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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
MV825/A 

A 

 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الثالثة عشرة

 2018أبريل/نيسان  20-16روما، 

 "تنفيذالدعوة القتراح مواضيع "المعايير و 

 من جدول األعمال 1-9البند 

 النباتاتمن إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية 

 معلومات أساسية -أوالً 
 
 على ما يلي: 2016يف دورهتا احلادية عشرة املنعقدة يف أبريل/نيسان (اهليئة) هيئة تدابري الصحة النباتية  1وافقت -1
 

إطالق دعوة مشــــرتكة إىل تقدمي معايري وأدوات التنفيذ اليت ســــتخضــــع لالســــتعراض مع مســــامهات من جلنة  •
 القدرات، أو اهليئة اليت ستليها.املعايري وجلنة تنمية 

اســــــــــــــتعراض جلنة املعايري وجلنة تنمية القدرات للعملية احلالية وتكييفها من أجل إطالق دعوة مماثلة، مبا يف  •
 ذلك إدخال أي تغيريات على معايري التقييم الالزمة.

ة الواجب ضـحة املشـكلدوات جيب أن حتّدد بصـورة واأو  مواضـيعأي مسـامهة ترد اسـتجابًة للدعوة إىل تقدمي  •
حّلها بقدر كاٍف من التفصـــــــــيل ملعرفة كيفية إدراج ذلك ضـــــــــمن إطار املعايري والتنفيذ وملعرفة الكلفة/املنافع 

 النامجة عن وضع معيار أو أداة هبذا الشأن.

                                                      
 -تقرير الدورة احلادية عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية 1 

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/ar/2016/07/Report_CPM-11_2016-07-19_withISPMs-Ar.pdf 

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/ar/2016/07/Report_CPM-11_2016-07-19_withISPMs-Ar.pdf
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تقرير  ، بناًء على التوصـــــــــية الواردة يف2 2016يف اجتماعه املنعقد يف أكتوبر/تشـــــــــرين األول  ،يئةاهلاقرتح مكتب  -2
قدمي مواضــــيع لت املشــــرتكةلتنفيذ)، أن يتّم تأجيل الدعوة يعىن با فرعي جديد جهاز(بشــــأن إنشــــاء  3اجتماع جمموعة الرتكيز

مواضـــيع وتقييم رح طإطالق الدعوة لاخلاصـــة بالعملية  اجلديدة لتنفيذ وتنمية القدراتاتضـــع جلنة املعايري وجلنة أن إىل حني 
 .املقدمة االقرتاحات

 
، على ضرورة أن تعمل جلنة املعايري 2017وقد ألقى مكتب اهليئة الضوء جمدداً، خالل اجتماعه يف أبريل/نيسان  -3

ث ميكن تقدمي معايري حبي مواضــــــــــــــيعوجلنة تنمية القدرات (جلنة التنفيذ وتنمية القدرات) معاً على املعايري للدعوة القرتاح 
يئة يف أقرب وقت ممكن اهلبشــــــأن الدعوة املشــــــرتكة القرتاح مواضــــــيع إىل  القدراتلتنفيذ وتنمية اجلنة  وعملية جلنة املعايري/

 4(من املتوقع أن حيصل تأخري سنة إىل أقصى حّد).
 
 ، على ما يلي:2017، املنعقدة يف أبريل/نيسان 5يئة يف دورهتا الثانية عشرةاهلواتفقت  -4
 

نمية مشــــــــــــــرتكة بني جلنة املعايري/جلنة التنفيذ وتحبيث ميكن إطالق دعوة  مواضــــــــــــــيعتأجيل الدعوة القرتاح  •
 القدرات القرتاح مواضيع للمعايري والقضايا للتنفيذ.

تتمثل إحدى املهام ذات األولوية للجنة التنفيذ وتنمية القدرات بوضــــــــع معايري إلطالق دعوة مشــــــــرتكة بني  •
 يري.التعاون مع جلنة املعاجلنة املعايري/جلنة التنفيذ وتنمية القدرات القرتاح مواضيع وقضايا، ب

تبــدأ جلنــة تنميــة القــدرات، إىل حني حّلهــا، بــالعمــل على هــذه املهــام ذات األولويــة املوكلــة إىل جلنــة التنفيــذ  •
 وتنمية القدرات.

يذ تضع جلنة املعايري وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات معايري إلطالق الدعوة املشرتكة بني جلنة املعايري وجلنة التنف •
، وتقدميها إىل الدورة الثالثة عشــــــرة هليئة تدابري 2017ة القدرات القرتاح مواضــــــيع وقضــــــايا خالل عام وتنمي

 .2018) للموافقة عليها. وستكون عندها الدعوة املشرتكة ممكنة عام 2018الصحة النباتية (
الدعوة املشرتكة بني جلنة املعايري وجلنة  2017ناقشت جلنة تنمية القدرات يف اجتماعها املنعقد يف مايو/أيار  •

Fالتنفيذ وتنمية القدرات القرتاح مواضيع املعايري وقضايا التنفيذ.

