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 األعمال جدول من 2-16 البند
 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

   2023خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وميزانيتها لعام 
 

 14من  1الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 هيئة تدابري الصحة النباتية
 الدورة السابعة عشرة

 خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت
 2023وميزانيتها لعام  

  من جدول األعمال 2-16البند 

 النبااتت( )من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية

 مقدمة - 1

 :يلي عن تقييم عملية تعزيز أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت على ما الصادرة 1 ، نّصت التوصية رقم2014عام يف  [1]

واضحة وقابلة للتحقيق، مع  اينبغي وضع خطة عمل وميزانية سنوية لألمانة يصادق عليهما املكتب وتتضمنان أهداف  "
 ..."تقسيم مفّصل قدر اإلمكان لألنشطة، إضافة  إىل املوارد املطلوبة جلهة املوظفني والتمويل

النباتية واللجنة املالية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت إىل جانب  الصحةمكتب هيئة تدابري  يقومومنذ ذلك احلني،  [2]
 .اجتماع هيئة تدابري الصحة النباتية لتقدميها يفوضع ميزانيات سنوية بأمانة االتفاقية الدولية 

قيد  هلذه الوثيقة 1الواردة يف املرفق  2023وميزانيتها لعام  عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتخطة وال تزال  [3]
تب هيئة تدابري الصحة النباتية لتصل إىل شكلها احلايل. ووافق مك عدة مرات ونقحت، 2022منذ يوليو/متوز  اإلعداد

يف ديسمرب/كانون األول  2023على آخر تنقيح خلطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وميزانيتها لعام 
2022.  

 األساسية املخرجات/النواتج - 2

(. وترتبط 1)املرفق الرئيسية ألمانة االتفاقية الدولية أتخذ خطة عمل أمانة االتفاقية وميزانيتها يف االعتبار مجيع األنشطة  [4]
، بينما ُأسندت لكل 2030-2020خطة عمل أمانة االتفاقية وميزانيتها ابإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية للفرتة 

(. ومن املتوقع أن تؤدي النتيجة 1 أمانة االتفاقية الدولية جداول أعمال التنمية ذات الصلة )املرفق أفرقةفريق من 
مبهمة االتفاقية الدولية واملسامهة  اإىل زايدة الدفع قدم   2023اإلمجالية لتنفيذ خطة عمل أمانة االتفاقية وميزانيتها لعام 

ما يلي أدانه خطط عمل وخمرجات  يف اجلهود العاملية حلماية األمن الغذائي والبيئة إىل جانب تيسري التجارة. ويف
 موسة لكل فريق من أفرقة أمانة االتفاقية الدولية: مل

 والدعم ابلتكامل املعين والفريق النبااتت لوقاية الدولية االتفاقية حوكمة - 3

 اخللفية 3-1
يتوىل الفريق املعين ابلتكامل والدعم التابع ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت املسؤولية عن أحد األنشطة الرئيسية  [5]

االتصاالت والتعاون الدويل  :2030-2020لالتفاقية للفرتة الثالثة لالتفاقية الدولية احملددة يف اإلطار االسرتاتيجي 
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 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 14من  2الصفحة 

بقيادة عمل أمانة االتفاقية الدولية بشأن بندين اثنني من بنود جدول أعمال  اأيض   )الشراكات(. ومت تكليف الفريق
وإدارهتا، النباتية صحة التغرير املناخ على أتثريات ، ومها؛ تقييم لوقاية النبااتت التنمية لإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية

 لعاملي.وتنسيق األحباث املتعلقة ابلصحة النباتية على املستوى ا

ملهمة االتفاقية الدولية  ادعم   2023ويُزمع الفريق املعين ابلتكامل والدعم تنفيذ املهام واألنشطة التالية يف خطة عمله لعام  [6]
 يف إطار اجملاالت الرئيسية السبعة التالية:  نباتية يف العامل وتيسري التجارة اآلمنة"محاية املوارد الاملتمثلة يف "

 واالسرتاتيجيةاحلوكمة  3-2
مع منظمة األغذية والزراعة  يشمل التواصلعشرة هليئة تدابري الصحة النباتية )مبا  السابعةتنسيق الدورة  (أ)

التفويض،  إىل األطراف املتعاقدة، وواثئق ةالدعوة املوجه ورسالةالصحة النباتية، ومكتب هيئة تدابري 
 وتنسيق الواثئق، واللوجستيات، واالتصاالت(؛

 ملكتب هيئة تدابري الصحة النباتية؛ ربعة اجتماعاتأتنسيق  (ب)

 تنسيق االجتماع السنوي للمجموعة املعنية ابلتخطيط االسرتاتيجي؛ (ج)

 تنسيق اجتماعات جمموعات الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية املعنية مبا يلي: (د)

  2030-2020للفرتة  لوقاية النبااتت الدوليةلإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية تنفيذ بنود جدول أعمال التنمية 
 تغرير املناخ والصحة النباتيةب املتعلقة سائلامل 

 االتصاالت 

 ؛2023مايو/أاير  12للصحة النباتية يف متابعة وتنسيق االحتفال ابليوم الدويل  (ه)
 الدولية لوقاية النبااتت.متابعة ودعم املبادرات اجلديدة لالتفاقية  (و)

 والدعوةاالتصاالت  3-3
اسرتاتيجية وضع تنسيق أنشطة االتصاالت اخلاصة أبمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، مبا يف ذلك  (أ)

 اتصاالت جديدة لالتفاقية الدولية من خالل جمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية؛

 ابليوم الدويل للصحة النباتية؛احتفال ُشعبة اإلنتاج النبايت ووقاية النبااتت متابعة وتنسيق  (ب)

مبا يف ذلك حترير النصوص، وختطيطها،  -تنسيق خطة مطبوعات االتفاقية الدولية )التخطيط واملعاجلة  (ج)
 (؛مطبوعة سنواي   100وترمجتها ونشرها، والرتويج لنحو 

