اإلطار االسرتاتيجي. وبدأ تنفيذ بنود أخرى فور  خالل عمليةبدأ تنفيذ بعض بنود خطة أعمال التنمية  [7]
. وتثبت هذه احلاجة امللحة إىل تنفيذ البنود اجلديدة من خطة أعمال التنمية 2019ملشروع اإلطار االسرتاتيجي يف عام 

أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  تتعّرض هلاالضغوط اليت  مدى أمهية هذه األخرية ابلنسبة إىل األطراف املتعاقدة. ولكنّ 
وموارد املنظمات القطرية لوقاية النبااتت، من حيث الوقت والتمويل، جتعل من الصعب العمل على تنفيذ مجيع بنود خطة 

 كان ال بد من حتديد تسلسلها.أعمال التنمية بصورة متزامنة. ولذلك،  
 إىل تنفيذ بنود خطة أعمال التنمية.ومثة مخس مراحل لوصف العمل الرامي  [8]

   مل ينطلق العمل بعد. وجيب ختصيص املوارد األولية قبل االنتقال إىل مرحلة حتديد النطاق والتخطيط.مل يبدأ بعد -
تسفر عن   العمل جاٍر لفهم الفرص واالحتياجات ونطاق العمل الالزم، ولوضع خطة حتديد النطاق والتخطيط -

 هذه املرحلة جمموعة تركيز أو جمموعة توجيهية حتظى بدعم أمانة االتفاقية الدوليةعادة د برانمج عمل فعال. وتقو 
 صدور قرار عن اهليئة أو املكتب قبل بدء التنفيذ.عادة  يتعي، التخطيط هذه لوقاية النبااتت. ويف هناية مرحلة

العمل  تسليماملراحل الرئيسية، وحتقيق املنافع. وجيري  بلوغجيري تنفيذ اخلطة اليت متت املوافقة عليها، و   التنفيذ -
ابستخدام ختصصات إدارة املشاريع. وال يشكل ذلك بعد جزًءا رئيسًيا أو من "العمل على النحو املعتاد" من برانمج 

 عمل األمانة.

كملت. ويوصى إبجراء يف هذه املرحلة، تكون عناصر التغيري الرئيسية اخلاصة ابلعمل املخطط له قد است  االستعراض -
خطة أعمال التنمية من العمل القائم على املشاريع إىل هنج بند نتقل ياستعراض ملعرفة ما إذا كان من املمكن أن 

االضطالع مبزيد من العمل القائم على املشاريع،  يتعّي "العمل على النحو املعتاد" يف ما خيص التنفيذ، أو ما إذا كان 
يستلزم ذلك ويف مجيع احلاالت،  خطة أعمال التنمية بشكل مؤقت أو دائم. تطبيق بندأو ما إذا كان جيب وقف 

 اهليئة.صدور قرار عن 

أصبح العمل الذي يتطلبه بند خطة أعمال التنمية جزًءا من "العمل على النحو املعتاد"   اجلارية الرئيسية األنشطة -
يف جمال التنفيذ يف بالدها وحتظى بدعم األمانة من خالل  جاهدةاألطراف املتعاقدة  سعىابلنسبة إىل األمانة. وت

خالل املراحل السابقة. وتقوم األمانة برصد تنفيذ العمل وحتقيق املنافع واإلبالغ  بلورتمشورهتا ومواردها اليت ت
 عنهما.

لعمل الذي قد تضطلع اجلدير ابملالحظة أن هذه املراحل تشري إىل العمل املضطلع به على مستوى اهليئة وليس إىل اومن  [9]
ة من خط 4به األطراف املتعاقدة لتنفيذ البند من خطة أعمال التنمية يف بالدها. وعلى سبيل املثال، ميكن أن يدخل البند 

 يف 2027ستعانة بكياانت من األطراف الثالثة، يف مرحلة التنفيذ يف عام صياغة مبادئ توجيهية لالأعمال التنمية املتعّلق ب



 CPM 2023/13 لإلطار االسرتاتيجي التنميةخطة أعمال مواضيع التقرير الشامل عن تنفيذ 

 15 من 3 الصفحة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

برانمج عمل اهليئة، يف حي قد تكون بعض فرادى األطراف املتعاقدة قد نفذت ابلفعل االستعانة أبطراف اثلثة متاشًيا مع 
ة يف ث، وقد ال ترغب أطراف متعاقدة أخرى ابلنظر يف االستعانة أبطراف اثل45املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 

 بالدها.
 غري أنه أمكن. على هذا النحوعمال التنمية ابلفعل يف مرحلة التنفيذ وجيب أن تستمر بنود خطة أمن دخلت مخسة و  [10]

من مجيع بنود خطة  التدرجييمن خطة أعمال التنمية واالنتهاء األخرى اإلطار الزمين للبنود الثالثة شأن تقدمي توصيات ب
 .1يتم توضيح ذلك يف الشكل . و 2030أعمال التنمية يف عام 

وجتدر اإلشارة إىل أنه ابلنسبة إىل بعض املشاريع اليت مت تنفيذ ما كان خمططًا هلا ابلفعل واليت أجري استعراض للعمل اخلاص  [11]
هبا، قد تنظر اهليئة يف الدخول يف مرحلة جديدة لتحديد النطاق والتخطيط من أجل النظر يف ما إذا كان من شأن 

. وتقرر اهليئة بعد ذلك ما إذا كانت ستضطلع مبزيد من أنشطة التنفيذ. إضافيةمة قي يوّلداالضطالع مبزيد من األنشطة أن 
وجتري مناقشة اخلطط املفّصلة لكل بند من بنود خطة أعمال التنمية يف القسم املعنون "موجز اخلطط اخلاصة ببنود خطة 

 يةميل كل بند من بنود خطة أعمال التنأعمال التنمية لإلطار االسرتاتيجي". ولالطالع على مزيد من التفاصيل بشأن متو 
 .الكاملة، يرجى الرجوع إىل املرفق ألف خبطة التنفيذ الشاملة واملوارد ذات الصلة

 على النحو التايل  خطة أعمال التنمية موضوع من مواضيع بكل املتعّلقةاقرتاحات جمموعة الرتكيز  يرد ملخص عنو  [12]
ستدام، املتمويل لليف مرحلة التنفيذ إىل حي وضع ترتيبات هذا جيب أن يستمر  – لبياانتاإللكرتوين ل تبادلمواءمة ال (1)