6 

 

                                                      
 -2016تقرير اجتماع مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية يف أكتوبر/تشرين األول   2

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2016/11/Report_Bureau_2016_Oct_2016-11-9.pdf 
 -2016فرعي جديد للتنفيذ، يوليو/متوز  جهاز تقرير جمموعة الرتكيز عن إنشاء  3

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2016/10/Report_Focus_Group_on_Implementation_0hRd42X.pdf 
 2017تب هيئة تدابري الصحة النباتية يف أبريل/نيسان تقرير اجتماع مك 4 

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2017/04/Final_Bureau_Report_2017_April-2017-04-27.pdf 
 -تقرير الدورة الثانية عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية  5

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/ar/2017/09/CPM_12_REPORT_withISPMS_Arabic-2017-08-02.pdf 
 –تقرير االجتماع التحضريي للجنة التنفيذ وتنمية القدرات   6

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2017/06/IC_Preparatory__Meeting_Report_2-17_May_EWryz2U.pdf 

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2016/11/Report_Bureau_2016_Oct_2016-11-9.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2016/10/Report_Focus_Group_on_Implementation_0hRd42X.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/ar/2017/09/CPM_12_REPORT_withISPMS_Arabic-2017-08-02.pdf
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 إىل ما يلي: 20177وأشار مكتب اهليئة يف اجتماعه املنعقد يف يونيو/حزيران  -5
 

ع ملواد توجيهية، تية ومواضـــيمن املتوقع أن توّلد دعوة مشـــرتكة القرتاح مواضـــيع للمعايري الدولية للصـــحة النبا •
وضــــــــــــــع املعايري  على التوايل، تعاوناً أوثق بني عملييت تنمية القدراتو  التنفيذ املعايري وجلنةحتت رعاية جلنة 

 وتنفيذها مع حتسني ودمج هاتني العمليتني.
ســــــميتها ت قّرر املكتب أنه ينبغي جملموعة تركيز أن تعمل على وضــــــع معايري مشــــــرتكة هلذه الدعوة اتفق على •

ية. وتقّرر يف توجيه الدعوة التال "الدعوة القرتاح قضــــــــــايا الصــــــــــحة النباتية" من أجل تفادي مزيد من التأخري
 وجوب أن تنعقد جمموعة الرتكيز املذكورة يف أقرب وقت ممكن.

ســــــــــــــوف تنعقــد "جمموعــة الرتكيز لوضــــــــــــــع معــايري مشــــــــــــــرتكــة للــدعوة القرتاح قضـــــــــــــــايــا الصــــــــــــــحــة النبــاتيــة"  •
 تنميةفيذ و التناملعايري وجلنة عن كّل من جلنة اثنني ، وســـــتتألف من ممثلني 2017ر/تشـــــرين األول أكتوب 9 يف

)، واألمانة (ممثل واحد على Corné VAN ALPHENالقدرات، ومن عضــــو واحد من املكتب (الســــيد 
ايري والعملية عاألقل من وحدة وضــــع املعايري ووحدة تســــهيل التنفيذ). ويتعّني على جمموعة الرتكيز صــــياغة امل

إلطالق دعوة مشـــــــــــرتكة، ووضـــــــــــع توجيهات لألطراف املتعاقدة بشـــــــــــأن كيفية تقدمي القضـــــــــــايا، مع األخذ 
 االعتبار املعايري املشرتكة وإطار املعايري والتنفيذ. يف

 
 المقدمة -ثانًيا

 
أكتوبر/تشرين  9اجتمعت جمموعة الرتكيز لوضع معايري مشرتكة إلطالق الدعوة القرتاح قضايا الصحة النباتية يف  -6

إيطاليا. كما وضــــــــــــــعت اجملموعة اقرتاحاً لعملية الدعوة  -، يف املقر الرئيســــــــــــــي ملنظمة األغذية والزراعة، روما2017األول 
ية ّدم رئيس جمموعة الرتكيز نتائج املناقشــــــــــــــات إىل اجتماع اجملموعة املعنواملعايري من أجل تقييم املواضــــــــــــــيع املقرتحة. وق
 20178.بالتخطيط االسرتاتيجي يف أكتوبر/تشرين األول 

 
وخالل النقاش، أثار بعض األعضــــــــــــــاء يف اجملموعة املعنية بالتخطيط االســــــــــــــرتاتيجي أســــــــــــــئلًة وخماوف بشــــــــــــــأن  -7

وطلبت اجملموعة املعنية بالتخطيط االســرتاتيجي إىل جمموعة  9عة الرتكيز.العناصــر يف النتيجة اليت خلصــت إليها جممو  بعض
الرتكيز البحــث يف القضــــــــــــــــايــا املطروحــة واقرتاح حلول يتّم إبالغهــا إىل اجتمــاع مكتــب هيئــة تــدابري الصــــــــــــــحــة النبــاتيــة 

 .2017ديسمرب/كانون األول  يف
 

                                                      
  - 2017تقرير اجتماع مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية املنعقد يف يونيو/حزيران   7

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2017/08/Bureau_Report_2017_June-2017-08-01_NEW.pdf 
  - 2017 ز املقّدمة إىل اجتماع اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي يف أكتوبر/تشرين األولنتائج مناقشات جمموعة الرتكي  8

https://www.ippc.int/en/publications/84973/ 
  - 2017تقرير اجتماع اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي يف أكتوبر/تشرين األول   9

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2017/12/Report_SPG_October_2017-2017-12-11.pdf 

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2017/08/Bureau_Report_2017_June-2017-08-01_NEW.pdf
https://www.ippc.int/en/publications/84973/
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2017/12/Report_SPG_October_2017-2017-12-11.pdf


4 CPM 2018/19 

 

 :10مبا يلي 2017الذي انعقد يف ديسمرب/كانون األول  االفرتاضي هاجتماع، يف يئةاهلمكتب قام و  -8
 

