
 CPM 2023/10 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 من جدول األعمال 2-9البند  تقرير جلنة التنفيذ وتنمية القدرات

 16 من 1 الصفحة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 هيئة تدابري الصحة النباتية
 الدورة السابعة عشرة

 تقرير جلنة التنفيذ وتنمية القدرات
 األعمال من جدول 2-9البند 

 )من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت(
 مقدمة

هذه األنشطة إىل  هتدف. و 2022أنشطة جلنة التنفيذ وتنمية القدرات (اللجنة) يف عام عن التقرير ملخًصا  ايقدم هذا هذ ]1[
دعم األطراف املتعاقدة يف تنفيذ االتفاقية واملعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية والتوصيات الصادرة عن هيئة تدابري الصحة 

 النباتية، من خالل تعزيز قدراهتا يف جمال الصحة النباتية.

مواد التنفيذ  عدادابإلضافة إىل املوارد اليت تسمح إب ويساهم العديد من اخلرباء يف عمل اللجنة من خالل املسامهة بوقتهم ]2[
وتود دعوة هيئة تدابري  مالعمل والتعليم اإللكرتوين. وتعرب اللجنة عن امتنا�ا لتفانيهحلقات وتنمية القدرات، مثل األدلة و 

دورات  إعدادكوا يف الصحة النباتية لشكر كل من ساهم يف مهمة اللجنة، وكذلك منظماهتم، وال سيما أولئك الذين شار 
 .أد�ه . وترد أمساء هؤالء اخلرباء يف امللخص2022التعلم اإللكرتوين األربعة اليت مت إطالقها يف عام 

اجتماعات عن . مث تقدم ملخًصا 2022على بعض اإلجنازات الرئيسية للجنة يف عام  الضوء أوًال  الوثيقةوتسلط هذه  ]3[
قرارات املتعلقة بقائمة مواضيع التنفيذ وتنمية القدرات وأنشطة اجملموعات الفرعية لعن االلجنة، ابإلضافة إىل تقدمي ملخص 

 والفرق التابعة للجنة، وهي:

 اجملموعات الفرعية التابعة للجنة التنفيذ وتنمية القدرات

 اجملموعة الفرعية للجنة التنفيذ وتنمية القدرات املعنية مبرصد االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت؛ -
 وتسويتها؛ النزاعاتجملموعة الفرعية للجنة التنفيذ وتنمية القدرات املعنية بتجنب ا -
 املعين ابحلاو�ت البحرية. املهامفريق  -

 الفرق التابعة للجنة التنفيذ وتنمية القدرات

 فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين ابلتزامات تقدمي التقارير الوطنية؛ -
 ة القدرات املعين ابلتجارة اإللكرتونية؛فريق جلنة التنفيذ وتنمي -
 الصحة النباتية؛ القدرات يف جمالفريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين بتقييم  -
 .TR4( Fusarium oxysporum f.sp( فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين ابلساللة االستوائية الرابعة -

cubense؛ 
 ات املعين ابملشاريع؛فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدر  -
 فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين ابألدلة واملواد التدريبية؛ -
 فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين إبطار العمل بشأن املعايري والتنفيذ؛ -
 فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين ابملوارد املساهم هبا؛ -
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 ات املعين ابملوارد على شبكة اإلنرتنت.فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدر  -

عامة على املشاريع اليت تديرها األمانة، اللمحة المنفصلة هليئة تدابري الصحة النباتية حول  واثئقوتتوفر معلومات إضافية يف  ]4[
 وبشأن مرصد االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، وكذلك بشأن األدلة واملواد التدريبية.

 .تهايف �اي الوثيقةهيئة تدابري الصحة النباتية املطلوبة يف هذه ومت تلخيص قرارات  ]5[

 إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي: ]6[

 إىل اخلرباء (املدرجني يف امللخص أد�ه) على مسامهاهتم يف تطوير دورات التعلم اإللكرتوين. ابلشكر التوجه )1(

  2022يف عام  اجتماعات جلنة التنفيذ وتنمية القدرات
، أربعة اجتماعات: ثالثة اجتماعات افرتاضية (يف فرباير/شباط ومارس/آذار ومايو/أ�ر)، 2022عقدت اللجنة، يف عام  ]7[

نوفمرب/تشرين الثاين. وإن تقارير اجتماعات اللجنة متاحة على البوابة  25إىل  21يف الفرتة من  اواحدً وجاهًيا  اواجتماعً 
 1.الدولية للصحة النباتية

، وافق االجتماع االفرتاضي الثامن عشر على التقرير النهائي لفريق املهام املعين ابحلاو�ت البحرية، 2022ويف فرباير/شباط  ]8[
ابإلضافة إىل توصيات فريق املهام املعين ابحلاو�ت البحرية اليت متت مناقشتها خالل الدورة السادسة عشرة هليئة تدابري 

�قشت اللجنة أيًضا نتائج التقييم السنوي للجنة والتوصيات املقرتحة لتحسني الكفاءة وتقليل ). و 2022الصحة النباتية (
 .19-عبء عمل اللجنة ابلنظر إىل التحد�ت اليت تفرضها جائحة كوفيد

ومواد  يف مارس/آذار ملراجعة مسودة املواصفات األربعة لألدلةللجنة وكان من املقرر عقد االجتماع االفرتاضي التاسع عشر  ]9[
. ومت تعديل مسودة املواصفات األربعة لألدلة واملواد التدريبية خالل املشاورة 2022عام  للمشاورة يفالتدريب لكي ختضع 

 ومتت املوافقة على املواصفات النهائية الحًقا من قبل اللجنة من خالل قرارات إلكرتونية. 2022القطرية لعام 

اللجنة  ةعملية تطوير أدلة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ومواد التدريب للسماح لقادأن تنقح األمانة  اوطلبت اللجنة أيضً  ]10[
 .من مطالبة اللجنة أبكملها مبراجعة كل خطة تنفيذ واملوافقة عليها ابملوافقة على خطط التنفيذ لألدلة ومواد التدريب، بدًال 

ساعات)  3إىل  2مايو/أ�ر على مدار أربعة أ�م (جلسات مدهتا  وكان من املقرر عقد االجتماع االفرتاضي العشرين للجنة يف ]11[
االجتماع مرتني يف السنة، حيث كان من املتوقع أن تنحسر جائحة كوفيد. والغرض من  منط عقدكمحاولة للعودة إىل 

قاية النبااتت، هبدف حتسني االجتماع هو استعراض تنفيذ مشاريع التنفيذ وتنمية القدرات اليت تديرها أمانة االتفاقية الدولية لو 
ما بني أعضاء فريق وحدة التنفيذ  طرق إدارهتا، وتعزيز الشفافية واالمتثال لألطر القائمة، وخلق أوجه آتزر بني املشاريع ويف

 اخلاصة ابملشاريع. CPM 2023/20والتيسري املتعدد التخصصات. وتتوفر معلومات تفصيلية عن تنفيذ املشاريع يف الوثيقة 

ل االجتماع االفرتاضي العشرين، �قشت اللجنة أيًضا قرارات الدورة السادسة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية وخال ]12[
يف  النزاعاتالقضا� املتعلقة مبراجعة إجراءات تسوية املناقشات ) اليت تؤثر على خطة عمل اللجنة. ومشلت هذه 2022(

                                                      
development-development/capacity-activities/capacity-https://www.ippc.int/en/core-تقارير اجتماعات جلنة التنفيذ وتنمية القدرات:  1

committee/  

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/
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 16من  3 الصفحة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

، ومرصد االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، والتزامات الئحتها الداخليةاللجنة و  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، واختصاصات
 تقدمي التقارير الوطنية، وفريق املهام املعين ابحلاو�ت البحرية، وتقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية، من بني أمور أخرى.

