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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 عشرةالثالثة الدورة 

 2018أبريل/نيسان  20-16روما، 

 2019خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وميزانيتها لعام 

 من جدول األعمال 4-15البند 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتإعداد أمانة 
 

 المقدمة -أوالا 
 
: أنهتقييم تعزيز أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على من تو تتتتتتتتتتيات  1، نصتتتتتتتتتتت التو تتتتتتتتتتية 2014يف عام  -1
واضتتتوة وقابلة  ا  أن تشتتتمل أهدافهلا ينبغي وضتتتع  عة عمل يتتتنوية وميزانية واحدة ل مانة، يوافق عليها املكتب، وينبغي "

 للتوقيق، مع بيان تفصيلي قدر اإلمكان ل نشعة واملوارد الالزمة من حيث املوظفني والتمويل على حد يواء ...".
 
،  عة عمل 2016يف دورهتا احلادية عشترة، ال  انعقدت يف أبريلننيستان هيئة تدابري الصتوة النباتية اعتمدت و  -2

أول  عتة عمتل امتانة كتانتت تلت  وأحتاطتت علمتا   تا، و  2016أمتانتة االتفتاقيتة التدوليتة لوقتايتة النبتاتتات وميزانيتهتا لعتام 
وضع أثبتت املمارية أن قد و  .عديدة وفقا  لتقييم التعزيز وأول ميزانية تتضمن إضافات وحتسينات توضعاالتفاقية الدولية 

نفستته مّكن اامانة من حتستتني ر تتد تقدم اانشتتعة ويف الوقت  2016وأكثر شتتفافية لعام  مدرويتتتني عة عمل وميزانية 
التكتتالي . وأعقتتب هتتذه التعربتتة اعتمتتاد نتتاجا ةعتتة عمتتل أمتتانتتة االتفتتاقيتتة التتدوليتتة لوقتتايتتة النبتتاتتتات ضتتتتتتتتتتتتتتب  التتتأكتتد من 

  عقدت يف مجهورية كوريا.هليئة تدابري الصوة النباتية ال  ةيف الدورة الثانية عشر  2017وميزانيتها لعام 
 
ملضي قدما  يف  عة عمل أمانة اطريق نقاشا  مّكثفا  ، ناقش مكتب اهليئة واللعنة املالية 2017ويف يونيونحزيران  -3

على شتتتتتتتتتتتتتتكل  عة العمل عّدة حتستتتتتتتتتتتتتتينات إد ال . واقرتح املكتب واللعنة املالية 2018االتفاقية الدولية وميزانيتها لعام 
إىل عة عمل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ايتنادا  إىل االتفاقية و ةأولويات هذه التوسينات وضع مشلت وقد  .وامليزانية

 .إىل اامامعملية املوازنة ينة ، كما مشلت تقدمي اإلطار االيرتاتيعي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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أمانة االتفاقية الدولية لوقاية أطلقت ، 2017يف يونيونحزيران بعد اجتماعات املكتب واللعنة املالية ال  عقدت  -4
بعد اعتماد املكتب  عة عمل أمانة االتفاقية . و 2019و 2018النباتات عملية شتتتتاملة لوضتتتتع  عة عمل وميزانية لعامي 

ه )االفرتاضتتتتتتتتتتي  يف اجتماععرض املكتب  ،2017يف أكتوبرنتشتتتتتتتتتترين ااول  2018الدولية لوقاية النباتات وميزانيتها لعام 
 .2019 عة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وميزانيتها لعام ديسمربنكانون ااول  يف
 

 المخرجات الرئيسية/النواتج -اثانيا 
 
تو يات تقييم التعزيز واقرتاحات  2019ق  عة العمل امانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وميزانيتها لعام تعبّ  -5

 . ومن املتوقع 1املكتب واللعنة املالية بالكامل، وتأ ذ باالعتبار مجيع اانشعة اايايية ال  تضعلع  ا اامانة )املرفق 
لنبتاتات إىل النهوض مبهمتة االتفتاقيتة الدوليتة لوقاية ا 2019أن تؤدي النتيعتة اإلمجاليتة لتنفيتذ  عتة العمتل وامليزانيتة لعتام 

 التعارة. تيسريويف الوقت نفسه محاية اامن الغذائي والبيئة الرامية إىل واملسامهة يف اجلهود العاملية 
 

 (1المرفق في  1 النشاط) واالستراتيجياتالحوكمة  –ألف
 
ااطراف املتعاقدة لالتفاقية الدولية متكني زيادة إىل النشتتاا اايتتايتتي هذا ؤدي ييتت: احلوكمة وااليتترتاتيعياتناتج  -6

من املتوقع وتلقي التعليقات والدعم من أمانة االتفاقية. و  إيتتتتهاماهتايف عمليات االتفاقية وتقدمي  من املشتتتتاركةلوقاية النباتات 
املعايري وتنفيذ على وضتتتتتتتتع  بالرتكيزملناقشتتتتتتتتة القضتتتتتتتتايا املتعلقة بصتتتتتتتتوة النباتات  ا  صتتتتتتتتفتها منتد  مفتوحب ،تمّكن اامانةتأن 

 تقدم يف جمال الصوة النباتية.إحراز على ااطراف املتعاقدة ملساعدة عمليات االتفاقية  يسرياالتفاقية، من ت
 
 ، 4-2احلوكمة وااليتتتتتتتتتتتتتترتاتيعيات، إىل جانب التكامل والدعم )القستتتتتتتتتتتتتتم يف عملية حتديد ااولويات، ُمنوت  -7
أُععيتت لزاميتة، يف حني  تتتتتتتتتتتتتتفتة اإلهيئتة تتدابري الصتتتتتتتتتتتتتتوتة النبتاتيتة جتمتاعتات الولويتات ااحتتديتد أععى قتد نقعتة. و  34
 جتماعات مكتب اهليئة واللعنة املالية وجلنة التنفيذ أولوية عالية.ال
 

 (1في المرفق  2)النشاط  وضع المعايير –باء
 
تعوير معايري دولية واشتتتتتتمالية بإىل القيام عرب عملية شتتتتتفافة يتتتتتايتتتتتي اانشتتتتتاا يرمي هذا ال :املعايريوضتتتتتع  ناتج -8
عايري ضتتتتتتتتتتتع ملو االتفاقية الدولية لوقاية النباتات هي املنظمة الدولية الوحيدة و ستتتتتتتتتتتقة تلا احتياجات ااطراف املتعاقدة. تّ م

واامن يستتاهم يف الزراعة املستتتدامة  ستتقا  تم عايري إطارا  هذه املمنظمة التعارة العاملية، وتوفر ال  تعرتف  ا  تتوة النباتات 
 الغذائي ومحاية البيئة وتيسري التعارة.

