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من أجل الحّد من تأثیرات عملیات المنظمة على البیئة والمساھمة في عدم التأثیر على ُطبع عدد محدود من ھذه الوثیقة
من السادة المندوبین والمراقبین التكّرم بإحضار نسخھم معھم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافیة  ویرجى. المناخ

www.fao.org :ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة على اإلنترنت على العنوان التالي. منھا
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ھیئة تدابیر الصحة النباتیة
الدورة السابعة

2012آذار /مارس 23-19روما، 

تقریر مقدم من األمانة
من جدول األعمال المؤقت 7البند 

مقدمة-أوال

ة      - 1 ة الدولی ل االتفاقی امج عم ر برن ات   یغطي ھذا التقری ة النبات ة  (لوقای ة الدولی ذي  ) االتفاقی ال
ن   رة م ي الفت ز ف ُأنج

ایر 1 ى /ین اني إل انون الث مبر 31ك انون األول /دیس ل  2011ك ة العم ي خط رة ف نة األخی ي الس ، وھ
).2011-2007(الخمسیة للھیئة 

ة    - 2 تخدام العروض البیانی وقد ُأجریت بعض التغییرات على شكل ھذا التقریر عن طریق اس
ة      ال یة األخرى لالتفاقی ائق األنشطة األساس ختصار حجم النصوص، وتالفي حاالت الداخل مع وث

.الدولیة، وتحسین سھولة القراءة، وجعلھا أكثر قابلیة للفھم، وخفض األعمال التحضیریة للھیئة

.2011طرفا متعاقدا في عام  177وقد ظلت عضویة الھیئة تمثل - 3

، باستثناء بعض الفرق الفنیة، وُبذلت 2011اعات المخططة في عام وقد ُعقدت معظم االجتم- 4
، )مثل اإلطار االستراتیجي واالستراتیجیات النوعیة األخرى (جھود زائدة لتطویر االستراتیجیات 

ة  ات القائم ین العملی وتحس
اییر  ( ع المع ة بوض ز الخاص ة التركی ل جماع ة   )مث ة باالتفاقی تویات التوعی اط ومس ادة النش ، وزی

ة الدولی
ا( ر تنظیم ة أكث درات بطریق ة الق اریع تنمی دد مش ادة ع ل زی دة )مث م جدی ال نظ ام (، وإدخ ل نظ مث

).االستعراض ودعم التنفیذ ونظام إبداء التعلیقات عبر االنترنت

دول - 5 دم الج ة      1ویق ا أمان اركت فیھ ي ش بات الت ن المناس ریعة ع ة س ة لمح اء الھیئ ألعض
ر،       . 2011ام االتفاقیة الدولیة خالل ع لب التقری ي ُص یل ف رد تفاص طة، ت وبالنسبة لبعض ھذه األنش

.ملخصا لألنشطة التشغیلیة المخططة القابلة للتنفیذ مقابل االنجازات الفعلیة 1كما یتضمن الملحق 

ین   وال- 6 یزال توافر موارد أمانة االتفاقیة الدولیة في وضع حرج، ومن المؤسف أنھ كان یتع
).1بما في ذلك بعض األنشطة األساسیة للھدف (إلغاء بعض األنشطة التي ُخططت أصال 
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ن        - 7 رى م واع أخ وال وأن وفیر أم ق ت ن طری غیر أن عددا من البلدان والمنظمات تجاوبت ع
وعالوة على ذلك، تركزت  . الموارد استجابة لجھود تعبئة الموارد من جانب أمانة االتفاقیة الدولیة

افع           ود والمن ة الجھ ة تكلف ة موازن اح بغی ا مت ول م ن قب ھذه الجھود على موارد أكثر استدامة بدال م
ةا .لحقیقی
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2011جدول األنشطة التي شاركت فیھا أمانة االتفاقیة الدولیة عام : 1الجدول 
كانون /ینایر

الثاني
تشرین /أكتوبرأیلول/سبتمبرآب/أغسطستموز/یولیھحزیران/ویونی/مایونیسان/أبریلآذار/مارسشباط/فبرایر

األول
تشرین /نوفمبر

الثاني
كانون /دیسمبر

األول
الھیئة -الھیئة

یط  التخط
تراتیجي  االس
ة   اعدة الفنی والمس

المكتب –

المكتب -المكتب -المكتب -
یط  - التخط

االستراتیجي

-األعضاءمشاورة  - - - -)سبتمبر/أیلول 30 –حزیران /ویونی 20(- - - - -

ة  لجن
االجتماع /المعاییر

السابع

ة  - لجن
المعاییر

االجتماع  -
السابع

ة  - لجن
المعاییر

ة،  رق فنی  ف
ل   ات عم مجموع

الخبراء

الفریق الفني  -
ي  المعن
الحجر  ب

الحرجي
الفریق الفني  -

داد   المعني بإع
البروتوكوالت

ق  - الفری
ي   ي المعن الفن
ات  بمعالج
حة  الص
ة   النباتی

)افتراضي(
ق  - الفری

ي   ي المعن الفن
ات  بمعالج
حة  الص

النباتیة

ي  - ق الفن الفری
ي  المعن
ات  بمعالج
ة  حة النباتی الص

)افتراضي(
ي  - ق الفن الفری

اطق   المعني بالمن
ن   ة م الخالی
ات  اآلف

]البرازیل[

ق  - الفری
ي  ي المعن الفن
ات  بمعالج
حة  الص
ة  النباتی

)افتراضي(

الفریق الفني  -
دلیل  ي ب المعن

المصطلحات
ة  - مجموع

راء   ل الخب عم
ة  المعنی
ات  بالحاوی

البحریة
الفریق الفني  -

ي  المعن
ات  بمعالج
حة  الص

ة النباتی
)افتراضي(

الفریق الفني  -
ي   المعن
ات   بمعالج
حة  الص
ة  النباتی

)افتراضي(

)معاییر(أخرى 

ة  - اتفاقی
وع  التن

البیولوجي
ق  - الفری

ي  الفن
ص  المخص

ي  المعن

س  - مجل
وب   الحب

الكندي
]كندا[

ة  - المنظم
ة  البحری

الدولیة
واد  - م

جاھزة
ة[ -  المملك

]المتحدة

- FGSSP
]فرنسا[

ة  - الجماع
ة  الدولی
وث  لبح
ر  الحج

الحرجي
]أسترالیا[

ل   - ة عم حلق
عن الحبوب

]كندا[



CPM 2012/24 4

كانون /ینایر
الثاني

تشرین /أكتوبرأیلول/سبتمبرآب/أغسطستموز/یولیھحزیران/ویونی/مایونیسان/أبریلآذار/مارسشباط/فبرایر
األول

تشرین /نوفمبر
الثاني

كانون /دیسمبر
األول

رات  بمؤش
ة  الخط
االستراتیجیة

- 
IALGIAS 

]سویسرا[

دراتتنمیة الق

ة  - مجموع
ل  عم
راء  خب
ة  معنی
ة  بتنمی

القدرات
]جامایكا[

ة  - الھیئ
ة  األوروبی
المة  لس

ة دوة /األغذی ن
علمیة

]ایطالیا[

ع  - ق وض مرف
MCDA/المعاییر

]جنوب أفریقیا[

اركة  - مش
األمم األفریقیة 
ات   ي منظم ف
اییر   ع مع وض
حة  الص

النباتیة
]الكامیرون[

ات الع ل حلق م
اریع  ة بمش المتعلق
ة   اییر الدولی المع
حة   دابیر الص لت

النباتیة

حلقات عمل  -
ة   –إقلیمی

ا  أفریقی
طي  الوس

اد [ االتح
]الروسي

اریبي  - الك
]بربادوس[

وب  - جن
رب  غ
یط  المح
ادئ  الھ

]فیجي[
رق  - الش

ى  األدن
]مصر[
ا  - إفریقی
]غابون[
یا  - آس
]كوریا[
ا  - أمریك

ة  الالتینی
]كوستاریكا[

ل   ات العم حلق
ادل  ة بتب المتعلق

المعلومات

ة  - ة وقای ھیئ
ي  ات ف النبات
یط   آسیا والمح

الھادئ
ل   - ة عم حلق
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كانون /ینایر
الثاني

تشرین /أكتوبرأیلول/سبتمبرآب/أغسطستموز/یولیھحزیران/ویونی/مایونیسان/أبریلآذار/مارسشباط/فبرایر
األول