ألول مرة جملتمع االتفاقية الدولية  2رتاضية مفتوحةاللجنة، على هامش االجتماع االفرتاضي العشرين، جلسة اف توعقد ]13[
مثانية مشاريع مت  عرض جرىخالل هذه اجللسة، و . التنفيذ وتنمية القدراتز�دة الوعي مبختلف مشاريع من أجل  األوسع

وكالة الدولية للطاقة واملنظمات الدولية (الملنظمات الوطنية لوقاية النبااتت اتنفيذها على املستويني اإلقليمي والوطين من قبل 
كانت و . )التجارةتنمية املعايري و  وضعالذرية، وأذربيجان، وأسرتاليا، والياابن، وجمموعة البنك الدويل، وجنوب إفريقيا، ومرفق 

العقيمة،  ةهذه العروض ذات أمهية كبرية للمشاركني، مع جمموعة واسعة من حمتوى جماالت الصحة النباتية، مثل تقنية احلشر 
بااتت املقاومة لآلفات، وإدارة مبيدات اآلفات، واملراقبة، وشبكات خمتربات التشخيص، واإلدارة املتكاملة لآلفات، والن

 مقتضبةوشاركوا يف حوارات جتارهبم تبادل املشاركون و اآلفات القائمة على املخاطر. إدارة و ، واملناطق اخلالية من اآلفات
 .العروض ة مع مقدميوعقدوا جلسة أسئلة وأجوب املواضيعحول 

) يف روما، وهو أول اجتماع 25-21على مدى مخسة أ�م ( اهًياا وجويف نوفمرب/تشرين الثاين، عقدت اللجنة اجتماعً  ]14[
واألول للعديد من أعضاء اللجنة الذين بدأوا واليتهم األوىل يف عام  19-شخصي منذ بداية جائحة كوفيدال حلضوراب

أنشطة مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية، على معلومات حمدثة عن اللجنة إلطالع ة كان هذا االجتماع مناسبو . 2020
املؤمتر الدويل األول لصحة النبات يف لندن، واملشاورة الفنية الرابعة والثالثني بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت، وحلقة و 

 ية.البحر  احلاو�ت بشأنالعمل الدولية األوىل 

. 2023وافقت على خطط عملها لعام ، و 2022جنة أنشطة اجملموعات الفرعية والفرق التابعة للجنة يف عام واستعرضت الل ]15[
 ويرد املزيد من التفاصيل حول اجملموعات الفرعية والفرق التابعة للجنة يف القسم املخصص من هذه الوثيقة.

على أن  بشكل مشرتكلجنة ال، اتفقت األمانة العامة و 2023لعام  لوحدة التنفيذ والتيسريوأثناء إقرار خطة العمل املقرتحة  ]16[
ة ودورات التعلم ألدلة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت اجلديدالتنفيذ الناجح  يتمثل يف 2023أحد جماالت الرتكيز لعام 

صحة النباتية املواضيع املتعلقة ابلمع مواد التنفيذ اجلديدة املمتدة عرب جمموعة من و . 2022اليت مت تطويرها يف عام  اإللكرتوين
حتليل خماطر اآلفات، واملراقبة، وحالة اآلفات، واإلبالغ عن اآلفات، والتخطيط للطوارئ، والتفتيش، وإصدار  مثل -

 .يرشهادات التصد

صفحات الويب اخلاصة ابألدلة ومواد التدريب على البوابة الدولية للصحة النباتية وعرضت  يفوالحظت اللجنة التحسينات  ]17[
. 2023عمل يف عام  حلقات، حيث أعرب بعض املمثلني اإلقليميني عن اهتمامهم بتنظيم املتاحة لمواردللرتويج لدعمها 

استخدام البوابة الدولية للصحة النباتية بشكل عام وز�دة وضوح موارد التنفيذ  ومع ذلك، أكدوا على أمهية حتسني قابلية
 نظموتنمية القدرات على املوقع اإللكرتوين بشكل ملحوظ. وشجعت اللجنة األمانة بشدة على إدراج رابط إىل صفحات 

هيل الوصول إليها وز�دة استخدامها. لتس البوابة الدولية للصحة النباتيةالصحة النباتية على الصفحة الرئيسية لرب�مج 
 ،بشكل حاسم، توفر هذه الصفحات معلومات متعمقة وموارد قيمة حول العديد من مكو�ت نظام الصحة النباتيةو 

لذلك شعرت اللجنة و وينبغي أن تسهل بشكل كبري تنفيذ االتفاقية واملعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية اخلاصة هبا. 
 تستحقها.األمهية اليت  اورة منحهالدولية بضر 

                                                      
icd-on-session-open-meeting-events/webinars/ic-https://www.ippc.int/en/news/workshops-الندوة اإللكرتونية للجنة بشأن املشاريع:  2

projects/  

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/
https://www.ippc.int/en/news/workshops-events/webinars/ic-meeting-open-session-on-icd-projects/
https://www.ippc.int/en/news/workshops-events/webinars/ic-meeting-open-session-on-icd-projects/
https://www.ippc.int/en/news/workshops-events/webinars/ic-meeting-open-session-on-icd-projects/
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أكتوبر/تشرين  10أعضاء اللجنة واليت مت فتحها من إىل  2022عام املوجهة يف  3دعوةعلى الاألمانة أيًضا اللجنة  طلعتوأ ]18[
إىل  2023. وستكون مدة عضوية أعضاء اللجنة املختارين اجلدد من مايو/أ�ر 2022نوفمرب/تشرين الثاين  30األول إىل 

 البديلنيلجنة أو األعضاء الوترسل الرتشيحات ألعضاء   4، وفًقا الختصاصات اللجنة والئحتها الداخلية.2026أ�ر مايو/
 إىل مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية الختيارها، مث يوصى هبا إىل هيئة تدابري الصحة النباتية لتأكيدها.