 "الدعوة القرتاح مواضيع: املعايري والتنفيذ". -على العنوان اجلديد للدعوة اتفق •
 مايو/أيار حىت �اية أغسطس/آب. 1اتفق على إطالق دعوة يف و  •
مواضــيع  تنمية القدرات وجلنة املعايري، يف ظروف اســتثنائية، اقرتاحلتنفيذ و ا أّكد على اتفاق للســماح للجنةو  •

 هليئة تدابري الصحة النباتية. 
يف مناقشــــــــــــــتها ملهام فريق انبغي ليف ما خيّص معايري الدعوة اليت اتفقت عليها جمموعة الرتكيز، ي ،قرر أنهو  •

لى نطاق عراضـــــــها مرة أخرى عاجتماعه يف منتصـــــــف ســـــــبتمرب/أيلول. وبعد ذلك، يتم تعديل املعايري واســـــــت
 أوسع سيما أ�ا عملية جديدة.

يف حال مل يكن من الضــــــــــروري إجراء مناقشــــــــــات أخرى أو إعادة  2018اقرتح إطالق دعوة يف مايو/أيار و  •
 صياغة العملية.

ت الإىل توفري معلومات إىل الدورة الثالثة عشــــــــــــرة هليئة تدابري الصــــــــــــحة النباتية بشــــــــــــأن مداو  الوثيقةهتدف هذه  -9
، وفقاً 2017جمموعة الرتكيز واالقرتاح الذي اتفق عليه مكتب اهليئة يف اجتماعه االفرتاضــــــــــــــي يف ديســــــــــــــمرب/كانون األول 

 القرتاحات اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي. 
  

                                                      
10  activities/governance/bureau/-https://www.ippc.int/en/core 

https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/bureau/
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 اقتراحات مجموعة التركيز -ألف
 

 عنوان الدعوة
 

 : املعايري والتنفيذ".مواضيعتقرتح جمموعة الرتكيز أن يكون عنوان الدعوة "الدعوة القرتاح  -1
 
أثارت اجملموعة املعنية بالتخطيط االســــــرتاتيجي ســــــؤاالً حول ســــــبب عدم اســــــتخدام كلمة "قضــــــايا" يف العنوان.  -2

، يف حني تشـــري عادة إىل مشـــاكل ينبغي حّلهاوأشـــارت جمموعة الرتكيز إىل أن كلمة "قضـــايا" مل ُتســـتخدم يف العنوان أل�ا 
أن مواضـــــــــــيع املعايري والتنفيذ تشـــــــــــري إىل احلّل، مثل موارد املعايري والتنفيذ (الوثائق التوجيهية، والكتّيبات وحلقات العمل، 

 .).وغريها
 
: واضــــــــــيعم واتفق مكتب هيئة تدابري الصــــــــــحة النباتية على عنوان جديد للدعوة حبيث يصــــــــــبح "الدعوة القرتاح -3

 املعايري والتنفيذ".
 

 عملية الدعوة
 

 فرص العمل يداً بيد
 
أشــــــار خمتلف أعضــــــاء اجملموعة املعنية بالتخطيط االســــــرتاتيجي إىل وجوب اســــــتغالل مجيع الفرص املتاحة لتعزيز  -4

التعاون داخل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وبني جلنة املعايري وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات (مثًال، من خالل 
ى جوانب خمتلفة للمواضـــــيع ذاهتا (مثل مراجعة املعيار الدويل للصـــــحة تشـــــكيل جمموعات عمل مشـــــرتكة للخرباء تعمل عل

أولوية لوضــــــــــــع موارد للمعايري والتنفيذ). وقّدمت اجملموعة املعنية  يوذ)، أو التخطيط العتماد �ٍج مّتســــــــــــق 8النباتية رقم 
 بالتخطيط االسرتاتيجي دعماً كبرياً هلذه التطّورات.

 
تلفة من فكرة تعزيز التعاون بني جلنة املعايري وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات يف مراحل خموتؤيد جمموعة الرتكيز بقوة  -5

عملية الدعوة واملتابعة. إمنا توّد جمموعة الرتكيز اإلشـــــــارة إىل أ�ا ناقشـــــــت فقط املرحلة األوىل من العملية اليت ميكن خالهلا 
ص ت طرح مواضــــــــــــــيع بغيــة إدراجهــا يف إطــار املعــايري والتنفيــذ اخلــالألطراف املتعــاقــدة واملنظمــات اإلقليميــة لوقــايــة النبــاتــا

باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات. وترمي العملية املقرتحة إىل إرســــــــــــــاء أســــــــــــــاٍس للتعاون يف املرحلة األوىل من خالل تقييم 
 املواضيع املطروحة من جانب جلنة املعايري وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات على السواء.