نشاط مرحلة الإىل  ينتقلأن  خطة أعمال التنميةهلذا البند من ومن مث أن يتم استعراضه للنظر يف ما إذا كان ميكن 
 .اجلاريرئيسي ال

جيب أن يستمر يف مرحلة التنفيذ إىل حي  – حمددة املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية اخلاصة بسلع ومسارات (2)
 استخالصح ذلك ي. وسيت46اعتماد اهليئة ملحقي على األقل من ملحقات املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 

سلع حمددة خاصة ب، من أجل دعم إسناد األولوية ملواضيع لزم األمرالدروس وتكييف عملية وضع املعايري، إذا 
 تكون خاصة بسلع حمددة. 46وإعداد ملحقات ابملعيار الدويل رقم 

كتلك جيب أن يستمر يف مرحلة التنفيذ إىل أن يتم إجناز دراسة   –طرود الربيديةإدارة التجارة اإللكرتونية ومسارات ال (3)
عمل. ومن مث جيب النظر يف قيمة النتائج يف برانمج ال طبيقالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وتا اليت جيريها مرصد

 والتخطيط هلا واملوافقة عليها. د نطاق املرحلة الثانية من العملحتدي
أن تبدأ جلنة التنفيذ وتنمية القدرات العمل  ميكن – األطراف الثالثة الستعانة بكياانت منصياغة مبادئ توجيهية ل (4)

بعملية كاملة لتحديد النطاق  2025. ولكنه جيب االضطالع يف عام 2024على إعداد توجيهات أولية يف عام 
األطراف  االستعانة ابلكياانت منوالتخطيط من أجل فهم احتياجات املنظمات القطرية لوقاية النبااتت اليت تدعم 

ا مبوافقة اهليئة رهنً  بدء التطبيقالثالثة وال تدعمه على السواء. وقد يوفر ذلك األساس لوضع خطة تنفيذ شاملة. وميكن 
 على خطة التنفيذ.

تتوقع جمموعة الرتكيز التابعة للهيئة أن توافق اهليئة على خطة  – تفشي اآلفات واالستجابة هلاعن تعزيز نظم اإلنذار  (5)
( اليت سيدخل 2024تفشي اآلفات واالستجابة هلا خالل انعقاد دورهتا الثامنة عشرة )عن منقحة لنظم اإلنذار 
الربانمج يعمل بصورة  أنّ التثّبت من على الفور يف مرحلة التنفيذ. وعند  خطة أعمال التنميةعندها هذا البند من 

 . اجلاريرئيسي النشاط مرحلة الالربانمج إىل  ينتقلأن  يتعّي ما إذا كان  النظر يفجيدة، قد جيري 



CPM 2023/13  لإلطار االسرتاتيجي خطة أعمال التنمية مواضيعالتقرير الشامل عن تنفيذ 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 15 من 4 الصفحة

يستمر يف مرحلة التنفيذ. وما أن يتم تنفيذ خطة العمل جيب أن  – تغري املناخ على صحة النبااتت وإدارهتا آاثرتقييم  (6)
ل املنجز من خالل حتديد نطاق مرحلة اثنية للعمل ، قد ترغب اهليئة يف مواصلة البناء على العم2025-2022للفرتة 

 هليئة.إىل االتوصيات  رفعانية والتخطيط هلا، ميكن حتديد نطاق املرحلة الثاإلنتهاء من  والتخطيط هلا. وعند
توصي جمموعة الرتكيز التابعة للهيئة بعدم الشروع  –تنسيق األحباث املتعلقة ابلصحة النباتية على املستوى العاملي  (7)

أقل تقدير. وخالل مرحلة حتديد النطاق  على 2025قبل عام  خطة أعمال التنميةيف تنفيذ هذا البند من 
ها إجراء دراسة لتكوين فهم آلليات التنسيق القائمة ابلفعل وللثغرات اليت ميكن أن تسدّ  يتعّي والتخطيط، 

تنفيذ هذا يف ستمرار اال كونانت اآلليات القائمة كافية(. وسيإذا كعما االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت )أو 
 قرار تتخذه اهليئة.رهًنا ب مال التنميةخطة أعالبند من 

النطاق والتخطيط قريًبا  مرحلة حتديدجمموعة الرتكيز التابعة للهيئة أبن تبدأ توصي  – خمتربات التشخيص شبكات (8)
أن يستغرق  ومن املتوقعة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ومكتبها. ( مع إنشاء جمموعة تركيز للعمل مع أمان2024)

 سنتي قبل تقدمي اقرتاح عملي ومفّصل مبا فيه الكفاية إىل اهليئة للموافقة عليه. األمر

 

 
 .موعد االنتهاء التدرجيي التقرييب من تنفيذ الربانمجالتسلسل املقرتح لبنود خطة أعمال التنمية و  -1 الشكل
 ابملوارد واخلاصة املالية اخلطة

تقدير املوارد الالزمة لبلوغ  من خاللبشكل تصاعدي  حتديدها. ومت التنميةخطة أعمال مت وضع ميزانية لكل بند من بنود  [13]
 وال تشمل امليزانياتاملراحل الرئيسية. وتشمل امليزانيات موارد األمانة، وتكاليف العقود، وتكاليف النشر، وغريها. 

مشاركتها يف برانمج عمل  فعلاقدة باالعتمادات املخصصة لتكاليف الوقت والتكاليف املباشرة املرتتبة على األطراف املتع
اهليئة لتنفيذ هذه البنود من خطة أعمال التنمية. وال تشمل امليزانيات أيًضا مشاريع بناء القدرات اخلاصة بكل بلد واليت 

 تنظمها األطراف املتعاقدة لتنفيذ بنود خطة أعمال التنمية يف بالدها.
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وابإلضافة إىل موارد األمانة املخصصة لكل بند من بنود خطة أعمال التنمية، توصي جمموعة الرتكيز التابعة للهيئة األمانة  [14]
مدير للربانمج. ويتمثل الغرض الرئيسي من هذا املنصب يف تنسيق تنفيذ اجملموعة الواسعة من أنشطة تنفيذ بنود  بتعيي

 خطة أعمال التنمية. ومن شأن هذا املنصب أن يضمن 

 وضع اخلطط وامليزانية املالئمة للمستقبل، -

 ملوارد من أجل الربانمج،اتعبئة تنسيق و  -

 للتقدم احملرز،دورية  عمليات استعراضإجراء و  -

 املتعّلقة إبدارة الربانمج،األخرى  الضوابطحفظ سجالت ابملخاطر والقضاًي واحملافظة على و  -

