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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة   ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ى اإلنرتنت املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل

  www.fao.org لي: على العنوان التا
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 هيئة تدابري الصحة النباتية

 الدورة احلادية عشرة

 2016أبريل/نيسان  8-4روما، 

 نظام االستعراض ودعم التنفيذتقرير عن 

 من جدول األعمال 3-10البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 

وبرنامج  بشأن املراقبةأدرج نظام االستعراض ودعم التنفيذ أنشطة العمل ضمن كل من مشروع التنفيذ التجرييب  - 1

هلىا يف  الىو تتىا    ز علىى التدىديات الىو تواجههىا افطىراع املتعاقىدة والفىر         يكبالرت ،عمل أمانة االتفاقية الدولية

 ة لتدابري الصدة النباتية )املعايري الدولية(.  يتعلق بتنفيذ االتفاقية الدولية واملعايري الدولي ما

 

من أمانة االتفاقية الدوليىة أن تىدرج مشىروع     ،1 وطلبت هيئة تدابري الصدة النباتية )اهليئة(، يف دورتها العاشرة - 2

وبرنىامج عمىل االتفاقيىة الدوليىة. وقىد       بشأن املراقبةنظام االستعراض ودعم التنفيذ بصورة أكرب يف مشروع التنفيذ التجرييب 

عملت افمانة بهذا الشأن على مدى السنة وأجرت حتليال للوسائل الو ميكن من خالهلا دعم التنفيذ ضىمن برنىامج عمىل    

  التنفيذ التجرييب على وجه التدديد.  مشروع إىل  ، واملعايري الدولية، إضافًةالدولية االتفاقية الدولية، واالتفاقية

                                        
-https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2015/07/Report_CPM التقريىىىىىىر النهىىىىىىائي للىىىىىىدورة العاشىىىىىىرة للهيئىىىىىىة:     1
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 2015يف بدايىة عىام   إىل تيسري أنشطة العمل املتعلقة بنظىام االسىتعراض ودعىم التنفيىذ، س االسىتعانة       وسعيًا - 3

 . 2017سيستمر يف العمل حتى نهاية دورته الثانية يف أبريل/نيسان  يخبدمات خبري استشار

 

 ونظام االستعراض ودعم التنفيذ هو آلية للقيام مبا يلي: - 4
 

 اتيجي والتدليلي الرئيسي إىل تختل  وحدات أمانة االتفاقيىة الدوليىة وأنشىطة خطىة     تقديم الدعم االسرت

 ؛مشروع التنفيذ التجرييبعمل 

 مثل افمن الغىذائي وتغىري    ،وإجراء دراسات حالة عن القضايا املستجدة ذات الصلة باجملاالت املواضيعية

 املناخ وتيسري التجارة، ضمن أمور أخرى؛  

 منهجية لوضع افولويىات رىري اختبارهىا خىالل     اعتماد نفيذ يف املستقبل من خالل وحتديد أولويات الت

 ؛بشأن املراقبةمشروع التنفيذ التجرييب 

    تقديم الدعم واملساعدة إىل افطراع املتعاقدة الو تلتمس املساعدة يف تنفيذ االتفاقية واملعايري الدوليىة، مىن

 ا  بنظام االستعراض ودعم التنفيذ. خالل اإلشراع على إدارة مكتب املساعدة اخل

 

بشىأن  وترد إجراءات نظام استعراض ودعم التنفيذ املتخذة على نطاق افمانة ودعما ملشىروع التنفيىذ التجىرييب     - 5

( يف الفئات العامة املبينىة أدنىاه، يف حىني أن النقىا      2017للفرتة املتبقية من الدورة الثانية )حتى أبريل/نيسان  املراقبة

 رعية متثل افنشطة الو س استهالهلا:الف
 

          بشىأن املراقبىة  وضع إطار للرصىد والتقيىيم للسىما  بالتجىاول والتدسىني املسىتمر يف املشىروع التجىرييب 

 باإلضافة إىل برنامج تيسري تنفيذ االتفاقية:
 

o    إىل جنىب  لقد شاركت أمانة االتفاقية الدولية من خالل برنامج نظام االستعراض ودعم التنفيىذ جنبىا

فىرع  سىالمة افذذيىة )  االتفاقيىة الدوليىة، و  الو تعمل بشأن مع الوحدات الفنية افخرى يف املنظمة )

فىرع املنتجىات   مصىايد افاىا) )  ، و(دائرة الصدة احليوانيىة الصدة احليوانية )، و(سالمة افذذية

للعمىل مىن أجىل وضىع منهجيىات لتدديىد القضىايا        ٌكّرس ( يف اجتماع استشرايف (والتجارة والتسويق

املستجدة وآثارها، واستكشاع االسرتاتيجيات احملتملة للتخفيى  مىن وطىأة املخىاطر ذات الصىلة،      

 وبالتالي تعزيز الرؤية التنظيمية. 
 