 
 ؟مواضيعن ميكنه طرح م
 
اإلجراء احلايل املّتبع . فمواضيعأثارت اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي السؤال بشأن الطرف املؤهل لطرح  -6

للدعوة القرتاح مواضــــــــــــــيع ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يتيح فقط لألطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية 
إمنا يف حاالت اســــتثنائية، وتلبيًة حلاجة حمددة، قد توصــــي جلنة املعايري إضــــافة موضــــوع إىل قائمة  .مواضــــيعالنباتات طرح 
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ملواضــــــــــيع ملعايري االتفاقية. وذكرت اجملموعة أنه قد يكون من اجملدي لو كانت جلنة التنفيذ وتنمية القدرات مؤهلة أيضــــــــــاً ا
للتوصية بإضافة مواضيع، باالستناد إىل احتياجات األطراف املتعاقدة اليت ّمت حتديدها من خالل دراسات نظام استعراض 

 النباتات مثًال أو من خالل أنشطة أخرى لالتفاقية (مثل حلقات العمل). ودعم تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية
 
 تتّفق جمموعة الرتكيز مع هذا االقرتاح وتوصي بضرورة أن تتمتع جلنة التنفيذ وتنمية القدرات بالصالحية ذاهتا اليت -7

 ري الصحة النباتية.هيئة تدابتتمتع هبا جلنة املعايري بالتوصية مبواضيع يف ظروف استثنائية، حسبما أّكده مكتب 
 

 مدة العملية والفرتة الفاصلة بني الدعوات
 
اقرتحت جمموعة الرتكيز أن تطلق أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات الدعوة يف نوفمرب/تشــــــرين الثاين، على أن  -8

مرحلتني: تقييم جيريه  نمية القدرات علىيتبعها تقييم مشـــــــرتك للمواضـــــــيع املطروحة من جانب جلنة املعايري وجلنة التنفيذ وت
، وتقييم آخر جتريه )الوثيقةفريق املهام يف مرحلة أوىل حول املواضــــــــــــــيع (ترد تشــــــــــــــكيلته املقرتحة يف فقرة الحقة من هذه 

يئة هاللجنتان خالل اجتماعيهما يف الســـــنة التالية. وســـــوف تُقّدم توصـــــية باملواضـــــيع، إضـــــافًة إىل األولويات املقرتحة، إىل 
تدابري الصـــحة النباتية، حيث قد يتم اســـتعراض املواضـــيع املوصـــى هبا مث اعتمادها. وقد ُتدرج أي تغيريات يف إطار املعايري 
والتنفيذ اخلاص باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات وتُنشـــــــــر على البوابة الدولية للصـــــــــحة النباتية. عالوًة على ذلك، اقرتحت 

لدعوة كل ثالث ســـنوات، عوضـــاً عن إطالقها كل ســـنتني كما جيري حالياً، نظراً إىل التبعات على جمموعة الرتكيز إطالق ا
 املوارد ملعاجلة املواضيع.

 
وكان لدى اجملموعة املعنية بالتخطيط االســـــــــــرتاتيجي خماوف بالنســـــــــــبة إىل طول العملية والفرتات الفاصـــــــــــلة بني  -9

طيط ة النظر يف هذه املسألة. إضافًة إىل ذلك، ختّوفت اجملموعة املعنية بالتخالدعوات، ولذا طلبت إىل جمموعة الرتكيز إعاد
 االسرتاتيجي من أالّ تسمح هذه العملية معاجلة القضايا بسرعة.

 
ورّدًا على شــــــــــــــواغــل اجملموعــة املعنيــة بــالتخطيط االســــــــــــــرتاتيجي، اقرتحــت جمموعــة الرتكيز فتح بــاب الــدعوة يف  -10

لق يف �ـايـة أغســــــــــــــطس/آب أو منتصــــــــــــــف ســــــــــــــبتمرب/أيلول. وقـد يتيح إغالق بـاب الـدعوة يف يونيو/حزيران على أن يُغ
أغســـــطس/آب لفريق املهام املعين باملواضـــــيع مزيداً من الوقت إلعداد مناقشـــــات جلنة املعايري/جلنة التنفيذ وتنمية القدرات، 

 نباتاتتفاقية الدولية لوقاية اليف حني أن إغالقه منتصــــــــــــــف ســــــــــــــبتمرب/أيلول قد يســــــــــــــمح حللقات العمل اإلقليمية لال
، إمنا قد يعطي واضـــيعم(مبا يف ذلك املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات املشـــاركة/املنّظمة) املشـــاركة على حنو أكرب يف طرح 

ية املراجعة لفريق املهام املعين باملواضيع وقتاً أقل إلعداد مناقشات جلنة املعايري/جلنة التنفيذ وتنمية القدرات. ومن شأن العم
 أبريل/نيسان). - أن تقّصر الدورة بكاملها إىل مثانية أشهر تقريباً (من يونيو/حزيران إىل مارس/آذار

 
أغسطس/آب.   31مايو/أيار وإغالقه يف  1وقّرر مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية أنه جيب فتح باب الدعوة يف  -11

 ذه الوثيقة.هب 1لذا، عدلت جمموعة الرتكيز العملية اليت ترد يف امللحق 
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وهبدف معاجلة شــواغل اجملموعة املعنية بالتخطيط االســرتاتيجي على حنو أكرب بشــأن مدة الدعوة، فســوف ُتطلق   -12
صـــــدي للقضـــــايا م أي طريقة ترغب هبا للتكّل ســـــنتني. وُأحيط علماً أيضـــــاً أنه ميكن هليئة تدابري الصـــــحة النباتية اســـــتخدا

 الطارئة وجيوز هلا، يف ظروف استثنائية، إضافة موضوع عند احلاجة.
 