 ما خيص أخبار االتفاقية الدولية وإعالانهتا ودعواهتا؛ النصوص والنشر يفالتنسيق وحترير  (د)

 التنسيق والنشر والرصد لقنوات التواصل االجتماعي اخلاصة ابالتفاقية الدولية، مبا يشمل اإلحصاءات؛ (ه)

تنسيق عملية إنشاء جمموعة عمل جديدة معنية ابتصاالت االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، أو جلنة  (و)
 ة النبااتت.معنية بتنسيق وتقدمي حلقات دراسية شبكية خاصة ابالتفاقية الدولية لوقاي

 إدارة املعلومات 3-4
، ورصدها وصيانتها حتديث البوابة الدولية للصحة النباتية وما يرتبط هبا من أدوات متاحة على اإلنرتنت (أ)

 إىل خوادم جديدة، والرتمجات ابللغات الرمسية ملنظمة األغذية والزراعة؛ ترحيلهايف ذلك  مبا
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 14من  3الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 ؛هاللصحة النباتية من خالل تنفيذ نواتج استعراض الدوليةالتنقيح املستمر للبوابة  (ب)

 آسيا واحمليط اهلادئ وحتديثه ورصده؛صيانة موقع هيئة وقاية النبات يف  (ج)

 رصد نظام التعليقات اإللكرتوين وصيانته وحتديثه وتنسيق مشرتايته. (د)

 الشراكات 3-5
ومية الدولية، وهيئات البحوث تنسيق الشراكات مع الشركاء اخلارجيني )األمم املتحدة، واملنظمات احلك (أ)

واألوساط األكادميية، والقطاع اخلاص(، وتنظيم املبادرات املشرتكة، وحتديث بياانت االتصال ذات الصلة 
 للصحة النباتية؛ البوابة الدوليةيف صفحات 

 ، وجمموعة موارد التواصل اخلاصة ابلتنوعEuphrescoاملشاركة يف اجتماعات اجمللس االستشاري لشبكة  (ب)
البيولوجي التابعة التفاقية التنوع البيولوجي، واللجنة التوجيهية ملبادرة إدارة املعلومات واملعارف 

(InforMEA) وبرانمج األمم املتحدة للبيئة؛ 

النبايت ووقاية النبااتت، ومكتب االتصاالت، االتصال مع منظمة األغذية والزراعة )ُشعبة اإلنتاج تنسيق  (ج)
 ، وغريها(؛ةياون مع األمم املتحدة، وُشعبة الرقمنة واملعلوماتوُشعبة الشراكات والتع

تقدمي مقرتح جديد بشأن إطار شراكات االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت إىل اجتماع هيئة تدابري الصحة  (د)
 .2023النباتية يف دورهتا السابعة عشرة لعام 

 أنشطة شبكة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 3-6
الدورة اخلامسة والثالثني للمشاورة التقنية بني املنظمات اإلقليمية  اجتماعات ثالث جمموعات منتنسيق  (أ)

 ؛وتنظيمها لوقاية النبااتت

تنسيق اللجنة املنظِّّمة )العاملية( ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، وتنظيم سبع حلقات عمل إقليمية  (ب)
 لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت؛

 .وتنظيمه تنسيق اجتماع ملوظفي الصحة النباتية التابعني لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت (ج)

 الدعم التقين 3-7
 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتإطار  دعم املسائل املتعلقة ابآلفات الناشئة ومسائل الصحة النباتية يف (أ)

 منظمة األغذية والزراعة؛و 

من خالل جمموعة الرتكيز املعنية وتنفيذها  صحة النباتتنسيق خطة عمل بشأن آاثر تغرير املناخ على  (ب)
 والتوعية. ،بتغرير املناخ، وإصدار األدلة

 دعم أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت واإلدارة الداخلية: 3-8
 النبااتت، حبسب االقتضاء؛تنسيق االجتماعات الداخلية لالتفاقية الدولية لوقاية  (أ)

 التنسيق بني املرتمجني ومصممي الرسومات يف إطار االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت؛ (ب)
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 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 14من  4الصفحة 

تنسيق جمموعة عمل االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت املعنية ابليوم الدويل للصحة النباتية، واملشاركة يف  (ج)
النبااتت املعين ابلتطوير االسرتاتيجي وتنفيذ اإلطار  املهام التابع لُشعبة اإلنتاج النبايت ووقاية فريق

 والدعوة وكذلك جلنة التحرير؛ والتواصل 2031-2022للفرتة االسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة 

 ؛ 2023لعام دعم االستعراض املنتظم خلطة عمل االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وميزانيتها  (د)

 للفريق املعين ابلتكامل والدعم؛ دعم وتنسيق املوارد البشرية (ه)

 تنسيق وقائع األحداث الشهرية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وجتميعها ونشرها. (و)

 2023خطة عمل وحدة وضع املعايري لعام  - 4
 (2022جلنة املعايري يف نوفمرب/تشرين الثاين  ا)قدمتها وأحاطت هبا علم  

 اخللفية 4-1
الدور الرئيسي هليئة تدابري  اومعاجلات الصحة النباتية حالي   وبروتوكوالت التشخيصُيشكل وضع املعايري والتوصيات  [7]

لألعضاء من أجل  االصحة النباتية وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت. وتوفِّّر منظمة األغذية والزراعة منتدى حمايد  
االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت. وتعرتف منظمة التجارة العاملية مبعايري االتفاقية التفاوض على الصكوك الدولية، مثل 

 الدولية لوقاية النبااتت ابعتبارها معايري دولية للتجارة يف السلع النباتية.

الصحة النباتية( ابملعايري ويعرتف اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن تطبيق تدابري الصحة والصحة النباتية )اتفاق تدابري  [8]
املعايري وتُعتمد . لصحة النباتاليت وضعت حتت رعاية االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ابعتبارها املعايري الدولية الوحيدة 

ت الدولية لتدابري الصحة النباتية من جانب هيئة تدابري الصحة النباتية وتدخل حيز التنفيذ مبجرد أن تضع البلدان متطلبا
. وتعرتف الدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية مبعايري االتفاقية الدولية لتدابري الصحة متسقة يف تشريعاهتا الوطنية

 النباتية ابعتبارها األساس لتدابري الصحة النباتية املطبَّقة يف التجارة.