 
املذكورة مجيعها لمخرجات ااربعة الرئيستتية أن ل وُحددّ نقعة.  33وضتتع املعايري يف عملية حتديد ااولويات، ُمنا  -9

 إلطار االيرتاتيعي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.لمهية نفسه من ااقدر الأعاله 
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 (1في المرفق  3)النشاط  التنفيذتيسير  –جيم
 
ااطراف املتعاقدة ومنظماهتا ة وإمكانيات زيادة قدر إىل النشتتتتتاا اايتتتتتايتتتتتي يرمي هذا  منعزات تيستتتتتري التنفيذ: -10

 .وفعاالا  ليامتشاو ا  متنور تعامال  لتعامل مع قضايا الصوة النباتية على االوطنية لوقاية النباتات 
 
وأدوات نظام  تنمية القدراتالعملية أن لدّدت حو نقعة.  33 ُمنا تيستتتتتتتتتتتتتتري التنفيذيف عملية حتديد ااولويات،  -11

أمهية بالغة االيتتتتتتتتعراض ودعم التنفيذ واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات وإ تتتتتتتدار الشتتتتتتتهادات اإللكرتونية للصتتتتتتتوة النباتية 
 لإلطار االيرتاتيعي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

 
 (1في المرفق  4التكامل والدعم )النشاط  -دال

 
توقع أن يؤدي هذا النشتتتتتتاا اايتتتتتتايتتتتتتي إىل مزيد من التكامل الفّعال جلهود وضتتتتتتع يُ  والدعم: منعزات التكامل -12

الوطنيتتة مهيتتة االتفتتاقيتتة التتدوليتتة لوقتتايتتة النبتتاتتتات وإدارة املعلومتتات والتزامتتات تقتتدمي التقتتارير ااملعتتايري والتنفيتتذ وزيتتادة الوعي 
 .وحتقيق تقدم يف مبادرة السنة الدولية للصوة النباتية

 
 . 1-2وااليرتاتيعيات )القسم  ةكمو إىل جانب احلنقعة  34 نا التكامل والدعممُ يف عملية حتديد ااولويات،  -13

 .علياإدارة املعلومات وتعبئة املوارد أولوية وأععت العملية 
 

 مخصصات الميزانية –اثالثا 
 
توازنا  بني اانشتتتتعة ااربعة الرئيستتتتية لضتتتتمان دعم عمل مختصتتتتيصتتتتا  للموارد  2019تشتتتتمل امليزانية املقرتحة لعام  -14

عمل التعزيز دعما  مستتتتتمرا ، ويف الوقت  اته احلوكمة وااليتتتترتاتيعيات ووضتتتتع املعايري على االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
 .اكبري تعزيزا   تيسري التنفيذ وكذل  التكامل والدعم على 
 

 البرنامج العادي للمنظمة -ألف
 
مليون  2.95ما قدره  2019تبلغ خمصتتتتصتتتتات برنامج العمل وامليزانية امانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام  -15

 . 1دوالر دون أي ععز يف امليزانية )املرفق 

 
 المتعدد الجهات المانحة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتاتحساب األمانة  -باء

 
مليون دوالر أمريكي من حستتتتتتتتتتتتتتاد اامانة املتعدد اجلهات املادة لالتفاقية الدولية  1.57ها تتُقرتح ميزانية قيم -16

للووكمة وااليتتتتتتتتتتتتتترتاتيعيات وكذل  للتكامل والدعم، من إمجايل امليزانية  املائةيف  35يث خيصتتتتتتتتتتتتتت  حب، لوقاية النباتات
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على التوايل. وجتدر اإلشتتارة إىل أن بعأ أنشتتعة وضتتع  ،لوضتتع املعايري وتيستتري التنفيذ املائةيف  56و املائةيف  9خُيصتت  و 
 47 املعتتايري هي جزء ال يتعزأ من احلوكمتتة وااليتتتتتتتتتتتتتترتاتيعيتتات وكتتذلتت  التكتتامتتل والتتدعم. ويبلغ جممو  تكتتالي  املوظفني

 . 1)املرفق  املائةيف  53يف حني يُتوقع أن تصل التكالي  التشغيلية إىل من إمجايل امليزانية، ئة اامل يف
 

 مشاريع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -جيم
 
 ما قدره 2019تنفذها أمانة االتفاقية يف عام يتتتتتتتتتتتتتتتبلغ ميزانية مشتتتتتتتتتتتتتتاريع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ال   -17

 ، EC/725) ااورويب االحتادمشتتتتتترو  وتتضتتتتتتمن هذه املشتتتتتتاريع بصتتتتتتورة رئيستتتتتتية  ، 1مليون دوالر أمريكي )املرفق  1.65
 ومشتترو  ،(STF/688)رفق وضتتع املعايري وتنمية التعارة مشتترو  إ تتدار الشتتهادات اإللكرتونية للصتتوة النباتية اةا  مبو 

ااورويب اةا  بنظام  االحتادمشتترو  و ،  JPN/827) اةا  باليابان النباتيةإ تتدار الشتتهادات اإللكرتونية للصتتوة دعم 
 . CPRن291)ومشتتترو  التعاون بني بلدان اجلنود املشتتترتل بني الصتتتني واملنظمة  ، EC/877)االيتتتتعراض ودعم التنفيذ 

 .2يف املرفق  عير اشمن هذه امل وميكن االطال  على و   خمتصر لكل  
 

 لالتفاقية الدولية لوقاية النباتاتالدعم العيني  -دال
 
مليون دوالر أمريكي. وتقدم ااطراف املتعاقدة  0.57إىل  2019املستتتتتتتتتتتتتامهات العينية املتوقعة لعام يتتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتل  -18

إىل قيمة ُترتجم  هالكن ،كمستتتتتتتتامهات  ري نقدية ا  واملنظمات  ات الصتتتتتتتتلة املستتتتتتتتامهات العينية إىل أمانة االتفاقية الدولية 
 . 1لشفافية )املرفق للميزانية و الصويا لوضع البالدوالر اامريكي لغرض 

 
 االستنتاجات والمقترحات -ارابعا 

 
موجهة إىل خمصتتتتتتصتتتتتتات وأنشتتتتتتعة  2019تقرتح  عة العمل وامليزانية امانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام  -19

، وحتقيق إجنتتازات أكرب، وزيتتادة القتتدرة على  تتدمتتة ااطراف املتعتتاقتتدة أفضتتتتتتتتتتتتتتتل دفع أمتتانتتة االتفتتاقيتتة التتدوليتتة إىل نتتتائج
 االتفاقية ضمن املعايري املالية ومعايري شؤون املوظفني املتوقعة. يف
 
، وإىل حتستتتتتتتتتتتتتتني املنتعات واةدمات ال  اواقعيمتثيال   2019هتدف امليزانية املقرتحة إىل متثيل  عة العمل لعام  -20

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات إىل ااطراف املتعاقدة. تقدمها أمانة
 
 إن هيئة تدابري الصوة النباتية مدعوة إىل:  -21
 

 ."2019لعام تها  عة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وميزاني"على  املوافقة )أ 
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ي
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المجموع

اتيجيات- 1  الحوكمة واالسي 
ز نامج العاديتكاليف الموظفير ؛ خ1-مد : البر ن       481481 الدعم المالي2- دعم إداري؛ ف5- ع. األمي 