ثالث مبادرات جديدة مهمة  لعرض، هذه الفرصة يأسامه الليس كتورد وانتهز أمني االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، ال ]19[
لألمانة (الرب�مج العاملي للصحة النباتية، وفريق دعم التجارة العاملية للصحة النباتية، ومركز التميز لالتفاقية الدولية لوقاية 

 اللجنة.تعقيبات النبااتت) إلجراء مناقشة مفتوحة واحلصول على 

 الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي: إن هيئة تدابريو  ]20[

 ؛2022بنتائج اجتماعات جلنة التنفيذ وتنمية القدرات اليت مت عقدها يف عام ا اإلحاطة علمً  )2(
إدراج رابط إىل صفحات نظم الصحة النباتية على الصفحة الرئيسية للبوابة الدولية للصحة النباتية لتسهيل ودعم  )3(

 مها.الوصول إليها وز�دة استخدا

 اللجنة على قائمة مواضيع التنفيذ وتنمية القدراتاليت أدخلتها تعديالت ال

لقرارات املتعلقة بقائمة مواضيع التنفيذ وتنمية القدرات، بينما يتم توفري مزيد من التفاصيل عن ايقدم هذا القسم ملخًصا  ]21[
 (الدليل ومواد التدريب). CPM 2023/19يف الوثيقة 

وميكن  2022يف عام  لقائمة مواضيع التنفيذ وتنمية القدراتبيا�ت جديدة قابلة للبحث عرب اإلنرتنت  ومت إطالق قاعدة ]22[
وتراجع اللجنة قائمة املواضيع بشكل منتظم للنظر يف حالة   5البوابة الدولية للصحة النباتية. عرب الوصول إليهاألي شخص 

، وتضمن قائمة املواضيعوتنقل األمانة هذه التغيريات إىل قاعدة بيا�ت املواضيع ومستو�ت األولوية املخصصة هلا وتعديلها. 
. وترد معلومات 2022املعلومات الواردة يف القائمة جلميع التعديالت اليت مت دجمها يف قاعدة بيا�ت قائمة املواضيع يف عام 

، يف إطار  2023، مبا يف ذلك خطة العمل لعام إضافية حول تطوير أدلة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت واملواد التدريبية
 جدول أعمال هيئة تدابري الصحة النباتية.من  1-14البند 

 ، من قائمة املواضيع:2022وتوصي اللجنة حبذف املواضيع التالية، اليت اكتملت يف عام  ]23[

 ؛)002-2020(اخلاصة بتحليل خماطر اآلفات   دورة التعلم اإللكرتوين -
 ؛)012-2020(اإللكرتوين اخلاصة ابلتزامات املراقبة واإلبالغ دورة التعلم و  -
 ؛ )003-2020(دورة التعلم اإللكرتوين اخلاصة بنظام إصدار شهادات الصحة النباتية و  -
 .)011-2020( دورة التعلم اإللكرتوين اخلاصة ابلتفتيشو  -

 إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:و  ]24[

 املكتملة من قائمة مواضيع التنفيذ وتنمية القدرات. ةعلى حذف دورات التعلم اإللكرتوين األربعوافقة امل )4(

                                                      
ic-committee-development-capacity-and-implementation-for-https://www.ippc.int/en/calls/call-أعضاء اللجنة: إىل الدعوة املوجهة  3

members-1/  
 /85672https://www.ippc.int/en/publications/ اختصاصات اللجنة والئحتها الداخلية: 4
 implementation/list-ippc-topics-development/list-activities/capacity-.int/en/corehttps://www.ippc قائمة مواضيع التنفيذ وتنمية القدرات:  5

https://www.ippc.int/en/calls/call-for-implementation-and-capacity-development-committee-ic-members-1/
https://www.ippc.int/en/calls/call-for-implementation-and-capacity-development-committee-ic-members-1/
https://www.ippc.int/en/calls/call-for-implementation-and-capacity-development-committee-ic-members-1/
https://www.ippc.int/en/publications/85672/
https://www.ippc.int/en/publications/85672/
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/list-topics-ippc-implementation/list
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/list-topics-ippc-implementation/list


 CPM 2023/10  تقرير جلنة التنفيذ وتنمية القدرات

 16من  5 الصفحة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 أنشطة اجملموعات الفرعية التابعة للجنة التنفيذ وتنمية القدرات
 اتالتابعة للجنة التنفيذ وتنمية القدر  املعنية مبرصد االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت اجملموعة الفرعية

اجملموعة الفرعية للجنة املعنية مبرصد االتفاقية  قامت هباألنشطة اليت عن القرارات املتخذة وايقدم هذا القسم ملخًصا  ]25[
(مرصد االتفاقية الدولية لوقاية  CPM 2023/21الدولية لوقاية النبااتت. ويتم توفري مزيد من التفاصيل يف الوثيقة 

 .النبااتت)

يف  ااجتماعني افرتاضيني، أحدمه بنظام االستعراض ودعم التنفيذ موعة الفرعية للجنة املعنية، عقدت اجمل2022ويف عام  ]26[
 مارس/آذار واآلخر يف يونيو/حزيران.

ومواد االتصال، واستعرضت  املطبوعات، �قشت اجملموعة الفرعية للجنة التقدم احملرز يف خمتلف 2022ويف مارس/آذار  ]27[
نباتية بشأن مرصد االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، و�قشت نتائج املسح الذي أجراه مسؤول توصيات هيئة تدابري الصحة ال

 االتصاالت يف مرصد االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت حول االحتياجات من املعلومات وملخص مناقشات جمموعة الرتكيز.

إىل مرصد االتفاقية الدولية لوقاية  م االستعراض ودعم التنفيذانتقال نظاوالحظت اجملموعة الفرعية التقدم احملرز يف عملية  ]28[
النبااتت وسلطت الضوء على احلاجة إىل حتديد اجلهات املاحنة احملتملة لتفعيله. ومت تشجيع أعضاء اجملموعة الفرعية على 

املوافقة على نص فيديو مرصد ز�دة الوعي أبمهية وفوائد مرصد االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف مناطقهم. كما متت 
 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وخطة االتصال املقرتحة خالل هذا االجتماع.