 القضايا الطارئة
 

 إطار هذه يئة معاجلة قضايا طارئة يفاهلأثارت اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي مسألة ما إذا كان بإمكان  -13
ن هذه العملية إالعملية. وترى جمموعة الرتكيز أن العملية املقرتحة للدعوة غري مصــــــــــــــّممة للتعامل مع قضــــــــــــــايا طارئة. بل 

 هذا يفُوضــعت للطرح الروتيين للمواضــيع، والعتماد وتعديل إطار املعايري والتنفيذ اخلاص باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
اخلصــــــــــــوص. وميكن معاجلة القضــــــــــــايا الطارئة من خالل الســــــــــــماح للجنة املعايري وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات معاً، عند 
الضــرورة، التوصــية بإضــافة مواضــيع، أو اقرتاح تغيري األولوية لالســتجابة إىل احتياجات خاصــة كما ّمت اقرتاحه آنفاً. وتعترب 

دي للقضــايا املســتجدة من خالل آليات أخرى قائمة: توصــيات هيئة تدابري الصــحة النباتية جمموعة الرتكيز أنه ميكن التصــ
 أو قرارات أخرى حسبما هو مالئم.

 
 معايير الدعوة القتراح مواضيع: المعايير والتنفيذ -باء

 
ملواضـيع املقرتحة وترتيب ا: املعايري لتربير مواضـيعاسـتعرضـت جمموعة الرتكيز الوثيقة احلالية بعنوان "الدعوة القرتاح  -14

ح ا أولوياهتا". وقد جرى تعديل املعايري احلالية (املنّقحة، أو املدجمة أو احملذوفة) حبيث تعكس النطاق اجلديد للدعوة القرت 
 واضــــــــــــيع: املعايريمواضــــــــــــيع، الذي قد حيّدد املواضــــــــــــيع للمعايري والتنفيذ معاً. وترد الوثيقة بعنوان "معايري الدعوة القرتاح م

 ذه الوثيقة.هب 2والتنفيذ" يف امللحق 
 

 إنشاء فريق مهام معني بالمواضيع -جيم
 

توصــي جمموعة الرتكيز إنشــاء فريق مهام معين باملواضــيع الســتعراض اقرتاحات املواضــيع املقدمة، ورفع التوصــيات  -15
ذات الصلة (مبا يف ذلك األولويات املقرتحة) للجنة املعايري وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات على السواء. وسوف يتألف فريق 

ثل عن عايري وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات، ومن عضـــوين من كّل من اللجنتني ومماملهام املعين باملواضـــيع من رئيســـي جلنة امل
مكتب هيئة تدابري الصـــــحة النباتية. ويُقرتَح أن يعمل الفريق قدر اإلمكان بطريقة افرتاضـــــية. لكن قد تربز احلاجة إىل عقد 

فيذ وتنمية ارك رئيســــــا جلنة املعايري وجلنة التناجتماعات وجاهية، وال ســــــيما يف بداية العملية اجلديدة. ومن املتوقع أن يشــــــ
نباتية أن يعمل الرئيســـــان أيضـــــاً معاً لرفع تقرير إىل هيئة تدابري الصـــــحة ال ينبغيالقدرات على حنو ناشـــــط يف العملية. كما 

 بشأن نتيجة تقييم املواضيع املقرتحة.
 

 الوثيقة. هبذه 3تفق عليها املكتب بامللحق وتُرفق مسودة اختصاصات فريق املهام املعين باملواضيع اليت ا -16
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وجتدر اإلشـــــارة إىل أن جمموعة الرتكيز تقرتح أن تســـــتعرض جلنة املعايري وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات كامل حزمة  -17
ذ ياملواضــــــــــــــيع املقرتحة حبيث تكّون اللجنتان حملة عامة كاملة عن املواضــــــــــــــيع املطروحة لوضــــــــــــــع املعايري و/أو موارد التنف

 معاجلتها. وطريقة
 

 استخدام إطار المعايير والتنفيذ التابع لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات -دال
 

. وقد صـــــادقت فاقية)(االت ُوضـــــع منذ بضـــــع ســـــنوات إطار املعايري والتنفيذ اخلاص باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات -18
فاقية واملعايري لتســــــــجيل املعايري وموارد التنفيذ اليت تدعم وتتيح تنفيذ االتهيئة تدابري الصــــــــحة النباتية على اســــــــتخدام اإلطار 

الدولية للصـــحة النباتية التابعة هلا. ويتضـــمن هذا اإلطار املعايري وموارد التنفيذ اليت جرى اعتمادها/ وضـــعها، أو اليت هي قيد 
وتنمية  نة، فيما تتشــــــــــارك جلنة املعايري وجلنة التنفيذل ســــــــــك  التطوير أو املزمع وضــــــــــعها. وتقوم األمانة بتحديث وإدارة اإلطار

يئة على أ�ا وثيقة هلاالقدرات مســؤولية مراجعته وتعديله على أن تســتعرضــه اجملموعة املعنية بالتخطيط االســرتاتيجي. واتفقت 
شــــــــــكل وســــــــــيلًة العتماد ت وتعمل توفّر شــــــــــفافية املعايري وموارد التنفيذ القائمة أو املقرتحة، وتســــــــــاعد يف التعّرف إىل الثغرا

  األولويات املتفق عليها بالنسبة إىل املعايري وموارد التنفيذ اليت تصادق عليها هيئة تدابري الصحة النباتية على حنو منفصل.
 