ز)التكاليف التشغيلية  ية من غير الموظفير ي ذلك الموارد البشر
ز
      -(بما ف

ة- هيئة تدابير الصحة النباتية 1-1       -         -XXXXXالدورة الرابعة عشر

ة لهيئة تدابب  الصحة النباتية  ي الدورة الخامسة عشر
ن
وأخذ علم بها (2020)عرض المعايب  الدولية لتدابب  الصحة النباتية العتمادها ف

عرض مشاري    ع المعايب  الدولية لتدابب  الصحة النباتية عىل هيئة تدابب  الصحة النباتية 

ية وترجمتها بعد اعتمادها)بلغات ست  ن وتوكوالت التشخيصية باللغة اإلنجلب   (عرض البر

      101          10            91وإدارة مجموعة مراجعة لغات خمس

جمة الفورية         70            70ترجمة فورية للدورة الرابعة عشر لهيئة تدابب  الصحة النباتية بلغات خمسالبر

        10            10تنظيم اجتماعات جانبيةتنظيم اجتماعات جانبية

ي الوقت المحدددعم المشاركة من بلدان نامية
ن
 وف

ً
 جيدا

ً
      117           30            87تنظبم أنشطة المشاركة ذات الصلة تنظيما

      -             X1              1               3             X5 مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية واللجنة المالية2- 1

يدعم المشاركة من البلدان النامية اتيجر ي الحوكمة والتخطيط االسبر
ن
        15           15تيسب  المشاركة ذات الصلة من البلدان النامية ف

ي3- 1 اتيجر       -             2             2 المجموعة المعنية بالتخطيط االسي 

يدعم المشاركة من البلدان النامية اتيجر ي الحوكمة والتخطيط االسبر
ن
        20           20تيسب  المشاركة ذات الصلة من البلدان النامية ف

      -             X1              X1             X2 لجنة المعايير4- 1

، ومجموعة العمل )تنظيم عمل لجنة المعايب  وتنظيم اجتماعات لضمان مراجعة قائمة عىل توافق اآلراء لمشاري    ع المواصفات  اجتماعات لجنة المعايب 

ونية للجنة المعايب 
، والقرارات اإللكبر .وكذلك دعم المشاركة من البلدان النامية (المؤلفة من سبعة أعضاء التابعة للجنة المعايب 

ن للجنة المعايب    ) تنظيم ناجح الجتماعي 
ً
ن حاليا ن مطلوبتي  : ترجمة فورية لهما بلغتي 

واجتماع واحد لمجموعة العمل المؤلفة من سبعة أعضاء التابعة  (اإلسبانية والفرنسية

ها ن الدورات من خالل قرارات . للجنة المعايب  ومعالجة النتائج ونشر وإدارة العمل بي 

ونية       202          16          186.إلكبر

        12           12تيسب  المشاركة ذات الصلة من البلدان الناميةدعم المشاركة من البلدان النامية

            -             3               1              1           1  لجنة التنفيذ وتنمية القدرات 5- 1 

ن للجنة التنفيذتنظيم اجتماعات ودعم المشاركة من البلدان النامية         12            12تنظيم اجتماعي 

ي دعم المشاركة من بلدان نامية اتيجر ي الحوكمة والتخطيط االسبر
ن
        20           20تيسب  المشاركة ذات الصلة من البلدان النامية ف

اتيجيات والحوكمة   1,060          26            -            -            -          -           97              -          937          12             2             4               2              3           1المجموع الفرعي لالسي 

انيتها لعام  : 1المرفق  ز 2019خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومير

ي العالم من اآلفات - رسالة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
ز
حماية الموارد الوراثية النباتية ف

المخرجات

(وصف مخترص- المعالم / النتائج المتوقعة )

ي  اتيجر ا لإلطار االسي 
ً
 من األهمية ؛  - 1)تحديد األولويات وفق

ز
حد أدب

ة؛  - 3أهمية متوسطة ؛  - 2 (إلزامية - Xأهمية كبير
(بآالف الدوالرات االمريكية)مصدر التمويل 
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المتعدد 

الجهات 

المانحة 

لالتفاقية 

الدولية لوقاية 

النباتات 

(122/MUL)

دعم 

وع  مشر

االتحاد 

ي  األوروبر

الخاص 

باالتفاقية 

الدولية 

لوقاية 

النباتات 

(725/EC)

وع  مشر

االتحاد 

ي  األوروبر

الخاص 

بنظام 

االستعراض 

ودعم 

التنفيذ 

(877/EC)

وع  مشر

ز  التعاون بير

بلدان 

الجنوب 

ز  ك بير المشي 

ز  الصير

والمنظمة 

(291/CPR)

وع  مشر

إصدار 

الشهادات 

ونية  اإللكي 

للصحة 

النباتية 

الخاص 

بمرفق وضع 

المعايير 

وتنمية 

التجارة 

(688/STF)

وع دعم  مشر

إصدار 

الشهادات 

ونية  اإللكي 

للصحة 

النباتية 

الخاص 

باليابان 

(827/JPN)

الدعم 

ي
العينز

المجموع

انيتها لعام  : 1المرفق  ز 2019خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومير

ي العالم من اآلفات - رسالة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
ز
حماية الموارد الوراثية النباتية ف

المخرجات

(وصف مخترص- المعالم / النتائج المتوقعة )

ي  اتيجر ا لإلطار االسي 
ً
 من األهمية ؛  - 1)تحديد األولويات وفق

ز
حد أدب

ة؛  - 3أهمية متوسطة ؛  - 2 (إلزامية - Xأهمية كبير
(بآالف الدوالرات االمريكية)مصدر التمويل 

       -         -وضع المعايير- 2

ز تكاليف الموظفير

نامج العادي ؛ ف5- ف : البر ؛ 4- قائد وحدة وضع المعايب   مسؤول أول، وضع المعايب 

؛ خ3-ف  دعم إداري، حساب األمانة المتعدد الجهات المانحة 4- ع. مسؤول، وضع المعايب 

 مسؤول، وضع المعايب 2-ف: لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
664127791      

ز)التكاليف التشغيلية  ية من غير الموظفير ي ذلك الموارد البشر
ز
      -(بما ف

      -             X2             1             6              2           1 تحديد وترتيب أولويات المواضيع1- 2

        10            10تنظيم إطالق نداء لمعالجات الصحة النباتية ومعالجة الوثائق المقدمة
تنظيم إطالق نداء لمعالجات الصحة النباتية ومعالجة الوثائق المقدمة بالتعاون مع وحدة 

        20               10            10تيسب  التنفيذ

 تحديث معلومات وضع المعايب 

ي السنة، وتحديث دليل إجراءات وضع 
ن
ن ف تحديث قائمة المواضيع بست لغات مرتي 

، ودليل األسلوب، وصفحات وضع المعايب  عىل البوابة الدولية للصحة النباتية،  المعايب 

 يمكن البحث فيهاpdfوإجراءات التشغيل الموحدة، وقاعدة محدثة للبيانات عىل شكل 
7              10          17        