تشرین /نوفمبر
الثاني

كانون /دیسمبر
األول

ادل   ن تب ع
ات  المعلوم

]مالیزیا[

نازعاتتسویة الم
الجھازالفرعي 
ویة  لتس

المنازعات

ادل ا ات تب لمعلوم
األخرى

ة  - لجن
ة  وقای
ات  النبات
دان   ي بل ف
روط  المخ

الجنوبي
دار  - إص

راخیص  الت
اإللكترونیة

ة  - مجموع
ل  العم
ة  المفتوح
ویة  العض
ة  المعنی
دار  بإص
راخیص  الت
ة  اإللكترونی

ا [ كوری
]الجنوبیة

أخرىاجتماعات 

ة  - منظم
ارة  التج

ة اق /العالمی اتف
دابیر   ق ت تطبی
حة  الص
حة  والص
ة  النباتی

]سویسرا[

ة   - مجموع
ل  العم
ة  التابع
ق  لمرف
ع  وض
اییر  المع

]سویسرا[

ك   - البن
دولي  ال

ات [ الوالی
]المتحدة

رف  - مص
ة  التنمی
دان  للبل
ة   األمریكی

ات [ الوالی
]المتحدة

د  - معھ
وارد  الم
ة  العالمی

ات [ الوالی
]لمتحدةا

ة  - مجموع
ة  ل التابع العم
ع   ق وض لمرف
اییر  المع

]سویسرا[
ة  - منظم

ارة  التج
ة اق /العالمی اتف

دابیر   ق ت تطبی
اییر  مع
حة   الص
حة  والص
ة  النباتی

]سویسرا[

ة  - منظم
ارة  التج

ة  اق /العالمی اتف
دابیر   ق ت تطبی
اییر  مع
حة  الص
حة  والص
ة   النباتی

]سویسرا[
ة  - منظم

ارة  التج
ة  اق /العالمی اتف

دابیر   ق ت تطبی
اییر  مع
حة  الص
حة  والص
ة   ة، حلق النباتی

ي  - اون التقن التع
ات  – المنظم

ة   ة لوقای اإلقلیمی
ات  ت [النبات فیی

]نام

ة  - منظم
ارة  التج

ة اق /العالمی اتف
دابیر   ق ت تطبی
اییر   مع
حة  الص
حة  والص

ة النبات  –ی
ة  مجموع
ة   ل التابع العم
ع  ق وض لمرف

المعاییر
ة  - منظم

ارة  التج
ة اق /العالمی اتف

دابیر   ق ت تطبی
اییر   مع

ة  - منظم
ارة  التج

ة اق /العالمی اتف
دابیر   ق ت تطبی
اییر  مع
حة  الص
حة  والص

النباتیة
ل   - حلقات عم

 –للتقییم الفني 
ا  إفریقی

یة الفرنس
]مالي[
ا  - إفریقی
وب [ جن

]أفریقیا
دول  - ال
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كانون /ینایر
الثاني

تشرین /أكتوبرأیلول/سبتمبرآب/أغسطستموز/یولیھحزیران/ویونی/مایونیسان/أبریلآذار/مارسشباط/فبرایر
األول

تشرین /نوفمبر
الثاني

كانون /دیسمبر
األول

یم  ل للتقی عم
ي،  التقن
اریبي  الك

]بربادوس[

حة  الص
حة  والص
ة، دورة  النباتی
ة  متقدم

]سویسرا[

ة  العربی
رق  والش

قطر[األوسط 
[

:مالحظات
حیثما ال یذكر مكان االجتماع، یكون مكان االجتماع في روما، ایطالیا

:لم تظھر االجتماعات التالیة في ھذا الجدول
التنوع البیولوجي ذات الصلة التي لم نشارك فیھااجتماعات اتفاقیة  -تنسیق المشاریع/اجتماعات خاصة ببدء -
الزراعة، ولجنة الشؤون الدستوریة  المؤتمر، والمجلس، ولجنة(اجتماعات منظمة األغذیة والزراعة  -االجتماعات الفردیة للمنظمات اإلقلیمیة لوقایة النباتات -

)والقانونیة، وحلقة عمل عن مجال التركیز المؤثر وغیر ذلك



7 CPM 2012/24

برنامج عمل متین لوضع المعاییر الدولیة وتنفیذھا: 1الھدف 

وضع المعاییر

وقد ُألغیت بعض . جمیع االجتماعات الخاصة بوضع المعاییر 1ترد في الجدول - 8
كما استعیض عن بضع االجتماعات الملغاة باجتماعات . االجتماعات المباشرة التي تظھر مشطوبة

.افتراضیة

وتعرض تقاریر االجتماعات الخاصة بجمیع أنشطة وضع المعاییر والوثائق والعروض - 9
لبوابة الدولیة للصحة النباتیة ذات الصلة على الموقع الشبكي ل

)https://www.ippc.int/index.php?id=13352.(

وقد أعادت األمانة صیاغة شكل النسخة االنكلیزیة للمعاییر الدولیة لتدابیر الصحة النباتیة - 10
وقد ُأدرجت جمیع . تاریخ وضع ونشر كل معیار، وأضافت تفاصیل عن )المعاییر الدولیة(

.التعدیالت الخطیة للھیئة في الصیغة االنكلیزیة للمعاییر الدولیة

وُیناقش عدد من األنشطة المحددة لوضع المعاییر بمزید من التفصیل في عدة وثائق أخرى - 11
.من جدول األعمال 8للھیئة ترتبط بالبند 

للمعلومات مالئمة للوفاء بالتزامات االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتاتنظم تبادل : 2الھدف 

عددا من التغییرات التي طرأت على جھات االتصال الخاصة باالتفاقیة  2یبین الجدول - 12
وتعد األمانة ). البوابة الدولیة(الدولیة، ونقاط المعلومات، ومحرري البوابة الدولیة للصحة النباتیة 

التسجیل األولي لجمیع مستخدمي البوابة الدولیة، كما أن المنظمات الوطنیة لوقایة  مسؤولة عن
النباتات أو المنظمات اإلقلیمیة لوقایة النباتات مسؤولة عن تحدیث معلوماتھا الخاصة بجھات 

وُیقضى كثیر من الوقت في االتصال مع المنظمات الوطنیة لوقایة النباتات والمنظمات . االتصال
یمیة لوقایة النباتات بشأن تغییر جھات اتصال والمحررین الذین لم یعودوا من بین مسؤولي اإلقل

.االتفاقیة الدولیة
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2011صیانة جھات االتصال والمحررین التابعین لالتفاقیة الدولیة في عام :2الجدول 
األطراف المتعاقدة

كانون /العدد في دیسمبر
2011األول 

النسبة المئویة للتغییرالنسبة المئویة 
للتحدیث

166جھات اتصال رسمیة
46.4%88.1%

11جھات اتصال غیر رسمیة

227محررون

األطراف غیر المتعاقدة
كانون /العدد في دیسمبر

2011األول 
النسبة المئویة النسبة المئویة للتغییر

للتحدیث
%4.6%165.3نقاط المعلومات

9محررون

المستخدمون المسجلون
كانون /العدد في دیسمبر

2011األول 
2011العدد في النسبة المئویة للتغییر

1173%100916.2مجموع المستخدمین

عن حجم المعلومات الجدیدة والمحدثة على البوابة الدولیة  إحصاءات 3ویقدم الجدول - 13
ویبین ھذا الجدول نموا منتظما للمعلومات التي . للصحة النباتیة والتي قدمتھا البلدان واألمانة

أتاحتھا بعض المنظمات اإلقلیمیة لوقایة النباتات وفاء بالتزاماتھا الخاصة بتبادل المعلومات وفقا 
اقیة الدولیة، ولكن من المؤسف أنھ لم تطرأ أي زیادة على العدد الكلي للبلدان لما نصت علیھ االتف

.المبّلغة

ات   :3الجدول  ا المنظم المعلومات الجدیدة والمحدثة الخاصة بالصحة النباتیة والتي احتفظت بھ
ة الوطنی

لوقایة النباتات واألمانة في البوابة الدولیة للصحة النباتیة
ییرات في البوابة الدولیةالتغ/آخر المعلومات

