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

 www.fao.org: يعلى العنوان التال
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 تدابري الصحة النباتية  هيئة

 السابعةالدورة 

 3193آذار  /مارس 32-91 روما

 ودعم التنفيذستعراض النظام ا

 من جدول األعمال املؤقت 3-92البند 

  معلومات أساسية-  أواًل

من  متويلمع  نواتساليت متتد طوال ثالث  ظام االستعراض ودعم التنفيذنالسنة األوىل من دورة  انطلقت  -1

من دورة النظام  جزءمويل حتاد األوروبي لتمع اال ًااتفاق االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتعت فقد وّق. االحتاد األوروبي

آذار /مارسلتشغيل النظام حتى يورو مليون  1.1 هجمموع ًام االحتاد استثمارقّدوقد . ليت متتّد طوال ثالث السنواتا

 الالزمبل  املدوالر أمريكي، وهو  151 111قدر العجز السنوي مبا يقارب هذا االستثمار، ُي وعلى الرغم من. 1112

وروبي لتبدأ سنة مع االحتاد األ األساسيوجرى تعديل االتفاق . لتغطية تكاليف الرتمجة وغريها من التكاليف التشغيلية

هيئة تدابري الصحة  اإلبالغ يفمع دورة  متوافقةوع شرمن كل عام ولكي حتدد دورة املنيسان /أبريلتنفيذ النظام يف شهر 

 .(آذار/مارس –نيسان /أبريل) النباتية

 .نظام االستعراض ودعم التنفيذ واألنشطة املرتبطة بهيف ما يتعلق ب مستجداتلل استعراضويف ما يلي   -1

 نظام االستعراض ودعم التنفيذحملة عامة عن  -ألف

تعاون يقوم على ت االتفاقية الدولية لوقاية النباتاشامل يف أمانة  ودعم التنفيذ هو نشاطإّن نظام االستعراض   -3

ويعمل على . االتفاقية وهي وضع املعايري، وتنمية القدرات، وتبادل املعلومات الثالث األساسية يف وحداتالوثيق بني 

 .وموظف دعم إداري فنيانن اموظف تنفيذ النظام
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املكتب على إنشاء فريق لالستعراض جيتمع كل ثالث سنوات ويتألف من  وافق، 1111حزيران /ويف يونيو  -2

 ومن املتوقع. تنمية القدرات ومن أمانة االتفاقيةع ي باملأعضاء من اهليئات الفرعية التابعة لالتفاقية، ومن فريق اخلرباء 

 .1111األول يف الربع األول من عام  هاجتماع الفريق عقدأن ي

صفحة على اإلنرتنت يف موقع النظام على البوابة الدولية للصحة النباتية  وأنشئت -5

https://www.ippc.int/index.php?id=1111059. وتتمّيز الصفحة باخلصائص التالية: 

االقتصادية واملتعلقة بالصحة النباتية ر هذه اخلاصة حملة عامة عن املعلومات توّف. القطرية املالمح حّيز ●

الصلة يف اجملال االقتصادي  الصفحة على املعلومات العامة ذاتتمد عوت. لكل طرف من األطراف املتعاقدة

وتتأتى املعلومات عن األداة . من األطراف املتعاقدةطرف  املتعلقة بكلومات لوالتجاري وغريها من املع

املعلومات من البلدان ومصادر  تستقيراعة اليت جرى نشرها مؤخرًا واليت اإلحصائية ملنظمة األغذية والز

من واملعلومات الواردة بشأن كل طرف . البنك الدولي قاعدة بياناتعرتف بها مثل املأخرى للبيانات 

ل التعديالت يف قاعدة بيانات املنظمة سَجهي قابلة للتعديل من قبل نقاط االتصال وُتاألطراف املتعاقدة 

الصحة  حولومات لمعلموحدة لصفحة النظام إذ أنها توفر مرجعية  يفوهذه مسة هامة . إلحصائيةا

  .خصائص كل بلد تتوافق أهميتها معالنباتية 

وأجوبة، شكل أسئلة بم هذه اخلاصة خدمات مساعدة عامة وحمددة تقّد: واألدوات الالزمة املعاونة مكتب ●

 .إىل جمموعة متنوعة من األدواتوصول ال مشرتكًا وتسّهلر منتدى وتوّف

 املسوحد هذه اخلاصة األطراف املتعاقدة بالتفاصيل والروابط إىل أنشطة النظام مثل تزّو: النظام أنشطة ●