 إىل األمي واملكتب واهليئة،املرحلية رفع التقارير تنسيق و  -

 إدارة الربامج واملشاريع يف خمتلف جوانب العمل،على ضوابط الزًيدة تطبيق و  -

 اآلاثر اإلجيابية النامجة عن التنفيذ. اإلبالغ يف الوقت املناسب عنو  -

حشد موارد إضافية. وجيب أن يشكل التخطيط حلشد  سيتعّي ابلوترية املقرتحة،  التنفيذوإذا اختارت اهليئة املضي قدًما يف  [15]
تنتقل املشاريع  الجيب أخطيط. و بند من بنود خطة أعمال التنمية، جزًءا من مرحلة حتديد النطاق والت لاملوارد اخلاصة بك

ابعتبارها  خطة أعمال التنمية. وجيب أن تتوافر املوارد املناسبة لبنود التنفيذإىل مرحلة التنفيذ قبل أتمي املوارد الكافية لدعم 
. وإن مل تتوافر املوارد طلب إىل األمانة أن تشرع يف عمل ال تتوافر له املوارد الكافيةأولوًيت اسرتاتيجية. وال جيب أن ي  

املناسبة لبنود خطة أعمال التنمية، فسوف تتعّرض األمانة لضغوط متزايدة، وقد تعاين الربامج الرئيسية، وسيكون التنفيذ 
كر جد األطراف املتعاقدة صعوبة أكرب يف التنفيذ يف بالدها. وكما ذ  تعلى مستوى االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت سيًئا، وس

مج اجلديد من املساعدة على تنسيق جهود حشد املوارد متهيًدا ملوافقة اهليئة على مباشرة أعاله، قد يتمكن مدير الربان
 برانمج عمل معّي. 

لسنوات الثماين يف ا أمريكي دوالر ييمال 17.9حوايل  التنميةخطة أعمال اإلمجالية لربانمج بنود  املبدئيةوتبلغ الكلفة  [16]
 ةكلفة امليزانية حلّل إصدار الشهادات اإللكرتونية الذي جيري تطوير آلي  (. وخيصص نصف2023القادمة )مبا يف ذلك عام 

)ابستثناء حّل إصدار  أمريكي مليون دوالر 1.13و 0.85لربانمج ما بي السنوية لكلفة المتويل مستدام له. وترتاوح 
 الشهادات اإللكرتونية(.

 



CPM 2023/13  لإلطار االسرتاتيجي خطة أعمال التنمية مواضيعالتقرير الشامل عن تنفيذ 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 15 من 6 الصفحة

 

 .ميزانية التنفيذ املقرتحةعن موجز  :2الشكل 

 التنمية أعمال خطة ببنود اخلاصة اخلطط موجز
 خلطط يف خطة التنفيذ الشاملة الكاملة وتتضمن املكوانت التالية عن امفصلة ملخصات تتوافر  [17]

 املنافعبيان  -

 احلالة -

 التنفيذ -

 اخلطة الطويلة األجل -

 اجلدول الزمين للمراحل الرئيسية -



 CPM 2023/13 لإلطار االسرتاتيجي التنميةخطة أعمال مواضيع التقرير الشامل عن تنفيذ 

 15 من 7 الصفحة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 اخلطة املالية واخلاصة ابملوارد -

 التسلسلالتوصيات املتعّلقة بتحديد  -

 واملخاطر القضاًي -

 النبااتت وقايةل اإلقليمية املنظمات

اإلقليمية لوقاية النبااتت أن تؤدي دورًا مهًما يف دعم املنظمات القطرية لوقاية النبااتت وتنسيقها لتنفيذ  تميكن للمنظما [18]
، قامت املشاورة الفنية 2022االتفاقية واملعايري املرتتبطة هبا، والتوصيات، والتوجيهات، والربامج. ويف نوفمرب/تشرين الثاين 

ااتت بتحليل عمل جمموعة الرتكيز التابعة للهيئة املتعّلق مبسامهات املنظمات اإلقليمية بي املنظمات اإلقليمية لوقاية النب
استنتجت و . 2030-2020لوقاية النبااتت ودورها يف تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت للفرتة 

ولكن يذ كل بند من بنود خطة أعمال التنمية الثمانية. املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت أنه ميكنها أن تساهم يف تنف
اإلقليم،  تعلى واليتها، وخلفيتها، واحتياجاتتوقفان ية لوقاية النبااتت ومدى مسامهتها املنظمات اإلقليم مسامهةطريقة 

خطة ل بند من بنود أمور ختتلف يف ما بي املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت وابلنسبة إىل ك يومواردها، وخربهتا، وه
أن تتم مناقشة املواضيع االسرتاتيجية الواردة يف االتفاقية  املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتتأيًضا وقررت  .أعمال التنمية

املنظمات بي اجتماعات  فنيةالدولية لوقاية النبااتت وأن يتم تبادل التجارب املتعّلقة أبنشطة التنفيذ خالل كل مشاورة 
 من أجل دعم التعاون يف ما بي هذه املنظمات. مية لوقاية النبااتتاإلقلي

 واالستعراض الرصد

لإلطار االسرتاتيجي إىل هيئة تدابري الصحة النباتية. وسيوفر  خطة أعمال التنميةلبنود تعود ملكية خطة التنفيذ الشاملة  [19]
، الرقابة والتوجيه االسرتاتيجي خلطة التنفيذ االفاصلة بي اجتماعاهت فه اجلهاز التنفيذي للهيئة يف الفرتةمكتب اهليئة بوص

مبجموعة تنفيذ خاصة به وبدعم عضو واحد أو أكثر من  خطة أعمال التنميةالشاملة. وجيب أن حيظى كل بند من بنود 
 أعضاء أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.

ام لضمان تقدمها بشكل جيد وبقائها مالئمة للغرض. وجيب أن تتضمن وسيتم استعراض خطة التنفيذ الشاملة ابنتظ [20]
قبل بداية كل فرتة مالية يف املنظمة، واستعراًضا أوسع نطاقًا يف منتصف  معلومات حمدثة عن اخلطة هذه االستعراض عمليات

اليت يتم  واملراجعةابستخدام خطط الرصد  هذه االستعراض عملياتاإلطـار االسرتاتيجـي. وستجرى  يشملهاالفرتة اليت 
وخلطة التنفيذ الشاملة بكاملها. وسيتم إبالغ مكتب اهليئة واجملموعات املعنية  خطة أعمال التنميةوضعها لكل بند من بنود 

 األخرى بشكل منتظم ابلتقدم احملرز على ضوء املراحل الرئيسية والنواتج.