ملناقشة قرارات ا اجتماعً اجملموعة الفرعية للجنة املعنية بنظام االستعراض ودعم التنفيذ  قدتع، 2022ويف يونيو/حزيران  ]29[
) والنظر يف خيارات تشغيل مرصد االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، 2022الدورة السادسة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية (

. و�قشت اجملموعة وروبيةلدى املفوضية األ مع األخذ يف االعتبار �اية مشروع الدورة الثالثة لنظام االستعراض ودعم التنفيذ
تفاقية الدولية حتسني تصميم املسح وإدارة البيا�ت وتعبئة املوارد ورصد اإلطار االسرتاتيجي لالن أبشالفرعية التوصيات 

 .2030-2020 للفرتة لوقاية النبااتت

وقامت اجملموعة الفرعية للجنة مبراجعة اختصاصات اجملموعة الفرعية التابعة للجنة بشأن مرصد االتفاقية الدولية لوقاية  ]30[
االختصاصات النبااتت بناًء على النطاق واملهام اجلديدة ملرصد االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت. ووافقت اللجنة على 

 .2022نوفمرب/تشرين الثاين  الذي انعقد يف جتماعاالخالل  1 رفقيف املاملنقحة الواردة 

أيًضا ابحلاجة إىل حتديد الشروط الدنيا لتمكني اإلطالق الفعال ملرصد االتفاقية الدولية  اوأحاطت اجملموعة الفرعية علمً  ]31[
 يع املهام املعينة.لوقاية النبااتت أبهداف حمدودة والتطور خطوة خبطوة حنو نظام يدمج مج

التوجيه االسرتاتيجي املقدم إىل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت من أجل تنفيذ األنشطة املتعلقة مبرصد وابإلضافة إىل  ]32[
 ية أيًضا مسامهة كبرية يف مراجعة الدراسات اخلاصة ابملنشوراتعاالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، قدمت اجملموعة الفر 

 والتحقق منها.

على أربع أولو�ت وخطة عمل التنفيذ وتنمية القدرات نوفمرب/تشرين الثاين، وافقت جلنة الذي انعقد يف جتماع الاوخالل  ]33[
 توفر املوارد.ب رهًنا 2024و 2023لعامي 
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 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 16من  6الصفحة 

 إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:و  ]34[

 رصد االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.أبنشطة اجملموعة الفرعية للجنة املعنية مب ااإلحاطة علمً  )5(
على االختصاصات احملدثة للمجموعة الفرعية للجنة املعنية مبرصد االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت (الواردة املوافقة  )6(

 ).1يف امللحق 

 اجملموعة الفرعية املعنية بتجنب النزاعات وتسويتها التابعة للجنة التنفيذ وتنمية القدرات

إىل مكتب  لنزاعاتادور هيئة اإلشراف املعنية بتسوية  )2022(النباتية ت الدورة السادسة عشرة هليئة تدابري الصحة أسند ]35[
هيئة تدابري الصحة النباتية. ونتيجة لذلك، �قشت اللجنة خالل اجتماعها الذي عقد يف مايو/أ�ر ثالثة خيارات تتعلق 

 :عنية بتجنب النزاعات وتسويتهاإبعادة تعريف اجملموعة الفرعية للجنة امل

حتويل اجملموعة الفرعية احلالية للجنة املعنية بتجنب النزاعات وتسويتها إىل جمموعة فرعية للجنة معنية بتجنب  -
 )؛2023النزاعات فقط، وجيب أن تتم املوافقة عليها من قبل الدورة السابعة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية (

الدورة  تتم املوافقة على ذلك من قبلعلى أن ية احلالية املعنية بتجنب النزاعات وتسويتها، حّل اجملموعة الفرعو أ -
 )؛2023السابعة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية (

 إنشاء فريق اتبع للجنة معين بتجنب النزاعات.أو  -

يتعلق  ديل الغرض من اللجنة الفرعية احلالية يف مااألنشطة العامة لـلجنة تساهم يف جتنب النزاعات، مل تعترب اللجنة تع نّ أا مبو  ]36[
صلة. وهكذا وافقت اللجنة على حل اجملموعة الفرعية احلالية للجنة املعنية بتجنب النزاعات وتسويتها،  زاعات ذاتجنب النب

حتت إشراف اللجنة ). وسيظل جتنب النزاعات 2023ابنتظار املوافقة من الدورة السابعة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية (
 كما هو مذكور يف اختصاصاهتا وقواعدها اإلجرائية.

وترد معلومات إضافية عن تسوية النزاعات املتعلقة ابالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف وثيقة هيئة تدابري الصحة النباتية  ]37[
CPM 2023/24 .(تسوية النزاعات) 

 ام مبا يلي:إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيو  ]38[

 .املعنية بتجنب النزاعات وتسويتها على حّل اجملموعة الفرعية التابعة للجنة التنفيذ وتنمية القدراتاملوافقة  )7(
 ساهم يف جتنب النزاعات.تجلنة التنفيذ وتنمية القدرات  واليةأبن اإلقرار  )8(

 فريق املهام املعين ابحلاو�ت البحرية

 هيئة اإلشراف، ابعتبارها �قشت اللجنةو . 2021البحرية واليته يف ديسمرب/كانون األول  أ�ى فريق املهام املعين ابحلاو�ت ]39[
إىل هيئة تدابري املقدمة ودعمت التوصيات املقرتحة  لفريق املهامالتقرير النهائي  على فريق املهام املعين ابحلاو�ت البحرية،

 .2022 شباط/الصحة النباتية يف فرباير

ووافقت على إنشاء  املهام املعين ابحلاو�ت البحريةلسادسة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية توصيات فريق و�قشت الدورة ا ]40[
ابحلاو�ت البحرية، ووافقت على أن يشرف مكتب هيئة تدابري الصحة  ةهليئة تدابري الصحة النباتية معني ةجمموعة تركيز اتبع

 النباتية على عمل جمموعة الرتكيز.



 CPM 2023/10  تقرير جلنة التنفيذ وتنمية القدرات

 16من  7 الصفحة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

قد يف مايو/أ�ر، وافقت اللجنة على تقدمي توصية إىل الدورة السابعة عشرة هليئة تدابري جتماع اللجنة الذي عُ وخالل ا ]41[
 ) حبّل فريق املهام املعين ابحلاو�ت البحرية الذي كان جمموعة فرعية اتبعة للجنة.2023الصحة النباتية (

ممثل اللجنة يف جمموعة الرتكيز املعنية ابحلاو�ت (كندا) ليكون   Dominique PELLETIERواختارت اللجنة السيد  ]42[
 .البحرية

 إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:و  ]43[
 على حّل فريق املهام املعين ابحلاو�ت البحرية.املوافقة  )9(

 أنشطة الفرق التابعة للجنة التنفيذ وتنمية القدرات

 ابلتزامات تقدمي التقارير الوطنية فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين

ركزت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، على النحو املتفق عليه من قبل اللجنة، على احلفاظ على العمل اليومي يف  ]44[
مع توفري  2022وز يوليو/مت ا منعتبارً ايتعلق ابلتزامات تقدمي التقارير الوطنية، إىل أن يتم توفري املزيد من الدعم املايل ( ما

 مسامهة عينية من املوظفني من قبل فرنسا).