2010العدد في عام 
النسبة المئویة 

المجموع2011العدد في عام النقصان/للزیادة
البلدان

2291652%2156.5معلومات جدیدة
191744%14729.9آخر المعلومات

األمانة
4503063*%30.3-646معلومات جدیدة
2872203*%31.3-418آخر المعلومات

عند افتتاح الموقع الشبكي الجدید وانخفاض موظفي تبادل المعلومات في  2010تعكس الصفحات الزائدة في عام  *
2011عام 

الخاصة باالستخدام العام تظھر نموا یدعمھ االنتقال إلى أجھزة  اإلحصاءاتوال تزال - 14
في المائة في عدد الزیارات للموقع الشبكي، وزیادة  32كانت ھناك زیادة بنسبة . وبرمجیات جدیدة

في المائة في حجم المعلومات  147في المائة في عدد مشاھدة الصفحات، وزیادة بنسبة  23بنسبة 
في المائة في المستخدمین الذین قضوا  24وھناك زیادة صحیة وثابتة بنسبة . التي شوھدت وسجلت

أي الذین یفترض أنھم من المستخدمین العادیین أو من أكثر من دقیقتین على الموقع الشبكي، 
.األوساط المھتمة بالصحة النباتیة

وتتصل االتفاقیة الدولیة اآلن مع أوساط أوسع مھتمة بالصحة النباتیة لزیادة أنواع - 15
:واستخدام أدوات التواصل االجتماعي

ع شبكة  ع م ل األوس دى التفاع News/113230338690380-http://www.facebook.com/pages/IPPCمنت
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Facebookدولیةأخبار االتفاقیة ال
شبكة 

Twitter
ة   ة لالتفاقی ة اإلخباری الخدم
ابات  ة بحس ة المرتبط الدولی
أخرى للتواصل االجتماعي

www.twitter.com/ippcnews

شبكة 
LinkedIn

ة  ع االتفاقی ل م التواص
الدولیة للفنیین

-Protection-Plant-International-ww.linkedin.com/groups/IPPCw
3175642?home=&gid=3175642&trk=anet_ug_hm-Convention

ورة   Flickrشبكة  ات مص دة بیان قاع
لالتفاقیة الدولیة

www.flickr.com/groups/international_plant_protection_convent
ion/

یرجى االنضمام والمشاركة مع ھذه األوساط المھتمة بالصحة النباتیة وتشجیع اآلخرین على أن 
.یفعلوا المثل

كما یتضح  داالزدیاوال یزال دعم إدارة المعرفة والمعلومات عبر جمیع األحداث آخذ في - 16
نظام ( 7، والھدف )تنمیة القدرات( 4، والھدف )وضع المعاییر( 1فالھدف . 7من الجدول 

.2011بحاجة إلى قدر كبیر من دعم الصیانة والتطویر في عام ) االستعراض ودعم التنفیذ

األنشطة التي تدعم جمیع أھداف االتفاقیة الدولیة

لشبكي لالتفاقیة الدولیة، والبوابة الدولیة للصحة النباتیةفیما یتعلق بتشغیل وصیانة الموقع ا- 17
)www.ippc.intIPP:( استكملت المھام التالیة بالنسبة لمختلف أھداف االتفاقیة الدولیة في عام ،

2011:

)أساسا 5الھدف (عام 

معالجة األخطاء الحاسوبیة وإدخال تحسینات طفیفة على التواصل مع : الصیانة
).5الھدف (المستخدمین 

 5الھدف (تركیب نظام محدث لتحریر النصوص.(
 5الھدف (اإلبقاء على منتدیات النقاش وإنشاء منتدیات جدیدة.(
تركیب أجھزة جدیدة:

o 5دف الھ(بنجاح  اإلنتاجارتحال خادوم.(
o 5الھدف (خادوم االختبار بنجاح تركیب.(
o 2الھدف (تركیب خادوم التطویر بنجاح.(

 5الھدف (إدخال جمیع البرامجیات المحدثة والمعاینات الجدیدة لتأمین البرامجیات.(
 5الھدف (مواصلة ترجمة نص التصفح باللغات الست للمنظمة.(
 5الھدف (وضع وصیانة أدوات االستقصاء(
للنداءات والقرارات اإللكترونیة، واالستقصاءات، والمنتدیات،  تقدیم الدعم الفني

.ومناطق العمل

)4و  1 الھدفان(
جھات االتصال الرسمیة التابعة للمنظمات الوطنیة  : تقدیم الدعم الروتیني للتحدیثات

جھات االتصال الرسمیة للمنظمات الوطنیة لوقایة النباتات، ومحررو : لوقایة النباتات 
المنظمات الوطنیة لوقایة النباتات، وجھات االتصال التابعة للمنظمات اإلقلیمیة لوقایة 

على تساؤالت المستخدمین وحسابات منظمة للمستخدمین، وغیر ذلك  النباتات، والرد
).5و  2الھدفان (

 5الھدف (صیانة دلیل المستخدمین والمحررین(
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)1الھدف (وضع المعاییر 
 من أجل مشاورة  2011حزیران /یونیھ 20استھل نظام إبداء التعلیقات عبر االنترنت في

م أثناء حلقات العمل اإلقلیمیة الستعراض یوم، واستخد 100األعضاء التي استغرقت 
وأبدى بعض األعضاء . وقد اسُتقبل ھذا النظام بصورة طیبة. مشاریع المعاییر الدولیة

.والمنظمات الدولیة اھتماما باستخدام ھذا النظام ألغراضھم الخاصة بإبداء التعلیقات

)4الھدف (تنمیة القدرات 
 ،واالستقصاءات، والنداءاتتقدیم الدعم الفني لتحدیث الصفحات.
 في مجال الصحة النباتیة استنادا إلى تعلیقات المستخدمین القدراتتحدیث تقییم.

)6الھدف (االتصال والتعاون 
 استھل الموقع الشبكي لھیئة وقائیة النباتات في آسیا والمحیط الھادي

)http://www.apppc.org(یره ھذه الھیئة بصورة مستقلة، وتتاح اآلن البنیة األساسیة ، وتد
.لمنظمات إقلیمیة أخرى لوقایة النباتات

)7الھدف (استعراض حمایة الخطة 
إنشاء نظام االستعراض ودعم التنفیذ
 على األسئلة لإلجابةإنشاء مكتب مساعدة.

ألمانة قدرا كبیرا من الوقت وتطلبت األنشطة المتعلقة بتطویر منتجات جدیدة وإضافیة ل- 18
ومع ھذا فإن . ومن الصعب التعبیر عنھا في ھذه الوثیقة ألنھا لم تستكمل بعد. أثناء العام الماضي

حجم الجھد والوقت المتعلق بأنشطة التطویر یعد كبیرا، وقد أحیط علما بذلك لالعتراف بجھود 
.األمانة في ھذا الصدد

المنازعاتنظم فعالة لتسویة : 3الھدف 

الخاصة بالموارد، لم تكن األمانة في وضع یسمح لھا بدعم ھذا النشاط  نظرا للمعوقات- 19
.بصورة كاملة على النحو المتفق علیھ في بادئ األمر

وقد عقدت مناقشة . وھناك نزاع رسمي معلق خاص بالصحة النباتیة لم یتم التصدي لھ- 20
ولكن لم تتم متابعة ھذه المناقشة عن طریق المشاورات  2011آذار /أولیة بین األطراف في مارس

.الرسمیة طبقا لما اتفق علیھ

.2011ولم یكتمل لتسویة المنازعات في عام - 21

.2011ولم تكن ھناك أي مشاورات رسمیة بشأن منازعات الصحة النباتیة في عام - 22

تحسین قدرات الصحة النباتیة لألعضاء: 4الھدف 

وعن طریق ) 2010-الدورة الخامسة للھیئة(استجابة العتماد استراتیجیة بناء القدرات - 23
التوجیھات التي قدمتھا مجموعة عمل الخبراء المعنیة بتنمیة القدرات، تم إحراز قدر كبیر من 
التقدم في تنفیذ ھذه االستراتیجیة، مما زاد أیضا من وضوح أو مستوى نشاط العمل في إطار 

أي (وقد تعزز ھذا عن طریق أنشطة تعاونیة مختلفة مع مجموعات أخرى في المنظمة . 4الھدف 
أي (، ومع منظمات أو شراكات أخرى )مجموعة سالمة األغذیة ومجموعة البذور ومبیدات اآلفات
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ویرد المزید من ). مرفق وضع المعاییر وتنمیة التجارة ومصرف التنمیة للبلدان األمریكیة
.من جدول األعمال 1-12األنشطة في إطار البند  المعلومات عن ھذه