يف إطار النظام  على دراسات النظام اجلارية ومستودع للوثائق الصادرة والتحديثات املدخلةونتائجها، 

سنوات  ثالث مثل تقارير االستعراض كل)ثالث سنوات  اليت تستمر طوال التنفيذعلى مدى دورة 

 .(وغريها

 .يف هذا التقرير ”دعم تنفيذ النظام“التابع للنظام يف فقرة  املعاونةمعلومات أكثر تفصياًل عن مكتب ترد و  -6

األدوات واملعلومات إتاحة املزيد من مع البوابة الدولية للصحة النباتية،  علىهذه اجملاالت  وسيجري تطوير  -7

 .ب األمانة بالتعليقات واملقرتحات الرامية إىل حتسني هذا اجملالوترّح. هذه الصفحة علىواملوارد 

 استعراض تنفيذ نظام االستعراض ودعم التنفيذ -ثانيًا

 مسوح النظام

 :النظامجرى تطوير جمموعة من االستبيانات جلمع املعلومات اليت ميكن استخدامها يف   -8

https://www.ippc.int/index.php?id=1111059
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 املعايري الدولية لتدابري و الدولية لوقاية النباتات االستبيان حول تنفيذ االتفاقية مَمٌع :استبيان النظام العام

واملنظمات املع ي بتنمية القدرات  لتقوم األجهزة الفرعية وفريق اخلرباء 1111عام  أواسطيف  الصحة النباتية

وبناًء على . ةوكانت التعليقات القليلة الواردة مواضيعي. كافة بالتعليق عليهاإلقليمية والقطرية لوقاية النباتات 

مدخالت املنظمات القطرية يف  من جديد ليعكسهذه التعليقات، جرت إعادة تصميم االستبيان وأرسل 

كانون /من ديسمرب يف الفرتة واالستبيان متاح لتقرتح املنظمات القطرية مدخالتها. 1111 األولكانون /ديسمرب

لسابعة هليئة ابة بعد الدورة اوستكون نتائج املسح متاحة على البو. 1111آذار /مارس 15إىل  1111 األول

 .(1111) تدابري الصحة النباتية

  اخلطوط ب املتعلق 1997-6 املعيار الدولي رقم حول استبيان مفصل جدًاُأعد  :1997-6املعيار الدولي رقم

أواًل،  .االستبيانات لغرضنيخدم نتائج وستست. هاتعديالتلتقرتح املنظمات اإلقليمية  ،للمراقبةالتوجيهية 

لتكون وثانيًا  يار،عبيانات لتحديث املاستخدام البفضل   1997-6 لية استعراض املعيار الدوليملتوجيه ع

. مراقبة اآلفاتتواجه التنفيذ وأفضل املمارسات يف جمال  دراسة عاملية عامة عن التحديات اليت مبثابة

يف ندوة تستضيفها هيئة وقاية  بالتعمق يف حتليلهاوتهدف الدراسة إىل مجع البيانات األساسية ليقوم خرباء 

وأجري املسح يف . 1111تشرين الثاني /نوفمرب -تشرين األول /النبات يف آسيا واحمليط اهلادئ يف فرتة أكتوبر

باإلضافة . جابة املنخفضةت اإلالمعد نظرًا إىلمرتني  تاريخ التسليم وكان ال بد من متديد األولكانون /ديسمرب

. طرية بسبب معلومات االتصال الناقصة أو القدميةيف املنظمات القتصال االاملسح كل نقاط  يبل ، مل إىل ذلك

 .ات األولية للمسح يف مكتب الوثائقر تقرير أولي يشمل نتائج البيانويتوّف

  حتديد 1998-8واملعيار الدولي رقم  اآلفات من اخلالية املناطق إنشاء متطلبات 1995-2املعيار الدولي رقم 

 :ما منطقة يف اآلفات حالة

وقد رفعت النتائج إىل . كما هي حاليًاأعدت مسوح مصغرة جلمع مدخالت املنظمات القطرية حول املعايري 

 .جلنة املعايري

 يشكل استخدام املسوح واألدوات املماثلة السبيل الرئيسي لتقييم التحديات اليت تواجه تنفيذ معايري : الشركاء

يف هذه  املتعاقدة األطرافولذا فمن املهم جدًا أن تشارك . حمددة ولتوفري مساهمة مفيدة لعملية وضع املعايري