وعقد فريق اللجنة املعين ابلتزامات تقدمي التقارير الوطنية اجتماعني لتقدمي التوجيهات بشأن التزامات تقدمي التقارير الوطنية  ]45[
 .2022تقدمي التقارير الوطنية لعام ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وتسهيل تنفيذ خطة العمل بشأن التزامات 

، وسيتم إطالق دعوة 2021اختصاصات فريق اللجنة املعين ابلتزامات تقدمي التقارير الوطنية يف عام ووافقت اللجنة على  ]46[
واالستجابة حلاالت تفشي اآلفات، على النحو الذي نصح به املكتب  للخرباء ابلتنسيق مع الفريق التوجيهي لنظم اإلنذار

 عملية اختيار اخلرباء. اوجتري حاليً  2022قت عليه اللجنة. ومت إطالق الدعوة املذكورة خالل فرتة صيف عام وواف

ومتت إضافة مراجعة للدليل بشأن التزامات تقدمي التقارير الوطنية إىل قائمة مواضيع التنفيذ وتنمية القدرات وفًقا لطلب  ]47[
-متوز/يف يوليوبشأ�ا للتشاور  اومت إطالق مسودة املواصفات اخلاصة هب اتية،الدورة السادسة عشرة هليئة تدابري الصحة النب

ستعمل املراجعة على حتديث الدليل ومواءمته مع املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية املعتمدة مؤخًرا. و . آب/أغسطس
مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، مبراجعة ، جنًبا إىل جنب ابلتزامات تقدمي التقارير الوطنية املعين اللجنةقام فريق و 

على النسخة النهائية من املواصفات املذكورة  ووافقت اللجنةذلك.  تعقبأمسودة املواصفات بناًء على التعليقات اليت 
 تشرين األول./أعاله يف أكتوبر

مية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت مبا يف ذلك العمل اإلقلي لقاتحومت الرتويج اللتزامات تقدمي التقارير الوطنية من خالل  ]48[
 .2022دورة التعلم اإللكرتوين اجلديدة الناجحة حول "التزامات املراقبة واإلبالغ" اليت ُنشرت يف مايو/أ�ر 

 إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:و  ]49[
 درات املعين ابلتزامات تقدمي التقارير الوطنية.أبنشطة فريق جلنة التنفيذ وتنمية الق ااإلحاطة علمً  )10(

 فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين ابلتجارة اإللكرتونية

يدعم فريق اللجنة املعين ابلتجارة اإللكرتونية عمل جمموعة الرتكيز املعنية ابإلطار االسرتاتيجي بشأن بنود جدول أعمال  ]50[
ويرد مزيد من التفاصيل يف  "إدارة التجارة اإللكرتونية والطرود الربيدية". عنل جدول أعمالبند الثالث من التنفيذ التنمية 
 .CPM 2023/13الوثيقة 
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 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 16من  8الصفحة 

الذي عقد يف لندن يف سبتمرب/أيلول ندوة فنية سلطت الضوء على التجارة  توتضمن املؤمتر الدويل األول لصحة النباات ]51[
دليل التجارة اإللكرتونية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت . ومت تعميم وانتشارها اآلفاتاإللكرتونية كمسار �شئ إلدخال 

) على نطاق واسع، ملراجعة األقران من 039-2017( وائحللبشأن النبااتت واملنتجات النباتية وغريها من املواد اخلاضعة 
بيع للمنظمات القطرية لوقاية النبااتت واملنظمات قبل اخلرباء املتخصصني يف ديسمرب/كانون األول، مما يوفر مثانية أسا

الدليل  دورصالدليل. ومن املتوقع عداد إاإلقليمية لوقاية النبااتت املهتمة لتقدمي التعليقات قبل أن تنتهي جمموعة العمل من 
تجارة اإللكرتونية . وتواصل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت حضور اجتماعات جمموعة العمل املعنية ابل2023يف عام 

التابعة ملنظمة اجلمارك العاملية، واجتماعات جمموعة األمن الربيدي التابعة لالحتاد الربيدي العاملي. ومت تقدمي خطة العمل 
 6 ومتت املوافقة عليها. 2022إىل جلنة التنفيذ وتنمية القدرات يف نوفمرب/تشرين الثاين  2023بشأن التجارة اإللكرتونية لعام 

 هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:إن و  ]52[
 أبنشطة فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين ابلتجارة اإللكرتونية. ااإلحاطة علمً  )11(

 فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين بتقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية

ة التنفيذ وتنمية القدرات املعين بتقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية، كما يقدم هذا التقرير معلومات عن أنشطة فريق جلن ]53[
 هو مذكور يف تقرير الدورة السادسة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية.

يناير/كانون  12وعقد فريق اللجنة املعين بتقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية ثالثة اجتماعات افرتاضية يف الفرتة من  ]54[
. وكانت بنود جدول األعمال اليت متت مناقشتها موجهة حنو النهوض ابسرتاتيجية 2022سبتمرب/أيلول  29إىل  2022الثاين 

 :2030-2020تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية للفرتة 

الشراء لتوظيف مقاول مستقل لتنفيذ الدراسة املكتبية. ومتت املوافقة على  مرأخرية على ضع اللمسات األو أنشطة ل -
 النسخة النهائية من قبل اللجنة يف نوفمرب/تشرين الثاين.

 واملناقشات األولية بشأن حتويل فريق اللجنة املعين بتنمية القدرات يف جمال الصحة النباتية إىل جمموعة فرعية للجنة. -

فريق اللجنة املعين بتنمية القدرات يف جمال الصحة النباتية ابلتعاون مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت مبراجعة وقام  ]55[
مسودة مواصفات جمموعة أدوات تدريب ميسري تنمية القدرات يف جمال الصحة النباتية بناًء على تعليقات األطراف 

ىل إلنهائية من املواصفات يف نوفمرب/تشرين الثاين من قبل اللجنة ولكن مت تعليقها املتعاقدة. ومتت املوافقة على النسخة ا
 يتم إجراء الدراسة املكتبية. نأ

التوصيات الواردة نتظار مراجعة اب 2030-2020ومت تعليق مراجعة اسرتاتيجية تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية للفرتة  ]56[
 .وقبوهلا يف تقرير الدراسة املكتبية

 ن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:إو  ]57[
ابألنشطة اليت مت االضطالع هبا للهوض ابسرتاتيجية تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية للفرتة  ااإلحاطة علمً  )12(

2020-2030. 
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 CPM 2023/10  تقرير جلنة التنفيذ وتنمية القدرات

 16من  9 الصفحة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 Fusarium oxysporum f. sp. cubense فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين ابلساللة االستوائية الرابعة
 )TR4( ابلساللة االستوائية الرابعةأنشأت جلنة التنفيذ وتنمية القدرات "فريق جلنة التننفيذ وتنمية القدرات املعين  ]58[

"Fusarium oxysporum f. sp. Cubense وقام الفريق، جنًبا إىل جنب مع أمانة االتفاقية 2021" يف سبتمرب/أيلول .
 :العمل املخطط له من ة مكثفة من األنشطة لتنفيذ ما يليالدولية لوقاية النبااتت، بسلسل

 12، مت نشر Fusariumنتيجة للدعوة للحصول على موارد بشأن الساللة االستوائية الرابعة : املوارد املساهم هبا -
 من املوارد املساهم هبا على البوابة الدولية للصحة النباتية.