  نمية مبجموعة تنفيذ خاصة به على النحو التايل وسيحظى كل بند من بنود خطة أعمال الت [21]

اللجنة التوجيهية املعنية ابلشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية اليت توفر  – لبياانتلتبادل اإللكرتوين ال مواءمة -
بشأن جهود االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت الرامية إىل تسهيل التبادل الدويل للمعلومات  واملشورةالتوجيهات 

 اإللكرتونية عن الصحة النباتية بي األطراف املتعاقدة.
 بوضعالفريق الفين املعين ابلسلع الذي يقوم  – الدولية لتدابري الصحة النباتية اخلاصة بسلع ومسارات حمددةاملعايري  -

 توجيهات بشأن اجلوانب ذات الصلة.عطاء لسلع ضمن إطار املعيار املفاهيمي وإباخلاصة ابعايري املث وحتدي



CPM 2023/13  لإلطار االسرتاتيجي خطة أعمال التنمية مواضيعالتقرير الشامل عن تنفيذ 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 15 من 8 الصفحة

فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين ابلتجارة اإللكرتونية الذي  – لطرود الربيديةالتجارة اإللكرتونية ومسارات اإدارة  -
 اإللكرتونية.يساعد على توجيه العمل يف جمال التجارة 

فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين إبعداد  – الستعانة بكياانت من األطراف الثالثةصياغة مبادئ توجيهية ل -
 التوجيهات بشأن االستعانة ابلكياانت من األطراف الثالثة.

تفشي اآلفات واالستجابة عن  اجملموعة التوجيهية لنظام اإلنذار – تفشي اآلفات واالستجابة هلاعن  نظم اإلنذارتعزيز  -
بشأن ما تتخذه االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت من إجراءات لتطوير  واملشورةهلا، اليت ستوفر التنسيق والتوجيهات 

تفشي اآلفات واالستجابة هلا مع جتنب االزدواجية مع نظم أخرى وبناء أوجه التآزر عن وتنفيذ نظام عاملي لإلنذار 
 معها.

جمموعة الرتكيز املعنية بتغري املناخ ومسائل الصحة النباتية اليت  – تغري املناخ على صحة النبااتت وإدارهتا آاثرتقييم  -
إعداد خطة عمل لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت بشأن تغري املناخ وستدعم تنفيذها من أجل  توىل تنسيقست
( وحتسي تقييم خماطر تغري املناخ على الصحة النباتية وإدارهتا؛ 2) ؛يةصحة النباتالالتوعية آباثر تغري املناخ على  (1)
 ( وتعزيز اإلقرار مبسائل الصحة النباتية يف النقاش الدويل بشأن تغري املناخ.3)

جمموعة تركيز اتبعة للهيئة ومعنية ابلتنسيق العاملي  – تنسيق األحباث املتعلقة ابلصحة النباتية على املستوى العاملي -
 (.ابنتظار قرار اهليئةللبحوث يف جمال الصحة النباتية )

ابنتظار قرار جمموعة تركيز اتبعة للهيئة ومعنية إبقامة شبكات ملختربات التشخيص ) – شبكات خمتربات التشخيص -
 (.اهليئة

االتفاقية الدولية وسيتوىل عضو من األطراف املتعاقدة رائسة كل جمموعة من هذه اجملموعات اليت ستحظى بدعم أمانة  [22]
لوقاية النبااتت. وستتوىل اجملموعات مسؤولية إعداد خطط لرصد واستعراض بنود خطة أعمال التنمية املستدامة اليت تعىن 
هبا. وستقوم أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت بتنسيق إعداد خطط الرصد واالستعراض وسرتفع تقارير عن النتائج اليت 

 ىل اهليئة.مت حتقيقها إ
 النشرة االستثمارية

ترتافق خطة التنفيذ الشاملة مع نشرة استثمارية سيتم استخدامها لرفع مستوى وعي األطراف املتعاقدة واملنظمات جيب أن  [23]
اإلقليمية لوقاية النبااتت واألجهزة الدولية املعنية األخرى حول خطة التنفيذ الشاملة، وكمواد إعالمية للمنظمات املاحنة، 

خطة أعمال التمويل لبنود  استقطاباألطراف املتعاقدة، من أجل  لدىيف ذلك صانعي القرارات املتعّلقة ابلتمويل  مبا
 األمانة إبعداد النشرة االستثمارية ابلتعاون الوثيق مع مكتب اهليئة.أن تقوم وجيب . التنمية

 .CPM 2023/13_01 ةالوثيق الوثيقة ضمنخطة التنفيذ الشاملة كاملة كملحق هبذه  تتاحو  [24]



 CPM 2023/13 لإلطار االسرتاتيجي التنميةخطة أعمال مواضيع التقرير الشامل عن تنفيذ 

 15 من 9 الصفحة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 التوصيات
 إّن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي  [25]

 خطة أعمال التنميةمت وضــــــع خطة تســــــلســــــلية شــــــاملة لتنفيذ بنود قد أبنه بناء على طلب اهليئة،  ،اإلحاطة علمًا (1)
 .2030-2020لإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت للفرتة 

ا (2)  يف الســــــــــــــنـــة أمريكي ي دوالريمال 2.4و 1.4أبن الكلفـــة الســــــــــــــنويـــة للربانمج ترتاوح مـــا بي  واإلحـــاطـــة علمـــً
 (.للصحة النباتية سنوًًي ابستثناء حّل إصدار الشهادات اإللكرتونيةأمريكي مليون دوالر  1.13و 0.85)

 على خطة التنفيذ، مبا يف ذلك التسلسل وامليزانيات املقرتحة. واملوافقة (3)
والشروع يف  خطة أعمال التنميةمنتظمة خلطط وميزانيات بنود  عمليات استعراضإجراء  ضرورةعلى  واملوافقة (4)

ورفع تقرير هبذا الشأن إىل اهليئة يف  2025استعراض اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف عام 
 .2026عام 

مبجموعة تنفيذ خاصة به )تتألف إىل حد كبري  خطة أعمال التنميةأن حيظى كل بند من بنود  ضرورةعلى  واملوافقة (5)
 من األطراف املتعاقدة املشاركة( وبدعم عضو واحد أو أكثر من أعضاء أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.