بناء على  2011في عام  4بعض األنشطة التي ُنفذت في إطار الھدف  6و  5ویبین الجدوالن - 24
. 2010األولویات التسع التي وافقت علیھا مجموعة عمل الخبراء المعنیة بتنمیة القدرات في عام 

من  4-10و  2-10و  1-10میة القدرات في إطار البنود ویرد المزید من المعلومات عن أنشطة تن
.جدول األعمال
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عدد مشاریع تنمیة القدرات:5الجدول 
منظمة عن طریق/مخططة

مرفق وضع برنامج التعاون الفني/المنظمة
المعاییر

جھات أخرى

20102471ُمرحلة من عام 
2011505اسُتھلت في عام 

ام    ي ع ت ف دون  2011اقُترح
330موعد للبدء

من جدول األعمال 4-10یرد المزید من المعلومات في وثیقة إعالمیة في إطار البند 

عدد طلبات تقییم القدرات في مجال الصحة النباتیة:6الجدول 
الصیغة الجدیدةالصیغة القدیمة

ى    دمت حت ات ق  31طلب
2010840كانون األول /دیسمبر

ى    دمت حت ات ق  31طلب
*201107كانون األول /دیسمبر

من جدول األعمال 4-10انظر قائمة البلدان في البند   *

انظر . 2011وقد ُعقدت سبع حلقات عمل عن استعراض مشاریع المعاییر الدولیة في عام - 25
.من جدول األعمال لمعرفة المزید من التفاصیل 1-10البند 

دعمت أمانة االتفاقیة الدولیة برنامج المساعدة التقنیة الخاص باتفاق تطبیق تدابیر  قد- 26
الصحة والصحة النباتیة التابع لمنظمة التجارة العالمیة عن طریق المشاركة المباشرة لألمانة 
وأعضاء المكتب، وتقدیم مواد تقنیة لحلقات العمل ولدورة متقدمة عن تدابیر الصحة والصحة 

.من جدول األعمال 1-12ویرد المزید من المعلومات في إطار البند . یةالنبات

التنفیذ المستدام لالتفاقیة الدولیة: 5الھدف 

التخطیط االستراتیجي

تمت صیاغة وتنقیح اإلطار االستراتیجي لالتفاقیة الدولیة، إلى جانب استراتیجیة تعبئة - 27
االتصاالت، وخطة عمل بناء القدرات بناء على مناقشات أجریت في الدورة  الموارد، واستراتیجیة

وتمت أیضا صیاغة . السادسة للھیئة، والتخطیط االستراتیجي للمساعدة الفنیة، واجتماعات المكتب
من جدول  1-11و  2-9و  1-9وستناقش الھیئة ھذه الوثائق في إطار البنود . خطة متوسطة األجل

.األعمال
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ةالدعو

إلصدار مواد خاصة بالدعوة دعما لجھود  2011بذلت األمانة بأكملھا جھودا كبیرة في عام - 28
وتستمر الجھود المبذولة من أجل توسیع عدد المواد اإلخباریة الخاصة باالتفاقیة . تعبئة الموارد

.الدولیة، واتخذت خطوات لضمان توافر مواد الدعوة بالمجان وتحدیثھا بصورة منتظمة

، وقد أنجز قدر كبیر من 2012وستحتفل االتفاقیة الدولیة بذكراھا السنویة الستین في عام - 29
، بما في ذلك مناقشة ُأجریت في اجتماعات المكتب والتخطیط 2011األعمال التحضیریة خالل عام 

.االستراتیجي والمساعدة الفنیة
 اء م إنش د ت تین لال    فق نویة الس ذكرى الس بكي لل ع الش ة  الموق ة الدولی تفاقی

)https://www.ippc.int/60years/.(
 ،وبناء على المناقشات التي ُأجریت في اجتماع للتخطیط االستراتیجي والمساعدة الفنیة

ار       ات وأفك دیم توجیھ ة لتق ة الدولی تعمل اللجنة المنظمة للذكرى السنویة الستین لالتفاقی
.خاصة بھذه المناسبة

 دى   2012وأعدت مواد إلصدارھا في عام  ةالجماھیری إلبراز صورة االتفاقیة الدولیة ل
ات       . التقلیدیة وغیر التقلیدیة ة بلغ ة الدولی وسیشمل ھذا إصدار نشرات خاصة باالتفاقی

تین لك   نویة الس ذكرى الس عار لل داد لش ة وإع اء المنظم تخدمھا األعض ي یس
)https://www.ippc.int/60years/media/(.

التوظیف

شغل وظیفة المنسق الشاغرة في البرنامج العادي، كما تم إنشاء وشغل  2011تم في عام - 30
.وظیفة مشروع خاص بنظام االستعراض ودعم التنفیذ

مقدمة من األطراف المتعاقدة والمنظماتالتقاریر والمساھمات العینیة ال

تود أمانة االتفاقیة الدولیة إبداء اعترافھا بالمنح المقدمة لحساب األمانة الخاص باالتفاقیة - 31
 3-9، وستعرض وتناقش في إطار البند 2011الدولیة والتي ترد تفاصیلھا في التقریر المالي لعام 

.من جدول األعمال

وتود أمانة االتفاقیة الدولیة أیضا إبداء اعترافھا بالدعم العیني السخي الذي قدمتھ األطراف - 32
.7المتعاقدة ومنظمات كثیرة، والموضحة في الجدول 
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المساھمات العینیة لدعم برنامج عمل االتفاقیة الدولیة:7الجدول 
المنظمات /األطراف المتعاقدة

المساھمة
اھمةاستخدام المسالمساھمة

البلدان
اییر  موظفانكندا بعض   (دعم وضع المع بعض ال ل ل ي   25: عم ف

)المائة
البوابة الدولیة، اللغة الصینیةترجمةالصین

نظام إبداء التعلیقات عبر االنترنتترجمةكوستاریكا
اییر  موظفین 4الیابان ان  ) أشھر  6(موظفان لدعم وضع المع وموظف

)أسبوعان(للتحضیر للدورة السادسة للھیئة 
حلقة عمل إقلیمیة عن تبادل المعلوماتاستضافة اجتماعمالیزیا

اییر  موظفاننیوزیلندا ع المع م وض ت (دع بعض الوق ل ل ي  5: عم ف
)في المائة 10المائة و 

فر   جمھوریة كوریا وال لس استضافة اجتماع وأم
بعض المشاركین

ة ة،      حلق راخیص اإللكترونی دار الت ن إص ل ع عم
حلقة عمل إقلیمیة عن مشاریع المعاییر الدولیة

ل االتحاد الروسي اع وتموی افة اجتم استض
جزئي لسفر بعض المشاركین

ة       اییر الدولی اریع المع ن مش ة ع ل إقلیمی ة عم حلق
للبلدان الناطقة بالروسیة

)أسبوعان(السادسة للھیئة  التحضیر للدورةموظف واحدالمملكة المتحدة
)في المائة 15: عمل لبعض الوقت(تنمیة القدرات موظف واحدالوالیات المتحدة األمریكیة

داء      إدراج البیاناتالمملكة المتحدة ام إب ي نظ ات ف ي إدراج التعلیق اعدة ف المس
التعلیقات عبر االنترنت

رین  استضافة اجتماعفییت نام ث والعش اع الثال ا  االجتم ة فیم اورة التقنی للمش
بین المنظمات اإلقلیمیة لوقایة النباتات

المنظمات اإلقلیمیة لوقایة النباتات
یا   ي آس ات ف ة النبات ة وقای ھیئ
والمحیط الھادئ، ومنظمة وقایة 
ر  ا والبح ي أوروب ات ف النبات
ي   س اإلفریق ط، والمجل المتوس
ة ة وقای ة، ومنظم حة النباتی  للص

یط  ات للمح ادئ، النبات الھ
ة   ة اإلقلیمی ة الدولی والمنظم
حة    ات والص ة النبات لوقای
ة  ة اإلقلیمی ة، واللجن الحیوانی
روط  ي المخ ة ف حة النباتی للص