مت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، بدعم من فريق اللجنة املعين قد 7:سلسلة من الندوات عرب اإلنرتنت -
لتشخيص  ةفرتاضية بشأن "متارين حماكااالعمل ن حلقات الم، سلسلة  Fusariumابلساللة االستوائية الرابعة
  .ابلدً  125"حضرها مشاركون من حوايل خضاعها للتفتيشإو ومراقبتها   Fusariumالساللة االستوائية الرابعة

خضعت املسودة األوىل للخطوط التوجيهية للوقاية من الساللة االستوائية  :شادات الوقاية والتأهب واالستجابةإر  -
مايو/أ�ر إىل  11من  الل الفرتة املمتدةخوالتأهب واالستجابة هلا، ملشاورة استعراض األقران   Fusariumالرابعة

للمشاركة يف املراجعة، ابإلضافة إىل أعضاء من مجيع أحناء العامل  ايونيو/حزيران. ودعي تسعة وأربعون خبريً  10
تعليق. وتناولت أمانة االتفاقية الدولية  400بناءة من خالل ما يقرب من  عقيباتتاللجنة، ونتيجة لذلك مت تلقي 

صياغة مسودة �ائية. ومن املتوقع نشر اإلرشادات حبلول الربع  رتجلوقاية النبااتت ابستفاضة مجيع التعليقات و 
 .2023ن عام األول م

 إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:و  ]59[
 .Fusariumالتننفيذ وتنمية القدرات املعين ابلساللة االستوائية الرابعة بعمل فريق جلنة  ااإلحاطة علمً  )13(

 فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين ابملشاريع

. واستعرض فريق اللجنة 2022تنفيذ مشاريع تنمية القدرات يف فرباير/شباط أصدر فريق اللجنة املعين ابملشاريع دعوة ل ]60[
املشاريع املقدمة واملشاريع املختارة لعرضها على اجتماع اللجنة يف مايو/أ�ر. وتتوفر أوصاف املشاريع املقدمة والعروض 

  8اتية.التقدميية اليت مت تقدميها يف اجللسة املفتوحة على البوابة الدولية للصحة النب

مايو/أ�ر إىل ز�دة الوعي  17يف  9القدرات تنميةو اللجنة بشأن مشاريع التنفيذ ا هتوأدت الندوة عرب اإلنرتنت اليت عقد ]61[
بثمانية مشاريع مت تنفيذها على املستويني اإلقليمي والوطين من قبل املنظمات الوطنية لوقاية النبااتت واملنظمات الدولية 

  ية.واملؤسسات الوطن

جدول أعمال  من 2-14وترد معلومات إضافية عن املشاريع اليت تديرها أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف البند  ]62[
 هيئة تدابري الصحة النباتية.
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CPM 2023/10 تقرير جلنة التنفيذ وتنمية القدرات 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 16من  10الصفحة 

 إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:و  ]63[
 عين ابملشاريع.بعمل فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات امل ااإلحاطة علمً  )14(

 فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين ابألدلة واملواد التدريبية

يف مارس/آذار ويونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين األول  لوسائل االفرتاضيةاباجتمع فريق اللجنة املعين ابألدلة واملواد التدريبية  ]64[
لتبسيط اإلجراءات وتوضيح دور  10واد التدريبأدلة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وم ضعو عملية ، واستعرض 2022

على البوابة الدولية للصحة  لكرتونيةإقائد اللجنة يف جمموعات العمل. كما دعم فريق اللجنة أيًضا مراجعة ثالث صفحات 
 النباتية جلعلها أكثر فائدة وسهولة يف االستخدام:

 11األدلة واملواد التدريبية عدادإكيف يتم  -

 12يةالتدريب هالوقاية النبااتت وموادأدلة االتفاقية الدولية  -

 13دورات التعلم اإللكرتوين لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت -

 .CPM 2023/19مزيد من التفاصيل يف وثيقة هيئة تدابري الصحة النباتية ويرد  ]65[

 إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي: و  ]66[

 .املعين ابألدلة واملواد التدريبية أبنشطة فريق اللجنة ااإلحاطة علمً  )15(
 تحديث عملية وضع أدلة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وموادها التدريبية.ب ااإلحاطة علمً  )16(
ابلتحسينات اليت مت إدخاهلا على صفحات اإلنرتنت املعنية أبدلة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  ااإلحاطة علمً  )17(

 .وموادها التدريبية

 فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين إبطار العمل بشأن املعايري والتنفيذ

) إطار العمل بشأن املعايري والتنفيذ، عكست 2022بعد أن اعتمدت الدورة السادسة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية ( ]67[
وبناًء على طلب الدورة السادسة عشرة هليئة  14ة.األمانة حمتواه يف قاعدة البيا�ت اخلاصة ابلبوابة الدولية للصحة النباتي

تدابري الصحة النباتية، يتوفر اتريخ النشر املتوقع ملسودة مورد التنفيذ ابلنقر فوق كل موضوع. ومت حتديث قاعدة البيا�ت 
حة النباتية اليت مت تبنيها لتشمل املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية وتوصية هيئة تدابري الص 2022يف نوفمرب/تشرين الثاين 

 . 2022يف عام  لصادرةامؤخرًا، وإلضافة أدلة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ومواد التدريب واملسوحات والدراسات 

 إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:و  ]68[
  ايري والتنفيذ.أبنشطة فريق اللجنة املعين إبطار العمل بشأن املع ااإلحاطة علمً  )18(
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 CPM 2023/10  تقرير جلنة التنفيذ وتنمية القدرات

 16من  11 الصفحة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين ابملوارد املساهم هبا

من موارد الصحة النباتية املقدمة من املنظمات  اموردً  39، قام فريق اللجنة املعين ابملوارد املساهم هبا مبراجعة 2022يف عام  ]69[
مورًدا ليتم نشرها على البوابة  33، ووافقت على ومنظمات أخرى الوطنية لوقاية النبااتت واملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت

ساهم هبا واملوافقة عليها لنشرها  15الدولية للصحة النباتية
ُ
وفًقا للمعايري واإلجراءات اخلاصة مبراجعة موارد الصحة النباتية امل

  16على البوابة الدولية للصحة النباتية.