. وجيب أن تتوافر التنفيذأن تنتقل املشاريع إىل مرحلة التنفيذ قبل أتمي املوارد الكافية لدعم  ضرورةعلى  وافقةوامل (6)
يطلب إىل األمانة أن تشرع يف  الابعتبارها أولوًيت اسرتاتيجية. وجيب أ خطة أعمال التنميةاملوارد املناسبة لبنود 

 ال تتوافر له املوارد الكافية. ما عمل
مج ورصده ورفع انإنشاء منصب جديد ملدير الربانمج من أجل تنسيق الرب  يبحث يف إمكانيةإىل األمي أن  طلبوال (7)

 التقارير بشأنه وحشد األموال له.
رفع مستوى وعي األطراف املتعاقدة واألجهزة الدولية لإىل األمانة إعداد نشرة استثمارية يتم استخدامها  والطلب (8)

 البلدان واملنظمات املاحنة. لدىاملعنية حول خطة التنفيذ الشاملة، ولدعم حشد املوارد 
نه ميكن للمنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت أن تؤدي دورًا مهًما يف دعم املنظمات القطرية لوقاية أب واإلحاطة علمًا (9)

إلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت للفرتة يف ا خطة أعمال التنميةقها لتنفيذ بنود النبااتت وتنسي
واليتها، تتوقفان على املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت ومدى مسامهتها مسامهة طريقة  . ولكنّ 2020-2030

تلف يف ما بي املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت خت وهذه أموروخلفيتها، واحتياجات اإلقليم، ومواردها، وخربهتا، 
 . خطة أعمال التنميةوابلنسبة إىل كل بند من بنود 

  



CPM 2023/13  لإلطار االسرتاتيجي خطة أعمال التنمية مواضيعالتقرير الشامل عن تنفيذ 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 15 من 10 الصفحة

 خطة أعمال التنميةمواضيع  -تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 
 لبياانتاإللكرتوين لتبادل ال مواءمة (1)

 قيد التنفيذ –  بدأ احلالة [26]
اخلاصة ابلبند  CPM 2023/14الوثيقة  ضمن خطة أعمال التنميةالبند من ميكن االطالع على تفاصيل حالة تنفيذ هذا  [27]

  .جدول األعمالمن  12-2
  حمددة ومساراتاملعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية اخلاصة بسلع  (2)

 قيد التنفيذ –  بدأ احلالة [28]
التفاقية الدولية لوقاية يف السلع الطريق كمجال مواضيعي اخلاصة ابعايري املكما هو حمدد يف اإلطار االسرتاتيجي، ستمهد  [29]

على املبادئ  2019. وقد وافقت اهليئة يف دورهتا الرابعة عشرة املنعقدة يف عام جديًدا لوضع املعايري هنًجا ابعتبارهاالنبااتت 
أن تسّهل املفاوضات التجارية وتسّرعها وأن تبّسط التجارة اآلمنة من املتوقع لسلع اليت اخلاص ابيري لمعالواملنافع الرئيسية 

 .2030ملنتجات النباتية حبلول عام اب
ه. املعايري السلعية احملددة ب حلاقلتدابري الصحة النباتية وإ املعيار الدويل "الشامل" وضعووافقت اهليئة أيًضا على أن يتم  [30]

أهنا  اليت من املعروفوستصف بوضوح ما الذي تتم تغطيته، وستشمل قوائم ابآلفات  امللحقات ضّيقة النطاقوستكون 
حمددة أيًضا تدابري الصحة النباتية اليت أثبتت فعاليتها يف التخفيف من اخلاصة بسلع متصلة ابلسلعة. وستتضمن املعايري 

 اخلطر الذي تطرحه هذه اآلفات. 
  هي التالية ف( 2022ية اليت حتققت حىت اآلن )حىت ديسمرب/كانون األول املعامل الرئيس أما [31]

للفريق الفين  6املواصفة رقم  على 2020وافقت جلنة املعايري يف نوفمرب/تشرين الثاين  -2020نوفمرب/تشرين الثاين  -
  .املعين مبعايري السلع

لسلع اخلاصة ابعايري املنظمت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ندوة إلكرتونية حول  - 2022فرباير/شباط  -
عضاء جلنة مداخالت أل هذه الندوة ختللتو . خطة أعمال التنميةهبدف حتسي فهم جمتمع االتفاقية هلذا البند من 

 التايل العنوانيد من املعلومات على ميكن االطالع على مز و املعايري واالحتاد األورويب. 
https://www.ippc.int/en/news/ 

workshops-events/webinars/ippc-commodity-standards/  
املعايري   46رقم  لتدابري الصحة النباتية املعيار الدويل" اخلاص ابلسلع الشاملعيار امل مت اعتماد -2022أبريل/نيسان  -

  .2022يف عام  "(2019-008) ابلسلع من أجل تدابري الصحة النباتية اخلاصة
 اجتماعه األول يف مايو/أًير الفريق الفين لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت املعين مبعايري السلععقد  -2022مايو/أًير  -

-https://www.ippc.int/ar/news/paving  العنوان التايلميكن االطالع على معلومات إضافية على و . 2022

a-new-direction-to-plant-health-standards-the-ippc-technical-panel-on-commodity-
standards/  

https://www.ippc.int/en/publications/89276/
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https://www.ippc.int/en/news/workshops-events/webinars/ippc-commodity-standards/
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https://www.ippc.int/ar/publications/91184/
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 CPM 2023/13 لإلطار االسرتاتيجي التنميةخطة أعمال مواضيع التقرير الشامل عن تنفيذ 

 15 من 11 الصفحة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

احلالة بشأن فاكهة  ودراسات الواثئقأطلقت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت دعوة لتقدمي  -2022وليو/متوز ي -
 يقوم الفريق الفين املعين مبعايري السلع مبناقشتها مبزيد من التفصيل سما جمموعه مثاين مواد إعالمية  تقدمياملانغو. ومت 

https://www.ippc.int/en/calls/wed-like-to-hear-your-experience-2022-07-ippc-call-for-
information-material-on-mango-fruits/  

عايري املعرًضا موجزًا بشأن  أعدت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت -2022سبتمرب/أيلول  -أغسطس/آب -
  .لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 2022 يف عام لسلع لتقدميه خالل حلقات العمل اإلقليميةاخلاصة اب