قد تلقت عددًا هائاًل من األطراف املتعاقدة به أّن  منامج النظام، من املسلر يف بدء برونظرًا إىل التأّخ. العملية

لعامني املقبلني لضمان أن ىل توزيع املسوح على مدار العام يف اوسيسعى فريق النظام إ. 1111املسوح يف عام 

وسيطلب من تلك اجلهات أيضًا استكمال عدد من . الوقت الكايف لتجميع الردود املتعاقدة طرافلأليكون 

ار الدولي ـة حول املعيـة لتنفيذ دراسـيف املنظم ةـق النظام املوارد امليدانيـرك فريــأش 1111ويف عام . املسوح

سنعمد و. وقد اعتمد على حسن نية املنظمات اإلقليمية لضمان أن يستكمل أعضاؤها مسوح النظام  6-1997

 .وحناول حتسينها يف العامني املقبلني 1111إىل استعراض جتربتنا يف عام 
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 دراسات نظام استعراض ودعم التنفيذ

جانب دراسات أخرى يف وضع  وتسهم هذه الدراسات إىل. 1111أجريت أربع دراسات حول النظام يف عام   -9

م حالة تقيييف قّيمة جدًا أيضًا  الدراسات وستكون. تقرير االستعراض الذي يرفع كل ثالث سنوات يف نهاية دورة النظام

الدراسات املذكورة يف ما يلي، باستثناء دراسة التكافؤ، من دعم مكتب هيئة  قد استفادت كلو .وقاية النباتات يف العامل

 .ة النباتية وموافقتهتدابري الصح

 يـار الدولـق باملعيــات يف ما يتعلـل املمارسـذ وأفضـه التنفيـات اليت تواجـالتحدي"ة حول ـأجريت الدراس 

، يف (املذكور أعاله)املرحلة األوىل مجع البيانات األساسية باستخدام املسح  ومشلت. على مرحلتني "6-1997

س مناطق مختضمنت إجراء جمموعة عاملية من ورشات العمل عقدت يف حني أن املرحلة الثانية من الدراسة 

 لنباتات إقليميًااإلنتاج النباتي ووقاية ا قسمموظفون يف  ونظم هذه الورش. تابعة للمنظمة ملناقشة هذا املوضوع

 :العمل ما يلي اتورش وتضمنت. التابع للمنظمة

o  راقبة اآلفات  م مجعها من االستبيانات واستخدمت لرفع املتعلقة مباملعلومات األساسية  حولمناقشة

 مستوى الوعي حول التحديات املماثلة اليت تواجهها اجلهات األطراف يف تنفيذ املعيار الدولي

o  من منظور إقليمي 1997-6مجع األمثلة عن أفضل املمارسات لتنفيذ املعيار الدولي 

o مجع املعلومات واألمثلة حول األدوات املستخدمة حاليًا يف املناطق للمساعدة على تنفيذ املعيار الدولي 

6-1997 

o 1997-6 توصيات لتحسني املعيار الدولي 

o  1997-8و  1995-2 نيالدولي يناملعيارتوصيات لتحسني . 

 .نشرت على صفحة النظام يف موقع البوابة الدوليةقد والتقارير متاحة يف مكتب الوثائق و

 التزام هيئة وقاية النبات يف آسيا واحمليط اهلادئ بتمويل ندوة عاملية يف نشاط متابعة هذه الدراسة  وينعكس

، وغريها 1997-6 ائج خمرجات ورشة العمل اإلقليمية حول املعيار الدولينتحول مراقبة اآلفات تستند إىل 

وتستضيف هيئة وقاية  .من املواد واملوارد املتاحة لتطوير األدوات ومواد التدريب وغريها من الوثائق التوجيهية

 1111تشرين الثاني /نوفمرب 1إىل  1111تشرين األول /أكتوبر 19من  الندوة العاملية النبات ومجهورية كوريا

وتأمل اهليئة أن تؤدي الندوة إىل تصميم دورة تدريبية رائدة حول مراقبة اآلفات وتنفيذها . يف مجهورية كوريا

بتنمية القدرات يف إطار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بشكل وثيق  فريق املع يالوسيتعاون . 1113يف عام 

 .بادرات املتابعةيف ما يتعّلق مبمع اهليئة 

 اململكة املتحدة الدعم من خالل  هذه الدراسة وقّدمتأجرت أمانة االتفاقية  :جتارة النباتات عرب اإلنرتنت

