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 النباتية الصحة تدابري هيئة

 الدورة احلادية عشرة

 2016أبريل/نيسان  8-4روما، 

 التزاماتخطة العمل املتصلة ب -التقارير الوطنية  رفعاملتعلقة بلتزامات االتقرير عن 

 (2023-2014التقارير الوطنية ) رفع

 من جدول األعمال 1-1-11البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

امج املعلومتات  استتعرا  برنت  2013يف عام املعقودة الدورة الثامنة يف دورتها هيئة تدابري الصحة النباتية طلبت  - 1

التقتارير الوطنيتةو وقتد ن تنقتي       رفتع لتزامات الرتكيز على ابهدف  تفاقية الدولية لوقاية النباتات )اال التابع لالتفاقية

التقتارير الوطنيتة التتابع     برفتع برنامج تبادل املعلومات التابع لالتفاقية ليصتب  الننتامج اصتاا بااللتزامتات املتعلقتة      

 لالتفاقية. 
 

التقارير الوطنية متن   برفعوللمساعدة يف هذه العمليةو أنشئت اجملموعة االستشارية املعنية بااللتزامات املتعلقة  - 2

وقتدمت   2014وقد التقت اجملموعة االستشتارية للمترة اىلوىل يف رتهر يوليوز تو        .2013بل الدورة الثامنة للهيئة )ِق

التقتارير الوطنيتةو  تا يف  لتي  ديتد اىلولويتات        رفتع شورة بشأن مجموعة واسعة من املواضيع املتعلقتة بالتزامتات   امل

 وميكتن االطتالع علتى التقريتر كتامال       التقارير الوطنية. رفعواىلهداف  ختلف اىلطر الزمنية لكل نشاط يتعلق بالتزامات 

 على موقع البوابة الدولية للصحة النباتية.
 

التقتارير الوطنيتة التتابع     رفتع وخالل الدورة العاررة هليئة تدابري الصحة النباتيةو ن إقرار برنتامج التزامتات    - 3

لالتفاقية وخطة العمل املتصلة بهذه االلتزاماتو بشكل مؤقت. وأوصت اهليئة بعر  خطة العمل اصاصتة بااللتزامتات   

  متع  ديتد واضت  للمخرجتات واىلولويتات      2016اديتة عشترة للهيئتة )   التقارير الوطنية على الدورة احل برفعاملتعلقة 

 واالحتياجات املتوقعة على صعيد املوارد )املالية والبشرية .
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التقتارير الوطنيتة بعملتها عتن طريتق النيتد        برفتع واستمرت اجملموعة االستشارية املعنية بااللتزامات املتعلقة  - 4

التقتارير   رفتع و  ا يف  لي تقديم املشتورة لممانتة بشتأن خطتة العمتل املتصتلة بالتزامتات        2015اإللكرتوني خالل عام 

التقتارير   رفتع على املشورة الواردة من هيئة تدابري الصحة النباتيةو تغطي خطة العمل املتصلة بالتزامتات   الوطنية. وبناًء

 على مستوى عمومي.التقارير عنها  رفعو ويتم 2023و 2014الوطنية الفرتة ما بني عامي 

 

وقد قامت أمانة االتفاقيةو مع مساهمات من اجملموعة االستشتاريةو بإعتداد خطتة العمتل املتصتلة بالتزامتات        - 5

 رفتع هلتذه الوثيقتة. ونتاقمل املكتتب خطتة العمتل املتصتلة بالتزامتات          1 املرفقالتقارير الوطنيةو كما هو مفصل يف  رفع

وطلب إضافة مؤررات اىلداء واىلهتداف الرئيستية لقيتال الن،تاعو متع      و 2015ران التقارير الوطنية يف رهر يونيوزحزي

 تقديم موجز واض  لمهداف واىلولويات واملوارد الال مة. 

 

التقتارير الوطنيتة التتابع     رفتع وينبغي أن تلحظ اهليئة أن التطبيتق الكامتل صطتة العمتل املتصتلة بالتزامتات        - 6

من دون ختصيص موارد مستدامة. وال تشمل خطة العمل هذه أي حلقات عمل لتنمية القتدرات   لالتفاقية لن يكون ممكنا 

 جهتود  التقارير الوطنية كما طلبت مرات عديدة اىلطراف املتعاقدة. وجيب االضطالع بتالكثري متن   رفعاملتعلقة بالتزامات 

عتن  التقارير الوطنيتةو   برفعا لتلبية التزاماتها اليت  تاجها اىلطراف املتعاقدة جلمع البيانات و ليلهو تنمية القدرات

 طريق وحدة تيسري التنفيذو مثل املراقبة والتشخيص لإلبالغ عن اآلفات.