الجنوبي

ة مساعدة المنظمة اییر الدولی اریع المع ن مش ة ع ل إقلیمی ات عم حلق
في كل إقلیم

یا   ي آس ات ف ة النبات ة وقای ھیئ
والمحیط الھادئ

ض    ل بع یم وتموی التنظ
المشاركین في االجتماعات

ین    ا ب ة فیم اورة تقنی ة ومش ل إقلیمی ة عم حلق
المنظمات اإلقلیمیة لوقایة النباتات

ة     ة لوقای ة اإلقلیمی المنظمة الدولی
ة   حة الحیوانی ات والص النبات
ة   واللجنة اإلقلیمیة للصحة النباتی

في المخروط الجنوبي

ي   اركین ف ض المش ل بع تموی
االجتماعات

قلیمیةحلقات عمل إ

ة   حة النباتی ة للص ة اإلقلیمی اللجن
في المخروط الجنوبي

داء      إدراج البیانات ام إب ي نظ ات ف ي إدراج التعلیق اعدة ف المس
التعلیقات عبر االنترنت

ي   ات ف ة النبات ة وقای منظم
أوروبا والبحر المتوسط

ع  استضافة اجتماع ة وض ین عملی ة بتحس ز معنی ة تركی مجموع
المعاییر

)أسبوعان(التحضیر للدورة السادسة للھیئة موظف واحدالوطنیة لوقایة النباتاتالمنظمة 
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المنظمات
اون     ة للتع دان األمریكی معھد البل

في میدان الزراعة
استضافة اجتماع وتمویل بعض 

المشاركین في االجتماعات
ة       اییر الدولی اریع المع ن مش ة ع ل إقلیمی ة عم حلق

ألمریكا الالتینیة
یم خطر    ألغراض التنمیةالتعاون  ى تقی نموذج التعلم اإللكتروني للتدریب عل

اآلفات
ة   ین الوكال تركة ب عبة المش الش

الدولیة للطاقة الذریة والمنظمة
اطق     دعم اجتماع+ أموال  ي بالمن ي المعن ق الفن تكالیف سفر خبراء الفری

الخالیة من اآلفات، ودعم اجتماع للفریق الفني
البرامج التعاونیة

ألمانیا، والمنظمة الوطنیة لوقایة 
ة  ة اإلقلیمی ات، واللجن النبات
روط  ي المخ ة ف حة النباتی للص
ة  ة الدولی وبي، والمنظم الجن
ات    ة النبات ة لوقای اإلقلیمی
ة    ة، وھیئ حة الحیوانی والص
ة    ة، ورابط وب الكندی الحب
وب،    ازن الحب انكوفر لمخ ف
ة،  ناعة األرجنتینی ة الص وغرف

ة ة األمریكی دیر  والرابط لتص
ن   داد اآلم وب، واإلم الحب
ي     رد ف ل ف رة لك ة المیس لألغذی

كل مكان

دعم     الیف ال اع وتك یم اجتم تنظ
ي    اركین ف ض المش ل بع وتموی

االجتماع

حلقة عمل دولیة عن الحبوب

عدة أطراف متعاقدة، ومنظمات 
إقلیمیة، ومنظمات دولیة

عمل خبراء، وفرق فنیة، وحلقات عمل مجموعاتاستضافة اجتماع

حالة األجھزة المنشأة بموجب المادة الرابعة عشرة من دستور المنظمة

ُعقدت اجتماعات مختلفة في المنظمة لمناقشة خیارات االستقالل التشغیلي المتاح لألجھزة - 33
الحصول على معلومات مفصلة عن ھذا الموضوع  ویمكن. المنشأة بموجب المادة الرابعة عشرة

.من جدول األعمال 6-9في إطار البند 

دلیل اإلجراءات

كي یشمل  2011قامت األمانة بتحدیث دلیل اإلجراءات الخاصة باالتفاقیة الدولیة في عام - 34
جنة المعاییر واجتماع ل) 2011(القرارات واإلجراءات المتخذة، وبما یشمل الدورة السادسة للھیئة 

وُیتاح ھذا الدلیل الكترونیا وباللغة االنكلیزیة فقط، وھو معروض على . 2011أیار /المعقود في مایو
).https://www.ippc.int/index.php?id=159891(البوابة الدولیة للصحة النباتیة 

لالتفاقیة الدولیة على المستوى الدولي والتعاون مع المنظمات اإلقلیمیة الترویج : 6الھدف 
والدولیة ذات الصلة

وترد في إطار . ُمثلت األمانة في طائفة من االجتماعات مع المنظمات الدولیة واإلقلیمیة- 35
.من جدول األعمال قضایا محددة تتعلق بالتعاون مع ھذه المنظمات 1-12البند 

استعراض حالة وقایة النباتات في العالم: 7الھدف 

نظام االستعراض ودعم التنفیذ
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دعم التنفیذ بإنشاء صفحة اختتمت السنة األولى من الدورة الثالثیة لنظام االستعراض و- 36
.خاصة على الموقع الشبكي لنظام االستعراض ودعم التنفیذ ومرفق مكتب المساعدة

وشملت األنشطة اإلضافیة التي أنجزت بدء دراسات عن تحدیات تنفیذ المعاییر الدولیة - 37
.وتجارة النباتات عبر االنترنت. ، وإعداد دراسة عن النباتات المائیة8و  4و  6أرقام 

من جدول األعمال للحصول على مزید من المعلومات عن التقدم في نظام  2-13انظر البند - 38
.عم التنفیذاالستعراض ود

الشھادات اإللكترونیة للصحة النباتیة

تمكنت األمانة من تقدیم دعم جزئي لمجموعة عمل الخبراء المعنیة بإصدار الشھادات - 39
.اإللكترونیة وأنشطتھا الالحقة

وتم إنشاء ثالث مجموعات عمل لوضع بروتوكوالت دولیة نمطیة للشھادات اإللكترونیة - 40
:ةللصحة النباتی

XMLلغة الترمیز الموسعة - 1
12مواءمة قوائم رموز المعیار الدولي رقم - 2

تحدید األسماء العامة وأسماء (األسماء النباتیة : المجموعة الفرعیة ألف
)اآلفات

المعالجات: المجموعة الفرعیة باء
اإلعالنات اإلضافیة: المجموعة الفرعیة جیم
الفئات والفئات الفرعیة: وصف المنتج: المجموعة الفرعیة دال

األمن- 3

وكانت مجموعات العمل المعنیة بالشھادات اإللكترونیة للصحة النباتیة تعمل بالتوازي - 41
.نظرا ألن مكوناتھا مستقلة إلى حد كبیر عن بعضھا البعض

المزید من المناقشة بشأن الشھادات من جدول األعمال لالطالع على  1-13انظر البند - 42
.اإللكترونیة للصحة النباتیة

:وھیئة تدابیر الصحة النباتیة مدعوة إلى القیام بما یلي- 43

للبلدان والمنظمات التي قدمت المساعدات والموارد لبرنامج عمل  توجیھ الشكر)1(
.األمانة

بالمعلومات التي قدمتھا األمانة عما أنجز من عمل بشأن برنامج  اإلحاطة علما)2(
.عمل األمانة
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لألنشطة المحددة في الخطة التشغیلیة المقدمة إلى  2011االنجازات التي تمت في عام : 1 الملحق
الدورة السادسة للھیئة

:مالحظة

 التقدم على النحو التالي/اإلنجازإلى حالة " التقدم"تشیر األعداد المذكورة تحت عمود:
ُأنجز أو طبیعة العملیة الجاریة: 1
ُأنجز جزئیا، مقارنة بالمستوى المتوقع أصال: 2
أرجئ: 3
ُسحب: 4

 عند مالحظة حاالت تأخیر في التقدم دون أي مالحظات خاصة، فان ذلك یعزى إلى قیود
.خاصة بموارد الموظفین

 الخطة التشغیلیة ألمانة "إلى األرقام الواردة في " المرجع"تشیر األرقام المذكورة تحت
لسھولة  CPM 2011/26للوثیقة  4، الملحق "2011االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات لعام 

ن ذلك یعني أن بند اإلجراء قد ُأضیف بعد الدورة إوعندما ال یذكر أي رقم، ف. الرجوع
).في اجتماعات المكتب أو غیرھا(للھیئة السادسة 