 ىل القيام مبا يلي:إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إو  ]70[
 بعمل فريق اللجنة املعين ابملوارد املساهم هبا. ااإلحاطة علمً  )19(

 فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين ابملوارد على شبكة اإلنرتنت

روابط مع املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية، وتوصيات هيئة تدابري  17توفر صفحات مكو�ت نظام الصحة النباتية ]71[
عن املوارد املساهم هبا، وهي مفيدة للمنظمات  لصحة النباتية، وأدلة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وموادها التدريبية، فضًال ا

الوطنية لوقاية النبااتت لبناء نظم وطنية أفضل للصحة النباتية. ومتت صياغة مجيع صفحات الويب هذه ونشرها ابلتعاون 
 .2022يف عام  يث املعلومات اخلاصة بكل مكونمع أعضاء اللجنة، ومت حتد

و�قشت اللجنة يف اجتماعها الذي عقد يف نوفمرب/تشرين الثاين، كيفية حتسني الصفحات ووافقت على جتميع صفحات  ]72[
يف مثاين صفحات، بناًء على فئات الصحة النباتية الرئيسية. وجيب تنفيذ هذا  ةمكو�ت نظام الصحة النباتية التسع عشر 

 .2023غيري حبلول الربع الثاين من عام الت

 إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:و  ]73[
 بعمل فريق اللجنة املعين ابملوارد على شبكة اإلنرتنت. ااإلحاطة علمً  )20(

 أعضاء جلنة التنفيذ وتنمية القدرات

ووفًقا الختصاصات اللجنة وقواعدها اإلجرائية  2023م إىل أن فرتة عضوية معظم أعضاء اللجنة احلاليني ستنتهي يف عا انظرً  ]74[
، ومع اإلشارة إىل أن بداية مدة خدمة أعضاء اللجنة قد مت حتديدها من اآلن فصاعًدا يف مايو/أ�ر، 2022املنقحة يف عام 

ىل إالنضمام لين دعوة نوفمرب/تشرين الثا 30أكتوبر/تشرين اإلول إىل  10وجهت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت من 
لجنة. وكان الغرض من ذلك إاتحة الوقت الكايف ملكتب هيئة تدابري الصحة النباتية إل�اء عملية اختيار أعضاء عضوية ال

 جلنة التنفيذ وتنمية القدرات، لكي تقدم األمانة العضوية احملدثة إىل هيئة تدابري الصحة النباتية للتأكيد عليها.

من جدول األعمال (عضوية  3-19ختارها مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية يف إطار البند اليت اللجنة احملدثة عضوية الترد و  ]75[
 جلنة التنفيذ وتنمية القدرات).
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http://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/contributed-resource-list/
http://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/contributed-resource-list/
http://www.ippc.int/en/publications/90112/
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 اخلالصة

وتدعو األطراف  2022أتمل اللجنة يف أن يقدم هذا التقرير نظرة عامة على عمل جلنة التنفيذ وتنمية القدرات يف عام  ]76[
 مزيد من املعلومات التفصيلية. لحصول علىلللجنة اإلقليميني املتعاقدة إىل االتصال مبمثلي ا

 إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:و  ]77[
 .2022بعمل جلنة التنفيذ وتنمية القدرات يف عام  ااإلحاطة علمً  )21(

 ملخص للقرارات املطلوبة من هيئة تدابري الصحة النباتية 

 صحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:إن هيئة تدابري ال ]78[

 مقدمة
 إىل اخلرباء التالية أمساؤهم: التقدم ابلشكر )1(

 حتليل خماطر اآلفاتملسامهاهتم يف دورة التعلم اإللكرتوين بشأن  -

 (غا�) Akosua ADOFOالسيدة  ⋅
 (اململكة املتحدة) Lucinda CHARLESالسيدة  ⋅
 ة األمريكية)(الوال�ت املتحد Ashley FRANKLINالسيدة  ⋅
 (نيوزيلندا) Hellen HARMANالسيدة  ⋅
 (األرجنتني) Melisa NEDILSKYJالسيدة  ⋅
 (كندا) Andrea SISSONSالسيدة  ⋅
 (املكسيك) Nancy VILLEGAS-JIMENEZالسيدة  ⋅

 نظام إصدار شهادات الصحة النباتية اخلاصة ابلتصديرملسامهتهم يف دورة التعلم اإللكرتوين بشأن  -

 (قطر)املطلب أمحد عبد السيد  ⋅
 (نيوزيلندا)  Damian CLARKEالسيد  ⋅
 (األرجنتني) Rocio Leila FERNANDEZالسيدة  ⋅
 (الربازيل) Roberto PAPAالسيد  ⋅
 (كندا)  Avtar VIRKالسيد  ⋅

 التزامات املراقبة واإلبالغلسمامهتهم يف دورة التعلم اإللكرتوين بشأن  -

 (اململكة املتحدة)  Jane BARBROOKالسيدة  ⋅
 (األرجنتني)  Pablo CORTESEالسيد  ⋅
 (أسرتاليا) Christopher DALEالسيد  ⋅
 (كوستاريكا) Magda GONZALEZ-ARROYOالسيدة  ⋅
 (بلجيكا)  Marie Hélene KESTEMONTالسيدة  ⋅
 (جنوب أفريقيا) Ramaisela Julie MOKWELEالسيدة  ⋅
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 (األرجنتني) Guadalupe MONTESالسيدة  ⋅
 تحدة األمريكية)(الوال�ت امل Leroy WHILBYالسيد  ⋅
 )بليز( Hernan ZETINAالسيد  ⋅

 التفتيش يف جمال الصحة النباتيةملسامهتهم يف دورة التعلم اإللكرتونية بشأن  -

 (اململكة املتحدة) Paul BEALESالسيد  ⋅
 (األرجنتني) Rocio Leila FERNANDEZالسيدة  ⋅
 (هولندا) Thorwald GEUZEالسيد  ⋅
 (أسرتاليا)  Jill KAROTAMالسيد  ⋅
 (بلجيكا) Marie Hélene KESTEMONTسيدة ال ⋅
 (الربازيل)  Roberto PAPAالسيد  ⋅
 (كندا) Avtar VIRKالسيد  ⋅

 2022يف عام  نعقدتااليت وتنمية القدرات  التنفيذاجتماعات جلنة 
 .2022يف عام نعقدت االيت  بنتائج اجتماعات جلنة التنفيذ وتنمية القدرات ااإلحاطة علمً  )2(
ىل صفحات نظم الصحة النباتية على الصفحة الرئيسية للبوابة الدولية للصحة النباتية لتسهيل إدراج رابط إدعم  )3(

 الوصول إليها وز�دة استخدامها.
 القدرات وتنميةقائمة مواضيع التنفيذ 

 .مواضيع التنفيذ وتنمية القدراتعلى حذف دورات التعلم اإللكرتوين األربعة املكتملة من قائمة املوافقة  )4(
 مبرصد االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت املعينوعة الفرعية للجنة اجملم

 أبنشطة اجملموعة الفرعية للجنة املعنية مبرصد االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت. ااإلحاطة علمً  )5(
 .ااتتعلى االختصاصات احملدثة للمجموعة الفرعية للجنة املعنية مبرصد االتفاقية الدولية لوقاية النباملوافقة  )6(

 النزاعات وتسويتها بتجنباجملموعة الفرعية للجنة املعنية 
 على حّل اجملموعة الفرعية املعنية بتجنب النزاعات وتسويتها التابعة للجنة التنفيذ وتنمية القدرات.املوافقة  )7(
 أبن والية جلنة التنفيذ وتنمية القدرات تساهم يف جتنب النزاعات.اإلقرار  )8(