 

وستقوم اجملموعة االستشارية باإلرراف على الرقابة السنوية والتعديالت املفصلةو وسيتم إطتالع اهليئتة علتى     - 7

 التقدم احملر  سنويا.

 

 تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل: ةإن هيئ - 8
 

  وتقتديم  1التقتارير الوطنيتة املقرتحتة )أنظتر املرفتق       رفتع يف خطتة العمتل املتصتلة بالتزامتات      النظتر   1)

 املقرتحات بشأن  سينها وتنقيحها.

  .1التقارير الوطنية )أنظر املرفق  رفععلى خطة العمل املتصلة بالتزامات  املوافقة  2)

التقارير الوطنيةو بالرقابة  برفععلى أن تقوم اجملموعة االستشارية املعنية بااللتزامات املتعلقة  ةاملوافق  3)

السنوية والتعديالت املفصلة على خطة العملو وسيتم إطالع هيئة تدابري الصحة النباتية علتى التقتدم   

 احملر  سنويا .

اىلطراف املتعاقدة على توفري املوارد من خارج امليزانية )املالية والعينية   ا أن التنفيذ الكامل  تش،يع  4)

التقتارير الوطنيتة التابعتة لالتفاقيتةو لتن يكتون ممكنتا متن دون          رفتع صطة العمل املتصلة بالتزامات 

 ختصيص موارد مستدامة من خارج امليزانية. 



3 CPM 2016/27 

 

 

 1املرفق 

 (2023-2014التقارير الوطنية ) رفعخطة العمل املتصلة بالتزامات 

الكيانات الرائدة اليت 

 تدعمها

 امليزانية التقديرية

*)بالدوالر األمريكي( 
 

 مؤشرات األداء
املوعد 

 النهائي
 الرقم املهمة احملرز التقدم

 اىلمانة 

 2-موظتتف حتتالي متتن فئتتة ف

)مستتؤول عتتن التزامتتات رفتتع   

التقارير الوطنية  علتى حستا    

*اىلمانة لالتفاقية
 

قاعدة بيانات مع تفاصتيل االتصتال   

 مارلزآ ار االتصال الرمسية هاتجب

+ 2015 
 1 االتصال الرمسية هاتجصيانة بيانات   لعمل جاٍرااستكملتز

  
 

