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

 fao.org.www:على العنوان التالي

MP496/A 

A 

 

 النباتية الصحة تدابري هيئة
 

 الدورة احلادية عشرة

 2016أبريل/نيسان  8-4روما، 

 ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 2016خطة العمل وامليزانية لعام 

 من جدول األعمال 2-3-11البند 

 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات من إعداد

 

 مالحظة مهمة

 

/كانون ديسدم  االجتماع الذي انعقدد يف  يف بأكملها هذه الوثيقة هيئة تدابري الصحة النباتية )اهليئة(  ناقش مكتب

 واختذ القرارات التالية: 2015 الثاني
 

حساب األمانة املتعددد  وميزانية أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )االتفاقية( املوافقة على خطة عمل  -

 (1رفق )امل 2016لعام  اجلهات املاحنة لالتفاقية

 (1 املرفق) 2016لعام مانة االتفاقية أليزانية ال نام  العادي مب األخذ علمًا -

 

 مقّدمة -أّواًل

 

 أّنه: على أمانة االتفاقية تقييم تعزيز  من 1التوصية رقم نص ت -1
 

هدافًا أوجيب أن تشمل  ،ا هيئة املكتبمينبغي وضع خطة عمل سنوية واحدة وميزانية لألمانة وأن توافق عليه"

واضحة وقابلة للتحقيق، مع توزيع مفّصل قدر اإلمكان لألنشطة، واملوارد املطلوبة من حيث املوّظفني والتمويل على 

 السواء..." 
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املتصلة خبطة ناقشت جلنة املالية وهيئة املكتب بصورة مكّثفة اخلطوات املقبلة ، 2015يونيو/حزيران  ويف -2

. وبعد املناقشات، بدأت أمانة االتفاقية عملية معّمقة لوضع وحتديد خطة 2016لعام  أمانة االتفاقية ميزانيةعمل و

. وبناء على توجيه األمانة تعزيز، تتسم بالشفافية والتوازن وتعكس غاية التوصيات من تقييم 2016يزانية لعام املو عملال

أّول أعماله ُشكِّل فريق مهام لألمانة معين خبطة العمل السنوية وامليزانية بقيادة منّسق االتفاقية، ومتّثل أمانة االتفاقية، 

 . 2016لعام أمانة االتفاقية يزانية بوضع خطة عمل وم
 
إىل هيئة  2016م املشروع األّول خلطة عمل وميزانية أمانة االتفاقية لعام دِّ، ُق2015ويف أكتوبر/تشرين األّول  -3

األمانة إجراء التعديالت الالزمة حسب  منوطلبت  ،وكانت هيئة املكتب يف العموم داعمة ملشروع الوثيقةاملكتب. 

 ملنح املوافقة. 2015االجتماع املنعقد يف ديسمرب/كانون األّول املشورة اليت أسديت يف 

 

أمانة االتفاقية التوصيات اليت رفعت  اّتبعت، 2015وبالنسبة إىل اجتماع هيئة املكتب يف ديسمرب/كانون األّول  -4

كما  ،لكّل ركيزةواضحة  إجنازاتتوفري عرب وحّينت شكل خطة العمل وامليزانية  ،خالل اجتماع أكتوبر/تشرين األّول

وأخذت أيضًا أمانة االتفاقية  التفاقية.با اخلاص املتعدد اجلهات املاحنة سا  األمانةحلأسوء احلاالت أدجمت سيناريو 

بشأن املوارد الوراثية ة مشابهة أخرى )من قبيل الدستور الغذائي، واملعاهدة الدولية يفية وضع أجهزيف االعتبار ك

 ط  عملها وميزانيتها. خلة( النباتية لألغذية والزراع
 

 /النوات  الرئيسيةاإلجنازات -ثانيًا
 

توصيات تقييم تعزيز األمانة بالكامل وتأخذ يف احلسبان  2016تنّفذ خطة عمل وميزانية أمانة االتفاقية لعام  

 : (2و 1املرفق ركائز رئيسية على النحو التالي ) 3سائر األنشطة األساسية لألمانة، املكّونة من 
 

 /اإلدارةاالسرتاتيجيةاحلوكمة/ -1
 
تنفيذ أنشطة الدورة يف بالدعم يف إطار احلوكمة  حيظىالذي  2016يف عام  الرئيسي اإلجناز يتمّثل: احلوكمة -5

 احلادية عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية، واجتماعات هيئة املكتب وجلنة املالية. وتشمل النواتج الرئيسية عرض

اجتماعني للجنة  وتنظيمللدورة احلادية عشرة للهيئة،  الدولية لتدابري الصحة النباتية للمعايريوترمجة أربعة مشاريع 

منتدى  25إطالق ومعاجلة مع معاجلة النتائج ونشرها، و املعايريللجنة  جملموعة السبعة التابعةواجتماع  املعايري

 عنللجنة املعايري. إضافة إىل ذلك، يتوّقع أن تتمّثل النواتج الرئيسية األخرى املتأتية استطالعًا إلكرتونيًا  15إلكرتونيًاو

اجملموعة االستشارية الوطنية و ،اجلهاز الفرعي لتسوية النزاعاتو ،لجنة تنمية القدراتل اجتماعات الركيزة بتنظيم

 (. 1املعنية بالتزامات اإلبالغ )املرفق 

 

: املناقشة االسرتاتيجية بشأن مواضيع االتفاقية مدجمة أيضًا يف خطة العمل من خالل تنظيم االسرتاتيجية -6

توفري املرافق لالجتماعات، ستتوّلى أمانة االتفاقية تنظيم وتيسري اجتماع جمموعة التخطي  االسرتاتيجي. ومبعزل عن 

  (.1جتماعات )املرفق سفر املشاركني من البلدان األقل منوًا والبلدان النامية حلضور اال
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تنفيذ خطة  من خالل: يتوّقع من أمانة االتفاقية أن تبذل مزيدًا من اجلهود يف جمال االتصاالت والدعوة اإلدارة -7

، وحتسني أدوات تكنولوجيا املعلومات )مّت تطوير وإطالق إذكاء الوعي، وأنشطة 2016العمل اخلاصة باالتصاالت لعام 