اء2-2       -             X2             1             6              2           1 الصياغة ومدخالت الخير

اء ن للخبر ن اثني  اءتنظيم إطالق نداء واحد إل ندائي  ن/مراجعة الطلبات واختيار الخبر           3              3المؤلفي 
اء بالرضا وباالندماج اء وضمان أن يشعر الخبر اف عىل مجموعات عمل الخبر .اإلشر

اء توجيه بشأن إدارة مخاطر اآلفات: تنظيم اجتماع واحد لمجموعة عمل الخبر

ها حسب  اء  ومعالجة النواتج ونشر  تنظيم ناجح الجتماع واحد لمجموعة عمل الخبر

        59          29           15            15االقتضاء

 لوجه
ً
اء بالرضا وباالندماج، وتنظيم ثالثة اجتماعات وجها اف عىل عمل الفرق الفنية، وضمان أن يشعر الخبر اإلشر

ها حسب   لوجه للفرق الفنية ومعالجة نواتجها ونشر
ً
 تنظيم ناجح  لثالثة اجتماعات وجها

.االقتضاء

ن الدورات  ي ما بي 
اضية)تنفيذ خطة عمل الفريق الفنن ي ذلك االجتماعات االفبر

ن
      137          53            84(بما ف

، وتقديم الدورات التدريبية  ي عملية وضع المعايب 
ن
وضع وتحديث المواد التدريبية لألطراف المتعاقدة وأعضاء لجنة المعايب  لزيادة فعالية مشاركتهم ف

حسب الحاجة

ي عملية وضع المعايب  وألعضاء لجنة 
ن
تحديث مواد التدريب لمشاركة األطراف المتعاقدة ف

.تنفيذ برنامج إرشادي ألعضاء لجنة المعايب  الجدد. المعايب  حسب الحاجة
3              6            10        

      -             X2             1             7              2           2 التشاور3-2

تنظيم عمليات التشاور بشأن مشاري    ع المواصفات والمعايب  لضمان جمع وجهات النظر جميعها

ي لمشاري    ع المواصفات ومشاري    ع 
ونن اء من خالل نظام التعليقات االلكبر إدارة مشاورات للخبر

اضات عىل مشاري    ع المعايب  الدولية  المعايب  الدولية لتدابب  الصحة النباتية ومعالجة االعبر

ة للهيئة  (2019)للصحة النباتية المقدمة إل الدورة الرابعة عشر
101          10           111      

      -             X2             1             7              2           2 االعتماد4-2

ضمان نشر المواصفات والمعايب  باللغات

ي تتم الموافقة عليها 
، ونشر المعايب  الدولية للصحة (بلغات ثالث)نشر المواصفات النر

ي تعتمد 
ي تخضع (بلغات ست)النباتية النر

، ونشر المعايب  الدولية للصحة النباتية النر

وإدارة . ، وإدارة عملية إبطال بعض المعايب (بلغات خمس)لمراجعة مجموعة مراجعة اللغة 

ك         19            19.ثمانية اتفاقات للنشر المشبر
      -             7             3             1               1              1           1 أنشطة أخرى5- 2

ي أنشطة اإلدارة الداخلية
ن
المساهمة ف

؛ إعداد سجالت األخبار والتقارير نصف السنوية والسنوية لوضع  إدارة وحدة وضع المعايب 

؛ وإعداد العروض حسب الحاجة         26          20              7المعايب 

  1,204        118            -            -            -          -           25             137          924          33             7             9               1              9           7المجموع الفرعي لوضع المعايير

تنظيم إطالق النداءات ومعالجة الوثائق المقدمة
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(122/MUL)

دعم 

وع  مشر

االتحاد 

ي  األوروبر

الخاص 

باالتفاقية 

الدولية 

لوقاية 

النباتات 

(725/EC)

وع  مشر

االتحاد 

ي  األوروبر

الخاص 

بنظام 

االستعراض 

ودعم 

التنفيذ 

(877/EC)

وع  مشر

ز  التعاون بير

بلدان 

الجنوب 

ز  ك بير المشي 

ز  الصير

والمنظمة 

(291/CPR)

وع  مشر

إصدار 

الشهادات 

ونية  اإللكي 

للصحة 

النباتية 

الخاص 

بمرفق وضع 

المعايير 

وتنمية 

التجارة 

(688/STF)

وع دعم  مشر

إصدار 

الشهادات 

ونية  اإللكي 

للصحة 

النباتية 

الخاص 

باليابان 

(827/JPN)

الدعم 

ي
العينز

المجموع

انيتها لعام  : 1المرفق  ز 2019خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومير

ي العالم من اآلفات - رسالة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
ز
حماية الموارد الوراثية النباتية ف

المخرجات

(وصف مخترص- المعالم / النتائج المتوقعة )

ي  اتيجر ا لإلطار االسي 
ً
 من األهمية ؛  - 1)تحديد األولويات وفق

ز
حد أدب

ة؛  - 3أهمية متوسطة ؛  - 2 (إلزامية - Xأهمية كبير
(بآالف الدوالرات االمريكية)مصدر التمويل 

       -تيسير التنفيذ- 3

ز تكاليف الموظفير

نامج العادي  مسؤول أول، تنمية القدرات؛ 4- قائد وحدة تيسب  التنفيذ؛ ف5- ف : البر

 دعم إداري، حساب األمانة المتعدد الجهات 4- ع. مسؤول، تنمية القدرات؛ خ3-ف

 مسؤول أول، نظام االستعراض ودعم 4-ف : المانحة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

، 2- مسؤول، تنمية القدرات؛ ف3-التنفيذ؛ ف ي  مسؤول، تنمية القدرات؛ االتحاد األورونر

  664476761,216 مساعد مؤقت3- ع.خ
ز)التكاليف التشغيلية  ية من غير الموظفير ي ذلك الموارد البشر

ز
      -(بما ف

      -             X2               2             2             7           1 تنمية القدرات1-3
ن عىل األقل ن اثني  تلخيص المعرفة وأفضل الممارسات الحالية لتعزيز . إنتاج موردين فنيي 

، االتصال 8المناطق الخالية من اآلفات، المعيار الدولي للصحة النباتية رقم )تنفيذ المعايب  

      125           30               55            40         -(بشأن المخاطر

ي تطويرها
ي ينبغن

        20               10            10استعراض موضوعات النداءات وتحليلها وتحديد الموارد التقنية النر

تعزيز موارد االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
نقل المعرفة إل األطراف المتعاقدة . عالمية واحدة عىل األقل/ عقدحلقة عمل إقليمية 

ي الموارد التقنية المنتجة
ن
        65               65         -لتعزيز المعلومات المتضمنة ف

صياغة وتطوير مشاري    ع
وع واحد عىل األقل بشأن برامج االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  ح مشر صياغة وإعداد مقبر

        25            25         -.ذات األولوية لتقديمه إل الجهات المانحة 

تنفيذ مشاري    ع منظمة األغذية والزراعة

ن عىل األقل من مشاري    ع تنمية القدرات المتعددة السنوات بالتعاون مع  ن اثني  وعي  إدارة مشر