موضوع واحد يف برانمج عمل الفريق كان هناك ،  2022ديسمرب/كانون األول  حىت -2022نوفمرب/تشرين الثاين  -
لسلع، وهو  احلركة الدولية لفاكهة املانغو. ووافقت جلنة املعايري يف اجتماعها املنعقد يف اخلاصة ابعايري ملالفين املعين اب

املعايري ) 46رقم  لتدابري الصحة النباتية امللحقة ابملعيار الدويل 73، على املواصفة رقم 2022نوفمرب/تشرين الثاين 
 Mangifera indica (011-2021.) لفاكهة املانغو (  احلركة الدوليةاخلاصة ابلسلع من أجل تدابري الصحة النباتية

لفريق الفين املعين مبعايري السلع يف يناير/كانون الثاين لسيعقد أول اجتماع حضوري  -2023يناير/كانون الثاين  -
رقم  لتدابري الصحة النباتية لحق ابملعيار الدويلامليف طوكيو، الياابن. وتتمثل املهمة الرئيسية للفريق يف صياغة  2023

  إلدراج تدابري الصحة النباتية. معايريويف وضع  وبفاكهة املانغ املتعّلق 46
  مالحظات  -

  فاكهة املانغو ب" املتعّلق 46رقم لتدابري الصحة النباتية من املتوقع أن يعرض امللحق األول ابملعيار الدويل
على أن ي عرض ، 2024وعلى مشاورة اثنية يف يوليو/متوز  ؛2023الطازجة" على مشاورة أوىل يف يوليو/متوز 

  .2025العتماده يف عام 
  تقدميل 2023وجتدر اإلشارة إىل أنه سيتم إطالق دعوة أخرى لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف عام 

من لسلع خاصة ابعايري مقرتحات جديدة ملتقدمي املعايري والتنفيذ، ويتوقع ابلتايل أن يتم  يع وستتناولضاو امل
  يف برانمج عمل جلنة املعايري.إدماجها أجل 

لتدابري    مت اعتماد عّدة معاجلات خاصة ابلصحة النباتية كملحقات ابملعيار الدويلاألنشطة األخرى ذات الصلة -
يف السنوات األخرية. ومت أيًضا اعتماد بعض بروتوكوالت التشخيص كملحقات ابملعيار  28رقم  الصحة النباتية

. وستدعم معاجلات الصحة النباتية وبروتوكوالت التشخيص هذه عمل األطراف 27رقم لتدابري الصحة النباتية الدويل 
 لسلع.اخلاصة ابعايري املاملتعاقدة اهلادف إىل املساعدة على تنفيذ 

 طرود الربيديةالتجارة اإللكرتونية ومسارات الإدارة  (3)
 قيد التنفيذ –بدأ  احلالة: [32]
 2023لعام  النبااتت وافقت جلنة التنفيذ وتنمية القدرات على خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية ختطيط العمل: [33]

  2022.2خالل اجتماعها املنعقد يف نوفمرب/تشرين الثاين  ،بشأن التجارة اإللكرتونية
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CPM 2023/13  لإلطار االسرتاتيجي خطة أعمال التنمية مواضيعالتقرير الشامل عن تنفيذ 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 15 من 12 الصفحة

لنبااتت واملنتجات النباتية والبنود األخرى اخلاضعة اب اخلاصالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ل التجارة اإللكرتونية دليل [34]
عي اخلرباء املتخصصون من املنظمات القطرية واإلقليمية لوقاية النبااتت واملنظمات د   (:2017-039للوائح الصحة النباتية )

من أجل التماس إسهامات واسعة  2022الدولية إىل استعراض مشروع دليل التجارة اإللكرتونية يف ديسمرب/كانون األول 
حملتوى التقين للدليل مع أخذ تعليقات قبل أن تضع جمموعة العمل اللمسات األخرية عليه. وسيتم تنقيح ا هالنطاق بشأن

أن يتم نشر الدليل اجلديد،  . وما2023املشاركي يف استعراض األقران يف االعتبار، ومن املتوقع أن يصبح متوافرًا يف عام 
 سيتحّول حمور الرتكيز إىل الرتويج له والبحث عن شركاء لدعم ترمجته إىل مجيع لغات منظمة األغذية والزراعة.

ابلتجارة اإللكرتونية يف رفع مستوى وعي مجيع أصحاب  املتعّلق خطة أعمال التنمية بنديتمثل اهلدف الرئيسي من  التوعية: [35]
املصلحة يف سلسلة إمدادات التجارة اإللكرتونية حول خماطر الصحة النباتية املتصلة ابلتجارة اإللكرتونية ويف دعم املنظمات 

التصدي ملخاطر الصحة النباتية ذات الصلة. وجيري العمل حالًيا  من أجلهنج متكامل  مادالعتالقطرية لوقاية النبااتت 
على وضع صحيفة وقائع بشأن التجارة اإللكرتونية، وتنسيق إنتاج شريط فيديو بشأن التجارة اإللكرتونية، وحتسي 

الدولية للصحة النباتية، واستكشاف الفرص للمشاركة يف  البوابة علىالصفحات اإللكرتونية املتعّلقة ابلتجارة اإللكرتونية 
 استضافة حلقة عمل بشأن التجارة اإللكرتونية ابلتعاون مع منظمة إقليمية أو قطرية لوقاية النبااتت. 

 عام ىل خطة عمل مرصد االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يفإمتت إضافة دراسة بشأن التجارة اإللكرتونية  الرصد والتقييم: [36]
الرابع من  الفصلومن املتوقع أن جترى الدراسة االستقصائية خالل  3وبدأ العمل على إعداد استبيان استقصائي. 2022

من الدراسة يف حتديد خط أساس لقياس نتائج التجارة اإللكرتونية الرئيسية على النحو  الرئيسي. ويتمثل اهلدف 2023عام 
 تقييم مدى قيام املنظمات القطرية واإلقليمية لوقاية النبااتت بتنفيذ توصية اهليئة املتعّلقة احملدد يف اإلطـار االسرتاتيجـي؛ ويف

وستقوم الدراسة أيًضا بتوصيف خماطر  4بتجارة النبااتت والبنود األخرى اخلاضعة للوائح الصحة النباتية عرب اإلنرتنت.
التجارة اإللكرتونية. وستقوم  يف جمالتم استخدامها لتوجيه العمل الصحة النباتية احلالية املتصلة ابلتجارة اإللكرتونية وسي