  
 رفاااعلتزامااات  العماال املتعلااق با  برنااام   

 التقارير الوطنية
2 

هيئتتتتة تتتتتدابري الصتتتتحة 

النباتيتتتتتتةن اىلمانتتتتتتةن  

اجملموعتتتتة االستشتتتتارية  

املعنية بااللتزامات املتعلقتة  

 التقارير الوطنية برفع

 4-موظتتف حتتالي متتن فئتتة ف

موظتف  على الننتامج العتادي و  

)مستتؤول عتتن   2-متتن فئتتة ف 

التزامات رفع التقارير الوطنيتة   

*على حسا  اىلمانة لالتفاقية
 

العمتتل املتعلتتق  برنتتامج  راجعتتةمن 

التقتتارير الوطنيتتة   رفتتعالتزامتتات ب

 وإقراره

مارلزآ ار 
2016 

ُقدمت إىل التدورة احلاديتة عشترة    

 هليئة تدابري الصحة النباتية

وضعزمراجعة خطة العمل املتصتلة بالتزامتات   

 التقارير الوطنية رفع
2-1 

اجملموعتتتتتتة اىلمانتتتتتتةن 

االستشتتتتتتارية املعنيتتتتتتة  

بااللتزامتات املتعلقتتة برفتتع  

 التقارير الوطنية

 4-موظتتف حتتالي متتن فئتتة ف

موظتف  على الننتامج العتادي و  

)مستتؤول عتتن   2-متتن فئتتة ف 

التزامات رفع التقارير الوطنيتة   

*على حسا  اىلمانة لالتفاقية
 

رفتع  خطة عمتل متصتلة بالتزامتات    

التقارير الوطنية توافتق عليهتا هيئتة    

 2019تدابري الصحة النباتية يف عام 

 ينبغي استكماهلا 2019 +
تعديل برنامج العمل املتعلتق بالتزامتات رفتع    

 التقارير الوطنية بعد استعرا  منتصف املدة  
2-1-1 

اجملموعتتتتتتة اىلمانتتتتتتةن 

االستشتتتتتتارية املعنيتتتتتتة  

بااللتزامتات املتعلقتتة برفتتع  

 التقارير الوطنية

 4-موظتتف حتتالي متتن فئتتة ف

 وموظتف على الننتامج العتادي   

)مستتؤول عتتن   2-متتن فئتتة ف 

التزامات رفع التقارير الوطنيتة   

*على حسا  اىلمانة لالتفاقية
 

تقتتديم وثيقتتة بشتتأن دور اجملموعتتة  

االستشتتتارية املستتتتقبلي وتكوينهتتتا  

ووظائفهاو إىل هيئتة تتدابري الصتحة    

 2018النباتية يف عام 

 ينبغي استكماهلا 2018

مراجعة عمل اجملموعة االستشارية املعنيتة  

بااللتزامات املتعلقة برفع التقارير الوطنيتة  

وتقديم التوصيات بشأن دورهتا املستتقبليو   

 وتكوينها ووظائفها

2-1-2 
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الكيانات الرائدة اليت 

 تدعمها

 امليزانية التقديرية

*)بالدوالر األمريكي( 
 

 مؤشرات األداء
املوعد 

 النهائي
 الرقم املهمة احملرز التقدم

 3 املصطلحات      

قدم الطلب إىل جلنة املعايري يف عتام   صفر اىلمانة 
2015 

مارلزآ ار 
2015 

 استكملت

الطلب من جلنة املعايري )الفريق الفين املعتين  

بتتدليل املصتتطلحات  بإيضتتاع املصتتطلحات    

 رفتع املستخدمة يف االتفاقية لوصف التزامتات  

 التقارير الوطنية

3-1 

 صفر اىلمانة 

 رفتتعن تقتتديم إجتتراءات التزامتتات 

التقارير الوطنية إىل التدورة احلاديتة   

عشرة هليئة تدابري الصتحة النباتيتة   

 2016يف عام 

أبريلزنيسان 
2016 

 استكملت

االتفتتتال علتتتى املصتتتطلحات التتتيت ينبغتتتي  

 رفتع استخدامها يف تصنيف خمتلف التزامات 

 التقارير الوطنية 

3-2 

 4 التقارير الوطنية رفعتفسريات التزامات      

 اىلمانة 

 4-موظتتف حتتالي متتن فئتتة ف

 وموظتف على الننتامج العتادي   

)مستتؤول عتتن   2-متتن فئتتة ف 

التزامات رفع التقارير الوطنيتة   

*على حسا  اىلمانة لالتفاقية
 

ن تقتتديم إجتتراءات التزامتتات رفتتع  

التقارير الوطنية إىل التدورة احلاديتة   

عشرة هليئة تدابري الصتحة النباتيتة   

 2016يف عام 

أبريلزنيسان 
2016 

 استكملت

وضتتع وثيقتتةزوثائق هليئتتة تتتدابري الصتتحة     

النباتيتتة بشتتأن إجتتراءات رفتتع التقتتاريرو      

واالستضافة على موقع البوابة الدولية للصتحة  

النباتيةو وخباصة اإلبالغ عن اآلفات. توحيد 

مجيع قرارات هيئتة تتدابري الصتحة النباتيتة     

املتعلقة بتقييم اىلثتر والتزامتات رفتع التقتارير     

 وبشكل خاا التناقضات. الوطنيةو 

4-1 

 5 األدلة    اىلدلة متوفرة يف مجيع اللغات   

 اىلمانة 

 2-موظتتف حتتالي متتن فئتتة ف

)مستتؤول عتتن التزامتتات رفتتع   

التقارير الوطنية  علتى حستا    

*اىلمانة لالتفاقية
 

ُأتتتتي  دليتتتل رئتتتي  التحريتتتر يف   

 2015فنايرزرباط 
مارلزآ ار 

2015 

و 2015استتتكملت يف فنايرزرتتباط  

 .ولكن سيتم  ديثها عنتد الضترورة  

 لغات للمنظمة   5الدليل متوفر يف 

 1-5 تنقي  دليل التزامات رفع التقارير الوطنية
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الكيانات الرائدة اليت 