ومواد  phytosanitary.infoو ippc.int(، وإعادة تصميم املواقع اإللكرتونية التعليقات عرب اإلنرتنتالنظام اجلديد إلبداء 

حلقات عمل إقليمية مبشاركة  7دعوة جديدة. وستعّزز أمانة االتفاقية أنشطتها املتعّلقة بالشراكة واالتصال عرب تنظيم 

املنظمات اإلقليمية لوقاية  اجتماعات فنية على مستوىالشاورات امل، وملنظمات الوطنية لوقاية النباتاتعظم امل نشطة

ومّت أيضًا حشد املوارد للرتويج للسنة املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات. النباتات اليت شهدت اخنراطًا نشطًا جلميع 

من إىل ذلك، يتوّقع أيضًا بدء اجلولة الثانية  وتعزيز اجلهود املستمرة حلشد املوارد. إضافة، 2020 صحة النباتالدولية ل

 . (1املرفق ) 2016يف عام  15لتدابري الصحة النباتية رقم  املعيار الدوليتسجيل رمز 
 

 وحدة وضع املعايري -2
 

تيسري عملية وضع املعايري اليت تشمل أنشطة يف  2016لوحدة وضع املعايري لعام  اإلجناز الرئيسييتمّثل  -8

وتتضّمن النواتج الرئيسية هلذه األنشطة: دعم اجتماعني للجنة املعايري واجتماع واحد خاص مبجموعة السبعة عديدة. 

املعلومات املتعّلقة بوضع  ديثإجراء اعتمد حديثًا لوضع املعايري )مبا يف ذلك حت وتطبيق، التابعة للجنة املعايري

قائمة املواضيع ملعايري االتفاقية مّرتني حتيني ، ووإطالقهرب اإلنرتنت إلبداء التعليقات عالنظام اجلديد إنشاء املعايري(، و

لفرق عمل فنية  مباشرةخرباء ومعاجلة النتائج، وعقد أربعة اجتماعات للوتنظيم جمموعيت عمل يف السنة بست لغات، 

ومشاورة لألعضاء صفات، ع املوايرانّظمت مشاورتان لألعضاء بشأن مشوتنفيذ العمل يف فرتة ما بني الدورات. وكذلك، 

للمعايري الدولية لتدابري الصحة مشروعًا  12ة بروتوكوالت تشخيص )فرباير/شباط( ومشاورة لألعضاء بشأن بشأن ثالث

الصحة النباتية، وأربعة مشاورات للخرباء بشأن بروتوكوالت التشخيص اجلات عمالنباتية، وبروتوكوالت التشخيص و

، وألغيت ربوتوكوالت التشخيص، ومّتت إدارة سبعة اتفاقات للنشر املشرتك وفقًا لإلجراءبمتعّلقة لستة مشاريع 

واحدة لالتفاقية وغريها من األنشطة الثانوية )انظر إصدارات سابقة ملعايري اعتمدت مؤخرًا، ونّظمت حلقة عمل إقليمية 

 ملزيد من التفاصيل(.  1املرفق 
 

 وحدة تيسري التنفيذ -3
 

من البعثات/ املشاريع/  عددتنظيم وتنفيذ يف  2016يف عام  اإلجناز الرئيسي لوحدة تيسري التنفيذيتمّثل  -9

وإعداد أدوات/ أدّلة/ مطبوعات/ دراسات/ موارد تهدف إىل السبعة قاليم األالندوات يف  االجتماعات/ حلقات العمل/

خطوط توجيهية، وة فنية، ّلوأد –إعداد موارد سية تيسري تنفيذ االتفاقية ومنتجاتها وخدماتها. وتشمل النواتج الرئي

تنفيذ التزامات اإلبالغ الوطنية من خالل زيادة حتسني ووضع مؤشرات لتنفيذ االتفاقية، ومواد للتعّلم اإللكرتوني، و

إلسداء املشورة بشأن جودة التزامات اإلبالغ الوطنية، وإتاحة املوارد على وإدخال نظام  ،مشاركة األطراف املتعاقدة

تنمية قدرات األطراف املتعاقدة يف جمال مراقبة اآلفات لهود اجل، ومواصلة phytosanitary.infoالصفحة الشبكية 

على ى موارد من خارج امليزانية، يعتمد عمل وحدة تيسري التنفيذ بشدة علوللوفاء بالتزاماتها املتعّلقة باإلبالغ وغريها. 

يعترب بدء مشروع إصدار ، فضاًل عن ذلكمن خالل مصادر متويل مستدامة.  من خمصصات متوازنة لموَّمن أّنه ُيالرغم 

 2016األولويات الرئيسية ألمانة االتفاقية يف عام  وإحدىنشاطًا مهمًا  الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية

 (. 1 )املرفق
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 النتائ  املتوّقعة -ثالثًا
 

واملساهمة يف  ،مبهمة االتفاقيةالنهوض  2016يتوّقع أن يتيح تنفيذ خطة عمل وميزانية أمانة االتفاقية لعام  -10

وتغّير املناخ، مع ثالثة نواتج رئيسية  اجلهود العاملية يف جمال األمن الغذائي، وتسهيل التجارة، ومحاية البيئة،

 متوّقعة: 
 
األطراف املتعاقدة من املشاركة على حنو أكرب يف عمليات  احلوكمة/ االسرتاتيجية/ اإلدارةنواتج أّواًل، ستمّكن  -11

، بوصفها منتدى ويتوّقع من أمانة االتفاقيةاالتفاقية، وتوفري مدخالتهم، وتلقي ردود الفعل والدعم من أمانة االتفاقية. 