. يف جمال وضع املعايري قية الدولية لوقاية النبااتتوتقود جلنة املعايري التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية أعمال االتفا [9]
 وجمموعات عمل اخلرباء وأمانة االتفاقية الدولية جلنة املعايري. الفنيةفرق اخلرباء وتدعم العديد من 

وتلتزم وحدة وضع املعايري بتيسري وضع معايري دولية منسقة بكفاءة من خالل عملية شفافة وشاملة تُليب احتياجات  [10]
 ف املتعاقدة.األطرا

 1للصحة النباتية البوابة الدولية. وترد يف 2023ويعرض هذا املوجز الوارد أدانه خطة عمل وحدة وضع املعايري لعام  [11]
 وحدة وضع املعايري وجماالت عملها الرئيسية.لمعلومات عن املالك الوظيفي احلايل 

من امللف  2. ويرد جدول زمين مؤقت يف امللحق 2023من امللف مسودة قائمة مؤقتة ابألنشطة لعام  1ويرد يف امللحق  [12]
 للصحة النباتية. البوابة الدوليةواملتاح يف  2022املتعلق ابمللف املقدم إىل جلنة املعايري يف نوفمرب/تشرين الثاين 

ات، والقرارات واثئق املناقشة، والدعو  ،املعايري وأنشطتها املباشرة )على سبيل املثالوإىل جانب تقدمي الدعم إىل جلنة  [13]
التابعة  اخلرباء الفنيةفرق الدعم لإلدارة العامة وأنشطة  ااإللكرتونية، وتنظيم االجتماعات(، تُقدم وحدة وضع املعايري أيض  

 ااملهام وجمموعات العمل. وتُقّدم وحدة وضع املعايري أيض   فرقلالتفاقية الدولية، وأمانة االتفاقية الدولية، من خالل 
                                                      

 .https://www.ippc.int/en/publications/2463/(. 2022اهليكل التنظيمي ملوظفي وحدة وضع املعايري )حىت ديسمرب/كانون األول  1

https://www.ippc.int/en/publications/2463/
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 14من  5الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 واجملموعة املعنيةالدعم إىل سائر األجهزة الفرعية التابعة لالتفاقية الدولية، مثل مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية 
االتصال ابلنسبة لألنشطة املتصلة بثالثة  جهةمنذ عهد أقرب أبن تقوم بدور لِّّفت الوحدة لتخطيط االسرتاتيجي. وكُ اب

( 1، وهي: )2030-2020السرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت للفرتة من بنود جدول أعمال التنمية لإلطار ا
شبكات خمتربات و ( 3( الرتخيص للهيئات ابختاذ إجراءات متصلة ابلصحة النباتية، )2معايري السلع ومساراهتا؛ )

ت يف خمتلف االجتماعات اليت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباات االتشخيص. ومُيثل أعضاء وحدة وضع املعايري أيض  
 تنظمها منظمة األغذية والزراعة وشركاؤها.

التالية  2023رية ببطء، من املقرر عقد اجتماعات عام و وعودة االجتماعات احلض 19-ويف ظل احنسار جائحة كوفيد [14]
  ، وهي:اابحلضور الشخصي يف املقر الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة، يف املواعيد املتفق عليها مسبق  

 2023مايو/أاير  12إىل  8من  :جلنة املعايري يف مايو/أاير اجتماع -

  2023مايو/أاير  19إىل  15من  :7 -جلنة املعايري اجتماع  -
  2023نوفمرب/تشرين الثاين  17إىل  13من اجتماع جلنة املعايري يف نوفمرب/تشرين الثاين:  -

 .2023لعام  اخلرباء الفنيةوفرق ابحلضور الشخصي اجتماعات جمموعات عمل اخلرباء  اومن املقرر أن تُعقد أيض   [15]

واجتماع  7 -لتدابري الصحة النباتية يف اجتماع جلنة وضع املعايري ومن املقرر تنقيح مشروعني من مشاريع املعايري الدولية  [16]
. ومن بنود جدول األعمال احملتملة األخرى اليت ستنظر فيها جلنة املعايري 2023جلنة املعايري يف نوفمرب/تشرين الثاين 

ومن املقرر أن تُعرض مشاريع املعايري الدولية  قراراهتما، وجلنة املعايري 7 -جلنة املعايري  ريثما تصدرمدة االجتماعات 
 . 2023 والتشاور بشأهنا يف عاملتدابري الصحة النباتية والواثئق التالية العتمادها 

 (2023) من جانب هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا السابعة عشرة االعتماد

سُتعرض املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية التالية على هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا السابعة عشرة )مارس/آذار  [17]
 ( العتمادها:2023

استخدام : 20: ملحق املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم الصحة النباتيةأربعة مشاريع معايري دولية لتدابري  -
متطلبات استخدام : 18(، مراجعة املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 006-2008)تراخيص حمددة لالسترياد 

متطلبات إنشاء املناطق اخلالية : 4(، تنقيح املعيار الدويل 007-2014)اإلشعاع كتدبري من تدابري الصحة النباتية 
مسرد ، 5على املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم  2021(، وتعديالت عام 002-2009) من اآلفات

 .(001-1994مصطلحات الصحة النباتية )
ابإلشعاع  Pseudococcus jackbeardsleyiمشروع معاجلة واحدة من معاجلات الصحة النباتية: معاجلة آفة  -

(2017-027.) 