 تدعمها

 امليزانية التقديرية

*)بالدوالر األمريكي( 
 

 مؤشرات األداء
املوعد 

 النهائي
 الرقم املهمة احملرز التقدم

 6 التدريب   املواد التدريبية والدورات املتاحة    

اجملموعتتتتتتة اىلمانتتتتتتةن 

االستشتتتتتتارية املعنيتتتتتتة  

بااللتزامتات املتعلقتتة برفتتع  

 التقارير الوطنية

 2-متتن فئتتة فموظتتف حتتالي 

)مستتؤول عتتن التزامتتات رفتتع   

التقارير الوطنية  علتى حستا    

*اىلمانة لالتفاقية
 

نشتترات  تتديت التزامتتات رفتتع    

التقارير الوطنية بصورة رهريةو متع  

أخبار التزامات رفع التقارير الوطنية 

 ومواد تنمية القدرات 

أبريلزنيسان 
2016 

 استكملتزجار العمل عليها

نشترة  تديت التزامتات     صدرت

رفتتتع التقتتتارير الوطنيتتتة بصتتتورة 

رتتهرية منتتذ أكتوبرزتشتترين اىلول 

ن ون إعتتداد التتتدريب ملتتا  2014

قبل التدورة العارترة للهيئتةن ون    

إعتتداد  تتترين اللتزامتتات رفتتتع   

التقتارير الوطنيتتة حللقتتات العمتتل  

 2016اإلقليمية لالتفاقية لعام 

و  تا  التدريب: تطوير أدوات ومواد تدريبيتة 

 يف  لي التعلم اإللكرتوني
6-1 

اجملموعتتتتتتة اىلمانتتتتتتةن 

االستشتتتتتتارية املعنيتتتتتتة  

بااللتزامتات املتعلقتتة برفتتع  

التقتتارير الوطنيتتةن مكتتت  

املنظمة اإلقليمي واإلقليمتي  

 الفرعي ىلفريقيا

 دوالر أمريكي 40 000

وضع وحدة للتعلم اإللكرتوني بشتأن  

التزامات رفع التقتارير الوطنيتة متن    

خالل الصندول االستئماني للتضتامن  

 من أجل جنو  أفريقيا 

 ينبغي استكماهلا 2018
استتتكمال التتتدريب بشتتأن التزامتتات رفتتع     

 التقارير الوطنية: أدوات ومواد التدريب
6-2 

 7 ذكرييةت سائلر     

 اىلمانة 

 2-حتتالي متتن فئتتة فموظتتف 

)مستتؤول عتتن التزامتتات رفتتع   

التقارير الوطنية  علتى حستا    

 اىلمانة لالتفاقية*

ُأرسلت متذكرات التنبيتإ إىل مجيتع    

 النامج القطرية
مارلزآ ار 

2015 

استكملت )رسائل ُأرسلت ونشرت 

على موقع البوابة الدولية للصتحة  

  2014النباتية يف سبتمنزأيلول 

جلميتع التزامتات رفتع التقتارير      تذكريسالة ر

 الوطنية 
7-1 
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الكيانات الرائدة اليت 