وتدعم جمموعة الرتكيز اســــــــــــــتخدام إطار املعايري والتنفيذ اخلاص باالتفاقية باعتباره مرجعاً لألطراف املتعاقدة أو  -19
من جانب  . وينبغي أن ُيســــــتخدم اإلطارمواضــــــيعاملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات لدى االســــــتجابة إىل الدعوة القرتاح 

تُنشـــــــــــــر يف يري وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات كقاعدة للنظر يف الطلبات املقّدمة. و فريق املهام املعين باملواضـــــــــــــيع، وجلنة املعا
اإلطار أي إضــــــافات، أو حذوفات أو تغيريات مقرتحة للمواضــــــيع فضــــــالً عن األولويات املقرتحة املرتبطة هبا واليت اتفقت 

 عليها هيئة تدابري الصحة النباتية.
 

 النباتية:يُطلب إىل هيئة تدابري الصحة  -20
 

 "الدعوة القرتاح مواضيع: املعايري والتنفيذ". على عنوان الدعوة: التأكيد )1(
االتفاق على منح جلنة املعايري الصــــــــــــــالحية ذاهتا اليت تتمتع هبا جلنة املعايري يف رفع توصــــــــــــــية  التأكيد على )2(

 .استثنائيةباملواضيع إىل هيئة تدابري الصحة النباتية يف ظروف 
 .الوثيقة هبذه 1العملية املقرتحة للدعوة القرتاح املواضيع كما ترد يف امللحق  االتفاق على )3(
 .2018إطالق الدعوة كل سنتني بدءاً من مايو/أيار  االتفاق على )4(
 .هبذه الوثيقة 2معايري تقييم املواضيع كما ترد يف امللحق  االتفاق على )5(
 .هبذه الوثيقة 3حق يف املل كما ترد  ةالداخليالئحته و اختصاصات فريق املهام املعين باملواضيع  االتفاق على )6(
فريق املهام املعين باملواضــــيع اســــتخدام إطار املعايري والتنفيذ لدى اســــتعراض الطلبات املقّدمة رّداً  الطلب إىل )7(

 على الدعوة القرتاح املواضيع.
ية لوقاية النباتات، الدول باحلاجة إىل أن تنعكس هذه القرارات يف إجراء وضــع املعايري التابع لالتفاقية اإلقرار )8(

أو إجراءات أخرى هليئة تدابري الصـــحة النباتية حســـبما هو مالئم، والطلب إىل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية 
 ة.ة على هيئة تدابري الصحة النباتيالنباتات النظر يف اآلثار وعرض التغيريات احلالية املقرتح
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 العملية المقترحة للدعوة القتراح مواضيع: المعايير والتنفيذ -1لملحق ا
 (ُتطلق الدعوة مرة كّل سنتني)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

جتّمع األمانة طلبات املواضـــــــــــــيع 
وتنشـــــــــــــــرهــا على البوابــة الــدوليــة 

 للصحة النباتية

ُجتري اســــــــــــتعراضــــــــــــاً أّولياً وتقّدم 
نة جلنة املعايري وجلتوصــــــيات إىل 

 التنفيذ وتنمية القدرات

ُجتري اســـــــتعراضـــــــات تفصـــــــيلية، 
ق وتراجع وتتفق مع توصيات فري

 املهام املعين باملواضيع

ة تنـاقش نتـائج جلنـة املعـايري وجلنـ
 التنفيــذ وتنميــة القــدرات، وتتفق
مع التوصــــيات واألولويات وتعّد 
االقرتاحات هليئة تدابري الصــــــحة 

 النباتية 

تعتمـــــد املواضـــــــــــــــيع واألولويـــــات 
يف إطــــــــار املــعــــــــايــري دراجــهــــــــا إل

لية والتنفيـذ التـابع لالتفـاقيـة الـدو 
 لوقاية النباتات

نهاية  -مايو/أيار
 أغسطس/آب

 سبتمبر/أيلول

 -نوفمبر/تشرين الثاني
 ديسمبر/كانون األول

 يناير/كانون الثاني

 -مارس/آذار
 أبريل/نيسان

Call 

 المعني بالمواضيعفريق المهام 

 لجنة التنفيذ وتنمية القدرات لجنة المعايير

رئيسا لجنة المعايير ولجنة 
 التنفيذ وتنمية القدرات

 هيئة تدابير الصحة النباتية

 الدعوة
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 معايير الدعوة القتراح مواضيع: المعايير والتنفيذ -2الملحق 

 للمواضيع ذات األثر العاملي األكرب.سوف تُعطى األولوية 

 
 (ينبغي أن توفّر املعلومات. ومن املتوقع أن تستويف مجيع الطلبات املعايري الرئيسية التالية): المعايير الرئيسية

 
 .1-1املسامهة يف غرض االتفاقية الدولية لوقاية النباتات كما يرد وصفه يف املادة  •
 والنتائج التنظيمية املبّينة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.الصلة باألهداف االسرتاتيجية  •
جدوى التنفيذ على الصعيد العاملي (النظر يف سهولة التنفيذ، ودرجة التعقيد الفين، وقدرة املنظمات الوطنية  •

 لوقاية النباتات على التنفيذ، واملالءمة بالنسبة إىل أكثر من إقليم).
 نبغي حّلها عرب وضع املعيار أو مورد التنفيذ.حتديد واضح للمشاكل اليت ي •
توفّر املعلومات، أو إمكانية مجعها، لدعم املعيار املقرتح أو مورد التنفيذ (مثًال، املعلومات العلمية، والتارخيية  •

 .والفنية، واخلربة)

 المعايير الداعمة (توّفر المعلومات حسبما هو مالئم)