الستشارات الفنية بني املنظمات خالل اىل األعمال السابقة اليت قدمت وتستند هذه الدراسة إ. مراجعة النظراء
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وتّتسم . األطراف املتعاقدةعلى األقل من  طرفنياإلقليمية لوقاية النباتات وغريها من املبادرات الفردية بني 

النباتات واملنتجات النباتية اليت جيري  تزّود األطراف مبوجز عن نوع جتارةو حبتبطابع عملي  الدراسة

وتركز الدراسة . اليت قد ال تكون األطراف على علم بهااآلفات تبادهلا عرب اإلنرتنت وحتدد بعض مسارات 

ألغراض النباتات على فئات النباتات واملنتجات النباتية اليت جيري تبادهلا مثل النباتات احلديثة، و

والتقرير األولي متاح على . تثناء عوامل املكافحة البيولوجية واملنتجات النباتيةزراعية، والكائنات احلية باس

 .الدولية صفحة النظام على البوابة

 اليت  الفنّيةعن النباتات املائية بهدف توفري املعلومات  يف إطار النظام أجريت دراسة إضافية :النباتات املائية

 إطاريفية معاجلة قضية النباتات املائية، جزئيًا أو كليًا، يف االتفاقية حول ك يفميكن استخدامها كمرجع 

وتشمل الدراسة استعراضًا أوليًا للكائنات املصنفة مائية واحملاوالت الرامية إىل . والية االتفاقية املعمول بها

ًا من التوصيات عدد وتقّدم الدراسة. االتفاقية يف إطار مايةاحلاملعايري اليت حتدد أي كائنات تستفيد من  تبيان

ع أن حتيط الدراسة اهليئة قه يتووأقّل. هيئة تدابري الصحة النباتية حول كيفية معاجلة هذه القضيةإىل 

وميكن . ية االتفاقيةمحاية صحتها أو اختاذ أي تدابري ضمن وال ضمان مبجموعة النباتات املائية اليت تتطلب

ديد أنواع النباتات املائية الواقعة ضمن نطاق مسؤوليتها حتيف اجلهات األطراف الدراسة مفيدة  كذلك أن جتد

 . الدولية والدراسة متوفرة على صفحة النظام على البوابة. ولتطوير برامج الصحة النباتية املالئمة

 توفرت موارد إضافية يف إطار برنامج تنمية القدرات من خالل 1111يف الربع األخري من عام : التكافؤ ،

واقرتحت األمانة إجراء دراسة حول تطبيق مبدأ التكافؤ يف جمال الصحة النباتية يف . العادي للمنظمةج مالربنا

 يعترب أّنتدابري الصحة والصحة النباتية وفق منظمة التجارة العاملية حيث  ضوء سوء التفاهم على مستوى

يف األنظمة والعمليات، على خالف  يطبقان هذا املفهوم والدستور الغذائية كتب الدولي لألوبئة احليوانيامل

التكافؤ على مستوى تطبيق تدابري الصحة  ةويف حالة االتفاقية، يصار إىل إدار. االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

. حزمة من التدابري يف نهج األنظمة يف، أو تدابري جمتمعة، أو فرديةتدابري  كونهاوتطبق هذه التدابري . النباتية

دراسة منهجية  ومل جتَر. متعددة األطراف وأويتفاوض على معظم هذه التدابري على أساس اتفاقيات ثنائية 

هذا املفهوم وتواتر  أهمية توضيحويسعى التقرير إىل . حول تطبيق مفهوم التكافؤ يف سياق االتفاقية من قبل

 .نطاقًا بأّن االتفاقية تعمد إىل تطبيقهة والصحة النباتية األوسع جمتمع الصح اعرتافاستخدامه و

 نظام استعراض التنفيذ وتقديم الدعم دعم تنفيذ -ثالثًا

 مكتب املعاونة التابع لنظام االستعراض ودعم التنفيذ

على البوابة الدولية نظام االستعراض ودعم التنفيذ مسة بارزة يف صفحة النظام ل التابعيشّكل مكتب املعاونة   -11

 :واجلوانب الرئيسية ملكتب املعاونة هي كالتالي. للصحة النباتية
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يف البوابة الدولية يف هذا القسم من صفحة  املتكرر طرحهاجرى توحيد خمتلف األسئلة  :األسئلة واألجوبة ●

