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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
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 هيئة تدابري الصحة النباتية

 الدورة احلادية عشرة

 2016أبريل/نيسان  8-4روما، 

 املراقبةبشأن التجرييب التنفيذ مشروع 

 من جدول األعمال 2-10البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

      

إىل أن مشروع التنفيذ التجرييب ينبغيي أن   ،1العاشرةخلصت هيئة تدابري الصحة النباتية )اهليئة(، يف دورتها  - 1

ذات الصيلة  ( املعيايري الدوليية  )يركز بشكل واسع على املراقبة وأن يغطي مجيع املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتيية  

الدوليية تيت   التنفييذ التجيرييب إىل أمانية االتفاقيية     مشيروع  فّوضت اهليئة، يف دورتها العاشيرة، إدارة  كما باملوضوع. 

إشراف املكتب، وحثت األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات على االلتزام بزيادة الرتكييز عليى مراقبية    

التنفييذ التجيرييب   مشيروع  آفات النباتات واملساهمة باملوارد وتفيز جهات أخرى على املساهمة باملوارد من أجيل دعيم   

 حيثما أمكن ذلك. 
 

 تاليدورة العاشيرة للهيئية و ي     خيل  التنفيذ التجرييب بدعم عام من جانب األطراف املتعاقدة مشروع وحظي  - 2

الي  تضيمنت  ية عامية عين املشيروع         2املوافقة على "خطة العمل االسرتاتيجية لربنامج التنفيذ اخليا  باملراقبية"  

ح نقطة بداية ميكن انطلقا منهيا املضيي قيدما. وطلبيت     ووافقت األطراف املتعاقدة على أن خطة العمل االسرتاتيجية تتي

اهليئة، يف دورتها العاشرة، من أمانة االتفاقية الدولية مواصلة العمل بشأن األنشطة ا يددة الي  ينبغيي إدراجهيا يف     

 ولوية. التجرييب من خل  انتقاء اخلرباء والتعاون معهم من أجل تديد أنشطة العمل وترتيبها حبسب األ املشروع 
 

                                        
 :التقرير النهائي للدورة العاشرة للهيئة  1

 https://www.ippc.int/static/media/files/publication/ar/2015/09/MO152_CPM-10Report_Ar_2015-09-21.pdf  
 من تقرير الدورة العاشرة للهيئة 12انظر املرفق   2

(https://www.ippc.int/static/media/files/publication/ar/2015/09/MO152_CPM-10Report_Ar_2015-09-21.pdf)  

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/ar/2015/09/MO152_CPM-10Report_Ar_2015-09-21.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/ar/2015/09/MO152_CPM-10Report_Ar_2015-09-21.pdf


2 CPM 2016/15 

 

وتبعا لذلك، اتصلت أمانة االتفاقية الدوليية ربيرباء يف مراقبية آفيات النباتيات وإدارة املشياريع مين  تلي           - 3

(. وتستند اخلطة إىل األنشطة 1لتنفيذ التجرييب )امللحق تتعلق مبشروع ااألقاليم وعملت معهم من أجل وضع خطة عمل 

العاشرة، وتدمج جماالت عمل اهليئة ذات الصلة )مبا يف ذلك التعياون ميع    املقرتحة ال  عرضت على اهليئة يف دورتها

األجهزة الفرعية للتفاقية الدولية(، وتستخدم الفر  احلالية للتعاون مع األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليميية لوقايية   

روع التجيرييب وسييلة لتعزييز إدرا     عاة توافر التمويل وامليوارد. وسييكون هيذا املشي    االنباتات واملنظمات األخرى، مع مر

األنشطة ذات الصلة ضمن برنامج عمل االتفاقية الدولية، مبا يف ذلك عملية وضيع املعيايري، وجوانيب التنفييذ، وتنميية      

 القدرات، والتزامات رفع التقارير الوطنية.