أن متّكن التيسري السلس لعمليات  ز على وضع املعايري وتطبيق االتفاقية،يرّك صحة النباتقضايا  حول نقاشمفتوح لل

 . صحة النباتاالتفاقية، حبيث حترز األطراف املتعاقدة تقّدمًا يف جمال 
 
أكرب يف العالقات على مستوى األطراف  اتساقثانيًا، يتوّقع أن تؤدي اجلهود يف جمال وضع املعايري إىل  -12

 وتوفري إطار لتسهيل التجارة.  صحة النباتاملتعاقدة يف جمال 
 
زيادة إمكانات وقدرات األطراف املتعاقدة  مواصلة يفوأخريًا، يرّجح أن تسهم نواتج وحدة تيسري التنفيذ  -13

 بصورة مستنرية وشاملة وفّعالة. صحة النباتومنظماتها الوطنية لوقاية النباتات من أجل التعامل مع قضايا 
 

 امليزانية خمصصات -رابعًا
 

 مصادر التمويل املستدامة -1
 
 2016، تبلغ املخصصات ألمانة االتفاقية لعام )الفاو( ي ملنظمة األغذية والزراعةبالنسبة إىل الربنامج العاد -14

 ميزانية موارد من دون أي عجز يف 2016، وختصص خلطة عمل وميزانية األمانة لعام أمريكيمليون دوالر  2.95

( من خمصصات الربنامج العادي أمريكيمليون دوالر  0.98يف املائة ) 33(. ويوّزع حنو 2و 1الربنامج العادي )املرفق 

لكّل من األنشطة الرئيسية الثالثة لألمانة: احلوكمة/ اإلدارة/ االسرتاتيجية، ووحدة وضع املعايري، ووحدة تيسري  للفاو

( من املخصصات، فيما تقّدر التكاليف أمريكيمليون دوالر  2.04يف املائة ) 69ني التنفيذ. ويبلغ إمجالي تكاليف املوّظف

 (. 2. )املرفق 2016( لعام أمريكيمليون دوالر  0.91يف املائة ) 31التشغيلية مبستوى 
 
مليون دوالر  0.95قرتح ميزانية بقيمة ويف ما خيص حسا  األمانة املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية، ُت -15

للفرتة  أمريكيمليون دوالر  0.45ل البالغ حنو تأخذ يف االعتبار املبلغ املرّح يف املائة( 112)يبلغ عجز امليزانية  أمريكي

وُتخَّصص معظم موارد (. 2و 1)املرفق  2016يف عام  أمريكيمليون دوالر  0.5واملساهمات املتوقعة بقيمة  2015/2016

فيما  ،( لوحدة تيسري التنفيذأمريكيألف دوالر  398يف املائة أو  42ة لالتفاقية )حسا  األمانة املتعدد اجلهات املاحن

يف املائة  26( وأمريكيدوالر آالف  307للحوكمة/اإلدارة/االسرتاتيجية )و لوحدة وضع املعايري يف املائة 32 صُخصِّ

ألف  720)يف املائة  76على التوالي. ويبلغ إمجالي تكاليف املوّظفني  ،( من إمجالي امليزانيةأمريكيألف دوالر  249)

( من إمجالي أمريكيألف دوالر  234يف املائة ) 24(، فيما يتوّقع أن تصل التكاليف التشغيلية إىل أمريكيدوالر 

 (. 2امليزانية. )املرفق 
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 أمريكيمليون دوالر  0.81 )إمجالي امليزانية GCP/GLO/311/ECشروع املوتشمل املوارد املستدامة األخرى  -16

لتمويل سفر ( أمريكيمليون دوالر  0.34: 2016ميزانية عام  – 30/6/2017إىل  1/7/2014مّدة املشروع: من  –

 (. 2و 1املشاركني من البلدان النامية حلضور اجتماعات االتفاقية. )املرفق 

 

بهدف ضمان استمرار أعمال  لركائز الثالثلبشكل متوازن  املوارد ختصيص 2016ويشمل مقرتح امليزانية لعام  -17

العودة إىل املرجع، لتسهيل وإبراز أعمال اإلدماج والدعم يف الوقت نفسه. و ،وضع املعايري، وتعزيز جهود تيسري التنفيذ

 . 3"امليزانية بعرض سريع" يف املرفق رد ت

 

 املشاريع املؤقتة -2
 
مّدة زمنية ذه املشاريع وهلأيضًا تنظيم املشاريع التالية املتصلة بعمل وحدة تيسري التنفيذ.  األمانةتتوّلى  -18

 نتيجة جمهود تنافسي.كحمّددة، وموارد حمدودة، وقد أسندت إىل األمانة 
 

 مدة املشروع عنوان املشروع اجلهة املاحنة رمز املشروع

 امليزانية

2014 2015 2016 2017 

اجملموع 

)بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية(

 الصندوق اخلاص املتعدد اجلهات املاحنة لتنمية القدرات التابع لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات –ال نام  املظّلة 

MTF/GLO/527/STF 
مرفق وضع املعايري 

 وتنمية التجارة

تدريب ميسري تقييم القدرات 

 يف جمال الصحة النباتية 
1/4/2014 – 

30/9/2016 
242 263 229 0 734 

GCP/GLO/551/SWI 1/7/2014 نظام االستعراض ودعم التنفيذ سويسرا – 

30/6/2016 
83 166 90 0 339 

 رموز أخرى

GCP/GLO/391/EC 1/4/2014 نظام االستعراض ودعم التنفيذ االحتاد األوروبي – 

31/3/2017 
198 199 199 198 794 

 

 التخطيط للطوارئ يف حساب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية -خامسًا

 

. ويف عام يف املقام األّول إلجراء أنشطة تيسري التنفيذ لالتفاقية يستخدم حسا  األمانة املتعدد اجلهات املاحنة -19

، تقّرر 2016وبالنسبة إىل عام . 2014، اخنفضت املساهمات من األطراف املتعاقدة إىل النصف مقارنة مع عام 2015

يف املائة وقت كتابة هذه الوثيقة  112وهلذا السبب ُسّجل عجز بنسبة ، 2015كما يف عام املستوى نفسه من األنشطة 

حتديد يف حال تعّذر  2016(. ونتيجة لذلك، ستتأّثر أغلبية أنشطة االتفاقية يف عام أمريكيمليون دوالر 0.5)حوالي 

 ة. موارد إضافية مهم
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بوضع أمانة االتفاقية خذ للتخفيف من وطأة اآلثار السلبية بفعل نقص املوارد ومتّثل اإلجراء األّول الذي اّت -20