    وقضىايا التنفيىذ افوسىع اخلاصىة      بشىأن املراقبىة  ووضع مؤشرات لقياس جنا  مشروع التنفيىذ التجىرييب

 قية واملعايري الدولية:باالتفا
 

o     لقد شاركت أمانة االتفاقية الدولية من خالل برنامج نظام االستعراض ودعم التنفيىذ يف اجتمىاع فريىق

اخلرباء التقنيني املخصص املعين مبؤشرات اخلطة االسىرتاتيجية للتنىوع البيولىوجي التىابع التفاقيىة      

التفاقيىة التنىوع    ةبىني اخلطىة االسىرتاتيجي    التنوع البيولوجي من أجل تأكيىد أوجىه التى ار القائمىة    

البيولوجي وافهداع االسرتاتيجية لالتفاقية الدولية من أجل حتديىد املؤشىرات ذات الصىلة املعنيىة     
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باحلماية البيئية والتنوع البيولوجي والو ميكن لألطراع املتعاقدة يف االتفاقية الدوليىة االسىتعانة بهىا مىن     

 اجملالني. وهذا نشا  حتضريي ملزيد من العمل احملدد بشأن الرصد والتقييم. أجل قياس التنفيذ يف هذين
 

  اهليئىة يف دورتهىا    ودعم التنفيىذ، كمىا وافقىت علىى ذلى      الدراسات املكتبية: سيجري نظام االستعراض

عداد أوراق فنية ضمن منتجىات أخىرى، إضىافة إىل تقىديم مسىاهمات      توىل إالعاشرة، دراسات حالة، وسي

يف السنة الدولية للصدة النباتية واملنشور الرئيسىي املقابىل لالتفاقيىة الدوليىة عىن حالىة الصىدة        رئيسية 

املسىتجدة  قضىايا  ال(. وإن الدراسات املكتبية املتعلقىة ب 2020النباتية يف العامل )الذي يتوقع إصداره يف عام 

داداها اآلن نظام االستعراض ودعم إععلى  يعك وقاية النباتات والدراسات الالامة افخرى الو املتعلقة ب

 تشمل ما يلي:   2015التنفيذ يف عام 
 

o بل افطراع املتعاقدة يف االتفاقية الدولية؛  حتويل وجهة االستخدام املقصود من ِق 

o    وضع الصيغة النهائية الستعراض تطبيق تكافؤ تدابري إدارة تخاطر اآلفات؛ 

o ي الىو رىري تطبيقهىا يف تختلى  البلىدان؛ ويىتم       دراسة بشأن استعراض وتقييم ُنهج افمن احليو

فىرع  يف جمال سالمة افذذية )القدرات املنظمة املعين بتنمية االضطالع بهذا العمل بالتعاون مع فريق 

وسيسهم  لربنامج العمل. 4اهلدع االسرتاتيجي  ودائرة الصدة احليوانية  كجزء من (سالمة افذذية

عنىد إدارة أنشىطة   يف املستقبل قد تعرتض سبيل افطراع املتعاقدة  تدديات الوالهذا العمل يف فهم 

الصدة النباتية يف ظل الظروع املتغرية، وعلى وجه اخلصو  تنفيذ اتفاقات جديدة، مثل تل  الو 

 ميكن أن يسفر عنها التصديق على اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن تيسري التجارة؛

o ة، من خالل برنامج نظام االستعراض ودعم التنفيذ، يف مؤمتر جلنىة افمىم   شاركت أمانة االتفاقية الدولي

املتددة االقتصادية فوروبا بشأن تتبع املنتجات الزراعية من أجل العمل علىى حتقيىق التنسىيق يف نظىم     

بعمل االتفاقية الدولية يف املستقبل خبصو  هذا تنشأ روابط أن من احملتمل تتبع املنتجات الزراعية؛ و

 جماالت عمل أخرى؛  يف ملوضوع الذي رري النظر فيه حاليا من قبل جلنة املعايري، وا
 

 :وظيفة مكتب املساعدة اخلا  بنظام االستعراض ودعم التنفيذ 
 

o             بادرت أمانىة االتفاقيىة الدوليىة، مىن خىالل برنىامج نظىام االسىتعراض ودعىم التنفيىذ، إىل حتليىل

يتصل بذل  من موارد وأدوات إلكرتونية تتعلق بالتنفيذ وتنمية االستخدام احلالي ملكتب املساعدة وما 

 القدرات، وذل  من أجل العمل على تعزيز خربة االستخدام لدى افطراع املتعاقدة. 
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   توصيات االتفاقية الدولية: ينبغي إجراء املزيد من التدليل للتوصيات الصادرة عن اهليئة يف دورتها التاسىعة

والتجىارة اإللكرتونيىة يف النباتىات واملىواد افخىرى       2االتفاقية الدولية للنباتات املائيىة ( بشأن تغطية 2014)

، إضافة إىل توصيات أخرى لالتفاقية الدولية قد تؤثر يف عملية تيسري التنفيذ. وسىيتم بلىورة   3اخلاضعة للوائح

 أنشطة التنفيذ.غرض هذا العمل مبزيد من التفصيل حتت إطار اإلشراع املالئم الذي وضعته اهليئة ل

 

 :مدعوة إىلالنباتية  لصدةاتدابري وإّن هيئة  - 6
 

الىو ستسىاهم يف   و 2015يف عىام   املضطلع بهابأنشطة عمل نظام االستعراض ودعم التنفيذ  افخذ علمًا (1)

 وبرنامج عمل االتفاقية الدولية.   بشأن املراقبةإجنا  مشروع التنفيذ التجرييب 
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