ة خدمات املساعدة العامة واخلاصة اليت  م مجعها من احملفظات بوتتضّمن صفحة األسئلة واألجو. النظام

ا يف ذلك مبالتوجيهات بشأن العمليات العامة لالتفاقية " املساعدة العامة"ويشمل قسم . التارخيية للبوابة

" املساعدة احملددة"يف حني يشمل قسم . دماتاخلعمل وال اإلدارة واإلجراءات، وبرنامجطريقة 

إخضاع مواد التعبئة اخلشبية يف التجارة  1119-15 ول املعيار الدوليحالتوجيهات بشأن االستفسارات 

ونظام وغريها من املعايري الدولية، واستخدام األدوات مثل نظام التعليق على اإلنرتنت    للوائح الدولية

وهذه السمة هي . واملسائل املتعلقة باملشاركة يف نظام وضع املعايري جمال الصحة النباتيةتقييم القدرات يف 

 .مثرة عمل مستمر وتتحسن مع استخدامها من قبل األطراف املتعاقدة

حيث تطرح اجلهات املعنّية أسئلتها وميكن للمجتمع  منربيهدف هذا املنتدى إىل توفري  :منتدى املناقشة ●

ويراقب فريق النظام املنتدى ويستخدم هذه . ويناقشهاالردود  أن يقّدم بوجه عاملنباتية املع ي بالصحة ا

 .ونةاكتب املعمل التابعاألداة كآلية لتعزيز قسم األسئلة واألجوبة 

 فقد عمل فريق النظام على مدى فرتة". األدوات"يستفيد مكتب املعاونة من دعم كبري من مسة  :األدوات ●

عداد األدوات اليت ميكن أن تساعد األطراف املتعاقدة على حتسني عملها وتعزيز قيمة من السنة إل طويلة

وصار هذا العمل ممكنًا من خالل التعاون الوثيق مع أمانة االتفاقية الدولية، وفريق نظام . مكتب املعاونة

 األطراف املتعاقدة ، واملساهمات من قبلتنمية القدراتاملع ي ب فريق اخلرباءاالستعراض وأعضاء من 

 :وتشمل األدوات املتوفرة أو اليت ستتوّفر قريبًا ما يلي. من حيث الوقت واملوارد املعنية

تسعى قاعدة البيانات إىل تصنيف مشاريع الصحة النباتية والتدخالت  :قاعدة بيانات املشاريع ○

ى البيانات الواردة وتتأت .ارطةاخلحبيث يصري من املمكن البحث فيها بشكل كامل ويزاد عليها ميزة 

ها مبا يف ذلك منظمة األغذية مصادر معلومات املشاريع املعرتف بن جمموعة من يف القاعدة ع

والبنك الدولي، ومرفق وضع املعايري وتنمية  األوروبي، واالحتادووزارة الزراعة األمريكية، والزراعة، 

ومجع . جلهات املاحنةا الفنّية إضافة إىلملساعدة ر اجارة وجمموعة من املصادر األخرى اليت توّفالت

وتشّجع األطراف املتعاقدة على . 1111عام  خاللأعضاء من فريق اخلرباء قاعدة البيانات احلالية 

 .استعراض البيانات اخلاصة ببلدانها وحتديث قاعدة البيانات بانتظام

واحلالية واملستقبلية أكانت على  ضيةاملاواألنشطة داث هو مستودع لألح :قاعدة بيانات األنشطة ○

وتهدف هذه األداة إىل استكمال تقويم أحداث االتفاقية وهي . املستوى القطري أو اإلقليمي أو العاملي

( الدورات التدريبية، وورش العملمثل )، واألنشطة (مثل الندوات واالجتماعات)تعرض األحداث 

 .اتسليط الضوء عليهباليت ترغب األطراف املتعاقدة 

أعد أربعة أطراف متعاقدة، إىل جانب موظف من نظام االستعراض ودعم التنفيذ  :الفنيةاملوارد  ○

تنمية القدرات مشروعًا لتمويل مرفق وضع املعايري وتنمية التجارة املع ي بوأعضاء من فريق اخلرباء 
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املوحدة،  يةالتشغيلجراءات واإل، الفنّيةات بدوالر أمريكي يهدف إىل تطوير الكتي 611 111مببل  