 المعايير العملية

معيار و/أو مورد تنفيذ إقليمي حول املوضــوع ذاته متاح وتســتخدمه منظمات وطنية أو إقليمية هل يوجد  )1(
 لوقاية النباتات أو منظمات دولية؟

 .توفّر اخلربة الالزمة لوضع املعيار و/أو مورد التنفيذ املقرتح )2(
 

 المعايير االقتصادية

  القيمة املقدرة للنباتات احملمية )1(
 رة للتجـارة مبـا يف ذلـك الفرص اجلـديـدة يف التجـارة واملتـأثرة بـاملعيـار و/أو مبورد التنفيـذ املقرتحالقيمـة املقـدّ  )2(

 (مثًال حجم التجارة، وقيمة التجارة، والنسبة املئوية للتجارة من إمجايل الناتج احمللي) عند احلاجة.
 المعايير البيئية

بعاثات املمكنة لبعض تدابري الصـــــحة النباتية، مثل احلّد من االنالفائدة من احلّد من اآلثار البيئية الســـــلبية  )1(
 العاملية حلماية طبقة األوزون.

 الفائدة من إدارة األنواع غري األصلية اليت تشّكل آفات للنباتات (مثل بعض األنواع الغريبة الغازية). )2(
نوّع وموائلها ونظمها اإليكولوجية، ومحاية التاملســــــــــــــامهة يف محاية البيئة من خالل محاية النباتات الربية،  )3(

 البيولوجي الزراعي.
 المعايير االستراتيجية

مدى الدعم املقّدم للمعيار و/أو مورد التنفيذ املقرتح (مثًال، منظمة واحدة أو أكثر من املنظمات الوطنية  )1(
املنظمــات اإلقليميــة لوقــايــة أو اإلقليميــة لوقــايــة النبــاتــات طلبــت الــدعم، أو منظمــة واحــدة أو أكثر من 

 النباتات اعتمدت معياراً حول املوضوع ذاته).
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التواتر الذي تظهر فيه القضــــــــــــــية الواجب معاجلتها، كما جرى حتديدها يف االقرتاح، كســــــــــــــبب الختالل  )2(
متكررة، وعدد املرات خالل الســـــــنة اليت تظهر  ثنائيةالتجارة (مثالً النزاعات أو ضـــــــرورة إجراء مناقشـــــــات 

 فيها اختالالت يف التجارة).
 املالءمة والفائدة بالنسبة إىل البلدان النامية. )3(
 التغطية (التطبيق على جمموعة واسعة من البلدان/اآلفات/السلع). )4(
تكملة املعايري و/أو موارد التنفيذ األخرى (مثًال إمكانية اســــــــــــــتخدام املعيار كجزء من �ج النظم إزاء آفة  )5(

 لة املعاجلات آلفات أخرى).واحدة، وتكم
و/أو مورد تنفيذ ملعاجلة املفاهيم األســــــــــــــاســــــــــــــية (مثًال كفاءة املعاجلة، ومنهجية  مياهيمفوضــــــــــــــع معيار  )6(

 التفتيش).
 احلاجة امللّحة للمعيار و/أو مورد التنفيذ. )7(
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 والئحته الداخليةاختصاصات فريق المهام المعني بالمواضيع  -3الملحق 

 فريق المهام المعني بالمواضيعاختصاصات 
 
 فريق المهام المعني بالمواضيع نطاق عمل -1

إن فريق املهام املعين باملواضــيع يســاعد جلنة التنفيذ وتنمية القدرات وجلنة املعايري يف عملية إطالق الدعوة القرتاح  
 املواضيع: املعايري والتنفيذ.

 ويتوّىل فريق املهام املعين باملواضيع الوظائف التالية:  

ذ، وتقدمي توصيات واضيع: املعايري والتنفيمفحص املواضيع املقرتحة على ضوء املعايري احملددة للدعوة القرتاح  •
إىل جلنة التنفيذ وتنمية القدرات وإىل جلنة املعايري بشـــــــــأن طريقة أفضـــــــــل ملعاجلة املواضـــــــــيع: حبســـــــــب املعيار 

 حبسب مورد التنفيذ. أو
 النظر يف ما إذا أمكن معاجلة املواضيع املقرتحة من جانب جلنة التنفيذ وتنمية القدرات وجلنة املعايري معاً. •

 
 هيكلية فريق المهام المعني بالمواضيع -2

تنمية القدرات و يتألف فريق املهام املعين باملواضـــيع من ســـبعة أعضـــاء، يكون ثالثة منهم أعضـــاًء يف جلنة التنفيذ  
(مبا يف ذلك رئيس هذه اللجنة)، وثالثة آخرون أعضاًء يف جلنة املعايري (مبا يف ذلك رئيس هذه اللجنة)، وعضو واحد من 

 مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية.
 
 تشكيل فريق المهام المعني بالمواضيع -3

ايري ومكتب ة التنفيذ وتنمية القدرات، وجلنة املعيتّم اختيار أعضـــــــــاء فريق املهام املعين باملواضـــــــــيع من جانب جلن 
هيئة تدابري الصــــحة النباتية. ومن شــــأن هذه اجلهات الثالث أن ختتار عضــــواً بديًال للمشــــاركة يف عمل الفريق حني يكون 

 األعضاء األصليون غري متوفرين.