كاء آخرين وع خاص بمرفق وضع المعايب  وتنمية التجارة . منظمة األغذية والزراعة وشر مشر

ظم
ُ
ي يمكن أن تساعد . بشأن تطبيق أداة نهج الن

اعات النر ن تطوير وتجريب أداة اجتناب البن

ي تحديد التكافؤ
ن
      -         -األطراف المتعاقدة عىل التفاوض بشأن تدابب  الصحة النباتية والمساعدة ف

ي 
ن ومنظمة األغذية والزراعة النر ن الصي  ك بي  ن بلدان الجنوب المشبر أنشطة برنامج التعاون بي 

ي بلدان 
ن
لتنفيذ االتفاقية الدولية " الحزام الواحد، الطريق الواحد"تعزز األطراف المتعاقدة ف

 أفضل
ً
      260           260         -لوقاية النباتات والمعايب  تنفيذا

ي بشأن المراقبة وع تجرينر
        20               20         -مشر

ونية للصحة النباتية، يؤدي إل  دعم برنامج اليابان لتنفيذ برنامج إصدار الشهادات اإللكبر

ي       225           225         -تحقيق أهداف تنفيذ البلد التجرينر
 نظام االستعراض ودعم التنفيذ 2- 3

2           2               2             2             8             -      

حات لتوصيات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات         20           20مقبر

        90           90إنتاج دراسات مكتبية

        85           85تقييم وتعليقات عىل الدراسات المكتبية والموارد التقنية

      120         120برنامج الرصد والتقييم
      -         -X اجتناب المنازعات وتسويتها3-3 

تعزيز إجراء اجتناب المنازعات وتسويتها

ي عمل 
إعداد دليل اجتناب المنازعات الخاص باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات وعقد حلقنر

اع الخاص باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات لدى /  ن وي    ج إجراء اجتناب البن ن لبر ندوتي 

        60             40               20األطراف المتعاقدة

اعات القائمة ن ي تيسب  حوار األطراف المتعاقدة بشأن البن
ي تعرض عىل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وتيسب  اإلجراءات النر

اعات النر ن ي البن
ن
النظر ف

ن األطراف المتعاقدة         10               10تتخذها األطراف المتعاقدة واالتصاالت الثنائية والحوار بي 
      -             8             1             2               3              1           1 األدوات 4-3

ي مجال الصحة النباتية
ن
ي مجال الصحة النباتية كل سنةإدارة أنشطة تقييم القدرات ف

ن
ن عىل األقل لتقييم القدرات ف         11            11دعم طلبي 

ونية للصحة النباتية5-3       -             6               3           3 إصدار الشهادات اإللكي 

ونية للصحة النباتية الخاصة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات  وبدء 15اختتام أنشطة تنمية القدرات ل  تنفيذ مشاري    ع إصدار الشهادات اإللكبر
ً
 تجريبيا

ً
      790        240           350             200 أنشطة4 بلدا

      -             2           2 الحاويات البحرية6- 3

ن ي الصي 
ن
ي بالحاويات البحرية ف

تنظيم اجتماعات فريق المهمات المعنن

ن ي شانغهاي، الصي 
ن
ي بالحاويات البحرية ف

 لوجه لفريق المهمات المعنن
ً
: اجتماع واحد وجها

        61          25               25            11اعتماد األطراف المتعاقدة للمبادئ التوجيهية للحاويات البحرية للمنظمة البحرية الدولية

      -             2             2 أخرى7- 3

ي أنشطة اإلدارة الداخلية
ن
المساهمة ف

إدارة وحدة تيسب  التنفيذ؛ إعداد سجالت األخبار والتقارير نصف السنوية والسنوية لوضع 

؛ وإعداد العروض حسب الحاجة           7              7المعايب 

  3,210        265           225           350           300         315         106             881          768          33             7             6             10              1           9المجموع الفرعي لتسيير التنفيذ

إدارة مشاري    ع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

نامج السنوي ل نظام االستعراض ودعم التنفيذ وتحقيق المنجزات إدارة البر

 إنتاج الموارد التقنية
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األغذية 

والزراعة

حساب األمانة 

المتعدد 

الجهات 

المانحة 

لالتفاقية 

الدولية لوقاية 

النباتات 

(122/MUL)

دعم 

وع  مشر

االتحاد 

ي  األوروبر

الخاص 

باالتفاقية 

الدولية 

لوقاية 

النباتات 

(725/EC)

وع  مشر

االتحاد 

ي  األوروبر

الخاص 

بنظام 

االستعراض 

ودعم 

التنفيذ 

(877/EC)

وع  مشر

ز  التعاون بير

بلدان 

الجنوب 

ز  ك بير المشي 

ز  الصير

والمنظمة 

(291/CPR)

وع  مشر

إصدار 

الشهادات 

ونية  اإللكي 

للصحة 

النباتية 

الخاص 

بمرفق وضع 

المعايير 

وتنمية 

التجارة 

(688/STF)

وع دعم  مشر

إصدار 

الشهادات 

ونية  اإللكي 

للصحة 

النباتية 

الخاص 

باليابان 

(827/JPN)

الدعم 

ي
العينز

المجموع

انيتها لعام  : 1المرفق  ز 2019خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومير

ي العالم من اآلفات - رسالة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
ز
حماية الموارد الوراثية النباتية ف

المخرجات

(وصف مخترص- المعالم / النتائج المتوقعة )

ي  اتيجر ا لإلطار االسي 
ً
 من األهمية ؛  - 1)تحديد األولويات وفق

ز
حد أدب

ة؛  - 3أهمية متوسطة ؛  - 2 (إلزامية - Xأهمية كبير
(بآالف الدوالرات االمريكية)مصدر التمويل 

       -التكامل والدعم- 4

ز تكاليف الموظفير

نامج العادي ، حساب (نقل من وحدة تيسب  التنفيذ ) مسؤول، التكامل والدعم 4- ف : البر

 مسؤول، التكامل 2-ف: األمانة المتعدد الجهات المانحة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

امات تقديم التقارير الوطنية)والدعم  ن       191127318(البر
ز)التكاليف التشغيلية  ية من غير الموظفير ي ذلك الموارد البشر

ز
      -(بما ف

      -             5             1               1              1           2 إدارة المعلومات1- 4

 إل تعليقات أصحاب 
ً
ي وتحسينه حسب الحاجة واستنادا

ونن صيانة نظام التعليقات االلكبر

ي حسب الحاجة؛ معالجة جميع 
ونن المصلحة؛ تحديث مواد تدريب نظام التعليقات االلكبر

ن اضيتي  ن افبر  لوجه واثنتي 
ً
؛ إنجاز دورة تدريب واحدة عىل األقل وجها ن طلبات المستخدمي 

25            30               10           6            71        
البوابة الدولية للصحة )صيانة نظم المعلومات الخاصة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