 

سيتفادة مين األنشيطة السيابقة     لليب تجيري التنفييذ  مشيروع ال اخلرباء وأمانة االتفاقية الدولية إىل تصيميم   وقد بادر - 4

املراقبة، مع العمل يف الوقت نفسه على بدء عمليات جديدة وأكثر تكامل لضمان تقيق النتائج اللزمية.  واحلالية يف جما  

لتحقييق األهيداف املنشيودة.     األنشيطة وسيتم إنشاء نظام للتعقيب سيشمل آليات لرصد النتائج وإدرا  التعقيبيات وتكييي    

 يف أن تساهم الدروس املستخلصة من التنفيذ يف أنشطة برنامج عمل االتفاقية الدولية األخرى على املدى الطويل.   ؤملوي

 

التجرييب على نطاق عاملي بهدف احليلولة دون دخو  اآلفات وانتشيارها. وويوز ألط طيرف    املشروع نفذ يوس - 5

عني . وستسيت اتموارد وخيرب من نه من املشاركة بنشاط مبا يتاح له كِّ   ال وداحلديف متعاقد االنضمام إىل هذه العملية و

املتعلق مبراقبة اآلفيات النباتيية   دليل االتفاقية الدولية إعداد اخلرباء الذين سبق وأن ساهموا بنشاط يف باالتفاقية الدولية 

: 6)تنقييح املعييار اليدولي رقيم      6املعنية بتنقييح املعييار اليدولي رقيم     و التابعة للتفاقية الدولية وجمموعة عمل اخلرباء

شاركة األطراف املتعاقدة يف التنفييذ التجيرييب   مل((. وستتاح فر  2009-004اخلطوط التوجيهية بشأن مراقبة اآلفات )

سيؤولني عين مراقبية اآلفيات يف     من خل  آليات التعاون، مثل املنتديات اإلقليمية أو العاملية ال  جتمع معا امليديرين امل 

املشاريع والربامج النشطة، من أجل تباد  اخلربات ومناقشة التحديات وعير  أفضيل املمارسيات وتنسييق اسيتحدا       

 منتجات ذات أهمية وقيمة عامليتني. 

 

ة ستنسق بشيكل  أن املوارد لن تقدم إىل األطراف املتعاقدة لوضع برامج مراقبة وطنية، فإن االتفاقية الدولي ورغم - 6

فعل ترتيبات تتعلق باملساعدة الفنية لتعزيز نظيم  فيها توجد  ال وثيق مع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو( 

جهات أخيرى مقدمية للمسياعدة الفنيية يف إطيار ترتييب       بواسطة  ال  تنفذاملراقبة. واألمر نفسه ينسحب على املشاريع 

التنفييذ التجيرييب إىل تفييز مشياركة أطيراف متعاقيدة أخيرى        مشيروع  ع أن تيؤدط نتيائج   خا  بالتعاون. ومن املتوقي 

 باالستناد إىل املمارسات اجليدة والنجاحات ا ققة. 

 

التجيرييب ميع   للمشيروع  خرجات والنتائج املتوقعية  املالتجرييب لفرتة حمددة )لتنسيق شروع امل ُينفذويف حني س - 7

(، فإن بدء معظم أنشطة العمل يتوق  على توافر األموا  من خار  2020السنة الدولية املقرتحة للصحة النباتية يف عام 

يتمحيور  التخطيي  ليه   إن توافر املوارد، في ب رهنيالتجرييب املشروع ن أإىل تأخري. ونظرا الحدو  يفسر امليزانية، وهو ما 

. وهليذا،  ستتم بشكل متزامن ، وهي التعقيبات،مرحلة ثالثةهناك و ، التحضري والتنفيذ مرحلتني رئيسيتني وهماحو  

يف  اسيرتاتيجية للعميل  وضع لاألساس وإلرساء تحضريية النشطة عدد من األ كنت أمانة االتفاقية الدولية من االضطلع ب

 التجرييب.املشروع املتعلق باملراقبة يف خطة عمل احلالي ، إضافة إىل إدرا  العمل املستقبل
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 التجرييب احلالية والقادمة ما يلي: املشروعوتشمل أنشطة عمل  - 8
 

 راقبة اآلفات النباتية وتشخيصها مب تتعلق دالئلإعداد  )أ(

ربنامج املراقبة ال  قدمتها األطراف املتعاقدة يف حلقات العمل اإلقليميية  اخلاصة بالة احلجتميع دراسات  )ب(

  2015تفاقية الدولية لوقاية النباتات يف سنة الال  نظمتها ا

تطبيقات برجمية وتكنولوجيات ذات صلة باملراقبة )مبا يف ذلك تطبيقيات اهلواتي     استحدا الدعوة إىل  ) (

 ا مولة( 

، وإجيراءات التشيغيل املوحيدة، وميواد توعيية      اليدالئل الدعوة إىل توفري موارد فنية ذات صيلة باملراقبية )   )د(

 فات العامة وا ددة لآلراقبة امل، واملشاريع، وغريها( بشأن اجلمهور

من أجليه  مت (، الذط 2009-004( )اخلطوط التوجيهية بشأن مراقبة اآلفات) 6تنقيح املعيار الدولي رقم  )هي(