 (ايوم   60أغسطس/آب،  30يوليو/متوز إىل  1املواصفات )من بشأن مشاريع  إجراء املشاوراتفرتة 
 . 2023لعام  إجراء املشاوراتمشاريع مواصفات مقررة لفرتة  اال توجد حالي   [18]
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 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 14من  6الصفحة 

فرباير/شباط، أو  20 -يناير/كانون الثاين  5) 2023لعام  بربوتوكوالت التشخيص تقدمي اإلخطارات اخلاصةفرتة 
 أغسطس/آب(: 15 -يوليو/متوز  1

 Mononychelus tanajoa (2018-006)مشروع بروتوكول تشخيص:  -

 Genus Ceratitis (2016-001)مشروع بروتوكول تشخيص:  -

 (:ايوم   90سبتمرب/أيلول. فرتة املشاورة  30 -يوليو/متوز  1) 2023األوىل لعام املشاورة 
 دولية لتدابري الصحة النباتية:أربعة مشاريع معايري  [19]

تصميم هُنج األنظمة إلصدار الشهادات اإللكرتونية للبذور واستخدامها )ملحق املعيار الدويل لتدابري الصحة  -
 (009-2018، احلركة الدولية للبذور( )38النباتية رقم 

  (001-2020إعادة تنظيم معايري حتليل خماطر اآلفات ) -

( Mangifera indica) احلركة الدولية لفاكهة املانغو ،Xرقم املعايري السلعية لتدابري الصحة النباتية، امللحق  -
(2021-011) 

 2023لعام  5التعديالت على املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم  -

 عاجلات الصحة النباتية: ملمشروعان  [20]

 Citrus sinensis (2017-029)ابلربودة على أنواع الربتقال  Thaumatotibia leucotretaمعاجلة آفة  -

 (029-2021ابإلشعاع ) Aspidiotis destructorمعاجلة آفة  -

 تشخيص:الأربعة مشاريع لربوتوكوالت  [21]

 Ips spp.  (2021-004) 27تنقيح بروتوكول التشخيص رقم  -

 Phyllosticta citricarpa (McAlpine)Aa (2019-011) 5تنقيح بروتوكول التشخيص رقم  -

 Xylella fastidiosa (2021-003) 25تنقيح بروتوكول التشخيص رقم  -

 Genus Anastrepha (2021-002) 9تنقيح بروتوكول التشخيص رقم  -

 (:ايوم   90. فرتة املشاورة سبتمرب/أيلول 30 -يوليو/متوز  1: )2023املشاورة الثانية لعام 

 مشروعان من مشاريع املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية:  [22]

: معايري تقييم املعلومات املتاحة لتحديد حالة الفاكهة 37مشروع ملحق املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم  -
 (011-2018كعائل لذابب الفاكهة )

 (001-1994) 2022لعام  5التعديالت على املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم  -

 مشروع واحد ملعاجلات الصحة النباتية: [23]

 Citrus sinensis (2017-029)ابلربودة على أنواع الربتقال  Thaumatotibia leucotretaمعاجلة آفة  -
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 14من  7الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 2023االجتماعات املقرر عقدها يف عام  4-2
 واجتماع جلنة املعايري يف نوفمرب/تشرين الثاين 7 -اجتماع جلنة املعايري يف مايو/أاير، واجتماع جلنة املعايري  -

 :اخلرباء الفنيةفرق  -

  فريق اخلرباء الفين املعين إبعداد بروتوكوالت التشخيص 

 فريق اخلرباء الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية 

 فريق اخلرباء الفين املعين مبسرد مصطلحات الصحة النباتية 

  ابملعايري السلعيةفريق اخلرباء الفين املعين  

  جمموعات عمل اخلرباء: -

  املتعلق ابلتفتيش امليداين )مبا يف ذلك التفتيش أثناء موسم  23ملحق املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم
 (018-2021النمو( )

  لة ي)إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذابب مثار الفاكهة )فص 26تنقيح املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم
Tephritidae( ))2021-010) 

  جمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية: -

  جمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية املعنية ابلتوفري اآلمن للمعونة الغذائية وأنواع املعونة اإلنسانية
 األخرى

 جمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية املعنية ابحلاوايت البحرية  

 اجتماعات أخرى )ابلتعاون مع الزمالء من الفرق التابعة ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت(:  -

  والصحة النباتية )ابلتعاون مع الفريق النباتية املعنية مبسائل تغرير املناخ جمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة
 املعين ابلتكامل والدعم(

  لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت )ابلتعاون مع الفريق املعين ابلتكامل  2023حلقات العمل اإلقليمية يف عام
 والدعم(

  ا )ابلتعاون مع وحدة : املعايري وتنفيذه2023فريق املهام املعين ابملواضيع )الدعوة إىل اقرتاح مواضيع يف عام
 سري(التنفيذ والتي

 أنشطة أخرى 4-3
 الدعوة إىل اقرتاح مواضيع ملواد املعايري وتنفيذها (أ)

 نشر املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية املعتمدة: (ب)

 التعديالت احلربية على املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية املعتمدة 

 جمموعات مراجعة اللغة 

 للخرباء، والدعوات إىل تقدمي ورقات مناقشةالدعوات  (ج)

 االقرارات املتخذة إلكرتوني   (د)
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 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 14من  8الصفحة 

 مشاورة اخلرباء بشأن بروتوكوالت التشخيص (ه)

 :شبكيةال حلقات العمل واحللقات الدراسية (و)

  2023حلقة عمل بشأن احلاوايت البحرية، يونيو/حزيران 

 وحتدايت حبوث املعاجلة حلقة دراسة بشأن معاجلات الصحة النباتية: تقدمي مقرتحات جديدة 

 حلقة دراسية بشأن بروتوكوالت تشخيص اآلفات النباتية: التعرف على اخلصم 

 االتصال 4-4
نيابة عن االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، أجرى بعض املوظفني يف وحدة وضع املعايري أنشطة اتصال مع املنظمات  [24]