ي Phyto.infoالنباتية، 
ن
ي آسيا والمحيط الهادئ، تقييم القدرات ف

ن
، هيئة وقاية النبات ف

وتحسينها حسب الحاجة؛ نقل البوابة الدولية للصحة النباتية  (مجال الصحة النباتية

ي جديد لرفع fao.orgبالكامل إل موقع 
ونن  وضمان أن تكون عملية؛ ووضع نظام إلكبر

        49               34            15. لألمانة وتهيئتهماSharePointومنصة  (ORS)التقارير 

      -             2             2 االتصال والدعوة2- 4

تخطيط وتنسيق أنشطة االتصال والدعوة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

خطة عمل  )تخطيط وتنسيق أنشطة التوعية الخاصة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

، خطة عمل 2019أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بشأن االتصاالت والدعوة لعام 

ي إدارة الزراعة 
ن
هيئة تدابب  الصحة النباتية لالتصاالت، المساهمة إل مجموعة االتصاالت ف

ي مجال االتصاالت لحلقات العمل 
ن
وحماية المستهلك ومجلس النشر وتقديم دعم ف

        45          20               15            10(اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

تنفيذ أنشطة االتصال والدعوة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

تقارير أمانة اإلتفاقية الدولية لوقاية النباتات )منتجات االتصاالت والدعوة /  إعداد مواد 

جلسات / ندوات 3؛ إعداد ثالث وثائق للدعوة عىل األقل؛ تنظيم (سنوية ونصف سنوية)

جانبية عىل األقل؛ صيانة أخبار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ووسائلها لإلعالم والتواصل 

        52               32            20.االجتماعي وتوسيع نطاقها

      -             2             2 التعاون الدولي3- 4

اكات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وأنشطة االتصال الخاصة بها وتنسيقها صيانة شر

اكة جديدة مع المركز الدول للزراعة والعلوم  ي األمانة لضمان شر
العمل مع موظفن

؛ تقديم دعم  ي اكة اتفاقية التنوع البيولوجر البيولوجية، ومنظمة الجمارك العالمية، وتجديد شر

. بعثات8-5ألنشطة االتصال ألعضاء األمانة اآلخرين؛ وتنفيذ 
10            10        

تنظيم وإجراء جلسات جانبية وحلقات عمل ودورات تدريبية

ن عىل األقل لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات أثناء مناسبة انعقاد  ن جانبيتي   تنظيم جلستي 

كاء االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  ، تدابب  الصحة )اجتماع شر ي اتفاقية التنوع البيولوجر

والصحة النباتية، منظمة التجارة العالمية، مرفق وضع المعايب  وتنمية التجارة، المنظمات 

اإلقليمية لوقاية النباتات، المنظمات الوطنية لوقاية النباتات، المنظمات اإلقليمية لوقاية 

(النباتات التابعة لمنظمة األغذية والزراعة، وحدات منظمة األغذية والزراعة
5              5          

امات تقديم التقارير الوطنية4- 4 ز       -             X3             3 الي 

امات تقديم التقارير الوطنية ن إدارة برنامج البر

امات تقديم التقارير الوطنية  ن ي مجال البر
ن
عقد نشاط )تطوير قدرات األطراف المتعاقدة ف

امات تقديم التقارير الوطنية لالتفاقية الدولية لوقاية  ن إقليمي واحد عىل األقل خاص بالبر

ي عام 
ن
ي مجال التوعية (2019النباتات ف

ن
امات، )؛ تقديم الدعم ف ن امات، رسالة االلبر ن سنة االلبر

امات، اإلحصاءات، التحليل، المساعدة ن ن إنجاز  (تحديث االلبر إل األطراف المتعاقدة لتحسي 

امات تقديم التقارير الوطنية؛ تطوير أداة لنقل بيانات تقديم التقارير عن اآلفات  ن برنامج البر

من مواقع المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات إل البوابة الدولية للصحة النباتية وضمان أن 

الة؛ صيانة قاعدة بيانات جهات االتصال الرسمية والمحررين الخاصة باالتفاقية 
ّ
تكون شغ

الدولية لوقاية النباتات
30               20             50        

      -             3           3 األنشطة المجتمعية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات 5- 4

ي أنشطتها
ن
ي المنظمة اإلقليمية لوقاية النباتات ودعم المشاركة ف

ن
ي ف

تنظيم اجتماعات إدارة التعاون التقنن

ن المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية  تيسب  التعاون بي 

ن المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات الجتناب االزدواجية وبناء التآزرات . النباتات وفيما بي 

ح اإلجراءات ذات  ي المنظمة اإلقليمية لوقاية النباتات وتقبر
ن
ناقش إدارة التعاون التقنن ف

ُ
ت

ي الوقت 
ن
 وف

ً
 جيدا

ً
الصلة لدعم برنامج عمل هيئة تدابب  الصحة النباتية؛ تنظيم السفر تنظيما

        18               18المناسب

 حلقات عمل إقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات7تنظيم 

تيسب  قدرة األطراف المتعاقدة عىل صياغة مشاري    ع المعايب  الدولية لتدابب  الصحة النباتية 

إتاحة الفرصة لألطراف . وتقديم التعليقات عليها ومناقشة قضايا الصحة النباتية الهامة

، ومعرفة آخر أنشطة  ي جميع أنحاء العالم لتبادل اآلراء حول مشاري    ع المعايب 
ن
المتعاقدة ف

ي مجال التنفيذ ضمن 
ن
ات ف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بمزيد من التفصيل، وتبادل الخبر

ي الوقت المناسب
ن
 وف

ً
 جيدا

ً
أقاليمها؛ تنظيم السفر تنظيما

20            35               20           80             130        285      

      -             5             1             1               1              1           1 تعبئة الموارد6- 4

ن أدوات تكنولوجيا المعلومات  ، البوابة الدولية للصحة النباتية)تحسي  ي
ونن ن بشكل أفضل (نظام التعليقات االلكبر لتناسب احتياجات المستخدمي 
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مساعدة 

األطراف 
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الحوكمة 
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مجموع النقاط

نامج  الير

العادي 

لمنظمة 

األغذية 

والزراعة

حساب األمانة 

المتعدد 

الجهات 

المانحة 

لالتفاقية 

الدولية لوقاية 

النباتات 

(122/MUL)

دعم 

وع  مشر

االتحاد 

ي  األوروبر

الخاص 

باالتفاقية 

الدولية 

لوقاية 

النباتات 

(725/EC)

وع  مشر

االتحاد 

ي  األوروبر

الخاص 

بنظام 

االستعراض 

ودعم 

التنفيذ 

(877/EC)

وع  مشر

ز  التعاون بير

بلدان 

الجنوب 

ز  ك بير المشي 

ز  الصير

والمنظمة 

(291/CPR)

وع  مشر

إصدار 

الشهادات 

ونية  اإللكي 

للصحة 

النباتية 

الخاص 

بمرفق وضع 

المعايير 

وتنمية 

التجارة 

(688/STF)

وع دعم  مشر

إصدار 

الشهادات 

ونية  اإللكي 

للصحة 

النباتية 

الخاص 

باليابان 

(827/JPN)