أحكامًا لدعم املوّظفني اخلمسة مجيعهم الذين يعتمدون حاليًا على حسا  األمانة املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية 

 . 2016خالل األشهر الستة األوىل من عام 

 

اجلهود املكّثفة حلشد املوارد من أجل البحث عن موارد إضافية يف اإلجراء الثاني الذي مّت الشروع به  ومتّثل -21

ويؤمل أن يتّم احلصول على موارد كافية لدعم جهود التوظيف حتى نهاية . السنةلدعم متطلبات التوظيف حتى نهاية 

 .2016عام 

 

بحث ًا ُيإضافي ًااحرتازي ًاتدبري ارد املتوّفرة يف مشاريع مؤقتة أخرى أن يكونومن شأن إعادة ختصيص بعض املو -22

حتى نهاية عام  كافيًا فق هذا التدبري  وسيكوناملمّولة من املشروع وليس كّلها. حاليًا بهدف دعم بعض املناصب 

 ص هلا موارد ألغراض التوظيف. خصَّ، وقد يستخدم فق  بالتعاون مع املشاريع اليت قد ُت2016
 

 اجلهود املستقبلية – اخلالصة  -سادسًا
 

استجابًة  2016أجرت أمانة االتفاقية التعديالت الالزمة على خطة عمل وميزانية أمانة االتفاقية لعام  -23

 للمقرتحات اليت قّدمتها هيئة املكتب خالل اجتماعها يف أكتوبر/تشرين األّول.

 

االتفاقية أمانة  لدفعخمصصات موّجهة وأنشطة الزمة  2016خطة عمل وميزانية أمانة االتفاقية لعام  وتقرتح -24

وزيادة القدرات من أجل خدمة األطراف املتعاقدة يف االتفاقية ضمن  ،وحتقيق إجنازات أكرب ،باجتاه حتسني النتائج

تزداد  نفسهويتزايد الطلب على خدمات األمانة ويف الوقت  املتوّقعة من الناحية املالية ويف ما خيص املوّظفني. املعايري

سمح هلا بالعمل بفعالية عالية وكفاءة مثلى سيويرّجح أّن إعادة تنظيم وتصميم ومجع األمانة الضغوط على امليزانية. 

 ضمن املوارد املتاحة. 

 

بصورة واقعية، ويسعى كّل سطر يف امليزانية إىل  2016وتهدف امليزانية املقرتحة إىل متثيل خطة العمل لعام  -25

مواصلة حتسني املنتجات واخلدمات اليت توّفرها أمانة االتفاقية لألطراف املتعاقدة. ويتوّقع أن حترز خطة عمل 

برسالة االتفاقية وتعزيز امتيازها  النهوض مساعيإىل األمام يف واحدة خطوة  2016وميزانية أمانة االتفاقية لعام 

 الرؤية املتمّثلة "باتفاقية دولية واحدة لوقاية النباتات".  من أجل حتقيقلتنظيمي ا

 

 مدعوة إىل:إن هيئة تدابري الصحة النباتية  -26
 

لعام لالتفاقية حسا  األمانة املتعدد اجلهات املاحنة ة خطة عمل أمانة االتفاقية وميزانياملوافقة على  (1)

 (1املرفق ) 2016

 ( 1املرفق ) 2016مبيزانية الربنامج العادي ألمانة االتفاقية لعام  أخذ العلم (2)
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 1املرفق 

 2016اية النباتات لعام قخطة عمل وميزانية أمانة االتفاقية الدولية لو

 (الدوالرات األمريكية بآالف)

محاية  –رسالة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 اآلفاتاملوارد النباتية يف العامل من 
 اإلجنازات

 )املنتجات والنوات (

 مصدر التمويل )بآالف الدوالرات األمريكية(

ال نام  

العادي ملنظمة 

األغذية 

 والزراعة

حساب األمانة 

املتعدد 

اجلهات 

املاحنة اخلاص 

 باالتفاقية

 حساب األمانة/311
املخصص للسفر املشرتك 

بني املفوضية األوروبية 

 واالحتاد األوروبي
 النشاط

       احلوكمة/اإلدارة/االسرتاتيجية

 - 127 493   تكاليف املوّظفني

 297 122 569   ن(والتكاليف التشغيلية )مبا يف ذلك املستشار

    الدورة احلادية عشرة –هيئة تدابري الصحة النباتية 

 - - 80 ترمجة وثائق هيئة تدابري الصحة النباتية الرتمجة

الدوليدة لتددابري الصدحة النباتيدة      عرض املعدايري 

 العتمادها وأخذ العلم بها

عرض أربعة معاايري دولياة لتادابري الصاحة النباتياة علاى       
هيئااة تاادابري الصااحة النباتيااة ترمجاات إىل ثااالث لغااات  
ونقّحت بلغتني؛ وترمجة بروتكولي تشاخيص علاى األقال    

نّظمت مجاعة مراجعة اللغة عملياة ملراجعاة    بعد االعتماد.
املعااايري الدوليااة لتاادابري الصااحة النباتيااة املعتماادة بااأربع 

 لغات.

70 - - 

 الرتمجة الفورية
جرت الرتمجة الفورية على حناو جّياد أثنااء انعقااد دورة     

 اهليئة 
70 - - 

 100 - - تنظيم سفر املشاركني وفقًا لقواعد االحتاد األوروبي السفر -املشاركون من البلدان النامية 

 - - 8 صياغة تقرير اهليئة التقريركاتب 

الطباعة، السعاة، موّظفو األمان، خادمات الطعاام،    
 وغريها  

 - - 20 استكمال مجيع اخلدمات

      هيئة املكتب/جلنة املالية

 20 - - تنظيم السفر بصورة جّيدة ويف الوقت احملدد السفر

      جلنة املعايري

على عمل جلنة املعايري وتنظيم اجتماعات  اإلشراف
لضاامان اسااتعراض قااائم علااى توافااق اآلراء ملشااروع  
املعايري )اجتماعات جلنة املعايري وجمموعاة السابعة   
 التابعة للجنة املعايري والقرارات اإللكرتونية للجنة(