 تدعمها

 امليزانية التقديرية

*)بالدوالر األمريكي( 
 

 مؤشرات األداء
املوعد 

 النهائي
 الرقم املهمة احملرز التقدم

 اىلمانة 

 2-موظتتف حتتالي متتن فئتتة ف

)مستتؤول عتتن التزامتتات رفتتع   

التقارير الوطنية  علتى حستا    

*اىلمانة لالتفاقية
 

إىل مجيتتع  ذكرييتتةت لئستتار رستتالإ

 ىلطراف املتعاقدةا
أبريلزنيسان 

2016 

ونشرت  استكملت )رسائل ُأرسلت

على موقع البوابة الدولية للصتحة  

  2015النباتية يف مايوزأيار

 –املنظمتتة الوطنيتتة لوقايتتة النباتتتات   وصتتف

 بالتزامات رفع التقارير الوطنية يةتذكريسالة ر
7-2 

 اىلمانة 

 2-موظتتف حتتالي متتن فئتتة ف

)مستتؤول عتتن التزامتتات رفتتع   

التقارير الوطنية  علتى حستا    

*اىلمانة لالتفاقية
 

أبريلزنيسان   تشغيلهاونظم التذكري إنشاء 
2016 

 استكملت
تطوير نظتام تتذكري آلتي علتى موقتع البوابتة       

 الدولية للصحة النباتية
7-3 

 اىلمانة 

 2-موظتتف حتتالي متتن فئتتة ف

)مستتؤول عتتن التزامتتات رفتتع   

التقارير الوطنية  علتى حستا    

*اىلمانة لالتفاقية
 

 ينبغي استكماهلا 2018 نظام حمدث وظيفي
 سني نظام التذكري بالتزامات رفتع التقتارير   

 الوطنية
7-4 

 8 موقع التزامات رفع التقارير الوطنية      

اجملموعتتتتتتة اىلمانتتتتتتةن 

االستشتتتتتتارية املعنيتتتتتتة  

بااللتزامتات املتعلقتتة برفتتع  

 التقارير الوطنية

 2-موظتتف حتتالي متتن فئتتة ف

)مستتؤول عتتن التزامتتات رفتتع   

التقارير الوطنية  علتى حستا    

اىلمانة لالتفاقيةن موظف حالي 

)تكنولوجيتتتا  2-متتتن فئتتتة ف

املعلومات  على حسا  اىلمانتة  

*لالتفاقية
 

املواصتتفات وخطتتة العمتتل لتنقتتي     

صتتتفحات موقتتتع التزامتتتات رفتتتع  

 التقارير الوطنية 

ديسمنزكانو

ن اىلول 
2016 

 العمل عليها استكملتزجار

)ن إطتالل موقتتع البوابتتة الدوليتتة  

للصتتتتحة النباتيتتتتة اجلديتتتتد يف  

و وستتتتتيتم 2015فنايرزرتتتتتباط 

  ديثإ باستمرار 

وضع متطلبات املستخدم ملوقع التزامات رفتع  

 التقارير الوطنية
8-1 
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الكيانات الرائدة اليت 

 تدعمها

 امليزانية التقديرية

*)بالدوالر األمريكي( 
 

 مؤشرات األداء
املوعد 

 النهائي
 الرقم املهمة احملرز التقدم

 اىلمانة 

 2-موظتتف حتتالي متتن فئتتة ف

)مستتؤول عتتن التزامتتات رفتتع   

التقارير الوطنية  علتى حستا    

*اىلمانة لالتفاقية
 

طريقتتة عمتتل موقتتع التزامتتات رفتتع  

 التقارير الوطنية
 ينبغي استكماهلا 2018

إعتتادة تطتتوير موقتتع التزامتتات رفتتع التقتتارير 

 الوطنية
8-2 

اجملموعتتتتتتة اىلمانتتتتتتةن 

االستشتتتتتتارية املعنيتتتتتتة  

بااللتزامتات املتعلقتتة برفتتع  

 التقارير الوطنية

 2-موظتتف حتتالي متتن فئتتة ف

)مستتؤول عتتن التزامتتات رفتتع   

التقارير الوطنية  علتى حستا    

*اىلمانة لالتفاقية
 

تنقي  موقع التزامتات رفتع التقتارير    

 الوطنية 
 ينبغي استكماهلا 2019 +

تعظتتيم االستتتفادة متتن موقتتع التزامتتات رفتتع  

 التقارير الوطنية اجلديد
8-3 

اجملموعتتتتتتة اىلمانتتتتتتةن 

االستشتتتتتتارية املعنيتتتتتتة  

املتعلقتتة برفتتع بااللتزامتات  

 التقارير الوطنية

 2-موظتتف حتتالي متتن فئتتة ف

)مستتؤول عتتن التزامتتات رفتتع   

التقارير الوطنية  علتى حستا    

اىلمانة لالتفاقيةن موظف حالي 

)تكنولوجيتتتا  2-متتتن فئتتتة ف

لننتتتتامج ااملعلومتتتات  علتتتتى  

*لالتفاقية العادي
 

إطتتالل أدوات جديتتدة إ ا وعنتتدما   

 اىلمانةو ىلطراف املتعاقدةاتطلبها 
 ينبغي استكماهلا 2019 +

تطوير أدوات جديدة اللتزامات رفتع التقتارير   

 الوطنية
8-4 

  
ن إعتتتتداد املتتتتذكرات املفاهيميتتتتة  

 واحلصول على التمويل
 9 مذكرات مفاهيمية لتمويل املشاريع  

 اىلمانة 
 4-موظتتف حتتالي متتن فئتتة ف

*على الننامج العادي
 

مشتتاريع التزامتتات رفتتع  مقرتحتتات

 التقارير الوطنية متاحة
أغسط زآ  

2015 
  لعمل جاٍرااستكملتز

إعداد متذكرات مفاهيميتة لتمويتل املشتاريعو     

مثل دعم التوظيتفو والتتدريب )عتن بعتد أو     

املبارتتر و وأدوات جديتتدةو وبتترامج كمبيتتوتر 

جديتتتتدةو وتطبيقتتتتاتو والتتتتتدريب علتتتتى 

 اإلنرتنت.