الدعم 

ي
العينز

المجموع

انيتها لعام  : 1المرفق  ز 2019خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومير

ي العالم من اآلفات - رسالة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
ز
حماية الموارد الوراثية النباتية ف

المخرجات

(وصف مخترص- المعالم / النتائج المتوقعة )

ي  اتيجر ا لإلطار االسي 
ً
 من األهمية ؛  - 1)تحديد األولويات وفق

ز
حد أدب

ة؛  - 3أهمية متوسطة ؛  - 2 (إلزامية - Xأهمية كبير
(بآالف الدوالرات االمريكية)مصدر التمويل 

        18               18القيام بثالث بعثات لجهات مانحة محتملةدعم أنشطة األمانة لتعبئة الموارد

      -             1           20201 السنة الدولية للصحة النباتية 7- 4

تطوير ودعم األدوات المرتبطة بالسنة الدولية للصحة النباتية، وكذلك تنظيم اجتماعات دورية للجنة التوجيهية للسنة الدولية للصحة النباتية

ن للجنة التوجيهية للسنة الدولية للصحة النباتية؛ تنظيم الحدث الرسمي  تنظيم اجتماعي 

لسنة الدولية للصحة النباتية وتنفيذ خطة اتصاالت للسنة الدولية للصحة النباتية Iإلطالق 

      280           100             2019.180لعام 

      -             1           1 أخرى8- 4

15 تسجيل رمز المعيار الدولي لتدابب  الصحة النباتية رقم 

 

 توفب  الدعم لوضع الصيغة النهائية لتسجيل رمزالمعيار الدولي لتدابب  الصحة النباتية رقم 

1520            20        

        29               29 تكاليف تشغيل عامة
  1,250        156            -            -           200          -           30             548          316          22             3             7               2              2           8المجموع الفرعي للتكامل والدعم

  6,723        565           225           350           500         315         258         1,566      2,945        100           19          26             15            15         25المجموع
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 الدولية لوقاية النباتات االتفاقية لمشاريع مختصر وصف - 2 المرفق
 الدولية لالتفاقية المانحة الجهات المتعدد األمانة حسررا ) النباتات لوقاية الدولية لالتفاقية الخاص األمانة حسررا عنوان المشرررو   

  النباتات( لوقاية

 أفريقيا، جنو  كوريا،  جمهورية نيوزيلندا، هولندا، االتحاد الدولي للبذور، اليابان، فرنسرررا، ،يرلنداآ كندا،  ،أسرررتراليا  المانحة الجهات
 المتحدة الواليات سويسرا، السويد،

 أمريكي ردوال 6 448 735 الميزانية اإلجمالية  MTF /GLO/122/MUL رمز المشرو  
 /ديسمممممممممممممم ر 31 - 2004الثاين  كانون/يناير 1 مدة المشرررررررررررو  

  2019األول  كانون
 دوالر أمريكي مليون 1 566  2019عام ل مخصررررررررررصرررررررررررات الميزانية

 (الطوعية املسامهات على تعت د)
 للمشرو  موجز وصف 

 تدابريل معايري وصمممميا ة النباتية، الصمممم ة خماطر حتليلعن  حلقات ع ل تنظيم :ذلك يف مبا ،اإلمجايل األمانة برنامج ع ل بدعم املشممممرو قوم ي
 التجارة يف السممممت دامل النباتية الصمممم ة وتدابري الزراعي، واحلجر وإدارهتا، اآلفات خماطر وتقييم اآلفات، خماطر بت ليل املتعلقة النباتية الصمممم ة
 للص ة كتدابري  باإلشعا  املعاجلة وطرق النباتية، الص ة شهادات إصدار تطوير وكيفية اآلفات، على القضاء لرامج توجيهات ووضع الدولية،
 لوقاية الدولية االتفاقية الجت اعات األعضاء النامية البلدان وحضور االسترياد، لتنظيم النباتية الص ة أنظ ة إلنشاء توجيهية وخطوط النباتية،

 املؤسممممممممممممممسممممممممممممممية اجلوانب تقييم يف لبلدانا وتطوير وتوجيه ،هاوتنفيذ املعايرياريع مشممممممممممممممعن  إقلي ية ع ل وحلقات املعلومات، وتبادل النباتات،
 وطنية خطط ووضممممممع النباتية الصمممممم ة جمال يف القدرات تقييم اسممممممت دام علىاألعضمممممماء  وتشممممممجيع ، النباتية لصمممممم ةالوطنية ل لنظمل والتنظي ية
 .النباتات لوقاية الدولية االتفاقية يف األعضاء البلدان يف مجيعها املّطورة التقنيات تطبيق ويتم .النباتية للص ة

 
 عنوان المشرو   دعم تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 املفوضية األوروبية الجهة المانحة 
 أمريكي ردوال 989 011 الميزانية اإلجمالية  GCP /GLO/725/EC رمز المشرو  

ديسمممممممممممممم ر/  31 - 2017يناير/كانون الثاين  1 المشرررررررررررو  مدة 
 2019كانون األول 

 أمريكي دوالر 258 000  2019مخصصات الميزانية لعام 

 وصف موجز للمشرو  
زيادة قدرة األطراف املتعاقدة على تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ت الية بشممااهلدف العام من املشممرو  هو املسممامهة يف  ارة أكثر فعالية و 

تشممممّكل السمممملع النباتية اجلزء األكر من السمممملع املتداولة. وتعت د ففي نظام التجارة املتعدد األطراف، . الدولية لتدابري الصمممم ة النباتيةومعايريها 
 السلع اخلام. ارة  على  ارة اجل لة أويف تن يتها االقتصادية أ لبية الدول األطراف املتعاقدة النامية 

على همدف عمام واحمد، هو ديمادة القممدرة الكليممة لتطراف املتعمماقمدة وأممانممة  ، وافقمما االتفمماقيممة المدوليممة لوقمايمة النبمماتمات2020عمام تطلعمماإ إ  و 
، حبيث يركز وسمميتم تنفيذ هذا الع ل من خالل وضممع املعايري، وتيسممري التنفيذ، واالتصمماالت والشممراكات االتفاقية الدولية على تنفيذ االتفاقية.