)أوصاف مبسطة(المخططة  اإلجراءات

التقدم

1 – 
جز

ُأن

2 – 
ي

زئ
ج

3 – 
ئ

رج
ُأ

4 – 
ب

ُسح

المرجعالمالحظات

1برنامج لوضع المعاییر وتنفیذھا: 1الھدف 

تراتیجي  ال االس ا  -1-1المج اییر واعتمادھ ع المع وض
ومراجعتھا

2

اییر   ’ 1’ تجتمع جماعات الخبراء المعنیة بصیاغة المع
لوضع مشاریع المعاییر الدولیة

2

X2تنظیم اجتماعین للجنة المعاییر

X3إعداد الوثائق للجنة المعاییر

X4الترجمة الفوریة بلغات لجنة المعاییر

اع یم اجتم ي  تنظ ي المعن ق الفن للفری
بالمناطق الخالیة من اآلفات

X  اع ى اجتم افة إل باإلض
ي   ي المعن ق الفن الفری
طلحات    دلیل مص ب

الصحة النباتیة

5

X6إنجاز من الفرق الفنیة

X7ترتیب مشاورة أعضاء

X8یوم 100تجمیع تعلیقات األعضاء بعد 

ل    ن    14تجمیع تعلیقات األعضاء قب ا م یوم
اجتماع الھیئة

X9

10زیادة كفاءة وضع المعاییر واعتمادھا’ 2’

X10تیسیر عملیات استعراض اللغة

اد  Xإعداد استراتیجیة خاصة بوضع المعاییر ار اعتم ي انتظ ف
تراتیجي   ار االس اإلط

لالتفاقیة الدولیة

11

ات   بة لمعالج ة بالنس ین العملی ث تحس بح
الصحة النباتیة وبروتوكوالت التشخیص

X  ة اع لمجموع ي اجتم ف
تركیز

12

X13استحداث أدوات تعاونیة
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)أوصاف مبسطة(المخططة  اإلجراءات

التقدم

1 – 
جز

ُأن

2 – 
ي

زئ
ج

3 – 
ئ

رج
ُأ

4 – 
ب

ُسح

المرجعالمالحظات

X14نشر المعاییر الدولیة المعتمدة باللغات

اص  لوب الخ ل األس داد دلی ة  إع باالتفاقی
الدولیة

X15

ة     ن مجموعات مراجع تنسیق مجموعتین م
اللغات

X ثالث بة ل ز بالنس ُأنج
مجموعات

16

ة    ع الخاص وق الطب د حق اء قواع استقص
بالمنظمة

X تعراض ار اس ي انتظ ف
األمانة

17تعیین موظفین للحفاظ على برنامج وضع المعاییر

X17تعیین خبراء استشاریین

18أجریت المقابلة3X-تعیین موظف من الفئة ف

وجي      ’ 4’ التنوع البیول ة ب ك المتعلق ة وتل الجوانب البیئی
التي ینظر فیھا

19

X19النظر في وضع معاییر دولیة

20تنفیذ المعاییر 2-1المجال االستراتیجي 

20تحدید معوقات التنفیذ ومعالجتھا’ 1’

ات    ة النبات ة لوقای ات إقلیمی دم منظم تق
المساعدة إلى أعضائھا

X20

ات    ة النبات ة لوقای ات إقلیمی دم منظم تق
ات      ات بیان ة النبات ة لوقای ات وطنی ومنظم

عن تنفیذ المعاییر

X21

ات     ة النبات ة لوقای ات اإلقلیمی ردود المنظم
على االستبیانات الخاصة بتحدید المعوقات

X ى ة عل ُرد أي منظم م ت ل
ا    تبیانات ولكنھ االس
ل   ات عم رت حلق حض
ة    اییر الدولی ن المع ع

8و  6و  4أرقام 

22

15X23دراسة عن رموز المعیار الدولي رقم 

X24جمع البیانات عن تنفیذ المعاییر الدولیة

X25تخطیط لمسألة الحاویات البحریة

ار    ذ المعی إعداد األسئلة المتكررة بشأن تنفی
دولي ال

15رقم 

X26

27تبادل المعلومات: 2الھدف 

تراتیجي  ال االس ات   1-2المج ادل المعلوم ذ تب تنفی
المنصوص علیھا في االتفاقیة الدولیة

28

ى   ’ 1’ ات عل ة النبات ة لوقای ات الوطنی اعدة المنظم مس
استخدام البوابة الدولیة للصحة النباتیة

ادل   حلقات عمل لبناء القدرات في مجال تب
المعلومات

X28

ي   ات الت د المعلوم ات  رص دمھا المنظم تق
الوطنیة لوقایة النباتات للبوابة الدولیة

X29
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)أوصاف مبسطة(المخططة  اإلجراءات

التقدم

1 – 
جز

ُأن

2 – 
ي

زئ
ج

3 – 
ئ

رج
ُأ

4 – 
ب

ُسح

المرجعالمالحظات

ة   تخدام البواب ة الس واد تدریبی داد م إع
الدولیة

X30

ائل  ’ 2’ تفي األمانة بواجبات إعداد التقاریر وتبلغ المس
اإلداریة بشكل فعال

31

X31تقدیم المعلومات ذات الصلة

X32تیسیر مسألة اإلبالغ عن اآلفات

ة    ة المتعلق إعداد استراتیجیة لالتفاقیة الدولی
)’1’-1-6(باالتصاالت 

X111

ب   ’ 3’ تركة بحس ل المش رامج العم ویر ب لة تط مواص
الضرورة

33

اق ة    اتف ة لوقای ات اإلقلیمی ع المنظم م
الغ عن    النباتات بشأن برنامج مشترك لإلب

اآلفات

X33

تراتیجي   ال االس ن     -2-2المج ة ع ة الدولی م البواب دع
ة        ة الدولی ویر البواب ال لتط امج فع ع برن ق وض طری

وصونھا

34

تخدام  ’ 1’ ة باالس راءات المتعلق یق اإلج ع وتنس وض
للبوابة الدولیة الجاري

34

X34إدارة البوابة الدولیة وتحسینھا

زة   دیث األجھ اتاوالبرتح وبیة  مجی الحاس
بالبوابة الدولیة

X35

X36تحدیث دلیل تبادل معلومات البوابة الدولیة

37وتطویرھاتعیین موظفین لصیانة البوابة الدولیة ’ 2’

X37تعیین موظفین للبرمجة وتصمیم الشبكة

38تسویة المنازعات: 3الھدف 

تراتیجي  ال االس ام  1-3المج تخدام نظ جیع اس تش
تسویة المنازعات

39

لة      ’ 1’ ات المتص ویة المنازع ام تس وافر نظ الن ت إع
باالتفاقیة الدولیة

39

اإلعالن عن تسویة     إعداد المواد الخاصة ب
المنازعات

X39

طة    Xتوثیق عملیة تسویة المنازعات اك أنش ن ھن م تك ل
ة   خاصة باالتفاقیة الدولی

2011لتوثیقھا في عام 

40

ة      ’ 2’ ات توعی ة النبات ة لوقای ات اإلقلیمی ضمان المنظم
ام   ود نظ اء بوج درتھم    األعض ات وق ویة المنازع لتس

على استخدامھ

41

ة    اص بعملی رض الخ تخدام الع دیث اس تح
تسویة المنازعات

X   از ي الجھ اقش ف ُین
ویة   ي لتس الفرع

المنازعات

41

Xعدم االمتثال: تحدید تحدیات التنفیذ

ة      2-3المجال االستراتیجي  ة الدولی ام االتفاقی م نظ دع
لتسویة المنازعات

42



CPM 2012/24 20

)أوصاف مبسطة(المخططة  اإلجراءات

التقدم

1 – 
جز

ُأن

2 – 
ي

زئ
ج

3 – 
ئ

رج
ُأ

4 – 
ب

ُسح

المرجعالمالحظات

42توفیر دعم األمانة للمنازعات التي قد تنشأ’ 1’

X42تقدیم خدمات األمانة للقضایا التي قد تنشأ

ویة   ’ 2’ طة تس ن أنش ة ع ى الھیئ ر إل دیم تقری تق
المنازعات

43

X43تقریر الدورة السادسة للھیئة إعداد

44األنشطة األخرى’ 3’

ویة      ي لتس از الفرع اع للجھ یم اجتم تنظ
المنازعات

X44

45بناء القدرات: 4الھدف 

تراتیجي   ال االس الیب واألدوات   1-4المج ع األس وض
ة     حة النباتی ال الص ي مج درة ف اء الق ة ببن المتعلق