 )وغريها(: 2التالية

 اتفاقية التنوع البيولوجي -

 االتفاقيات املتصلة ابلتنوع البيولوجي  -

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية -

 اتفاقية األمم املتحدة بشأن األسلحة البيولوجية والسامة -

 أمانة األوزون )برانمج األمم املتحدة للبيئة( -

 جمموعة أحباث تدابري الصحة النباتية  -

 اجملموعة الدولية للبحوث املعنية ابحلجر احلرجي -

 جلنة تدابري الصحة والصحة النباتية -التجارة العاملية منظمة  -

 املنظمة البحرية الدولية -

 منظمة اجلمارك العاملية -

 ألوروابجلنة األمم املتحدة االقتصادية  -

 2023خطة عمل وحدة التنفيذ والتيسري لعام  - 5
 (2022تنمية القدرات يف نوفمرب/تشرين الثاين التنفيذ و  وحدة التنفيذ والتيسري وجلنة ا)استعرضتها وأحاطت هبا علم  

 اخللفية 5-1
توافق األطراف املتعاقدة يف االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت على تعزيز تقدمي املساعدة التقنية لألطراف املتعاقدة األخرى  [25]

البلدان النامية من أجل حتسني هبدف تيسري تنفيذ االتفاقية. وُتشجع االتفاقية، بصفة خاصة، على تقدمي الدعم إىل 
على  افعالية منظماهتا الوطنية لوقاية النبااتت وزايدة قدرهتا على حتقيق منافع التجارة اآلمنة. وُتشجع االتفاقية أيض  

املشاركة يف املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت كأساس للتعاون من أجل حتقيق أهداف االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 
 على املستوى اإلقليمي.

                                                      
 .cooperation-activities/external-https://www.ippc.int/en/core/ميكن االطالع على مزيد من املعلومات يف الصفحة التالية على شبكة اإلنرتنت:  2

https://www.ippc.int/en/core-activities/external-cooperation/
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 14من  9الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

وتوفِّّر جلنة التنفيذ وتنمية القدرات اإلشراف على أنشطة التنفيذ وتنمية القدرات اليت تُقدمها وحدة التنفيذ والتيسري  [26]
 التابعة ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.

منظمة األغذية والزراعة ومشروعاهتا يف جمال ، تدعم وحدة التنفيذ والتيسري برامج التعاون التقين يف وابإلضافة إىل ذلك [27]
  :الصحة النباتية من خالل ما يلي

 تعزيز قدرات املنظمات الوطنية لوقاية النبااتت وتقوية بنيتها التحتية يف جمال وقاية النبااتت، -

 تعزيز جتنب املنازعات،و  -

 ية.مساعدة األطراف املتعاقدة على حتديث تشريعاهتا املتعلقة ابلصحة النباتو  -

اإلطار االسرتاتيجي و  2023خطة عمل وحدة التنفيذ والتيسري لعام االتساق الكامل بني االسرتاتيجيات:  5-2
 2030-2020لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت للفرتة 

 ما يلي: من خالل ستتحقق أهداف التنفيذ وتنمية القدرات  [28]

  الدولية واإلقليمية والوطنية.الرتكيز على األثر العاملي حبسب ترتيب األولوايت:  -

 مواصلة بناء فريق قوي موجه حنو حتقيق اجلودة لدعم األفكار املبتكرة وتنفيذها. -

تقوية التعاون مع أصحاب املصلحة املعنيني من أجل الوصول ابملوارد الالزمة لتنفيذ أنشطة التنفيذ وتنمية القدرات  -
 إىل أقصى حدودها.

 سب ما تقتضيه احلاجة.حبللموارد املخصصة، وتعبئة املوارد،  اختطيط العمل وفق  و  -

 [1]الرئيسية واملخرجات: األنشطة 5-3

املكتب، واجملموعة املعنية ابلتخطيط و (، 2023الدورة السابعة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية )دعم احلوكمة:  -
االسرتاتيجي، وجمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية املعنية ببنود جدول أعمال التنمية لإلطار 

  .اجملموعة التوجيهية لنظام اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلاو االسرتاتيجي، 

 مبادرة الصحة الواحدة، وفريق املهام املعين بتعبئة املوارد، :اية النبااتتمبادرات أمانة االتفاقية الدولية لوقدعم  -
 اجتماعات فريق اإلدارةو 

افرتاضية، واجملموعة الفرعية التابعة /حضوريةمبا يف ذلك عقد اجتماعات التنفيذ وتنمية القدرات، دعم جلنة  -
النبااتت، والفرق التابعة للجنة التنفيذ وتنمية للجنة التنفيذ وتنمية القدرات: مرصد االتفاقية الدولية لوقاية 

والتجارة اإللكرتونية، وإطار املعايري : التزامات تقدمي التقارير الوطنية، واملوارد املساهم هبا، املعنية مبا يلي القدرات
املهام املعين فريق ووالتنفيذ، واألدلة واملواد التوجيهية، وتقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية، واملشاريع، 

 .وارد على شبكة اإلنرتنت، واملالساللة االستوائية الرابعةو  ،ابملواضيع

، وتقدمي توصيات جلنة التنفيذ وتنمية القدرات إىل هيئة تدابري قائمة مواضيع التنفيذ وتنمية القدراتإدارة  -
  الصحة النباتية.

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en%2DUS&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Funfao.sharepoint.com%2Fsites%2FIPPC%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Faf3dc92e66554822bb9de9c632be0365&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=CF3889A0-6093-5000-F88B-A8307AE09AFC&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1672912838897&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=71aa0bd3-fba4-48e0-a076-ca596325320f&usid=71aa0bd3-fba4-48e0-a076-ca596325320f&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Normal&ctp=LeastProtected#_ftn1
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 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 14من  10الصفحة 

وتنفيذها من خالل الفريق املعين ابلتكامل والدعم  وحدة التنفيذ والتيسرياالتصاالت اخلاصة ب عملخطة  وضع -
ونظام تدفق العمل يف املنظمة )مبا يف ذلك املطبوعات، واحللقات الدراسية الشبكية، واألخبار، والدعوات، 

 واإلعالانت(.

السنة. واملسامهة يف إعادة  يفمرة حتديث املعلومات القائمة على املوقع الشبكي للتنفيذ وتنمية القدرات  -
 تصميم البوابة الدولية للصحة النباتية من خالل الفريق املعين ابلتكامل والدعم. وإدارة املوارد املساهم هبا. 