: األمن الغذائي، وتيسممري التجارة، وياية البي،ة، وتن ية القدرات، حمددة ةعلى مواضمميع صمم ة نباتي 2020وصمموالإ إ  عام من األعوام كل عام 
تقدمه املفوضمممممية األوروبية يف جمال تنفيذ االتفاقية واملعايري الدولية، تشمممممار  األطراف الذي ومن خالل الدعم  السمممممنة الدولية للصممممم ة النباتية.و 

من متكني األطراف املتعاقدة النامية إ  املشمممممممرو  ه يوج   اولذأيسمممممممر مناال. ف االتفاقية حتقيق هدجيعل املتعاقدة يف تنفيذ املعايري ووضمممممممعها، ما 
 ب النزاعات.انتجاحتسني قدرهتا على تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومعايريها األساسية لت كني  ارة آمنة و 
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 اآلمنة التجارة تعزيز  العالمية اإللكترونية التجارة تسرررررررررهي  – النباتية للصرررررررررحة اإللكترونية الشرررررررررهادات صررررررررردارإ عنوان المشررررررررررو  
 النباتية والمنتجات النباتات في

  مرفق وضع المعايير وتنمية التجارة الجهة المانحة 

 دوالر أمريكي 1 728 000 الميزانية اإلجمالية  MTF /GLO/688/STF رمز المشرو  

  - 2016 كمممممممانممممون األول/ديسممممممممممممممممم ممممر 15 مررررردة الرررمشررررررررررررررو  
 2019 كانون األول  /ديس ر 14

 دوالر أمريكي 350 000  2019لعام  خصصات الميزانيةم

  للمشرو موجز وصف 
 بطريقة متّكن من إصمممدار شمممهادات مصممم م الويب على قائم بسممميط عام نظام اسمممت دام على بالقدرة النامية البلدان تزويد إ  املشمممرو  يهدف
 وتعقيد تكلفة تلغي أن شمهناا منمّتسمقة  تبادل أداة للبلدان مجيعا املشمرو  وفري أن املتوقع واسمتقباهلا. ومن اإللكرتونية وإرسماهلا النباتية الصم ة

 البلدان على ذلك وسممممممممميسمممممممممهل .حدة على بلد كل  أسممممممممما  على التجارينيئها شمممممممممركا مع تبادل بروتوكوالت وتنفيذ وضمممممممممع إ حاجة البلدان 
كهذه   شممممممهادات وتلقي الصممممممادرات لشمممممم نات النباتية للصمممممم ة إلكرتونية شممممممهادات إرسممممممال يف البدء( احملدودة املوارد ذات البلدان وخاصممممممة)

 احلدود ظمن مع النباتية الصممم ة ع ليات إدماج اإللكرتونية الشمممهادات إصمممدار نظم لسمممهّ ت قد العاملي، املسمممتو  وعلى .املسمممتوردة للشممم نات
 حتسمممممني أن . ك اهبا للتنبؤ قابلية أكثرأكفهن و  التجارية التدفقاتللتجارة إذ تصمممممب   اللوجسمممممتية النظموسمممممتت سمممممن أيضممممماإ  .األخر  اإللكرتونية
 .الدولية الغذائي األمن ض ان أهداف أيضاإ  يدعم التجارة بي،ة يف الكفاءة

  
 األطراف المتعاقدة النامية على تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  اتتعزيز قدر  عنوان المشرو  

 الصني المانحة الجهة 

 دوالر أمريكي 2 007 541 الميزانية اإلجمالية  GCP/INT/291/CPR رمز المشرو  
 

 ر أمريكيدوال 500 000  2019لعام  مخصصات الميزانية 2020 - 2017 مدة المشرو  

   للمشرو موجز وصف 
 خالل من هنا  كونأن تومن املتوقع  املشمممممممممماركة.البلدان توقع أن يسمممممممممماهم املشممممممممممرو  املقرت  يف حتسممممممممممني األمن الغذائي والتجارة الزراعية يف ي

 .ومعايريها النباتات لوقاية الدولية االتفاقية تنفيذ على النامية البلدان قدرات يف ديادةاملشرو   تدخالت
 :يلي ما توفري إ مباشرة  املشرو  يهدف

 .بلد، على فهم االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 100ممثال عن بلدان نامية، من أكثر من  226حتسني قدرة  :1امل رج 
 بلدا ناميا بشهنن االسرتاتيجية الصينية "حزام واحد، طريق واحد". 40املشرت  بني  ياألقالي التعاون  تعزيز :2امل رج 
لوقاية  يةالصممممممممممممممينتنفيذ برامج االتفاقية الدولية لوقاية النباتات من خالل الشممممممممممممممراكة الفنية مع املنظ ة القطرية  :3امل رج 

 النباتات.
 ديادة الوعي بشهنن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على املستويات العاملي واإلقلي ي والوطين. :4امل رج 
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 النباتات لوقايةالدولية  وتنفيذ االتفاقية النباتية للصحة اإللكترونية الشهادات صدارإ ح لتطوير عنوان المشرو   التعاون 

 اليابان الجهة المانحة 

 أمريكي دوالر 675 681 الميزانية اإلجمالية  GCP /GLO/827/JPN رمز المشرو  

 آب/أ سممممممممممط  31 - 2017أيلول /سممممممممممبت ر 1 مدة المشرررررررررو  
2020 

 أمريكي دوالر 225 000  2018لعام  مخصصات الميزانية

 للمشرو   موجزوصف 
 اإللكرتونية الشهادات إصدار حل )باست دام معايري بشهنن شهادات االسترياد والتصديرتنفيذ البلدان على  اتإ  تعزيز قدر  املشرو  يهدف
 ( واستبعاد اآلفات.النباتية للص ة

ومع أهداف األمم ذية والزراعة األ يت ثل تهنثري املشرو  يف تنفيذ إجراءات تن ية قدرات  ارية آمنة تت اشى مع األهداف االسرتاتيجية ملنظ ة 
 املت دة للتن ية املستدامة بشهنن تيسري التجارة.

 اثنني: نييرئيسني خمرجعر سيتم حتقيق هذه النتيجة 
 .لوقاية النباتاتالدولية  وتنفيذ االتفاقية النباتية للص ة اإللكرتونية الشهادات لنظاماملساند  الفين الدعمتقدمي  :1امل رج 
 دعم التنفيذ وتن ية القدرات. :2امل رج 

 
 لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات )الدورة الثالثة( التنفيذ ودعم استعراض نظام عنوان المشرو  

 األوروبيةاملفوضية  الجهة المانحة 

 أمريكي دوالر 922 758 الميزانية اإلجمالية  GCP /GLO/877/EC رمز المشرو  

كانون الثاين /يناير 31-2018 شمممممممممممممباط/فراير 1 مدة المشرررررررررررو  
2021 

 أمريكي دوالر 315 000  2019لعام  لميزانيةامخصصات 

 للمشرو   موجز وصف
تولد هذه األنشممطة  .يف جمال وقاية النباتات اليت تواجه األطراف املتعاقدة وأفضممل امل ارسمماتالصممعوبات بهننشممطة لتقييم وحتديد  املشممرو يقوم 

مجيع و  والقضايا الناش،ة يف جمال الص ة النباتية. ،واملعايري الدولية لتدابري الص ة النباتية ،معلومات وطنية وإقلي ية وعاملية حول تنفيذ االتفاقية
متاحة  النباتات لوقاية الدولية لالتفاقية التنفيذ ودعم االسمممممممممممممتعرا  نظامع ل وندوات حلقات ومسمممممممممممممو  و املعلومات عن تقارير ودراسمممممممممممممات 

ثالث الذي يغطي كل فرتة تقرير اسممتعرا  التنفيذ يف هذه األنشممطة وُتدرج  .ippc.int التنفيذ ودعم االسممتعرا  نظام للج هور على صممف ة
 التفاقية ومعايريها.لاألطراف املتعاقدة يل ص حالة تنفيذ و سنوات 

 


