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

 www.fao.orgيل: اإلنرتنت على العنوان التا
MS444/A 

A 

 

 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الثانية عشرة

 2017أبريل/نيسان  11-5إنتشون، جمهورية كوريا،  

 تقرير عن األنشطة الخاصة بوحدة تيسير التنفيذ

 من جدول األعمال 1-10البند  

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
     

سننة عنعبة بالنسنبة إىل االتياقية الدولية لوقاية النباتات تاالتياقية الدوليةس بسنبب القيود على  2016كانت سننة  -1
أقل إىل حسنننننننننننننناا األمانة ااا  املتعدد ااهات املااة التابع ل تياقية  املوارد. وقّدمت األطراف املتعاقدة مسننننننننننننننامهات

وحدة ع موظيي إىل أن التمويل الذي يتأتى منه يدعم مجي ة تيسري التنييذ، نظرا  ر على او كبري يف وحدالدولية، وهو ما أثّ 
 .تيسري التنييذ

 
نظام  يف العمل باالستناد إىل ث ثة موظيني تقنيني ومستشار واحد حتت إطار برنامجوحدة تيسري التنييذ وتستمر  -2

وحدة تيسننننننننننري لالدعم  وفريتعهدات بزيادة تقُدمت . و اثننياالسننننننننننتعران ودعم التنييذ. و ظى اليريق بدعم موظيني إداريني 
 الدعم العيين املباشر باملوظيني من الصني واليابان. وهذه املياوضات جارية على قدم وساق.إتاحة من خ ل التنييذ 

 
م لدع رئيسننيا   س باعتباره موردا  Phytosanitary.infoد الصنن ة النباتية على اإلنرتنت تر عننيانة موقع موا ويتم حاليا   -3

مضننننننننمون هذه ن ااملوارد الينية اليت يتم إنتاجها حتت إشننننننننراف أمانة االتياقية الدولية. وكعلى هذا املوقع نشننننننننر التنييذ. وتُ 
نية برتمجة عدد املساعدات الي وقام بعض األطراف املتعاقدة ومقدم. فقد اهتمام كبري، حمط الصي ة، وال سيما بالكتيبات

 يتم إعدادها تلك اليت إىل دعم ترمجة املوارد الينية، خصنننننوعنننننا   وتسنننننعى األمانة دائما   قليل من الكتيبات إىل لغات أخرى.
 حتت إطار االتياقية الدولية، لضمان توافرها اميع األطراف املتعاقدة يف كل إقليم من أقاليم املنظمة.

 



2 CPM 2017/06 

 

 اجتماعات وفعاليات االتفاقية الدولية -أوالا 
 
أوروبا والب ر  يفتركيز يف باريس اسنننننتضنننننافته منظمة وقاية النباتات اجتماع جمموعة  وحدة تيسنننننري التنييذمت نظّ  -4

من أجل إنشاء ااهاز اليرعي ااديد املعين بالتنييذ وتنمية القدرات. ووافقت جمموعة الرتكيز  2016املتوسط يف يوليو/متوز 
االسننننننرتاتي ي.  املعنية بالتخطيطعلى اختصنننننناعننننننات ااهاز ااديد والئ ته الداخلية اليت ُعّممت على املكتب وا موعة 

ري الختصننناعنننات وال ئ ة الداخلية لتنظر فيها هيئة تدابكل من اوبعد مشننناورات مسنننتييضنننة، ل إعداد النسنننخة املنق ة ل
 الص ة النباتية تاهليئةس يف دورهتا الثانية عشرة.

 
 مايو/أيار ع الذي انعقد يفاجتمعت انة تنمية القدرات مرتني يف السننننننة. واسنننننتضنننننافت مجهورية كوريا االجتما و  -5

2016. 
 