9-1 
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الكيانات الرائدة اليت 

 تدعمها

 امليزانية التقديرية

*)بالدوالر األمريكي( 
 

 مؤشرات األداء
املوعد 

 النهائي
 الرقم املهمة احملرز التقدم

 اىلمانة 
 4-حتتالي متتن فئتتة ف موظتتف

*على الننامج العادي
 

تقديم االقرتاع أو إدراجإ يف عترو   

 اقرتاحات املشاريع اىلخرى
أبريلزنيسان 

2016 
 2-9 تقديم مقرتحات املشاريع املختارة للتمويل  جاٍرلعمل ا

 10 زيادة الوعي والتنسيق     

 اىلمانة 

 4-موظتتف حتتالي متتن فئتتة ف

 وموظتف على الننتامج العتادي   

)مستتؤول عتتن   2-متتن فئتتة ف 

التزامات رفع التقارير الوطنيتة   

*على حسا  اىلمانة لالتفاقية
 

 يتادة التوعي متن ختالل التحتتديت     

الشتتهري اللتزامتتات رفتتع التقتتارير  

الوطنيتةن متدخالت  ات الصتلة إىل    

ن اإلدراج يف جلنتتة تنميتتة القتتدرات 

 التفاقية.حلقات العمل اإلقليمية ل

أغسط زآ  
2015 

 استكملت

اإلعرا  عن حاجة قويتة للمراقبتةو و ليتل    

خماطر اآلفات وتنمية قدرات التشخيص لدعم 

برنتتامج التزامتتات رفتتع التقتتارير الوطنيتتةو    

وبشكل خاا قوائم اآلفات اصاضعة للوائ و 

و لل،نتة تنميتة القتدرات   واإلبالغ عن اآلفات 

 والوفاء بننامج التنفيذ.

10-1 

 اىلمانة 
 4-موظتتف حتتالي متتن فئتتة ف

*على الننامج العادي
 

مدرجة يف املشروع الت،ري  للتنفيتذ  

 بشأن املراقبة
أبريلزنيسان 

2016 
 جاٍرلعمل ا
االستفادة من أوجإ التآ ر مع مشاريع أخترى  

 للتنفيذ
10-2 

 11 اإلبالغ عن اآلفات     

 اىلمانة 

 2-موظتتتتتف متتتتتن فئتتتتتة ف

)تكنولوجيتتا املعلومتتات  علتتى   

*حسا  اىلمانة لالتفاقية
 

الزيادة يف التقتارير عتن اآلفتات متن     

 منظمة وقاية النباتات يف أوروبا
مارلزآ ار 

2016 

 جاٍرلعمل ا

مشروع جتري  مع منظمتة وقايتة   

نظتام   نشئأ –النباتات يف أوروبا 

علتتتى البوابتتتة الدوليتتتة للصتتتحة 

النباتيتتتةو ويف انتظتتتار التغذيتتتة  

التلقائية للتقارير عتن اآلفتات متن    

 منظمة وقاية النباتات يف أوروبا 

استتتكمال اإلبتتالغ عتتن اآلفتتات املوجتتودة متتن 

 اتاتخالل أداة املنظمات اإلقليمية لوقاية النب
11-1 
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الكيانات الرائدة اليت 

 تدعمها

 امليزانية التقديرية

*)بالدوالر األمريكي( 
 

 مؤشرات األداء
املوعد 

 النهائي
 الرقم املهمة احملرز التقدم

 اىلمانة 

 2-موظتتف حتتالي متتن فئتتة ف

)مستتؤول عتتن التزامتتات رفتتع   

التقارير الوطنية  علتى حستا    

اىلمانة لالتفاقيةن موظف حالي 

)تكنولوجيتتتا  2-متتتن فئتتتة ف

املعلومات  على حسا  اىلمانتة  

*لالتفاقية
 

اإلبالغ عتن اآلفتات ىلعضتاء منظمتة     

وقاية النباتتات يف احملتيا اهلتاد     

منظمة وقايتة النباتتات يف   من خالل 

 احمليا اهلاد 

 