تنظيم اجتماعني للجنة املعاايري واجتمااع واحاد جملموعاة     
عااايري بصااورة ناجحااة ومعاجلااة الساابعة التابعااة للجنااة امل

 15منتاادى إلكرتونيااًا و 25إطااالق حنااو  النتااائج ونشاارها
اسااتطالعًا إلكرتونيااًا للجنااة املعااايري ومعاجلااة القاارارات   

 اإللكرتونية للجنة 

120 - 40 

 - - 40   جلنة تنمية القدرات

      اجلهاز الفرعي لتسوية النزاعات

 - - 8 تنظيم السفر بصورة جّيدة ويف الوقت احملدد سفر املشاركني من البلدان النامية

      اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي

 20 - - تنظيم السفر بصورة جّيدة ويف الوقت احملدد سفر املشاركني من البلدان النامية
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محاية  –رسالة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 اآلفاتاملوارد النباتية يف العامل من 
 اإلجنازات

 )املنتجات والنوات (

 مصدر التمويل )بآالف الدوالرات األمريكية(

ال نام  

العادي ملنظمة 

األغذية 

 والزراعة

حساب األمانة 

املتعدد 

اجلهات 

املاحنة اخلاص 

 باالتفاقية

 حساب األمانة/311
املخصص للسفر املشرتك 

بني املفوضية األوروبية 

 واالحتاد األوروبي
 النشاط

اجملموعة االستشارية املعنيدة بالتزامدات اإلبدال     

 الوطنية
     

 - - 10 تنظيم السفر بصورة جّيدة ويف الوقت احملدد السفر -النامية املشاركون من البلدان 

      االتصاالت والدعوة

حتسني أدوات تكنولوجياا املعلوماات )نظاام إباداء      
التعليقااات عاارب اإلنرتناات واملنفااذ الاادولي لتاادابري  
الصااحة النباتيااة( لااُتالئم احتياجااات املسااتخدمني  

 بصورة أفضل

تطوير وإطالق نظم جديدة إلبداء التعليقات عارب اإلنرتنات   
 ووضع مواد للتدريب وتنظيم وتنفيذ دورات تدريبية

حتسااني املنفااذ الاادولي لتاادابري الصااحة النباتيااة )قاعاادة   
 بيانات املشاركني(

 استخدام أدوات لالجتماعات اإللكرتونية

- 44 - 

الدولية بدء إعادة تصميم املوقع اإللكرتوني لالتفاقية 
 phytosanitary.infoلوقاية النباتات و

حتسااني الصاافحة الرئيسااية للموقااع اإللكرتونااي وسااهولة  
 استخدامها وأدائها الوظيفي

5 - - 

إدارة االحتياجات التكنولوجية اخلاصة باملعلوماات  
 على مستوى األمانة

احتياجات الشابكة اإللكرتونياة وأدوات تكنولوجياا     تأمني
املعلومات لألمانة من خالل ضمان الرتتيب املالئم للمعاايري  

 حسب أولويتها واتساقها واجلودة والدعم الفين.
- - - 

املساهمة يف تنفيذ خطة العمل اخلاصاة باالتصااالت   
ويف وضاااع خطاااة العمااال اخلاصاااة    2016لعاااام 

 )أنشطة وضع املعايري( 2017باالتصاالت لعام 

ووضاع   2016تنفيذ خطة العمل اخلاصة باالتصاالت لعاام  
)أنشطة وضع  2017خطة العمل اخلاصة باالتصاالت لعام 

 املعايري(
- 13 - 

 التوعية عن طريق نشر األخبار
توزيع النشرة الشهرية وصيانة خالصات األخباار اخلاصاة   

 االجتماعيباالتفاقية ونظم اتصاالت اإلعالم 
- 10 - 

 الرتويج للسنة الدولية للصحة النباتية
تطااوير الاادعم واألدوات املتصاالة بالساانة الدوليااة للصااحة  

 النباتية
- 5 - 

 - 20 -   ترمجة مواد االتصاالت والدعوة

تنسيق وإدماج احتياجات األمانة وأنشطتها املتعّلقاة  
 بالدعوة

توّفر مواد الدعوة اخلاصة مبجموعة واسعة من أنشطة  زيادة
ومواضايع االتفاقياة مثال حشاد املاوارد، واملوقاع الشاابكي       

 لالتفاقية واحتياجات الطباعة
- - - 

 إعداد ونشر مطبوعات لدعم أنشطة األمانة
 - 5 5 مواد دعوة جديدة للجهات املاحنة

 - 5 8 مطبوعات رئيسية من قبيل التقرير السنوي

      الشراكة واالتصال

 117 - 40   حلقات عمل إقليمية

املشاااورة الفنيااة علااى مسااتوى املنظمااات اإلقليميااة  
 لوقاية النباتات

 - - 10 تنظيم السفر بصورة جّيدة ويف الوقت احملدد

 تنسيق وإدماج برنامج الشراكات واالتصال

العمل مع موّظفي األمانة لضمان عقد شراكات جديادة ماع   
املركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية ومنظماة اجلماارك   
العاملية، وجتديد الشراكة ماع اتفاقياة التناّوع البيولاوجي.     
توفري الدعم ألنشاطة االتصاال ألعضااء آخارين يف األماناة.      

 تنظيم السفر خلمس بعثات

- 20 - 
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محاية  –رسالة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 اآلفاتاملوارد النباتية يف العامل من 
 اإلجنازات

 )املنتجات والنوات (

 مصدر التمويل )بآالف الدوالرات األمريكية(

ال نام  

العادي ملنظمة 

األغذية 

 والزراعة

حساب األمانة 

املتعدد 

اجلهات 

املاحنة اخلاص 

 باالتفاقية

 حساب األمانة/311
املخصص للسفر املشرتك 

بني املفوضية األوروبية 

 واالحتاد األوروبي
 النشاط

دورات وحلقاااات عمااال ودورات  تنظااايم وإجاااراء
 تدريبية جانبية

حلقات عمل خارجياة متصالة باالتفاقياة: اتفاقياة التناّوع      
البيولااوجي، تاادابري الصااحة والصااحة النباتيااة، منظمااة   
التجااارة العامليااة، مرفااق وضااع املعااايري وتنميااة التجااارة، 
املنظمااات اإلقليميااة لوقايااة النباتااات، املنظمااات الوطنيااة 