)مبسط(

46

46التحدیث’ 1’

ال   ي مج درات ف یم الق دیث أدوات تقی تح
اس       ود اللتم ذل جھ ع ب ة م حة النباتی الص

الموارد

X46

flash drives(X47(توزیع األقراص الوامضة 

ال   ي مج درات ف یم الق دان لتقی اعدة البل مس
الصحة النباتیة

X48

ة       ’ 2’ ي مجال الصحة النباتی درات ف یم الق استخدام تقی
ة ألغراض التخطیط       تعلم التفاعلی ن أدوات ال وغیره م

االستراتیجي وإعداد المشاریع

49

X49تنظیم حلقة عمل لتدریب المدربین

تراتیجي  ال االس ة  2-4المج ل االتفاقی امج عم برن
الدولیة الذي یدعمھ التعاون التقني

50

یة   ’ 1’ ات دراس ة وحلق ل إقلیمی ات عم دیم حلق تق
ات أو    ( ة النبات ة لوقای ات اإلقلیمی ع المنظم اون م بالتع

)بمساعدتھا

50

وبي    اء حاس تكمال استقص طة اس بواس
المشاركین

X50

تعراض   ة الس ل إقلیمی ات عم یم حلق تنظ
مشاریع المعاییر الدولیة

X51

52صیاغة مشاریع بناء القدرات وتنفیذھا’ 2’

ى صیاغة    تنظیم بعثات لمساعدة البلدان عل
مشاریع الصحة النباتیة

X53

ذ  اریعتنفی ارج    /مش ن خ ل م رامج بتموی ب
میزانیة المنظمة

X54

تقدیم الدعم التقني لمشاریع برنامج التعاون 
التقني التابع للمنظمة

X55

ة بخالف    توفیر الخدمات االستشاریة التقنی
ما سبق

X56
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)أوصاف مبسطة(المخططة  اإلجراءات

التقدم

1 – 
جز

ُأن

2 – 
ي

زئ
ج

3 – 
ئ

رج
ُأ

4 – 
ب

ُسح

المرجعالمالحظات

تمكن األطراف المتعاقدة من  3-4المجال االستراتیجي 
الحصول على المساعدة الفنیة من الجھات المانحة

57

ة   ’ 1’ ات المانح دة بالجھ راف المتعاق ة األط توعی
المحتملة وبمعاییرھا لتقدیم المساعدة

58

ادة      اص بزی تحدیث واستخدام العرض الخ
الوعي

X58

X59معلومات عن معاییر الجھات المانحةتقدیم 

X60توفیر كتالوج عالمي عن المشاریع

تراتیجي  ال االس اء   4-4المج تراتیجیة لبن داد اس إع
ذ      اول التنفی ة تتن حة النباتی ال الص ي مج درات ف الق

والتمویل والصالت بموارد المنظمة

61

استراتیجیة لبناء القدرات في مجال الصحة   إعداد ’ 1’
النباتیة وتیسیر تنفیذھا

61

X61وضع الخطة التشغیلیة

اریین   الخبراء االستش وائم ب داد ق إع
والخبراء

X62

X63إعداد مواد لتنفیذ االتفاقیة الدولیة

القدرات على  إعداد صفحات خاصة بتنمیة
البوابة الدولیة

X64

ة     اییر الدولی إعداد برنامج تدریبي عن المع
المعتمدة

X اري ر استش راك خبی إش
ة  ي نھای یرة ف رة قص لفت

السنة

65

X66تعیین موظفین لبرنامج تنمیة القدرات

تعراض   راء الس ل خب ة عم یم مجموع تنظ
الخطة التشغیلیة

X67

ة   : 5الھدف  ة الدولی ھیئة تدابیر الصحة النباتیة واالتفاقی
المستدامة

68/78

تراتیجي   ال االس ة   1-5المج ة الدولی دعیم االتفاقی ت
ببنیة أساسیة فعالة ومستدامة

69/79

69اجتماع ھیئة تدابیر الصحة النباتیة’1’

X69تنظیم اجتماع للھیئة

70إعداد ورقة خاصة بوثائق التفویض

ات    د مفاوض ة لعق ات الالزم اذ الترتیب اتخ
األرض

X71بسبب التكلفة الزائدة

ر  Xتقدیم معلومات لبحث عقد اجتماع وزاري ة غی بب الحال بس
المحتملة

72

اركین    فر مش ة بس اعدة الخاص دیم المس  تق
من البلدان النامیة لحضور الدورة السادسة 

X73
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4 – 
ب

ُسح

المرجعالمالحظات

للھیئة

X74تجھیز وثائق الدورة السادسة للھیئة

X75توفیر الترجمة الفوریة باللغات

تعانة     ة واالس غیل العام ات التش ترتیب
بمساعدة مؤقتة لغرض التشغیل

X76

X77المكاتب اإلقلیمیة للمنظمةمشاركة من 

2012Xتقریر مالي أكثر تفصیال لعام 

وم    یل رس ن تحص ب ع ر المكت تقری
للحضور

X  ر ة غی بب الحال بس
المحتملة

ددة   ’ 2’ غیلیة المح زة التش ة واألجھ اإلدارة الالزم
)الفرعیةأو أجھزتھا /و(والمعتمدة في إطار الھیئة 

79

تراتیجي    یط االس ز التخط ادة تركی إع
د أدوار   والمساعدة الفنیة والمكتب مع تحدی

أوضح

X79

X80تطویر نظام إبداء التعلیقات عبر االنترنت

X81ترجمة مواد أخرى غیر وثائق الھیئة

أة    زة المنش ادة   النظر في األجھ بموجب الم
الرابعة عشرة من دستور المنظمة

X82

ة     اص باالتفاقی ة الخ اب األمان إدارة حس
الدولیة

X83

تراتیجي     یط االس اع للتخط یم اجتم تنظ
والمساعدة الفنیة

X84

X85تنظیم اجتماعات المكتب

ة  الشفافیة والمساءلة ’ 3’ اللتان تسفران عن زیادة فعالی
الموارد الشحیحة

87

87)2-5في إطار البند  اإلجراءاتنفس (

ة التشغیلیة    ’ 4’ نویا عن الخط را س ة تقری داد األمان إع
لتقدیمھ إلى الھیئة

88

ة      ة وخط اریر المالی ة والتق داد المیزانی إع
العمل

X88

X89تحدیث الدلیل اإلجرائي لالتفاقیة الدولیة

ة  ’ 5’ ة لوقای ات اإلقلیمی ع المنظم ة م اوض األمان تف
امج   ذ البرن ي تنفی اعدتھا ف ى مس ول عل ات للحص النبات

السنوي للھیئة

90

X90وضع برنامج عمل بشأن التعاون

91األمانةعدد كاف من موظفي ’ 6’

X91شغل الوظائف الشاغرة بالكامل

X92تعیین الخبراء االستشاریین

X93وضع خطة بشأن التوظیف

X94تدریب الموظفین

X95زیارات األمانة للجھات المانحة

ة   اب األمان ة   إدارة حس اص باالتفاقی الخ
الدولیة

X96

ة مستدامة    2-5المجال االستراتیجي  97إقامة قاعدة مالی
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ب

ُسح

المرجعالمالحظات

لالتفاقیة الدولیة
ذ   ’ 1’ ة لتنفی الیف الحقیقی ین التك فافة تب ات ش میزانی

برنامج الھیئة
97

X97دراسة المیزانیة والخطة التشغیلیة

ة     ة العادی د المیزانی ن رص ر ع دیم تقری تق
یط    اع التخط ب واجتم ى المكت إل

االستراتیجي والمساعدة الفنیة

X98

في المنظمة ) الجاري(إعداد وسائل لتغطیة العجز ’ 2’
لكل سنتین

99

X99إعداد استراتیجیة لتعبئة الموارد

X100الجھات المانحة توعیة

وفیر   اء لت دان األعض ة البل جیع دراس تش
"اتفاق تمویل طوعي"التمویل من خالل 

X101

ة  ات المانح اریع للجھ ات مش داد مقترح إع
مع ترتیب زیارات

X102

103تشجیع المساھمات العینیة’ 3’

أمین  اء لت دان األعض ع البل ال م االتص
الحصول على مساھمات عینیة

X103

104إعداد استراتیجیة تمویل متعددة السنوات’ 4’