 يف عاجلاتاملالتخطيط للحاالت الطارئة، والتجارة اإللكرتونية، وأدلة نشر األدلة: األدلة واملواد التدريبية:  -
النباتية، واخلطوط التوجيهية للوقاية من الساللة االستوائية الرابعة.  الصحةمن املعايري الدولية لتدابري  امعيار   15

والشروع يف األدلة واملواد التدريبية: التفتيش القائم على املخاطر، واملنهج الدراسي ملوظفي الصحة النباتية. ووضع 
 : املراجعة يف سياق الصحة النباتية.مواصفةمشروع 

الصني، واالحتاد األورويب: التنفيذ، واالحتاد األورويب:  الصحة النباتية(:)أو تقدمي مدخالت إدارة املشاريع  -
تقييمات للقدرات يف جمال الصحة النباتية )بلدان السوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي(، واالحتاد  9

، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية: مركز إدارة الطوارئ؛ ومشروع الوكالة األملانية االسرتاتيجياألورويب: اإلطار 
تقييمات للقدرات يف جمال  6للتعاون الدويل )تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية يف السنغال( والياابن. ودعم 

اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط  -فية الصحة النباتية يف بلدان مركز تعزيز األنشطة الزراعية واالجتماعية الري
 أفريقيا )مرفق وضع املعايري وتنمية التجارة(. ودعم مشاريع املنظمة.

 مرصد االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.يف دراسة للتجارة اإللكرتونية يف إطار  الشروع -

السوق املشرتكة لشرق أفريقيا  يف تسعة من بلدان تقييمات للقدرات يف جمال الصحة النباتيةإدارة وإجراء  -
الوكالة  بتمويل منالصني( والسنغال ) بتمويل مناالحتاد األورويب(، وكمبوداي ) بتمويل منواجلنوب األفريقي )

قتصادية والنقدية لوسط أفريقيا الصني( وبلدان اجلماعة اال بتمويل مناألملانية للتنمية الدولية(، وسري النكا )
مرفق وضع املعايري وتنمية التجارة(. وُأجريت دراسة مكتبية يف إطار تقييم القدرات يف جمال الصحة  بتمويل من)

 النباتية.

الفنية املشرتكة بني منظمة األغذية أمانة دودة احلشد اخلريفية: جمموعة العمل  أنشطةيف  املشاركة :الناشئة اآلفات -
 والزراعة واالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.

 .ودعمها املشاريع إعداد منحو منح املشاريع  استعراض مشروع مرفق وضع املعايري وتنمية التجارة: -

 2023إصدار عام ونشر  سنواي  إدراج إجراءات التنفيذ وتنمية القدرات احملدثة يف دليل التنفيذ وتنمية القدرات  -
 آذار./مارسيف شهر 

 جتنب املنازعات. يف جمالإىل األطراف املتعاقدة، بناء  على طلبها،  املساعدةتقدمي  -

: املشاركة يف االجتماعات التحضريية لوضع جدول حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت -
 وتقدميهما من خالل وحدة التنفيذ والتيسري.وتنظيم ما ال يقل عن حلقيت عمل  والعروضاألعمال 

الطريق الواحد وتقدميها. وإنشاء عروض  بشأن مبادرةتنظيم حلقة عمل حضورية )أو افرتاضية( التدريب املتقدم،  -
واملشاركة يف تنظيم حلقة عمل حول  (.TR4، وR1النكا )ذاببة الفاكهة( وكمبوداي ) سريإيضاحية ميدانية يف 

 توافر التمويل(.ب ارهن  التنفيذ بشأن التجارة اإللكرتونية مع منظمة وقاية النبااتت يف أمريكا الشمالية )
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 14من  11الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

مع خمتلف املنظمات: املفوضية األوروبية، واملركز الدويل للزراعة والعلوم  الدفع به قدم اأو  التعاون اخلارجي مواصلة -
وجلنة االتصال املعنية ابلفاكهة االستوائية واخلضر املنتجة يف غري موامسها، واهليئة األوروبية لسالمة ، البيولوجية

األغذية، واملركز الدويل للثروة احليوانية يف أفريقيا، ورابطة غلوابل إكسربيس، ومرفق وضع املعايري وتنمية التجارة، 
 ية )ابلنسبة للتجارة اإللكرتونية(. العاملي، ومنظمة اجلمارك العامل يواالحتاد الربيد

. والعينية: 4 -خ ع اخلدمة العامة من الرتبة فئة ، و 2-، وف4-فالفئة الفنية من الرتبة الربانمج العادي: بتوافر املوارد التالية من املوظفني.  ارهن   [1]
 3-واملشاريع: ف .ودعم التعلم اإللكرتوين يف جلنة االتصال املعنية ابلفاكهة االستوائية واخلضر املنتجة يف غري موامسها، فرنسا، 4-، كندا، وف4- ف

تقييمات للقدرات يف جمال الصحة النباتية يف بلدان السوق  9املفوضية األوروبية إلجراء  بتمويل من) 3-االحتاد األورويب والصني(، وف بتمويل من)
كوراي(،   بتمويل من)الصني(، واستشاري واحد  بتمويل منالياابن(، واستشاري واحد ) بتمويل من) 2-وفاملشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي(، 

بتمويل الصني،  بتمويل منو تقييمات القدرات يف جمال الصحة النباتية )مركز إدارة حاالت طوارئ الصحة احليوانية(، وميسر  بتمويل منواستشاراين )
تقييم للقدرات يف جمال الصحة النباتية، واملفوضية األوروبية(.  -مرفق وضع املعايري وتنمية التجارة  بتمويل من(، واستشاري واحد )املفوضية األوروبية من

 واملشاريع.  ،وتكاليف التشغيل من الربانمج العادي

 2023خطة عمل جمموعة حلول إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية لعام  - 6
 اخللفية 6-1