ات، املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات التابعة لوقاية النبات
للفاااو، وحاادات الفاااو )شااعبة التجااارة واألسااواق، شااعبة 
اإلنتاج النباتي ووقاية النباتات، نظام الوقاياة مان طاوار     
اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية العابرة للحدود، فارع  

 سالمة األغذية، وغري ذلك(

10 - - 

 تنمية قدرات املوّظفني وتدريبهم
تنظيم واقرتاح دورات تدريبية مالئمة وفرص لتنمية قدرات 

 املوّظفني
5 - - 

 - - -   حشد املوارد

   10 تنظيم السفر بصورة جّيدة ويف الوقت احملدد سفر موّظفي األمانة

      غري ذلك

تسجيل رمز املعيار الدولي لتادابري الصاحة النباتياة    
  15رقم 

 - - 40 اجلولة الثانية من التسجيل اجلديد

 - - 10   اجملموعة االستشارية العلمية

 اجملموع الفرعي

 للحوكمة/اإلدارة/االسرتاتيجية
  1 062 249 297 

    وحدة وضع املعايري

 - 233 677   تكاليف املوّظفني

 40 74 239   (مبا يف ذلك املستشارونالتكاليف التشغيلية )

      العمل برجمة

تنفيذ إجاراء وضاع املعاايري املعتماد حاديثًا لتبساي        
 العملية

تنفيذ إجراء وضع املعايري املعتمد حاديثًا؛ حتايني الوثاائق    
 واإلجراءات واألدوات والنظم

- - - 

 حتيني املعلومات اخلاصة بوضع املعايري

 حتيني قائمة املعايري بست لغات مّرتني يف السنة
اإلجاراءات اخلاصاة بوضاع املعاايري ودليال      حتيني دليال  

 األسلو 
التحقق من الصفحات اخلاصة بوضاع املعاايري علاى املنفاذ     

ماّرتني يف السانة وحتيينهاا حساب      صحة النباات الدولي ل
 االقتضاء

 حتيني إجراءات التشغيل املوحدة
حتيني قاعدة البيانات اليت ميكن البحث فيها عن ملفاات  

pdf احتها للجمهورمّرتني يف السنة وإت 

3 - - 
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محاية  –رسالة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 اآلفاتاملوارد النباتية يف العامل من 
 اإلجنازات

 )املنتجات والنوات (

 مصدر التمويل )بآالف الدوالرات األمريكية(

ال نام  

العادي ملنظمة 

األغذية 

 والزراعة

حساب األمانة 

املتعدد 

اجلهات 

املاحنة اخلاص 

 باالتفاقية

 حساب األمانة/311
املخصص للسفر املشرتك 

بني املفوضية األوروبية 

 واالحتاد األوروبي
 النشاط

      مدخالت اخل اء

تنظاايم نااداء للخاارباء )األعضاااء يف جمموعااة عماال   
اخلرباء لتنقيح املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية 

( وإدارة خماطر اآلفاات )األولوياة   1)األولوية  8رقم 
( واألعضاء يف الفريق الفين( ونداء ملعّدي بروتوكول 2

 التشخيص

 - - 2 اإلسهامات واختيار اخلرباء/املعّدين استعراض

اإلشراف على عمل جمموعات عمل اخلرباء وضامان  
اخنراط اخلرباء وشعورهم بالرضا. وتنظيم اجتمااعني  
جملموعة عمل اخلرباء: حاويات احلبو  )األولوية 

( أو النفايااات 1( واحلاويااات البحريااة )األولويااة 1
 (2)األولوية 

تنظيم اجتماعني جملموعاات عمال اخلارباء بشاكل نااجح      
 ومعاجلة النتائج ونشرها حسب االقتضاء

30 45 20 

اإلشراف على عمل الفارق الفنياة، وضامان اخناراط     
اخلرباء وشعورهم بالرضا وتنظايم أربعاة اجتماعاات    
وجهااا لوجااه: الفريااق الفااين املعااين بربوتوكااوالت 

املعااين مشاااريع(، الفريااق الفااين    8التشااخيص )
مشاروعًا( والفرياق    13مبعاجلات الصاحة النباتياة )  

الفين املعين بادليل مصاطلحات الصاحة النباتياة،     
 مشاريع( 4والفريق الفين املعين باحلجر احلرجي )

تنظيم أربعة اجتماعات وجها لوجاه للفارق الفنياة بصاورة     
 ناجحة ومعاجلة النتائج ونشرها حسب االقتضاء

 الفنيااة لفاارتة مااا بااني الاادوراتتنفيااذ خطااة عماال الفاارق 
 )مبا يف ذلك االجتماعات اإللكرتونية(

56 29 20 

إعااداد وحتاايني مااواد للتاادريب للااربامج القطريااة    
واألعضاء يف جلنة املعايري لزيادة كفاءة مشاركتهم يف 
عمليااة وضااع املعااايري وتااوفري الاادورات التدريبيااة   

 حسب احلاجة

مواد التادريب ملشااركة الاربامج القطرياة يف عملياة       حتيني
 وضع املعايري ولألعضاء يف جلناة املعاايري حساب احلاجاة    

 تنفيذ برنامج إرشاد لألعضاء اجلدد يف جلنة املعايري 
33 - - 

      املشاورات

تنظاايم عمليااات للتشاااور بشااأن مشااروع املواصاافات 
 ومشروع املعايري لضمان مجع سائر اآلراء 

تنظاايم مشاااورتني لألعضاااء بشااأن مشااروع املواصاافات ماان 
خالل نظام إبداء التعليقاات عارب اإلنرتنات باثالث لغاات      

 )مبا يف ذلك الرتمجات(
مشااروعًا للمعااايري  15تنظاايم مشاااورتني لألعضاااء بشااأن  

الدولية مان خاالل نظاام إباداء التعليقاات عارب اإلنرتنات        
 بثالث لغات

أن الشواغل املتعّلقاة خبمساة   تنظيم مّدة إلبداء تعليقات بش
مشاريع للمعايري الدولية من خاالل نظاام إباداء التعليقاات     