اليت ستصدر يف إطار هذا املشروع  الفنّيةوستتاح املوارد . واملواد التدريبية على مدى العامني املقبلني

وقد وجه . ملكتب املعاونة التابع للبوابة الدولية مع روابط إىل قسم األدوات الفنّيةعلى صفحة املوارد 

ويهدف املشروع إىل . لألمانةمتاحًا عدد منها  وصار 1111نداء من أجل توفري هذه املوارد يف عام 

يف جمموعة من ( مبا يف ذلك مكتبة للمواد اإلعالمية)توفري مستودع مركزي هلذه األنواع من املوارد 

كما يتوخى برنامج تنمية القدرات يف أمانة . اللغات، ليسهل وصول جمتمع الصحة النباتية إليها

ويتشكل بذلك مستودع . األمانة بهاشرتك تهلذا النشاط من مشاريع  االتفاقية توفري مدخالت إضافية

. وضع املعايري يف السنوات القادمة جلان فنّية متخصصة يف مشروعمناسب للمنتجات اليت تطورها 

ونة اعمل مكتب املع املقبلني لتشكل موردًا قّيمًا يثري ويتوقع أن متتّد هذه املرحلة على مدى العامني

 .التفاقية يف نظام االستعراض ودعم التنفيذالتابع ل

يف جماالت اخلربة  ذوي تتيح هذه األداة الوصول إىل :يف جمال الصحة النباتية املستشارينقائمة  ○

وستصري هذه األداة متاحة . قاعدة بيانات قابلة للبحثوذلك ضمن  الصحة النباتيةمتنوعة يف إطار 

 (.1111)النباتية  بعد الدورة السابعة هليئة تدابري الصحة

ستتيح االتفاقية املعلومات حول اجلهات املاحنة والبلدان اليت تستفيد من  :جدول اجلهات املاحنة ○

 .وهذا العمل يف تقدم مستمر وسيجري حتديثه مع الوقت. املنح واجملاالت اليت تتلقى الدعم

 تقييم القدرات يف جمال التفاقية مثل الروابط إىليف إطار اروابط إىل أدوات أخرى  :أدوات أخرى ○

نت، والتعلم اإللكرتوني، وغريها من األدوات ما إن تصري رتالصحة النباتية، ونظام التعليق على اإلن

 .متاحة

 التفاعل مع الوحدات الرئيسية الثالث يف أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -باء

من أعضاء من اهليئات الفرعية جيتمع كل ثالث سنوات، وهو يتألف  وافق املكتب على إنشاء فريق استعراض  -11

األول يف الربع  هاجتماع الفريق ويتوقع أن يعقد. وأمانة االتفاقية املع ي بتنمية القدراتوفريق اخلرباء التابعة لالتفاقية، 

 .1111األول من عام 

 وضع املعايري  -9

. 1111للعام  8، و6، و2 ةاملعايري يف استعراض املعايري الدولييدعم نظام االستعراض ودعم التنفيذ جلنة  ●

وسوف يتّم ذلك قبل . استعراض املعايري املذكورةعملّية إدارة ب نياملكّلف نيسؤولوسرتسل نتائج هذه املسوح إىل امل

املرتبطة وقد صار حتديث أنشطة نظام االستعراض ودعم التنفيذ . 1111اجتماع جلنة املعايري األول يف عام 

وقد جرى االتفاق على أّن مدخالت جلنة . بعمل جلنة املعايري بندًا ثابتًا على جدول أعمال اجتماعات اللجنة

صنع القرارات  متماسها من خالل نظالتنفيذ، حيث كانت مناسبة، ميكن الاملعايري يف نظام االستعراض ودعم ا
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، دعيت جلنة املعايري إىل توفري 1111تشرين األول /وبرويف أكت. لجنةاللكرتوني ال سيما فيما بني دورات اإل

نيسان /مطلع أبريل عمل النظام الثانية اليت تبدأ يفبرنامج العمل لسنة إلدراجها يف معايري دولية إضافية 

نظام  يف إطار كل ثالث سنوات الذي جيتمع االستعراض فريقوعّين عضو من جلنة املعايري عضوًا يف . 1111

 .دعم التنفيذاالستعراض و

 تنمية القدرات  -3

التنفيذ يف إطار االتفاقية  عن سؤولامل، عمل نظام االستعراض ودعم التنفيذ بشكل وثيق مع 1111يف عام  ●