ميثل حل إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت أداة تتيح االنتقال من شهادات  [29]
". وهذا التبادل اإللكرتوين بني البلدان جيعل ePhytoالنباتية الرقمية أو "الصحة النباتية الورقية إىل شهادات الصحة 

اإللكرتوين لشهادة الصحة النباتية هي املعادل وأسرع وأقل كلفة. وشهادة الصحة النباتية اإللكرتونية  التجارة أكثر أماان  
علومات املتضمنة يف شهادة الصحة مجيع املوتتضمن شهادة الصحة النباتية الرقمية أيض ا . XMLاليت تصدر بنسق 

)مبا يف ذلك  12الصحة النباتية رقم الدويل لتدابري  للمعيار االنباتية الورقية. وتصدر شهادات الصحة النباتية الرقمية وفق  
 (.1مرفقه رقم 

 2023أوليات العمل يف عام  6-2
تنفيذ حل التمويل املستدام يف  الشروع يف - التمويل املستدام إلصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية -

  حال اعتماده يف الدورة السابعة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية.

املسامهات ابملعلومات والدعم إىل مركز االستثمار يف منظمة األغذية والزراعة ومشاريع منظمة التعاون تقدمي  -
شهادات اإللكرتونية للصحة النباتية/إصدار الشهادات والتنمية يف امليدان االقتصادي لتحليل كلفة وفوائد ال

وإظهار أثر  إىل هذا املشروع النتائج لتشجيع البلدان غري املشاركة إىل االنضمام وسُتستخدم -اإللكرتونية 
 الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية على تيسري التجارة.

 يبدعم متويلي من املركز اإلسالمالندوة العاملية الرابعة بشأن إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية عقد  -
عندما يبدأ تنفيذه أو  غني ا عن البيانوسيكون ذلك  -للتنمية والتجارة، والوكالة األملانية للتعاون الدويل، وغريمها 

 .إذا بدأ تنفيذه

اللغة إىل  صدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية )الواجهة البينية واألدلة(ترمجة النظام الوطين العام إل -
 .الروسية

  مواصلة إدخال مسات إضافية يف النظام الوطين العام إلصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية. -

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en%2DUS&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Funfao.sharepoint.com%2Fsites%2FIPPC%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Faf3dc92e66554822bb9de9c632be0365&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=CF3889A0-6093-5000-F88B-A8307AE09AFC&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1672912838897&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=71aa0bd3-fba4-48e0-a076-ca596325320f&usid=71aa0bd3-fba4-48e0-a076-ca596325320f&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Normal&ctp=LeastProtected#_ftnref1
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 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 14من  12الصفحة 

 .تدريبية حّية للبلدان املشاركة دوراتعقد  -

تيسري التوقيع اإللكرتوين/اخلتم  - ذات األختام اإللكرتونية لكل بلد لشهاداتالتوقيع اإللكرتوين املتعدد/ا -
الوطين العام إلصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية من أجل متكني الوصول إىل سوق  للنظاماإللكرتوين 

الواردات يف االحتاد األورويب )مت االنتهاء من املراحل التجريبية وتضاف هذه اخلاصية بناء  على طلب مركز األمم 
 املتحدة الدويل للحوسبة(.

ومن  ال يزال االختبار جاراي   - دات اإللكرتونية للصحة النباتيةتيسري انضمام الصني إىل عملية إصدار الشها -
 الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية. للحصول علىالكامل يف هذا الربيع  اإلصداراملتوقع أن يبدأ 

مواصلة تطوير آلية تنسيق للعمل مع النظام اآليل للبياانت احلكومية اخلاصة مبنظمة األمم املتحدة للتنمية  -
اإللكرتوين بني جُمّمع إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية والنظام اآليل اجلديد  االتصالتيسري  - لتجارةوا

للبياانت اجلمركية "اجملمع". وتطور ذلك بوترية بطيئة من خالل املساعدة املقدمة من البنك الدويل. ومن املتوقع 
 .2023م جتربته يف فيجي بتمويل من البنك الدويل يف عا

 احلقل ونسقه طولمواصلة حتسني التحقق من  -

وتيسري الواسع النطاق أو استخدام اخلدمة الشبكية من بلد واحد(  التنفيذ)منع  االستخدامزايدة عتبات  -
النظام الوطين العام إلصدار الشهادات اجلديدة املشاركة يف بلدان ال جانبمن للنظام االستخدام األوسع 

 النباتية.اإللكرتونية للصحة 

والقصد من  - مواصلة التواصل مع املنظمة العاملية لصحة احليوان والدستور الغذائي وسائر املنظمات الدولية -
للصحة النباتية يف العمليات األخرى لتبادل توسيع نطاق استخدام جُممَّع إصدار الشهادات اإللكرتونية  هوذلك 

التكاليف اإلمجالية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت من حيث اجلزء الشهادات اإللكرتونية، مما سُيخفِّض من جانبه 
  املتعلق إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية، وميكن أن ُيسهِّّل إنشاء جملس حوكمة حقيقي.

 -طى مواصلة حماولة إشراك تركيا وبلدان أورواب الشرقية غري األعضاء يف االحتاد األورويب وبلدان آسيا الوس -
الوسطى وغريها  ألوروابوبلدان اتفاق التجارة احلرة  لوسط آسياالعمل مع جمموعة التعاون االقتصادي اإلقليمي 

  من أجل حتقيق ذلك.

ابحلضور الشخصي لبلدان اتفاق التجارة احلرة ألورواب الوسطى وجمموعة من املقرر عقد حلقات عمل إقليمية  -
خالل هذا العام. وتيسري انضمام كازخستان وأذربيجان وجورجيا  سيالوسط آالتعاون االقتصادي اإلقليمي 

إسواتيين وإكوادور )من بني بلدان أخرى( إىل النظام الوطين العام إلصدار و واتيلند وتوغو  والكامريونونيجرياي 
 -الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية أو االنضمام مباشرة جملمع إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية 

والوكالة  آسيا لوسطمن خالل مواصلة التعاون مع التحالف العاملي، وجمموعة التعاون االقتصادي اإلقليمي 
 األمريكية للتنمية الدولية.