اإلبالغ عن اآلفات من خالل منظمتة  

 وقاية النباتات يف مشال أمريكا

أبريلزنيسان 

2016-
2018 

العمل مع منظمة وقايتة النباتتات   

يف احمليا اهلاد زمجاعة احمليا 

اهلتتتاد  ملواءمتتتة نظتتتام اإلبتتتالغ 

للسماع بالتحميل التلقائي للتقارير 

 عن اآلفات

بانتظار املواءمة متع منظمتة وقايتة    

 النباتات يف مشال أمريكا

توستتيع استتتخدام التقتتارير متتن ختتالل أداة    

 املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات 
11-2 

 اىلمانة 

 4-موظتتف حتتالي متتن فئتتة ف

على الننامج العاديو وموظتف  

)مستؤول   2-حالي متن فئتة ف  

عتتن التزامتتات رفتتع التقتتارير    

الوطنية  علتى حستا  اىلمانتة    

لالتفاقيةن موظف حالي من فئة 

)تكنولوجيتتا املعلومتتات    2-ف

*على حسا  اىلمانة لالتفاقية
 

لتزامتتات رفتتع عمليتتة الأداة إجيتتاد 

 التقارير الوطنية 

أبريلزنيسان 

2016 - 
2018 

العمتل عليهتان ن    استكملتزجار

تبسيا منتا ج إدختال البيانتاتو    

وهناك تغيريات أخرى عندما يتتم  

تطوير أداة التزامات رفع التقتارير  

 الوطنية 

تغتتيري رتتكل التقتتارير واستترتجاع البيانتتات   

اجملموعتتتة االستشتتتارية املعنيتتتة   )ستتتتقوم 

بااللتزامتتات املتعلقتتة برفتتع التقتتارير الوطنيتتة 

ختبتتار أوستتع بتتإجراء اختبتتار قبتتل إجتتراء ا 

 وعملية اإلطالل 

11-3 

  

إتاحة املزيد من قوائم اآلفتاتو متع   

 تتتديثاتو متتتن ختتتالل التتتنامج 

 القطرية والتقارير املقدمة

 12 قوائم اآلفات اخلاضعة للوائح  

 اىلمانة 
 4-موظتتف حتتالي متتن فئتتة ف

*على الننامج العادي
 

عتن   ملعايرياجلنة بريد إلكرتوني إىل 

 طريق اىلمانة 
مارلزآ ار 

2015 
 استكملت

 – 19رقم طلب إعادة النظر يف املعيار الدولي 

ن اإلدراج يريجلنتة املعتا  والدعوة للموضتوعات  

يف استعرا  اإلطار املعياري )حضور ممثل عن 

رئتتتتي  اجملموعتتتتة االستشتتتتارية املعنيتتتتة  

 برفع التقارير الوطنية املتعلقة بااللتزامات 

12-1 
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الكيانات الرائدة اليت 

 تدعمها

 امليزانية التقديرية

*)بالدوالر األمريكي( 
 

 مؤشرات األداء
املوعد 

 النهائي
 الرقم املهمة احملرز التقدم

 اىلمانة 

 4-موظتتف حتتالي متتن فئتتة ف

على الننامج العاديو وموظتف  

)مستؤول   2-حالي متن فئتة ف  

عتتن التزامتتات رفتتع التقتتارير    

الوطنية  علتى حستا  اىلمانتة    

*لالتفاقية
 

عدد أكن من البلدان اليت تبلغ عتن  

قوائم اآلفتات اصاضتعة للتوائ  متن     

 خالل البوابة الدولية للصحة النباتية

 ينبغي استكماهلا 2018
اآلفتات اصاضتعة     سني اإلبالغ عتن قتوائم  

 للوائ 
12-2 

 اىلمانة 

 2-موظتتف حتتالي متتن فئتتة ف

)مستتؤول عتتن التزامتتات رفتتع   

التقارير الوطنية  علتى حستا    

*اىلمانة لالتفاقية
 

إحصتتاءات ومستت  بشتتأن الزيتتادة يف 

اإلبالغ عن قتوائم اآلفتات اصاضتعة    

للتتوائ  متتن ختتالل البوابتتة الدوليتتة  

 للصحة النباتية.