ملعيار االسننننننننننابقة النعقاد دورة اهليئة عن موضننننننننننوع  التدريبةخ ل الدورة احلادية عشننننننننننرة للهيئة، الدورة  ،ظمتنُ و  -6

 تصنيف السلع. - 32الدويل لتدابري الص ة النباتية رقم 
 
، وسنننننينشنننننر زة لآلفات. وأُعلن عن اليائوأجريت مسنننننابقة الصنننننور الثانية ل تياقية الدولية بشنننننأن التأثريات املروع -7

 بالصور يف جملة "ناشونال جيوغرافيك". قا  و مرفمقال 
 
 ُوعقدت سبعة أحداث جانبية بشأن ما يلي: -8
 

 :بكترييا  القضايا املست دة يف جمال الص ة النباتيةXylella fastidiosa متوسطية؛-يف املنطقة األورو 
  النباتية؛إعدار الشهادات اإللكرتونية للص ة 
 بروتوكوالت التشخيص واملراقبة؛ 
 ؛النمل الغازي: اآلثار املرتتبة على آفاق الزراعة واملراقبة - القضايا املست دة يف جمال الص ة النباتية 
  ية اسنننننتخدام الطائرات بدون طيار والتطبيقات واهلواتف الذك -الصننننن ة النباتية يف القرن احلادي والعشنننننرين

 س؛2و 1 ازأنات
 لكرتونية. قية الدولية ااديد للتعليقات اإلتيانظام اال 

 
 18إىل  14وانعقدت املشنننننننننننننناورة التقنية للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات يف الرباا، باملغرا خ ل اليرتة من  -9

ا  اخت نبغييوحتديث بنود توطيد تعاوهنا إىل املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات عمدت . و 2016نوفمرب/تشننننننننننننننرين الثا  
وميكن  .ختطيط حاالت الطوارئ بالنسننننننننبة إىل بعض اآلفاتصننننننننو  بصننننننننورة مشننننننننرتكة،  ا يف  لك خهنا بشننننننننأإجراءات 

االط ع على تقرير املشنننناورة التقنية الثامنة والعشننننرين للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات ومجيع الوثائق  ات الصننننلة على 
 1.البوابة الدولية للص ة النباتية

 
                                                      

1  -among-consultation-cooperation/partners/technical-activities/international-https://www.ippc.int/ar/core
rppos/2016-27th-tc-among-rppos-1// 
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 23إىل  21اجتماعا لصنننننننياغة مشنننننننروع يف مقر املنظمة بروما خ ل اليرتة من وحدة تيسنننننننري التنييذ مت ظّ كما ن -10
وآسنننيا  اوآسننني من مخسنننة أقاليم للمنظمة تأفريقياتن در  تملة من املشنننروعحممسنننتييدة  اهات 2016نوفمرب/تشنننرين الثا  

وا الربيكس تالربازيل وروسننننيا واهلند والصننننني وجن والشننننرق األدن وجنوا غرا اايط اهلادئس، وبلدان جمموعة الوسننننطى
ملنظمة، بل برنامج التعاون فيما بني بلدان اانوا املشننننننننرتني بني الصننننننننني وامتويل املشننننننننروع من ق   يتموباكسننننننننتان. و  أفريقياس

 بالرتكيز على مبادرة الصني "حزام واحد، طريق واحد".
 

 وليةحلقات العمل اإلقليمية التابعة لالتفاقية الد -ثانياا 
 

س حلقات عمل إقليمية تابعة ل تياقية الدولية يف أفريقيا وآسنننيا وأمريكا ال تينية والشنننرق 7مت بن اح سنننبع تنُظّ  -11
. وقد اسنننتياد والب ر الكارييب الوسنننطى وجنوا غرا اايط اهلادئ األدن ومشال أفريقيا وأوروبا الوسنننطى والشنننرقية وآسنننيا

كمنتدى   2016لعام  اإلقليميةيف األقاليم السننننبعة. وأعيد تنظيم حلقة العمل بلدا  114شننننخصننننا من  212جمموعه ما  منها
لتبادل األفكار واملعلومات بني األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات ومكاتب املنظمة ومؤسننننننننننننننسننننننننننننننات 

دد التعليقات عن زيادة ملموسننننة يف ع لكرتو  ااديد، وهو ما أسننننيرطلق نظام التعليقات اإلالتعاون واالتياقية الدولية. وأُ 
صننننننننا  ماملقدمة، السننننننننيما من البلدان النامية. كما قدمت أنشننننننننطة تدريبية ومواد أخرى إىل األطراف املتعاقدة ونوقشننننننننت 

 2على مجيع العرون والتقارير على البوابة الدولية للص ة النباتية. االط عوميكن وقضايا إقليمية. 
 