 عرب اإلنرتنت
تنظاايم ماادتني لإلخطااار بشااأن بروتوكااوالت التشااخيص    

 مشاريع لربوتوكوالت التشخيص  6بالنسبة إىل 
مشاريع للمعايري الدولية على اهليئة ماع إمكانياة    4عرض 

 تقديم اعرتاضات رمسية
مشاورات للخرباء بشاأن بروتوكاوالت التشاخيص     4تنظيم 

 مشاريع لربوتوكوالت التشخيص 6بالنسبة إىل 

87 - - 
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محاية  –رسالة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 اآلفاتاملوارد النباتية يف العامل من 
 اإلجنازات

 )املنتجات والنوات (

 مصدر التمويل )بآالف الدوالرات األمريكية(

ال نام  

العادي ملنظمة 

األغذية 

 والزراعة

حساب األمانة 

املتعدد 

اجلهات 

املاحنة اخلاص 

 باالتفاقية

 حساب األمانة/311
املخصص للسفر املشرتك 

بني املفوضية األوروبية 

 واالحتاد األوروبي
 النشاط

      االعتماد

 ضمان ترمجة ونشر املواصفات واملعايري

املواصفات اليت مّتت املوافقة عليهاا ونشارها باثالث     تنقيح
لغات؛ نشر املعايري الدولية اليت اعتمدت بست لغات )مبا 

 يف ذلك بعد استعراض مجاعة مراجعة اللغة(
نشر مجياع املعاايري الدولياة الايت اعتمادت بسات لغاات        

 )باستثناء بروتوكوالت التشخيص(
 جراءاتفاقات للنشر املشرتك وفقًا لإل 7إدارة 

 5حتيني وثيقة تفسريية بشأن املعيار الدولي رقم 
 إلغاء معايري

إعادة نشر مجيع املعايري الدولية يف عملية مجاعة مراجعاة  
 اللغة

28 - - 

 40 307 916   اجملموع الفرعي لوحدة وضع املعايري

    وحدة تيسري التنفيذ

 - 360 872   تكاليف املوّظفني

 - 38 100   (مبا يف ذلك املستشارونالتكاليف التشغيلية )

      تنمية القدرات

إنتاج املوارد: األدلة الفنياة، اخلطاوط التوجيهياة،    
 التعّلم اإللكرتوني، وما إىل ذلك 

 - - - املوارد الفنية لالتصاالت املعنية باملخاطر على االتفاقية

 - - - الدليل اخلاص باملناطق اخلالية من اآلفات

 - - 70 ناجتا للمشاريع 350

 - - - وثيقة بشأن صحة الرتبة والنباتات للسنة الدولية للرتبة

 - - - األطر القانونية والسياساتية لوثيقة وقاية النباتات 

 - - - صحة النباتوثيقة بشأن تغّير املناخ و

 - 33 - دليل بشأن احلبو 

إتاحاااااة املاااااوارد علاااااى الصااااافحة اإللكرتونياااااة:     الرتويج للموارد عرب املواقع اإللكرتونية
phytosanitary.info 

- - - 

تنظااايم وإجاااراء دورات وحلقاااات عمااال ودورات  
 تدريبية جانبية

حلقات عمل داخلية يف كنف اهليئة ومان خاالل مشااريع    
 االتفاقية

5 - - 

 صياغة املشاريع وتطويرها

 - - - مشروع تدريب املدّربني

 - - - للصحة النباتيةمشروع السنة الدولية 

 - - - وضع مبادرة التشخيص

 - - - بلدًا 31مشاريع للفاو تغّطي حنو  إدارة املشاريع

      نظام االستعراض ودعم التنفيذ

 مقرتحات بشأن توصيات االتفاقية
حتديد القضاايا الايت ميكان معاجلتهاا كتوصايات خاصاة       

 باالتفاقية 
- - - 

 إعداد دراسات مكتبية
دراسة لنظام االستعراض ودعم التنفيذ بشاأن التحاّول عان    

 االستخدام املقرر
- - - 



CPM 2016/22 

 

محاية  –رسالة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 اآلفاتاملوارد النباتية يف العامل من 
 اإلجنازات

 )املنتجات والنوات (

 مصدر التمويل )بآالف الدوالرات األمريكية(

ال نام  

العادي ملنظمة 

األغذية 

 والزراعة

حساب األمانة 

املتعدد 

اجلهات 

املاحنة اخلاص 

 باالتفاقية

 حساب األمانة/311
املخصص للسفر املشرتك 

بني املفوضية األوروبية 

 واالحتاد األوروبي
 النشاط

التقييم وردود الفعل بشأن الدراسات املكتبية واملوارد 
 الفنية

دراسااة لنظااام االسااتعراض ودعاام التنفيااذ بشااأن موقااع     
Xylella fastidiosa 

- - - 

وضااع وتطبيااق اإلجااراءات ملتابعااة اسااتخدام الدراسااات    
 املكتبية واملوارد الفنية والتوصيات ذات الصلة

- - - 

 - - - (COF.REG.INTاملستشار ) املستشار

      التزامات اإلبال  الوطنية

تنمية القدرات على مساتوى الاربامج القطرياة ماثاًل     
علاى ساائر الاربامج القطرياة للوفااء       الرقاباة تطبيق 

 بالتزاماتها اخلاصة باإلبالغ

قدرة الربامج القطرية على تنفيذ نظم الرقابة الوطنياة   زيادة
جلمع التزامات اإلبالغ الوطنية والتحقق منها والوفااء بهاا   

 حيثما تستدعي احلاجة
- - - 

 حتسني تنفيذ التزامات اإلبالغ الوطنية

زيادة مشاركة الربامج القطرية )ال سّيما اإلبالغ عن اآلفاات  
لوقاية النباتات، وإعداد قوائم من خالل املنظمات اإلقليمية 

باآلفات اخلاضعة للاوائح، وإجاراءات الطاوار ( وإدخاال     
نظام املشورة بشأن جودة التزامات اإلبالغ الوطنية؛ تدريب 