وتصميمها وستشكل مشروًعا ها الدراسة االستقصائية املتعّلقة ابلتجارة اإللكرتونية بدمج عّدة توصيات لتحسي تنفيذ
 واحلصول على بياانت عالية اجلودة إلجراء التحليالت.  عليها جتريبًيا لتحسي معدالت اإلجابة

ابلتجارة اإللكرتونية إلجياد آتزر يف وضع سياسة وتوصيات مشرتكة تتعّلق  الرئيسية تعزيز التعاون مع املنظمات الدولية [37]
يف ندوة  Global Express Association شارك ممثلون عن منظمة اجلمارك العاملية ومجعية :طرود الربيديةومسارات ال

قد يف الذي ع   5خالل املؤمتر الدويل األول للصحة النباتية ،بوصفها مسارًا انشًئافنية انقشت مسألة التجارة اإللكرتونية 
أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت املشاركة بصفة مراقب يف االجتماعات  وتواصل. 2022لندن يف سبتمرب/أيلول 

مارك العاملية واجملموعة املعنية ابألمن الربيدي التابعة االفرتاضية جملموعة العمل املعنية ابلتجارة اإللكرتونية التابعة ملنظمة اجل
 لالحتاد الربيدي العاملي.
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 CPM 2023/13 لإلطار االسرتاتيجي التنميةخطة أعمال مواضيع التقرير الشامل عن تنفيذ 

 15 من 13 الصفحة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

  األطراف الثالثةالستعانة بكياانت من صياغة مبادئ توجيهية ل (4)
 قيد التنفيذ –بدأ  احلالة: [38]
تسمح االتفاقية بتنفيذ إجراءات الصحة النباتية من ِقبل املوظفي العموميي واألطراف الثالثة املخولة طبق األصول. وأصبح  [39]

إجراءات حمددة يف جمال الصحة النباتية مثل التفتيش واالختبار واملراقبة الختاذ األطراف الثالثة الكياانت من تفويض 
أمرًا شائًعا اآلن يف العديد من البلدان.  ،ابلنيابة عن املنظمات القطرية لوقاية النبااتت ةراجعاملو  واملعاجلةوتشخيص اآلفات 

ويف حال عدم وجود توجيهات منسقة، استخدمت املنظمات القطرية لوقاية النبااتت جمموعة متنوعة من النظم لتفويض 
هذه  تساهمشكال املراقبة والتحكم والتحقق. وقد األطراف الثالثة وهناك مستوًيت خمتلفة للغاية من أالكياانت من 

إىل  ابلتايلاألطراف الثالثة. وقد يؤدي ذلك الكياانت من تقليل الثقة يف موثوقية اإلجراءات اليت تتخذها  يفاالختالفات 
وملعاجلة هذه  صعوابت جتارية عندما تفرض البلدان املستوردة متطلبات استرياد إضافية لزًيدة ثقتها يف سالمة االسترياد.

 . 2021واعتماده من جانب هيئة تدابري الصحة النباتية يف عام  45املسألة، مت وضع املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 
ة ثاألطراف الثالالكياانت من  تفويضخاصة بهنًجا موحًدا ومتطلبات  45رقم لتدابري الصحة النباتية ويعرض املعيار الدويل  [40]

إبجراءات الصحة النباتية مثل التفتيش وأخذ العينات واالختبار واملراقبة والرصد واملعاجلة ابلنيابة عن املنظمات القطرية  لالضطالع
 لوقاية النبااتت.

 خطة أعمال التنميةاألطراف الثالثة" من  كياانت منالستعانة بصياغة مبادئ توجيهية لوملواصلة حتسي تنفيذ البند " [41]
الكياانت من تفويض جلنة التنفيذ وتنمية القدرات إعداد دليل االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت بشأن  أدرجتوإجنازه، 

املرخص هلا والكياانت توجيهات للمنظمات القطرية لوقاية النبااتت األطراف الثالثة يف برانمج عملها. وسيوفر هذا الدليل 
كما أنه سيوفر توجيهات بشأن أدوار   .مثاًل  وضع األطر التنظيمية تفويضوآلياته لتمكي  التفويضمن أجل فهم عملية 

وتنفيذها  التفويضخالل إعداد برامج  45األطراف ومسؤولياهتا وتلبية متطلبات املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 
  من أجل االضطالع إبجراءات الصحة النباتية.

ي ذووافقت جلنة التنفيذ وتنمية القدرات على تغيري مستوى األولوية ال 2022رض مشروع املواصفة على مشاورة يف عام وع   [42]
   هذا الدليل مع دليل املراجعة يف سياق الصحة النباتية. إعداد ، وسيتم تنسيق 2إىل  1يتم إسناده هلذا املوضوع من 

 تفشي اآلفات واالستجابة هلا عن تعزيز نظم اإلنذار  (5)
 قيد التنفيذ –بدأ  احلالة: [43]
قدم رئيس جمموعة الرتكيز املعنية بنظم اإلنذار عن تفشي اآلفات واالستجابة هلا التابعة للهيئة تقريرًا عن األنشطة اليت اضطلعت  [44]

. وشكرت اهليئة يف دورهتا السادسة عشرة أعضاء جمموعة الرتكيز 6(2022هبا اجملموعة خالل الدورة السادسة عشرة للهيئة )
املعنية بنظم اإلنذار عن تفشي اآلفات واالستجابة هلا على ما قاموا به من عمل ووافقت على إنشاء جمموعة توجيهية معنية 

 للعمل على بناء القدرات يف جمال نظم اإلنذار عن تفشي اآلفات واالستجابة هلا. ،كتدبري مؤقت  ،هبذه النظم

                                                      
. 2022. التوصــــيات من أجل إنشــــاء نظام فعال لإلنذار عن تفشــــي اآلفات واالســــتجابة هلا. مارس/آذار 2022أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.  6

 /https://www.ippc.int/ar/publications/90720والزراعة ابلنيابة عن أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت. روما، منظمة األغذية 



CPM 2023/13  لإلطار االسرتاتيجي خطة أعمال التنمية مواضيعالتقرير الشامل عن تنفيذ 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 15 من 14 الصفحة

ووافق املكتب على اختصاصات اجملموعة التوجيهية املعنية بنظم اإلنذار عن تفشي اآلفات واالستجابة هلا، ومت توجيه دعوة  [45]
حد أ. ومت تلقي ترشيحات ممتازة وحتليلها، واختار املكتب 7 2022سبتمرب/أيلول  19 إىلأغسطس/آب  22للخرباء من 