 المشاريع -ثالثاا 
 

وأبرمت  ،النهائيةته يغعنيف الشنهادات اإللكرتونية للصن ة النباتية  بإعندارمشنروع االتياقية الدولية املتعلق  ضنعوُ  -12
ع مرفق مع مرفق وضنننننع املعايري وتنمية الت ارة. وخ ل اليرتة اليت ل فيها التياون بشنننننأن ترتيبات التمويل ممتويل ترتيبات 

 ات.دعما عينيا مباشرا باملوظيني ملدة ث ث سنو إىل املشروع مة الكندية مت احلكو وضع املعايري وتنمية الت ارة، قدّ 
 

ة سننري تقييم قدرات الصنن يالقاضنني بتدريب القائمني على ت 401وأما مشننروع مرفق وضننع املعايري وتنمية الت ارة  -13
يسنننننننري تقييم قدرات ت فقد نُيذ على سنننننننبيل األولوية. وأجريت مخس حلقات تدريبية مكثية لصنننننننا  القائمني على ،النباتية

الص ة النباتية باللغات اإلنكليزية واليرنسية واإلسبانية. واملرحلة النهائية للمشروع تالتطبيق القطري لتقييم قدرات الص ة 
ات املكتب وا موعة املعنية بالتخطيط االسنننننننننننننرتاتي ي ىلذا املشنننننننننننننروع، إىل جانب املنت أقّر النباتيةس هي قيد التخطيط. و 

الذي أعد سلسلة من الكتيبات، باعتباره أساسا جيدا  350ن املشروع السابق ملرفق وضع املعايري وتنمية الت ارة املنبثقة ع
 لتدريب من جانب االتياقية الدولية.توفري الوضع اسرتاتي ية لتنمية القدرات طويلة األجل ول

 
ا وحتسننننننننني جديدة، والت قق من وظائيه ول ترحيل األداة اإللكرتونية لتقييم قدرات الصنننننننن ة النباتية إىل منصننننننننة -14

 أداوت التخطيط االسرتاتي ي اااعة ىلا وحتديثها. وتُتخذ يف الوقت احلايل خطوات لت ديثها يف نسخ لغوية خمتلية.
 

                                                      
2  workshops//-ippc-development/regional-activities/capacity-https://www.ippc.int/ar/core 
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وهتدف مشننناريع تنمية قدرات الصننن ة النباتية الوطنية واإلقليمية إىل مسننناعدة البلدان. وتُنيذ هذه املشننناريع على  -15
 :الن و التايل

 
 ةالوطني المشاريع

البببببببببببببلببببببد/ البببببببببببببلببببببدان  العنوان رمز المشروع
 المستفيدة

 الحالة

TCP/SOM/3601  تنمية القدرات املؤسسية لوزارة الزراعة
وتقدمي الدعم يف جمال السنننننننننياسنننننننننات 
لوضنننننننننننع إطار وطين لتدابري الصننننننننننن ة 

 لصوماليف االنباتية 
 

 نشط الصومال

OSRO/GAZ/402/NET  دعما للسننننننننننننلطة برنامج بناء القدرات
لصنننن ة تدابري ا -الوطنية اليلسننننطينية 

 والص ة النباتية
 

 نشط فلسطني

TCP/GEO/3601/C1  تقييم قندرات الصنننننننننننننن نة النبناتينة على
 املستوى الوطين يف جورجيا

 

 نشط جورجيا

MTF /AZE/007/STF  خيصالتشنننننننننو خدمات التيتيش تعزيز 
 يف جمال الص ة النباتية يف أ ربي ان

 

 نشط أ ربي ان

TCP/MOL/3502  ّة ف وتنييذ اإلدارة املتكاملدعم التكي
 لآلفات يف مولدوفا

 