 لفريق المهام المعني بالمواضيع الالئحة الداخلية

 العضوية -1المادة 
أن يكون أعضــــــاء فريق املهام املعين باملواضــــــيع أعضــــــاء يف جلنة التنفيذ وتنمية القدرات، أو يف جلنة املعايري جيب  

 يف مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية، وأن يشاركوا يف عمل الفريق. أو

ريات يومن شــــأن هذه اجلهات اســــتعراض عضــــوية الفريق عند احلاجة، مع األخذ يف االعتبار بصــــورة خاصــــة التغ 
 عضوية جلنة التنفيذ وتنمية القدرات، وجلنة املعايري ومكتب هيئة تدابري الصحة النباتية. يف
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 اإلجراء لتعيين واختيار األعضاء في فريق المهام المعني بالمواضيع -2المادة 

، )يتم اختيار أعضــــــــــــــاء الفريق من جانب جلنة التنفيذ وتنمية القدرات (ثالثة أعضــــــــــــــاء وعضــــــــــــــو بديل واحد 
 املعايري (ثالثة أعضاء وعضو بديل واحد) ومكتب هيئة تدابري الصحة النباتية (عضو واحد وعضو بديل واحد). وجلنة

 وتتوىل األمانة إدارة قائمة األعضاء يف فريق املهام املعين باملواضيع على البوابة الدولية للصحة النباتية. 
 

 مدة العضوية -3المادة 

تســـــتمر والية األعضـــــاء يف الفريق طيلة فرتة عضـــــويتهم يف جلنة التنفيذ وتنمية القدرات، أو يف جلنة املعايري أو يف  
، تغيري أو تعديل عضــويتها يف يف الالئحة الداخلية 2، وفقاً للمادة األجهزةمكتب هيئة تدابري الصــحة النباتية. وجيوز هلذه 

 وقت. كما جيوز لألعضاء االنسحاب يف أي وقت من الفريق.فريق املهام املعين باملواضيع يف أي 
 

 الرئيس ونائب الرئيس -4المادة 

 يرتأس عضو مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية اجتماعات فريق املهام املعين باملواضيع. 

 .سنتانمدهتا ة أعضائه لواليانتخاب نائب الرئيس من بني ب باملواضيعويقوم األعضاء يف فريق املهام املعين  

ويتوىل الرئيس، أو يف غياب الرئيس أو العضــــــــــــــو البديل من مكتب هيئة تدابري الصــــــــــــــحة النباتية، نائب الرئيس  
يضــــــطلع  يتمتع نائب الرئيس، الذيو اجتماعات الفريق، وميارس أي وظائف أخرى تكون ضــــــرورية لتيســــــري عمل الفريق. 

 تمتع هبا الرئيس.مبهام الرئيس، بالصالحيات واملهام ذاهتا اليت ي

 
 رئيسا لجنة المعايير ولجنة التنفيذ وتنمية القدرات -5المادة 

 ثيقةو ينبغي لرئيسي جلنة املعايري وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات مناقشة املواضيع اليت أوصت هبا اللجنتان، وإعداد  
 .باعتمادها�ائية بشأن املواضيع اليت توصى هيئة تدابري الصحة النباتية 

 
 المراقبون -6المادة 

 ال يسمح فريق املهام املعين باملواضيع بوجود مراقبني. 

 
 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -7المادة 

 توفّر أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات دعماً إدارياً، وفنياً وحتريرياً الجتماعات فريق املهام املعين باملواضيع. 
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 االجتماعات -8المادة 

تخدام حبسب الضرورة، بعد كل دعوة القرتاح املواضيع بصورة عامة. وينبغي اس باملواضيعيعمل فريق املهام املعين  
الربيد االلكرتوين، واملؤمترات عن بعد، واختاذ القرارات االلكرتونية وغريها من وســــــــائل االتصــــــــال االفرتاضــــــــي عند اإلمكان 

 املهام املعين باملواضيع. وتُعقد االجتماعات الوجاهية عند احلاجة.إلعداد وتنظيم اجتماعات فريق 

وال يُعلن افتتاح أي اجتماع لفريق املهام املعين باملواضيع ما مل يتوفر النصاب. ويلزم حضور أغلبية أعضاء الفريق  
 (مخسة أعضاء) لتوفّر النصاب.

 
 المصادقة -9المادة 

باملواضــيع من جانب األعضــاء فقط. وأّما املصــادقات على مســودة الوثائق واالتفاق فريق املهام املعين تُتخذ قرارات  
على التوصـــــــــــــيات املقّدمة إىل جلنة التنفيذ وتنمية القدرات وجلنة املعايري فيجب أن تتّم بالتوافق على أن تُبّلغ إىل اللجنتني. 

 جنتني إليها.قف يف تقرير االجتماع، ويُلفت انتباه اللحال تعّذر التوافق، تُذكر القضايا موضوع النزاع وُتشرَح املوا ويف

 
 التقارير -10المادة 

ىل جلنة إ يُنشــــر تقرير كل اجتماع لفريق املهام املعين باملواضــــيع على البوابة الدولية للصــــحة النباتية. وتُرفع التقارير 
 النباتية.التنفيذ وتنمية القدرات وإىل جلنة املعايري ومكتب هيئة تدابري الصحة 

 
 لغة العمل -11المادة 

 االنكليزية لغة العمل يف اجتماعات فريق املهام املعين باملواضيع. تكون 

 
 التعديالت -12المادة 

 جة. عند احلا والالئحة الداخليةتعتمد هيئة تدابري الصحة النباتية التعديالت على االختصاصات  