. وأقّر املكتب أيًضا أبوجه التآزر بي العمل املتعّلق 8 2022عشر عضًوا خالل اجتماعه املنعقد يف أكتوبر/تشرين األول 
بنظم اإلنذار عن تفشي اآلفات واالستجابة هلا والربانمج العاملي للصحة النباتية الذي تنظر فيه األمانة يف الوقت الراهن، 

شكل هيكاًل يتم من خالله تنفيذ برانمج الصحة النباتية اجلديد. واتفق املكتب على تالنظم قد  همع اإلشارة إىل أن هذ
اإلنذار نظم )أي ممّول من موارد من خارج امليزانية( لدعم عمل اجملموعة التوجيهية املعنية ب ابلتعاقدإنشاء منصب وجوب 

ي للصحة النباتية. وسيتم إنشاء اجملموعة التوجيهية املعنية عن تفشي اآلفات واالستجابة هلا وإعداد خطط لوضع برانمج عامل
 .2023بنظام اإلنذار عن تفشي اآلفات واالستجابة هلا يف عام 

الفريق الفين املعين مبسرد مصطلحات الصحة  من( جلنة املعايري إىل الطلب 2022ودعت اهليئة يف دورهتا السادسة عشرة ) [46]
مسرد مصطلحات ) 5لتدابري الصحة النباتية رقم  مصطلح "اآلفات الناشئة" يف املعيار الدويلإدراج إمكانية النباتية النظر يف 

اجملموعة التوجيهية املعنية بنظم اإلنذار عن تفشي اآلفات واالستجابة هلا هلذا  اقرتحتهالذي  التعريف( ويف الصحة النباتية
الفين املعلومات األساسية واألساس املنطقي ملصطلح "اآلفات الناشئة" املقرتح إضافته إىل مسرد  وانقش الفريق املصطلح.

كان قد . ونظر الفريق الفين يف التعريف السابق الذي  2022املصطلحات خالل اجتماعه املنعقد يف نوفمرب/تشرين الثاين 
رتكيز املعنية بنظم اإلنذار عن تفشي اآلفات واالستجابة ، ويف مشروع التقرير الذي أعدته جمموعة ال2018اقرتحه يف عام 

املراسلة غري الرمسية الالحقة مع األعضاء املعنيي يف جمموعة الرتكيز. وأوصى الفريق الفين جلنة املعايري ابملوافقة على يف هلا، و 
اجتماع  ارد يف تقرير( على مشاورة أوىل على النحو الو 003-2018عرض مشروع تعريف مصطلح "اآلفات الناشئة" )

 .9 2022الفريق الفين املعين مبسرد مصطلحات الصحة النباتية املنعقد يف نوفمرب/تشرين الثاين 
 تغري املناخ على صحة النبااتت وإدارهتا آاثرتقييم  (6)

 قيد التنفيذ  –بدأ  احلالة: [47]
ابلبند اخلاصة  CPM 2023/15يف الوثيقة  خطة أعمال التنميةمن  البندميكن االطالع على تفاصيل حالة تنفيذ هذا  [48]

 جدول األعمالمن  12-3
 التنسيق العاملي للبحوث يف جمال الصحة النباتية  (7)

 مل يبدأ بعد.  :احلالة [49]
 شبكات خمتربات التشخيص  (8)

   مل يبدأ بعد. احلالة [50]

                                                      
for-https://www.ippc.int/en/calls/call-دعوة للخرباء لالنضــــــمام إىل اجملموعة التوجيهية املعنية بنظم اإلنذار عن تفشــــــي اآلفات واالســــــتجابة هلا  7

experts-for-the-pest-outbreak-alert-and-response-systems-steering-group/  
  https://www.ippc.int/en/publications/91812/ 2202تقرير مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية لشهر أكتوبر/تشرين األول  8
على العنوان التايل   2022ميكن االطالع على تقرير اجتماع الفريق الفين املعين مبســــــــرد مصــــــــطلحات الصــــــــحة النباتية املنعقد يف نوفمرب/تشــــــــرين الثاين  9

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-glossary-
phytosanitary-terms-ispm-5/  
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 CPM 2023/13 لإلطار االسرتاتيجي التنميةخطة أعمال مواضيع التقرير الشامل عن تنفيذ 

 15 من 15 الصفحة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

تقدًما ولو بطيًئا  خطة أعمال التنميةأحرز هذا البنـد االسرتاتيجي من  2022،10املكتب يف أكتوبر/تشرين األول  فيد بهكما أ   [51]
أنه مدرج على أنه "مل يبدأ بعد" يف مشروع خطة التنفيذ. وأصدرت األمانة إعالاًن عن وظيفة شاغرة يف منتصف عام  مع

املنظمة. ويتمثل دور املستشار ملنصب مستشار دويل، وجيري االضطالع ابلعملية اآلن مع إدارة املوارد البشرية يف  2022
 هبدف تقدمي خطة أعمال التنميةالدويل يف مجع املعلومات وحتليلها وتقدمي بعض التوصيات بشأن هذا البنـد االسرتاتيجي من 

. وعقدت بعض املشاورات مع جلنة 2024ومن مث إىل اهليئة يف عام  2023تقرير إىل جمموعة التخطيط االسرتاتيجي يف عام 
املعايري، وفريق اخلرباء الفين املعين إبعداد بروتوكوالت التشخيص، ومكتب اهليئة، ومع املشاورة التقنية للمنظمات اإلقليمية 

لإلطار االسرتاتيجي يف مرحلة مبكرة. ومن  خطة أعمال التنميةفرصة لتقدمي اإلسهامات يف مواضيع أاتحت  ،لوقاية النبااتت
وأن يتم عقد  2023الربع األول من عام  يفلدويل العمل مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت املتوقع أن يبدأ املستشار ا

  مزيد من املشاورات مع األجهزة الفرعية لالتفاقية واملشاورة التقنية للمنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت.
 وإّن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي  [52]

لإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية  خطة أعمال التنميةابملعلومات احملدثة عن تنفيذ بنود حاطة علمًا اإل (10)
 .2030-2020النبااتت للفرتة 

 

                                                      
ميكن االطالع على تقرير اجتمــــــــاع مكتــــــــب هيئــــــــة تــــــــدابري الصـــــــــــــــحــــــــة النبــــــــاتيــــــــة املنعقــــــــد يف أكتوبر/تشـــــــــــــــرين األول على العنوان التــــــــايل   10
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