 نشط مولدوفا

TCP/SSD/3502  وضننننننننننع تشننننننننننريعات الصنننننننننن ة النباتية
واسرتاتي ية تنمية القدرات يف جنوا 

 السودان
 

 مغلق جنوا السودان

 ةاإلقليمي المشاريع
البببببببببببببلببببببد/ البببببببببببببلببببببدان  العنوان رمز المشروع

 المستفيدة
 الحالة

GCP /SFS/001/MUL  ات واآلف ةسننننننن مة األغذي مراقبةتعزيز
واألمران النبننناتينننة واحليوانينننة ألغران 
اإلنتنننننناجيننننننة الزراعيننننننة والت ننننننارة  ات 

 الصلة يف أفريقيا اانوبية
 

أننننغنننوال، وبنننوتسننننننننننننننننواننننننننا، 
وموزامبيق  ومنننننندغشننننننننننننننقر
 ابوي.وزمب وناميبيا وزامبيا

 نشط
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TCP/RER/3503  ة الصننننن تعزيز قدرات خدمات مراقبة
 يفالنبنننناتيننننة الوطنيننننة يف أربعننننة بلنننندان 

 أوروبا الشرقية
 

 أرمنننننينننننننننننينننننننا، وبنننننيننننن رو 
 وأوكرانيا فاومولدو 

 نشط

TCP/RAB/3601  التننندابري الوقنننائينننة لننندخول وانتشننننننننننننننننار
 -Xylella fastidiosaبنننننننكنننننننتنننننننريينننننننا 

مت زمة اليبا  السننننننننننننننريع ألشنننننننننننننن ار 
 Olive Quick Declineالننننزيننننتننننون ت

Syndromeس يف بلدان الشرق األدن 
 ومشال أفريقيا

 

وليبينننننننا  ازائر ومصننننننننننننننرا
ولبننننننننان واملغرا وتونس 
والضننننننننننننننيننة الغربيننة وقطنناع 

  غزة

 نشط

TCP/SNE/3601.C1  تعزيز تدابري مكاف ة اآلفات احل رية
يف بلنندان املغرا العر ،  ننا يف  لننك 

 سوسة النخيل احلمراء
 

 اازائر وليبيننننا وموريتننننانيننننا
 واملغرا وتونس

 نشط

 ةالعالمي المشاريع
البببببببببببببلببببببد/ البببببببببببببلببببببدان  العنوان رمز المشروع

 المستفيدة
 الحالة

GCP /GLO/551/SWI  دعم برنامج عمل نظام االسننننننننننتعران
 ةودعم التنييذ التابع ل تياقية الدولي

 

طرفننننا من األطراف  183
 املتعاقدة

 نشط

GCP /GLO/391/EC  تقدمي الدعم املايل لنظام االسننننننتعران
 لدوليةاودعم التنييذ التابع ل تياقية 

 

طرفننننا من األطراف  183
 املتعاقدة

 نشط

MTF /GLO/527/STF; 
STDF/PG/401 يم على تيسننننننننننننننري تقي تدريب القائمني

 قدرات الص ة النباتية
 

طرفننننا من األطراف  183
 املتعاقدة

 نشط

MTF/GLO/688/STF  إعدار الشهادات اإللكرتونية للص ة
نية تيسنننننننننننري الت ارة اإللكرتو  -النباتية 

 ارة تعزيز الت العاملي: على الصنننننننننننننعيد
 ةاآلمنة يف النباتات واملنت ات النباتي

 

طرفننننا من األطراف  183
 املتعاقدة

 نشط

GCP/GLO/725/EC  املقدم من امليوضنننننننننننننية األوروبية الدعم
تات تنييذ االتياقية الدولية لوقاية النبال

تيسننري الت ارة اآلمنة وتيادي  من أجل
  2019-2016اليرتة  - عاتانز ال
 

طرفننننا من األطراف  183
 املتعاقدة

 قيد اإلعداد
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 نظام االستعراض ودعم التنفيذ -رابعاا 
 

عدة مبادرات رئيسية حتت إطار مشروع نظام االستعران ودعم التنييذ، األخذ بزمام  وحدة تيسري التنييذبدأت  -16
 :ال سيماو 