X105إعداد برنامج تمویل متعدد السنوات

ة     ’ 5’ ات الخاص ة باالحتیاج ات المانح ة الجھ توعی
النباتیةبالقدرات في مجال الصحة 

106

دم   ي تق االت الت ع الوك وار م ة ح إقام
تخدام   ة اس أن إمكانی ة بش اعدة التقنی المس

استراتیجیة بناء القدرات

X106

ال  تراتیجيالمج ة  3-5 االس ة متین دة علمی ود قاع وج
لبرامج االتفاقیة الدولیة

107

ة’ 1’ ات البحث   إقام ع المؤسس ة م الت قوی ة یص
والتعلیمیة المالئمة

107

دابیر    تقدیم الدعم لمركز التمیز في مجال ت
الصحة النباتیة لشرق أفریقیا

X107

االت     ل االتص ن أج ات م دة بیان ة قاع إقام
ات    ن المؤسس اریین م راء االستش والخب

البحثیة والتعلیمیة

X108

دة    4-5المجال االستراتیجي  مشاركة األطراف المتعاق
طة   ع أنش ي جمی ة ف ورة كامل ة بص دان النامی ن البل م

االتفاقیة الدولیة المالئمة

109

ي أنشطة      ’ 1’ ة ف دان النامی تأمین التمویل لمشاركة البل
االتفاقیة الدولیة

109

X109البلدان النامیةتأمین التمویل لمشاركة 

110الشركاء: 6الھدف 

تراتیجي   ال االس اعتراف   1-6المج ة ب ى الھیئ تحظ
حة        ال الص ي مج ة ف لطة العالمی فھا الس ي بوص دول

النباتیة

111

111وضع استراتیجیة لالتصاالت’ 1’

ة      اص باالتفاقی دلیل الخ دیث ال ة  تح X111الدولی
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ونشره
X112وضع استراتیجیة لالتصاالت

تراتیجیة  داد اس اري إلع ر استش ین خبی تعی
لالتصاالت وخطة تنمیة والمواد المرتبطة  

بذلك

X113

X114إعداد مواد للدعوة

تراتیجي  ال االس ریك   2-6المج ة ش ة الدولی االتفاقی
نشط في برامج محددة موضع اھتمام متبادل

115

ة    ’ 1’ ة وإقلیمی ات دولی ع منظم تمر م ال المس االتص
محددة لتحدید وتنفیذ مجاالت االھتمام المشترك

115

ات    ع المنظم ات م د اجتماع ب لعق الترتی
الدولیة ذات الصلة للحفاظ على الصالت

X وع ة التن اتفاقی
ة  وجي، والمنظم البیول
ة،   ة الدولی البحری
ة   ة الدولی والجماع
ر   وث الحج لبح
الحرجي، ومرفق وضع 
المعاییر وتنمیة التجارة، 
ارة   ة التج ومنظم

ة  ق  /العالمی اق تطبی اتف
تدابیر الصحة والصحة   
ة  ة، ومنظم النباتی

ة  ارة العالمی ة /التج لجن
ة    ة، وھیئ التجارة والتنمی

ذائي، الدس تور الغ
ة   ة العالمی والمنظم
وان،   حة الحی لص
ة   ة الجمركی والمنظم
دان  د البل ة، ومعھ العالمی
ي   اون ف ة للتع األمریكی
ك  ة، والبن دان الزراع می
رف  دولي، ومص ال
التنمیة للبلدان األمریكیة

115

ریك       ع ش ترك م ل مش امج عم ع برن وض
جدید

Xمیا دان : رس د البل معھ
ي   اون ف ة للتع األمریكی

میدان الزراعة، 
ترك  ل المش : العم

دان   ة للبل رف التنمی مص
رة  ة، ودائ األمریكی
ؤون  ة بش یش المعنی التفت
ة   حة الحیوانی الص
وزارة  ة ل ة التابع والنباتی
ات   ي الوالی ة ف الزراع

المتحدة

116

اق    تقدیم الدعم لحلقات عمل إقلیمیة عن اتف
اص      ة الخ حة النباتی حة والص دابیر الص ت

بمنظمة التجارة العالمیة

X117
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ة      ب أو األمان وظفي المكت ور م حض
لة   ة ذات ص ات إقلیمی ات منظم اجتماع

)غیر المنظمات اإلقلیمیة لوقایة النباتات(

X118

تراتیجي   ال االس مة    3-6المج االت متس ة اتص إقام
ة       ة لوقای ات اإلقلیمی ین المنظم ة ب اءة والفعالی بالكف

الدولیة النباتات وأمانة االتفاقیة

119

ات      ’ 1’ ة والمنظم ین األمان اون ب ال والتع االتص
اإلقلیمیة لوقایة النباتات

119

ة   اورة التقنی ة للمش وظفي األمان ور م حض
المنظمات اإلقلیمیة لوقایة النباتات فیما بین

X120

ات     ة اجتماع وظفي األمان ور م حض
المنظمات اإلقلیمیة لوقایة النباتات

X121

122االستعراض: 7الھدف 

تراتیجي   ال االس ھ    1-7المج تظم للتوج ص المن الفح
ة        ع مواءم ة م داف الشاملة للھیئ تراتیجي واألھ االس
ئة أو  دة والناش ایا الجدی تعكس القض رامج ل الب

تستجیب لھا

123

دد      ’ 1’ ة یح اع الھیئ ال اجتم إدراج بند في جدول أعم
القضایا الجدیدة والناشئة

123

یم ة   تنظ دورة السادس اء ال ة أثن دورة علمی
للھیئة

X123

یع    ة بالمواض ات الخاص ع الترتیب وض
والمتحدثین في الدورة السابعة للھیئة

X124

ائق ’ 2’ ات وث ة النبات ة لوقای ات اإلقلیمی داد المنظم إع
للمناقشة بشأن القضایا الجدیدة والناشئة

X  ي ت ف اورة نوقش مش
ات   تقنیة فیما بین المنظم
ات    ة النبات اإلقلیمیة لوقای
ولكن لم ُیتخذ أي إجراء

125

اد     ’ 3’ ذ نظام االعتم ي تنف تقدم األطراف المتعاقدة الت
اإللكتروني المساعدة آلخرین عن طریق األمانة

126

اورة   ي المش ة ف وظفي األمان اركة م مش
ة    التقنیة فیما بین  ة لوقای ات اإلقلیمی المنظم

النباتات

X126

ز    ’ 4’ ة الخاص بمرك استخدام مشروع الصحة النباتی
ة    ال اإللكترونی ارة واألعم یر التج دة لتیس م المتح األم

ألغراض التوحید القیاسي

127

دة لتیسیر       م المتح ز األم ع مرك االتصال م
ة    ال اإللكترونی ارة واألعم أن التج بش

ي   اد اإللكترون ام االعتم ال لنظ االمتث
الخاص باالتفاقیة الدولیة

X127

اول   ’ 5’ ي تتن لة الت ة ذات الص اییر القائم اد المع اعتم
االتصال المأمون والتحقق من المصادر

128

X128تقدیم مدخالت الستعراض المعاییر

ویر’ 6’ دیل /تط واع   تع ع أن ة لوض اییر الدولی المع
النباتات الغریبة الغازیة في االعتبار

129

ة     ات الغریب واع النبات ن أن ة ع داد وثیق إع
الغازیة

X129

تراتیجي  ال االس ة  2-7المج ة الدولی م االتفاقی 130دع
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ب

ُسح

المرجعالمالحظات

ببرنامج للتنفیذ
م  ’ 1’ تعراض ودع ام الس ذ نظ ة تنفی ز االتفاقی تجھی

الدولیة
130

غیل  اء وتش اص "إنش اعدة خ ب مس مكت
"باالتفاقیة الدولیة

X130

X131إعداد نھج لوضع مؤشرات مالئمة للتنفیذ

ات  ة المعلوم تحداث أدوات لمقارن اس
اییر  ة والمع ة الدولی ذ االتفاقی ة بتنفی المتعلق

الدولیة

X132

ة   30استكمال االستبیان من جانب  - منظم
وطنیة لوقایة النباتات

X تجاب ا  76اس طرف
متعاقدا

132

X132استكمال تحلیل نتائج االستبیان -

ذ    م تنفی تعراض ودع ام اس إدراج نظ
االتفاقیة الدولیة في الدلیل اإلجرائي

X133