  2015اجتماع جملموعة عمل للخرباء يف سبتمرب/أيلو  عقد 

حيثميا   27تشخيص االتفاقية الدولية )املعتمدة وقيد اإلعداد( كملحقات للمعييار اليدولي رقيم     بروتوكوالت )و(

 (.بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحترتب  مبراقبة اآلفات )
 
 :ما يلي 2016التجرييب املقررة تنفيذها يف عام  املشروعأنشطة عمل وتشمل  - 9
 

، يف جميا  املراقبية   والتحيديات السيابقة  اجحية  النالتجارب مواصلة جتميع وتليل دراسات احلالة عن  )أ(

 واملشاريع واألدوات احلالية 

تديد أصحاب املصلحة ومسيتوى مشياركتهم وأدوارهيم عليى  تلي  املسيتويات، مبيا يف ذليك دراسية           )ب(

 اخليارات املتاحة للمشاركة الوطنية واإلقليمية 

التجيرييب، باإلضيافة إىل   إطار املشيروع  ع إطار للرصد والتقييم للسماح بالتجاوب والتحسني املستمر يف وض ) (

 برنامج تنفيذ االتفاقية الدولية 

للتفاقيية واملعيايري الدوليية املتعلقية باملراقبية و ياح        ةف املتعاقداطروضع مؤشرات لقياس مدى تنفيذ األ )د(

 التجرييب  املشروع

، ألحيدا  جانبيية بشيأن    (2016اليدورة احلاديية عشيرة للهيئية )    على هيام    ،التفاقية الدوليةا تنظيم )هي(

 :املراقبة تتعلق مبا يلي
 

o بروتوكوالت التشخيص واملراقبة 

o القضايا املستجدة يف جما  الصحة النباتية 

o  تطبيقييات الالصييحة النباتييية يف القييرن احلييادط والعشييرين: اسييتخدام الطييائرات بييدون طيييار و

 ذكيةالوات  واهل

o .وضع املعايري واملراقبة 
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التجرييب عندما تتوافر املوارد من خار  امليزانية، وهيو  املشروع وتعتزم أمانة االتفاقية الدولية بدء مرحلة تنفيذ  - 10

وستشمل أنشطة العمل ال  ستدر  يف هذه املرحلة تصميم  كموعد أقصى. 2020-2017خل  الفرتة ما يتوقع أن يكون 

 (.  1، وتنسيق تنفيذها )امللحق واستحداثها وات الفنية الضروريةاملوارد والنظم واألد

 

 وإّن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل: - 11
 

طراف املتعاقدة الذين تعاونوا مع أمانة االتفاقية الدولية من أجل تديد أنشطة األجبهود اخلرباء و اإلقرار (1)

 التجرييب. املشروع سب األولوية إلدراجها يف حبالعمل وترتيبها 

 (.1ربطة العمل ال  وضعتها أمانة االتفاقية الدولية واخلرباء )امللحق  األخذ علمًا (2)

األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليميية لوقايية النباتيات واملنظميات املعنيية األخيرى عليى املسياهمة          حث (3)

 باملوارد للسماح ملشروع التنفيذ التجرييب بشأن املراقبة بأن يبدأ رمسيا وحيقق النجاح واآلثار املنشودة. 
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 التنفيذ التجرييب بشأن املراقبةمشروع : خطة عمل 1امللحق 

 (2015أخذ مكتب اهليئة علما بها خل  االجتماع املنعقد يف يونيو/حزيران  ال )

 

 (:  2017-2015املرحلة التحضريية ) -ألف 

 

عميل، وذليك    اسيرتاتيجية أن تيدد  ولألنشيطة املدرجية يف خطية العميل     األسياس  ضيع  من شأن مرحلة تضريية أن ت

الدراسيات   مين هيذه املرحلية    فيد. وستسيت   امليزانيية باستخدام املوارد املتاحة، وحيثما أمكن ذلك، املساهمات من خيار 

السابقة لتحديات و احات األنشطة ذات الصلة باملراقبة من أجيل تقيديم املزييد مين التوجييه االسيرتاتيجي للمراحيل        

 القادمة للمشروع التجرييب. 