 احملّررين

- - - 

 - 5 - بشأن التزامات اإلبالغ الوطنية الرتكيز على إذكاء الوعي بشأن التزامات اإلبالغ الوطنية إذكاء الوعي

 - - - إتاحة قاعدة البيانات احملّينة جلهات االتصال الرمسية صيانة قاعدة بيانات جهات االتصال الرمسية

 تيسااريأدوات ومااواد التاادريب اخلاصااة بوحاادة    
التنفيااذ، مبااا يف ذلااك التعلاايم اإللكرتونااي؛ األدلااة 

 والتوجيهات

أدوات ومااواد التاادريب بشااأن أنشااطة االتفاقيااة     إتاحااة
صاحة  العامة، والتزامات اإلبالغ الوطنية، واملنفذ الادولي ل 

، وتاليف النزاعات؛ وحلقاات عمال تدريبياة حاول     النبات
 التزامات اإلبالغ الوطنية

- - - 

 - - -   تاليف النزاعات

 تيسااريأدوات ومااواد التاادريب اخلاصااة بوحاادة    
التنفيااذ، مبااا يف ذلااك التعلاايم اإللكرتونااي؛ األدلااة 

 والتوجيهات

إتاحااة أدوات ومااواد التاادريب بشااأن أنشااطة االتفاقيااة    
صاحة  العامة، والتزامات اإلبالغ الوطنية، واملنفذ الادولي ل 

، وتاليف النزاعات؛ وحلقاات عمال تدريبياة حاول     النبات
 التزامات اإلبالغ الوطنية

- - - 

 - - 5 السفر والتدريب على املستوى القطرياالتصال 

التكنولوجيددا واألدوات اجلديدددة )أداة تقيدديم   

قدددرات الصددحة النباتيددة، إصدددار  ددهادات   

 الصحة النباتية(
     

 إدارة املشاريع
 - - - تدريب ميّسري أداة تقييم قدرات الصحة النباتية

 تطبيق أداة تقيايم قادرات الصاحة النباتياة علاى املساتوى      
 - - - القطري

 تطوير األدوات
 - - 20 وضع منوذج بيئي لتقييم قدرات الصحة النباتية

 - - - وضع مؤشرات لتنفيذ االتفاقية

 - - - وضع إطار للرصد والتقييم

 - 398 972   اجملموع الفرعي لوحدة تيسري التنفيذ

     

 337 954 950 2  اجملموع )بآالف الدوالرات األمريكية(
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 2016 خلطة عمل وميزانية أمانة االتفاقية لعام تفسري بياني

 (املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية فقط خمصصات ال نام  العادي وحساب األمانة)
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 لعام املصدر: خطة عمل وميزانية أمانة االتفاقية

 1,062 

, 36% 

 916 , 

31% 

 972 , 

33% 

 ال نام  العادي -حسب األنشطة األساسية  2016ميزانية أمانة االتفاقية لعام 

 (كيةيبآالف الدوالرات األمر)

 االسرتاتيجية/اإلدارة/احلوكمة

 وحدة وضع املعايري

 وحدة تيسري التنفيذ

 2 950: إمجالي امليزانية

 (يف املائة 0: عجز امليزانية)

 2 950 إمجالي امليزانية: 

 يف املائة( 0) عجز امليزانية: 

 2,042 , 

69% 

 908 , 31% 

 ال نام  العادي -حسب نوع التكاليف  2016ميزانية أمانة االتفاقية لعام 

 (كيةيبآالف الدوالرات األمر)

 املوّظفون

 التكاليف التشغيلية

 2 950: إمجالي امليزانية

 (يف املائة 0: عجز امليزانية)

 249 , 

26% 

 307 , 

32% 

 398 , 

42% 

حساب األمانة  -حسب األنشطة األساسية  2016ميزانية أمانة االتفاقية لعام 

 (كيةيبآالف الدوالرات األمر)املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية 

االسرتاتيجية/اإلدارة/احلوكمة  

 وحدة وضع املعايري

 وحدة تيسري التنفيذ

 954: امليزانية إمجالي

 (يف املائة 112) : عجز امليزانية

 720 , 76% 

 234 , 24% 

حساب األمانة املتعدد   -حسب نوع التكاليف  2016ميزانية أمانة االتفاقية لعام 

  (كيةيبآالف الدوالرات األمر)اجلهات املاحنة لالتفاقية 

 املوّظفون

 التكاليف التشغيلية

 954: إمجالي امليزانية

 (يف املائة 112: عجز امليزانية)
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 يف عرض سريع 2016خطة عمل وميزانية أمانة االتفاقية لعام 
 

 ال نام  العادي للفاو  تكاليف املوّظفني
حساب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة 

 لالتفاقية 

حساب األمانة املخصص للسفر املشرتك بني املفوضية / 311

 األوروبية واالحتاد األوروبي 
 اجملموع 

 620 - 127 493 اجملموع الفرعي للحوكمة/اإلدارة/االسرتاتيجية

 910 - 233 677 اجملموع الفرعي لوحدة وضع املعايري

 232 1 - 360 872 اجملموع الفرعي لوحدة تيسري التنفيذ

 762 2 - 720 042 2 جمموع تكاليف املوّظفني

 
    

 ال نام  العادي للفاو  ن(والتكاليف التشغيلية )مبا يف ذلك املستشار
حساب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة 

 لالتفاقية 

حساب األمانة املخصص للسفر املشرتك بني املفوضية / 311

  األوروبية واالحتاد األوروبي
 اجملموع 

 988 297 122 569 اجملموع الفرعي للحوكمة/اإلدارة/االسرتاتيجية

 353 40 74 239 اجملموع الفرعي لوحدة وضع املعايري

 138 - 38 100 اجملموع الفرعي لوحدة تيسري التنفيذ

 479 1 337 234 908 (مبا يف ذلك املستشارونالتكاليف التشغيلية )جمموع 

     

 241 4 337 954 950 2 إمجالي امليزانية )بآالف الدوالرات األمريكية(

 
 2016املصدر: خطة عمل وميزانية أمانة االتفاقية لعام  

 