 استكماهلاينبغي  2019 +

 ىلطراف املتعاقدةابل مجيع رفع التقارير من ِق

عمليتة   –بشأن قوائم اآلفات اصاضعة للوائ  

 الرصد والتقييم 

12-3 

 13 إجراءات الطوارئ     

اجملموعتتتتتتة اىلمانتتتتتتةن 

االستشتتتتتتارية املعنيتتتتتتة  

بااللتزامتات املتعلقتتة برفتتع  

 التقارير الوطنية

علتى   4-موظف حالي من فئة ف

الننامج العاديو وموظتف حتالي   

)مستتتؤول عتتتن  2-متتن فئتتتة ف 

التزامتات رفتتع التقتارير الوطنيتتة    

*على حسا  اىلمانة لالتفاقية
 

وضع واستكمال دراسة عن إجراءات 

 دةىلطراف املتعاقابل الطوار  من ِق
يوليوز و  
2016 

 جار العمل عليها 

يف التتتنهج متتتن قبتتتل   )التغتتتيري

املكتتتب: ينبغتتي أن يتتتم إعتتداد   

الدراستتتتة متتتتن قبتتتتل اىلمانتتتتة  

واجملموعتتة االستشتتارية املعنيتتة   

بااللتزامات املتعلقة برفع التقتارير  

 الوطنية 

دراسة لنظتام   إجراء إجراءات الطوار : طلب

االستعرا  ودعم التنفيتذ الستكشتاف القيتود    

اإلبالغ عن إجتراءات الطتوار و     ليت تعرتا

 رقتم  إمكانية تنقي  املعيار التدولي ي  ا يف  ل

طترف   بتل حبسب ما قد يتتم طلبتإ متن قِ    13

قليميتة لوقايتة   إ نظمتة ماالتفاقية أو  يف متعاقد

 النباتات 

13-1 

اجملموعتتتتتتة اىلمانتتتتتتةن 

االستشتتتتتتارية املعنيتتتتتتة  

بااللتزامتات املتعلقتتة برفتتع  

 التقارير الوطنية

علتى   4-موظف حالي من فئة ف

الننامج العاديو وموظتف حتالي   

)مستتتؤول عتتتن  2-متتن فئتتتة ف 

التزامتات رفتتع التقتارير الوطنيتتة    

*على حسا  اىلمانة لالتفاقية
 

الزيتتادة يف اإلبتتالغ عتتن إجتتراءات    

الطوار  من ختالل البوابتة الدوليتة     

 للصحة النباتية

 ينبغي استكماهلا 2018

إجتتراءات الطتتوار : معاجلتتة القيتتود أمتتام    

عن إجراءات الطتوار  التيت حتددتها    اإلبالغ 

 الدراسة

13-2 
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الكيانات الرائدة اليت 

 تدعمها

 امليزانية التقديرية

*)بالدوالر األمريكي( 
 

 مؤشرات األداء
املوعد 

 النهائي
 الرقم املهمة احملرز التقدم

اجملموعتتتتتتة اىلمانتتتتتتةن 

االستشتتتتتتارية املعنيتتتتتتة  

بااللتزامتات املتعلقتتة برفتتع  

 التقارير الوطنية

 4-موظتتف حتتالي متتن فئتتة ف

على الننامج العاديو وموظتف  

)مستؤول   2-حالي متن فئتة ف  

عتتن التزامتتات رفتتع التقتتارير    

الوطنية  علتى حستا  اىلمانتة    

*لالتفاقية
 

إجنا  خطة العمتل لتنميتة القتدرات    

 بشأن إجراءات الطوار 

ديسمنزكانو

ن اىلول 
2016 

 ينبغي استكماهلا
وضتتع خطتتة عمتتل لتنميتتة القتتدرات بشتتأن    

 إجراءات الطوار 
13-3 

  
 
 : ُيدفع لإ من الننامج العادي)مسؤول إعالمي   4-فسيشارك ثالثة موظفني من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف خطة العمل: موظف حالي من فئة  *
 

 60)أي ما يعتادل   ةأمريكي اتدوالر 76.406و وُيقدر أن عملإ على التزامات رفع التقارير الوطنية سيكلف سنويا  حسا  اىلمانة)مسؤول عن االلتزامات برفع التقارير الوطنية  ُيدفع لإ من  2-فموظف حالي من فئة و %

 لاللتزامات برفع التقارير الوطنية نمن الوقف املخصص 

 من الوقت 25)أي ما يعادل  اأمريكي ادوالر 31.836 على التزامات رفع التقارير الوطنية سيكلف إو وُيقدر أن عملحسا  اىلمانةمطور للموقع الشبكي  ُيدفع لإ من  -)تكنولوجيا املعلومات 2-وموظف حالي من فئة ف %

 املخصص لاللتزامات برفع التقارير الوطنية . 

 
 