 -إمتام انضمام زامبيا وبوركينا فاسو وكوت ديفوار إىل نظام إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية  -
 من خالل التعاون مع البنك الدويل.

ذلك بعرض  وسيبدأ ،مواصلة عقد حلقات عمل إلشراك قطاع الصناعة واملنظمات القطرية لوقاية النبااتت -
 تقدميي لغاان يف فرباير/شباط.
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 14من  13الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

تنفيذ قناة جمّمع إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية من أجل حتقيق مزيد من الفوائد العامة  -
 )املدفوعات اإللكرتونية، والُنظم الوطنية األخرى، وغريها(.

اجلمركية  النافذةالنباتية ونُظم  التكامل بني النظام الوطين العام إلصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة -
ميكن للنظام الوطين العام إلصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية أن يُرسل من خالل قناة إىل  -الواحدة 
 الواحدة مبا يتجاوز النظام اآليل للبياانت اجلمركية. النافذة نُظمالعديد من  -فذة الواحدة انظام الن

سيتعنّي أن تنبع املبادرة من فريق إصدار الشهادات اإللكرتونية  -حماولة إعادة العمل مع منظمة اجلمارك العاملية  -
 للصحة النباتية التابع لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.

 2023املهام اجلارية يف عام  6-3
 اإللكرتونية للصحة النباتية الشهاداتإبصدار االجتماعات االفرتاضية الشهرية جملموعة العمل املعنية  -

االستعراضات الشهرية مع مركز األمم املتحدة الدويل للحوسبة من أجل استعراض األعمال املرتاكمة وطلبات  -
 التحسني

 مع رؤساء اجملموعات االستشارية املعنية إبصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية الشهريةاملناقشات  -

 ية مع التحالف العاملي لتسهيل التجارةاالجتماعات الشهر  -

 .يف اللجنة االستشارية إلصدار الشهادات اإللكرتونية التابعة ملرفق وضع املعايري وتنمية التجارة املشاركةمواصلة  -

 امليزانية خمصصات - 7

دوالر أمريكي خمصصات موارد منقحة بني  ماليني 8.8اليت يبلغ جمموعها  2023لعام تشمل امليزانية املقرتحة  [30]
األنشطة األربعة الرئيسية لضمان االستمرار يف تقدمي الدعم لعمل االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت على احلوكمة 
واالسرتاتيجيات وعلى وضع املعايري، ويف الوقت ذاته إحراز تقدم كبري يف العمل املضطلع به من أجل تيسري التنفيذ 

 التكامل والدعم.وكذلك 

 الربانمج العادي للمنظمة - 8

إىل  2023لعام من املتوقع أن تصل االعتمادات املخصصة خلطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وميزانيتها  [31]
 (.1بني األنشطة من دون أي عجز يف امليزانية )املرفق هذه االعتمادات  وزعتمليون دوالر أمريكي. وقد  3.45

 النبااتت لوقاية الدولية لالتفاقية املاحنة اجلهات املتعدد األمانة حساب -9

مليون دوالر أمريكي حلساب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.  2.66قدرها اقرُتحت ميزانية 
يف  51إىل ني يُتوقع أن تصل التكاليف التشغيلية املائة من إمجايل امليزانية، يف ح يف 49ويبلغ جمموع تكاليف املوظفني 
املهم اإلشارة إىل أن تنفيذ األنشطة املدرجة يف ميزانية حساب األمانة املتعدد  (. ومن1املائة من إمجايل امليزانية )املرفق 

 اجلهات املاحنة لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يتوقف ابلكامل على استعداد اجلهات املاحنة لتوفري األموال ألنشطتها.
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 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 14من  14الصفحة 

 النبااتت لوقاية الدولية االتفاقية مشاريع -10

، ما قدره 2023ستنفذها أمانة االتفاقية يف عام ة مبشاريع االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت اليت بلغت امليزانية اخلاص [32]
احلوكمة ووضع املعايري وتيسري التنفيذ.  بني األنشطة املدرجة يف املشاريع وترتاوح(. 1مليون دوالر أمريكي )املرفق  1.27

 19-العديد من املشاريع، ال سيما يف ضوء جائحة كوفيد تنقيحوتتفاوض أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت بشأن 
.االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  اجتماعات املشاركة يفوعدم قدرة األطراف املتعاقدة على   حضوراي 

 النبااتت لوقاية الدولية لالتفاقية الدعم أشكال من وغريه العيين الدعم -11

ومصادر التمويل البديلة األخرى )مثل برانمج سوف تبلغ املسامهات العينية املتوقعة لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  [33]
. وتُقدم األطراف 2023ام مليون دوالر أمريكي يف ع 1.39املوظفني الفنيني املعاونني يف منظمة األغذية والزراعة( 

املتعاقدة أو املنظمات ذات الصلة هذه املسامهات العينية إىل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ابعتبارها مسامهات 
 (.1غري نقدية، ولكنها حتوَّل إىل قيم ابلدوالر ألغراض امليزنة الصحيحة والشفافية )املرفق 

 واالقرتاحات االستنتاجات -12

مكتب هيئة مثرة جلهود مدروسة بذهلا هي  2023وميزانيتها لعام خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت إن  [34]
تدابري الصحة النباتية، واللجنة املالية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت هبدف 

، ويف ضوء اجتاهات التمويل العام وقيوده. وتقرتح 19-عية يف ضوء جائحة كوفيدواق 2023جعل خطة العمل لعام 
مطلوبة لدفع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت حنو حتسني النتائج  خطة العمل وامليزانية خمصصات وأنشطة موجهة

ااتت ضمن املعايري املالية ومعايري شؤون وزايدة القدرة على خدمة األطراف املتعاقدة يف االتفاقية الدولية لوقاية النب
 املوظفني املتوقعة.

 وإن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل: [35]

 .2023لوقاية النبااتت وميزانيتها لعام على خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية املوافقة  (1)

 