 

 أن يشمل: هذاومن شأن 
 

 الدراسات األساسيية واألدوات والتوجيهيات واملشياريع احلاليية الي  ميكين االسيتفادة منهيا         جتميع وتليل 

 .واالستناد إليها

  تقيديم  من أجيل  والتحديات يف جما  املراقبة ة حجلنابشأن التجارب اجتميع وتليل دراسات احلالة السابقة

 يف سياقات  تلفة.املنفذة أمثلة حمددة عن أنشطة املراقبة 

 تدييد  8وغريه من املعايري الدولية ذات الصلة باملراقبة )تنقيح املعيار الدولي رقم  6املعيار الدولي رقم  تنقيح :

: متطلبيات إنشياء املنياطق اخلاليية مين      4( وتنقيح املعيار الدولي رقيم  2009-005حالة اآلفات يف منطقة ما )

توصلت إليها دراسات نظام االسيتعرا  ودعيم   ((، مع األخذ بعني االعتبار النتائج ال  2009-002اآلفات )

 التنفيذ، كمكون للمشروع التجرييب من أجل تزويد األطراف املتعاقدة بتوجيهات حمدثة بشأن املراقبة. 

       تديد أصحاب املصلحة )مبا يف ذلك اجملتمع املدني(، ومسيتوى املشياركة واألدوار عليى  تلي  املسيتويات

 مية والدولية، وغريها(.)شبه الوطنية والوطنية واإلقلي

  اح املشروع التجرييب وبرنامج التنفيذ األوسع.مدى وضع مؤشرات لقياس  

  استكشاف اخليارات املتاحة لتشجيع املشاركة على املستويني الوطين واإلقليمي ولألخذ بزمام القيادة يف ما يتعليق 

لسيتدامة عليى امليدى    ضيمانا ل ، التوصل إليهيا والنتائج ال  مت  املشروع التجرييبإطار يف املتخذة باإلجراءات 

 الطويل.

   وضع إطار للرصد والتقييم للسماح بالتجاوب والتحسني املستمر يف املشروع التجرييب باإلضافة إىل برنامج تنفييذ

 االتفاقية. 

  ت وضع آليات للتعقيب خاصة باملشروع التجرييب، من خل  مشروع نظام االستعرا  ودعم التنفيذ، والتزاميا

 رفع التقارير الوطنية، وبرامج وضع املعايري وتنمية القدرات.

   .إجراء تنقيح مليزانية املشروع التجرييب وإطاره الزمين وخطة عمله 
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 (:2020-2017مرحلة تنفيذ املشروع ) - باء

 

نفيذها. ومثة مكيون  املوارد الفنية، وتواستحدا  تنطوط هذه املرحلة على مكونني أوليني من األنشطة يتمثلن يف تصميم 

 .، يتعلق بآليات التعقيبشامل ومتزامن مع املكونني اآلخرين ،ثالث
 

 املوارد الفنية ذات الصلة   واستحدا  تصميم - 1
 

تكييي  امليوارد، حيثميا توجيد، لتلبيية       تصميم املوارد الفنية )مثل التوجيهات واألدوات( واستحداثها، أوب يتعلق األمر

للميواد. وتتمثيل اجملياالت الي       مسيتمر تلييل  إجيراء  االحتياجات العاملية ا ددة يف املرحلة التحضريية من خيل   

 سيجرط فيها إعداد موارد فنية يف ما يلي:
 

 باملراقبة، ومواد تدريبية عن: إعداد موارد فنية حسب االقتضاء بشأن األنشطة املتصلة 
 

o   ،التوجيهات املتعلقة ببلورة فهم مشرتك للمراقبة العامة 

o   ،التوجيهات املتعلقة جبمع املعلومات واملصادقة عليها على املستوى القطرط 

o  وبرامج املراقبية التعاونيية    ،ددة، مبا يف ذلك تعيني احلدود والتتبعا راقبة باملالتوجيهات املتعلقة

 ابرة للحدود،  الع

o  الصيحة  إثيراء عملييات   الوطنيية و رفيع التقيارير   التزامات  الستفاءاملعلومات  هذهتوجيهات بشأن استخدام

 طر اآلفات أو وضع قائمة باآلفات اخلاضعة للوائح،خ تقييمخرى، مثل عمليات الوطنية األالنباتية 

o  املراقبة. يف جما التوجيهات املتعلقة بنظم دعم القرارات 
 

 املبادرات اإلقليمية والوطنية جلمع البيانات وإدارتها وتباد  املعلومات: دعم 
 

o  ،تيسري إنشاء و/أو تسني النظم واألدوات 

o              تشجيع مشياركة أصيحاب املصيلحة )مبيا يف ذليك اجملتميع امليدني( مين خيل  آلييات تبياد

 املعلومات املوجودة.
 