 حلاو�ت البحريةفريق املهام املعين اب
 على حّل فريق املهام املعين ابحلاو�ت البحرية.املوافقة  )9(

 تقدمي التقارير الوطنية ابلتزاماتفريق اللجنة املعين 
 أبنشطة فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين ابلتزامات تقدمي التقارير الوطنية. ااإلحاطة علمً  )10(

 ةاإللكرتوني ابلتجارةفريق اللجنة املعين 
 أبنشطة فريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعين ابلتجارة اإللكرتونية. ااإلحاطة علمً  )11(

 فريق اللجنة املعين بتقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية
ابألنشطة اليت مت االضطالع هبا للهوض ابسرتاتيجية تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية للفرتة  ااإلحاطة علمً  )12(

2020-2030. 
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 Fusarium oxysporum f. sp. cubense الرابعة االستوائية ابلساللة املعين اللجنة فريق
 .Fusarium TR4بعمل فريق جلنة التننفيذ وتنمية القدرات املعين ابلساللة االستوائية الرابعة  ااإلحاطة علمً  )13(

 ابملشاريعفريق اللجنة املعين 
 ية القدرات املعين ابملشاريع.بعمل فريق جلنة التنفيذ وتنم ااإلحاطة علمً  )14(

 واملواد التدريبية ابألدلةفريق اللجنة املعين 
 أبنشطة فريق اللجنة املعين ابألدلة واملواد التدريبية. ااإلحاطة علمً  )15(
 تحديث عملية وضع أدلة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وموادها التدريبية.ب ااإلحاطة علمً  )16(
سينات اليت مت إدخاهلا على صفحات اإلنرتنت املعنية أبدلة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ابلتح ااإلحاطة علمً  )17(

 وموادها التدريبية.
 فريق اللجنة املعين إبطار العمل بشأن املعايري والتنفيذ

  أبنشطة فريق اللجنة املعين إبطار العمل بشأن املعايري والتنفيذ. ااإلحاطة علمً  )18(
 املساهم هبا ابملوارد فريق اللجنة املعين

 بعمل فريق اللجنة املعين ابملوارد املساهم هبا. ااإلحاطة علمً  )19(
 على شبكة اإلنرتنت ابملواردفريق اللجنة املعين 

 بعمل فريق اللجنة املعين ابملوارد على شبكة اإلنرتنت. ااإلحاطة علمً  )20(
 اخلالصة

 .2022 بعمل جلنة التنفيذ وتنمية القدرات يف عام ااإلحاطة علمً  )21(
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مبرصد االتفاقية الدولية لوقاية  ةللجنة التنفيذ وتنمية القدرات املعني اجملموعة الفرعية: اختصاصات 1املرفق 
 18 النبااتت

 الغرض -1
إبعداد مراجعة  رصد االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتمب التنفيذنظام االستعراض ودعم ب ةللجنة املعنيستقوم اجملموعة الفرعية 

ابلتعاون مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية مرصد االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  نظام االستعراض ودعم التنفيذط عمل خلط
االتفاقية الدولية مرصد  نظام االستعراض ودعم التنفيذ، ورصد وتقييم العمل املنجز يف إطار مشروع وتوفري التوجيهالنبااتت، 

 اخطط عمله ستضع اجملموعة الفرعيةابإلضافة إىل ذلك، و راجعتها واملوافقة عليها. مللتقارير للجنة وإعداد ا لوقاية النبااتت
 جلنة التنفيذ وتنمية القدرات.إىل  اوأنشطته اقدم تقارير عن اجتماعاهتتاخلاصة و 

 املدة -2
 االستعراض ودعم التنفيذ. �اية الدورة الثالثة لنظام بعد ملدة ثالث سنوات حىتستعمل اجملموعة الفرعية للجنة 

 العضوية -3
ستتألف اجملموعة الفرعية للجنة من أعضاء لديهم اخلربة الفنية واملوضوعية الالزمة يف قضا� الصحة النباتية. وستتألف 

يتم اختيارهم من اللجنة (سيكون أحدهم رئيس اللجنة) وممثل  ثالثة اثنانأعضاء:  ستة مخسةاجملموعة الفرعية للجنة من 
لمنظمات ل للجنة الفنيةواواحد من كل جمموعة من اجملموعات التالية: مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية، وجلنة املعايري، 

 اإلقليمية لوقاية النبااتت.

  املهام -4
 تعمل اجملموعة الفرعية للجنة حتت إشراف وتوجيه اللجنة، وتعمل كمنتدى من أجل ما يلي:

وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  جلنة املعايري واملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتتالتماس أفكار من املكتب و  )1(
، للنظر فيها من قبل جلنة مرصد االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت نظام االستعراض ودعم التنفيذبشأن أنشطة 

 التنفيذ وتنمية القدرات وحتديد األولو�ت.
 للجنة بشأن ما يلي:استعراض والتوصية إىل ا )2(

، مبا يف ذلك ملرصد االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتلنظام االستعراض ودعم التنفيذ خطة العمل السنوية  -
 كيفية معاجلة املواضيع ذات األولوية اليت اعتمدهتا هيئة تدابري الصحة النباتية؛

 ؛ملرصد االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتفيذ لنظام االستعراض ودعم التنالتقدم احملرز التقارير السنوية بشأن  -
املقدمة إىل اجلهات املاحنة، قبل  مرصد االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت التنفيذنظام االستعراض ودعم  تقارير -

 تقدميها؛
 ؛النبااتت ملرصد االتفاقية الدولية لوقاية لنظام االستعراض ودعم التنفيذالدورات املتتابعة مقرتح املشروع بشأن  -

 ، حسب الضرورة.مرصد االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت نظام االستعراض ودعم التنفيذتوفري التوجيه واإلرشاد لعمل  )3(
 مراجعة تقارير الدراسة واملسح بشأن مرصد االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت والتوصية بنشرها. )4(

                                                      
 ص حتته خط.التغيريات الرئيسية: تتم اإلشارة إىل عمليات احلذف ابستخدام نص مشطوب ويتم اإلشارة إىل اإلضافات ابستخدام ن 18
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، وتقدمي توصيات مرصد االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت نفيذنظام االستعراض ودعم الترصد وتقييم تنفيذ أنشطة  )5(
 إىل جلنة التنفيذ وتنمية القدرات بشأ�ا.

 اإلبالغ -5
 وعند الطلب. إذا لزم األمر تقدم اجملموعة الفرعية للجنة تقاريرها إىل اللجنة سنو�ً 

 الداخلية الالئحة -6
 بنظام االستعراض ودعم التنفيذللجنة على اجملموعة الفرعية للجنة املعنية  وعات الفرعيةمسيتم تطبيق الالئحة الداخلية للمج

 .مبرصد االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 التعديالت -7
 جيب أن توافق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات على أي تعديالت قد تلزم على هذه االختصاصات.
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