ة الدولية التنييذ، املوجود يف البوابإط ق عنننننيغة منق ة ملكتب املسننننناعدة التابع لنظام االسنننننتعران ودعم  تأس
ومكتب املساعدة هو منصة إلكرتونية تتضمن ث ث مسات رئيسية، هي: منتدى األسئلة  .للص ة النباتية

 واألجوبة، واألسئلة املتكررة، والصي ة اإللكرتونية ملوارد الص ة النباتية. 
 18سننبتمرب/أيلول إىل  9خ ل اليرتة من  2016عام ية للالدراسننة االسننتقصننائية العامة ل تياقية الدو إجراء  تاس

أرسننننننننننننننلت إىل مجيع األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات اليت  ،نوفمرب/تشننننننننننننننرين الثا 
ّممت ىلدف مجع املعلومات عن تنييذ األطراف املتعاقدة ل لتزامات واملسننننننؤوليات املتعلقة باالتياقية  وعننننننُ

 الصادرة عنها. الدولية وللمعايري 
وضننننننننننننننع إطننننار للرعننننننننننننننننند والتقييم بننننالتعنننناون مع مركز التطوير واالبتكننننار التننننابع اننننامعننننة فنننناغننغن  ءبنننند تجس

س. وإن هذا العمل يكمِّل وظيية نظام االسننننننننننننننتعران ودعم التنييذ من أجل اسننننننننننننننتعران Wageningenت
 أنشطة األطراف املتعاقدة اااعة بتنييذ االتياقية.

على التمويل  لألطراف املتعاقدة احلصنننننولىلا ميكن اليت  يةكييالهات حمددة بالنسنننننبة إىل االسنننننتعانة بتوجي تدس
ال زم داخل بلداهنا وخارجها، باالسنننننننننننتناد إىل حتليل تعبئة املوارد الصنننننننننننادر عن االتياقية، و لك لوضنننننننننننع 

 .2017توجيهات خاعة بااهات املااة من األطراف املتعاقدة، يتوقع أن تستكمل يف مار /آ ار 
 

من أجل وضع خطوا عريضة لدراسة لنظام االستعران  العاعمة قد اجتماع  موعة عغرية يف واشنطنعُ وقد  -17
س. Analyzing the benefits of implementing the IPPCودعم التنييذ بعنوان "حتليل منافع تنييذ االتياقية الدولية" ت

وتسنننننعى الدراسنننننة إىل حتديد هذه املنافع على املسنننننتويات الوطنية واإلقليمية والعاملية، مع النظر أيضنننننا يف املنافع اليت ميكن 
ملختلف أعننننننننن اا املصنننننننننل ة يف جمتمع االتياقية الدولية جنيها. وتتعلق خمتلف ااوانب اليت سنننننننننيتم النظر فيها باالتياقية 

 ة النباتية وحتقيق األهداف االسرتاتي ية ل تياقية الدولية.واملعايري الدولية لتدابري الص 
 

 تجريبي بشأن تنفيذ المراقبةمشروع  -خامساا 
 

 2016 يونيو/حزيران يف تايلند يفت رييب بشنننننأن تنييذ املراقبة الشنننننروع باملاجتمعت جمموعة عمل غري رمسية معنية  -18
هلذا االجتماع تياعننننننيل هذه  3ومات ومقارنتها. ويعرن تقرير كن بشننننننأهنا مجع معلميملناقشننننننة ث ثة أمثلة من اآلفات اليت 

سننننت دة ملزيد من العمل بشننننأن اآلفات املإلجراء ااآلفات والبلدان/األقاليم املسننننؤولة عن تنسننننيق العمل. وهذا ميهد الطريق 
 اليت تشكل مصدر قلق عاملي.

 
 وإن اهليئة مدعوة إىل القيام  ا يلي: -19
 

 األخذ علما  بالتقرير. س1ت

                                                      
3  https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2016/07/Report_IWG_Implementation_Pilot_on_Surveillance.pdf 

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2016/07/Report_IWG_Implementation_Pilot_on_Surveillance.pdf