   السياسيات والتشيريعات الوطنيية بشيأن أنشيطة املراقبية،       استحدا  موارد فنية من أجل وضع و/أو تيديث

الستفاء التزامات رفع التقارير الوطنية، ودعم املنظمات الوطنية لوقاية النباتات للمشاركة باملوارد ذات الصيلة،  

 مثل تعبئة املوارد والكفاءات الفنية املناسبة.

  مين أجيل تيسيري إشيراك أصيحاب املصيلحة      اليوعي والتواصيل   مبستوى  للرتقاءإعداد مواد وأدوات ومحلت 

)مبا يف ذلك اجملتمع املدني(، وتبليغ الرسالة املتعلقة باألنشطة ذات صيلة باملراقبية والتزاميات رفيع التقيارير      

 هذا العمل أن يساهم يف السنة الدولية للصحة النباتية.من شأن الوطنية. و
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 أنشطة التنفيذ والدعم املنسقة - 2

 

( لتنفيذها من خل  أنشيطة وطنيية   ذلك ، وموارد التعلم اإللكرتوني، وغريالدالئلاملوارد املستحدثة و/أو املقدمة ) نشرست

 وإقليمية منسقة لضمان استخدامها على املدى الطويل.
 

 وتتمثل خطوات التنفيذ على املدى الطويل يف ما يلي:
 

 وأنشيطة حلقيات العميل،     ،ة عند الضرورة )التعلم اإللكرتونيإعداد موارد تدريبية أو تكييفها لدعم املوارد الفني

 (.ذلك وغري

  استخدام املواد التدريبية عين طرييق املنتيديات القائمية إضيافة إىل      ال  من شأنها تيسري إتاحة فر  التدريب

، لاليدالئ آليات التدريب، مبا يف ذلك حلقات العميل، وبيرامج اإلرشياد، ونشير أدوات اليتعلم اإللكرتونيي، و      

 وأشرطة الفيديو، وغري ذلك. 

  استخدام نظم البيانات وعمل إدارة البيانات.فر  التدريب ال  من شأنها تيسري إتاحة 

 ربامج وإدارتهيا،  الي إنشاء آليات تدريب لوضع األنشطة املتصلة باملراقبة واحلفاظ عليها، مثل تصميم املشاريع و

 واملناصرة على املدى الطويل. التخطي وإدارة املوارد البشرية، وتعبئة املوارد لغر  

     ًتوفري التدريب لضمان استخدام املعلومات الفنية ال  يتم إوادها من خل  برنيامج مراقبية وطيين اسيتخداما 

 مناسبا الستفاء التزامات رفع التقارير الوطنية املتصلة باملراقبة ويف عمليات الصحة النباتية األخرى.

 الدولية ذات الصلة باملراقبة.ريىل املعايإعداد خط  تنفيذ بالنسبة إ  

     تعزيز وتشجيع إقامة الشراكات واألنواع األخرى من اآلليات التعاونية واحلفاظ عليها لتعزييز امليوارد املوجيودة

 من أجل وضع برامج مراقبة وظيفية وأنشطة ذات صلة.

 

 آليات التعقيب )املرحلة املتزامنة( - جيم

 

أنشطة العمل ومسيارات برنيامج التنفييذ يف املسيتقبل.      لدعمسيتم تشجيع التعقيبات النشطة أثناء مدة املشروع التجرييب 

 وسترتجم آليات التعقيب إىل األنشطة التالية:
 

      استعرا  املعايري الدولية ذات الصلة باملراقبة واملوارد الفنية، وإدرا  التعقيبيات العامية اليواردة مين األطيراف 

املتعاقدة وأصحاب املصلحة اآلخرين )مبا يف ذلك اجملتمع املدني(، واستخدام اآلليات والربامج احلالية: نظيام  

 ستعرا  ودعم التنفيذ، والتزامات رفع التقارير الوطنية.اال

  ولتحديد أولويات التنفيذ. شطة اجلاريةاألن لدعمإنشاء آليات لرفع التقارير والتعقيب 

  الي   والنتيائج  املتخذة واإلجراءات يف املشروع التجرييب تقييم وتسني األساليب املستخدمة لتشجيع املشاركة

املتعلقية  تحيديات  الوحية  جانالتجيارب ال ، إضافة إىل تباد  يتم التوصل إليها على الصعيدين الوطين واإلقليمي

 التنفيذ.ب

  ملراقبة.عن حالة تنفيذ األنشطة ذات الصلة با وثائقإعداد 