بشكل خاص وقّدم  فعااًلوكان فريق اخلرباء . تنمية القدراتاملع ي بالدولية لوقاية النباتات وفريق اخلرباء 

بالنسبة من حيث حتديد األولويات وأتت مدخالته مفيدة بشكل خاص . امتعليقات حول استبيان االتفاقية الع

وتوافقت نصيحة الفريق . مانة االتفاقيةأل التنفيذية اجاتاحلنظام االستعراض ودعم التنفيذ يف ما يتعلق بإىل 

واقرتح . 1997-6 اليت تواجه تنفيذ املعيار الدولي التحدياتمع جلنة املعايري حول إجراء مسح أوسع عن 

مكتب معاونة بصفة استشارية، ال سيما يف ما يتعلق  إنشاء، من املمكن نه نظرًا إىل الرتكيبة اإلقليميةالفريق أ

 .وسيتم التعّمق يف هذه النقطة يف االجتماع املقبل لفريق اخلرباء. املخاوف اإلقليمية جلةمبعا

م على تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية يف عدد من البلدان كونه امن حيث دعم التنفيذ، يعتمد النظ ●

الوصول إىل  يف إطار االتفاقية ويف هذا اإلطار، يسّهل املسؤولون عن تنمية القدرات. مصدرًا هامًا للمعلومات

وهذه البيانات مفيدة . إجراء حتليل لالجتاهات ، بهدفذت التقييمبيانات التقييم، مع موافقة البلدان اليت نف

الصحة النباتية يف جمال  تاقدراليف تطوير املؤشرات املناسبة لقياس التنفيذ، وتقديم التوصيات لتحسني 

واملساعدة يف حتديد أولويات البلدان والتحديات اليت تواجه تنفيذ االتفاقية واملعايري الدولية لتدابري الصحة 

 .النباتية

 تبادل املعلومات  -2

على البوابة الدولية للصحة  خاصة بهبدعم النظام يف إنشاء صفحة  األمانةيستمر فريق تبادل املعلومات يف   -11

على إنشاء صفحة موارد االتفاقية اليت ستشكل األساس إليداع املوارد  ،1111، طوال معظم عام ز العملترّكو. النباتية

ّلف فريق وُك. ونة التابع للنظاماويدعم الكثري من هذه املواد عمل مكتب املع .ومواد الرتويج ، واملواد اإلعالمية،الفنية

وتزّود . تبادل املعلومات بإجراء حتليل للبيانات الصادرة عن األطراف املتعاقدة الرمسية يف البوابة الدولية للصحة النباتية

وكما ذكر سابقًا، ترّكز . النظام مبصدر بيانات إضايف الستعراض تنفيذ االتفاقية وحتديد الثغرات احملتملة هذه اخلطوة

لتطوير أدوات الدعم مثل قواعد بيانات املشاريع واألنشطة،  1111اجلزء األكرب من عمل فريق تبادل املعلومات يف عام 

يف تصميم م فريق تبادل املعلومات الدعم الالزم وقد قّد. املعاونةوقائمة املستشارين يف جمال الصحة النباتية، ومكتب 

 . املوقع على اإلنرتنتولربامج ا
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 :األخذ مبا يلي هيئة تدابري الصحة النباتيةمن  يرجى  -13

 التطورات األخرية يف برنامج نظام االستعراض ودعم التنفيذ مالحظة  (1

 أوانهيف مسوح النظام يف األطراف املتعاقدة على املشاركة  تشجيع ( 1

 زيد من املوارد لتستفيد مجيع األطراف املتعاقدة من النظام يف اللغات املطلوبةامل توفري ( 3

ت دولية لوقاية النباتااألطراف املتعاقدة على استخدام مكتب املعاونة وتزويد أمانة االتفاقية ال تشجيع ( 2

 بردود الفعل بهدف حتسينه

األطراف املتعاقدة، وغريها من اجلهات املعنية، على تقديم التعليقات واالقرتاحات لتحسني  تشجيع  (5

املعلومات وفعالية الصفحات على البوابة الدولية للصحة النباتية 

https://www.ippc.int/index.php?id=1111059 
عمل األطراف املتعاقدة، وغريها من اجلهات املعنية، على تقديم التعليقات واالقرتاحات لتحسني  تشجيع ( 6

 .مكتب املعاونة التابع لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات بهدف تلبية االحتياجات القطرية
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