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 هيئة تدابير الصحة النباتية
 

 الثامنةالدورة 

 1320 نيسان/أبريل 21-8روما 

 1321تقرير عام  – التنفيذنظام االستعراض ودعم 

 من جدول األعمال 2-20البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
  معلومات أساسية- أوالا 

 
شااامل فااي أمانااة االتفاقيااة  نشاااطعاان  عبااارة (النظااام)التنفيااذ إّن نظااام االعااتعراع ودعاام - 1

بما في ذلك وضاع المعاايير  ،الدولية لوقاية النباتات يقوم على تعاون وثيق بين كافة مجاالت األمانة
 تنفياذتيساير وتعيياي فاي ويتمثل الهدف األولاي مان هاذا النظاام . وتنمية القدرات وتبادل المعلومات

يحلاال النظااام و .والمعااايير الدوليااة لتاادابير النااحة النباتيااة ايااة النباتاااتلوق كاال ماان االتفاقيااة الدوليااة
عماال ماع األ بالتنسايق المشارو  ويقاوم. دد التحاديات كماا فارل النجاا ويحا للتنفيذ الحالة الراهنة

 .خطوات ملموعة األخرى لألمانة من أجل تحويل الدروس المستفادة إلى
 
برنامج التنمياة الخاةاة ( 2002) (الهيئة) تدابير النحة النباتية هيئةلدورة الثالثة لاعتمدت ا- 2

وتغطاي . بفضال مسااهمة عاخية مان االتحااد األوروباي 2011انطلق المشرو  فاي عاام قد بالنظام و
هاذه المساااهمة التموياال الجيئااي لمشارو  الساانوات الااثرة األولااى ودورة التمويال التااي تنتهااي فااي 

 .ار المشرو  رهن ضمان المييد من التمويلوعيكون اعتمر. 2012آذار /مارس
 
 ،المعاايير الدوليااة تنفياذحاول  العالمياة بجماع المعلومااات األعاعاية يقاوم حالياا فرياق النظاام- 3

االعاتجابة  وقد تتم عملية. ومعالجتها بالتنفيذ المتعلقة مشاكلالتحديد  ذلك في ومن المتوقع أن يساعد
طوير المهارات والفارل األخارى لادعم من خرل أنشطة ت تحديدها التي تم المعيّنة التنفيذلتحديات 

مثال تعيياي معلوماات مكتاب المسااعدة وتيساير الانهج القائماة علاى التعاونياات و يرهاا مان  التنفيذ
المتاوائم  التنفيذوقد بدأت المبادرة بتحسين قدرة أمانة االتفاقية على رةد وتشجيع ودعم . الخيارات

 .إطار من التعاون وعدم التندي للمعايير الدولية ضمن
 
قاشااات وضااع نفااي تنااب نتااائج دراعااات النظااام فااي األنشااطة المسااتقبلية لبنااا  القاادرات و- 2

وعااة ماان وقااد اقترحاات مجم. عاانوات 3تقااارير مجموعااة االعااتعراع المنعقاادة كاال فااي المعااايير و
وعاوف تنابك كال . نتاائج دراعاتي حالاة للنظاام على ابنا   ( CPM 2013/17الوثيقة ) توةيات الهيئة
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مااوارد االعتقنااائية ومكتااب المساااعدة و لدراعاااتالنظااام ل تحلاايرت التقااارير النااادرة عاان ماان
 .الدولية للنحة النباتيةمتاحة عما قريب على ةفحة النظام على البوابة  إضافيةوأدوات 

 
. األهاداف المحاددة بنجاا حقاق في عانت  الثانياة مان العمال وقاد أةبك مشرو  النظام اآلن - 5

يضامن إتاحاة أنشاطة عويبقى التحدي الرئيسي متمثر في ثغرة التمويل لتغطية تكاليف الترجماة ماا 
 ويتألف فرياق النظاام مان ماو فين فنياين. النظام ومنتجات  بأكبر عدد ممكن من لغات األمم المتحدة

 .ساهمات من مو فين آخرين في األمانةداري باإلضافة إلى مللدعم اإلومن مو ف  اثنين
 
من إيجاد تمويل مستقبلي  من الضروري أن يتمكن أعضا  الهيئة أو أمانة االتفاقية الدوليةو- 6

 .الدورة الثانية من هذا المشرو حنول لضمان 
 

 1321في عام  االستعراض ودعم التنفيذ نظامأنشطة  -ثانياا 
 

 االتفاقية الدولية وبعض المعايير الدولية تنفيذتحليل النظام للتحديات التي تعترض - ألف
 

 الدراعة االعتقنائية العامة لرتفاقية الدولية 1-ألف
 
االتفاقياااة الدولياااة  تنفياااذ وإطااارر دراعاااة اعتقناااائية عاماااة تتنااااول نااايا ةقاااام النظاااام ب- 7

من في الفترة الممتدة  لوطنية لوقاية النباتالمنظمات او  أمام مساهمات واالعتبيان مفت. ومعاييرها
 متاحاة  االعتقناائية وعاوف تكاون نتاائج الدراعاة . 2013شاباط /فبرايار 15 إلى 2012أيلول /عبتمبر

 .على االنترنت بعد الدورة الثامنة للهيئة
 
للغاية كأعاس للمقارنة فاي المساتقبل بحاال تام التمدياد  قيمة   كون نتائج هذه الدراعةوعوف ت- 2

 مان التنفيذاالعتجابة العتعراع ب الخال قسمالوعوف تساهم النتائج أيضا في . للنظام لدورة ثانية
أن  وباإلضاافة إلاى ذلاك، يفتارع(. عانوات أدنااه 3أنظر تقرير مجموعة االعتعراع لكل )النظام 
عااتراتيجي مفياادة جاادا كجااي  ماان عمليااات التخطااي  االالنظااام  بيانااات التااي ينتجهاااطبيعااة التكااون 

المساتوى  التحسان فاي بموجبهاا مان أجال قيااس عرماتي عيتم تطوير بطاقات تالجديدة للمنظمة ال
التفاقيااة أيضااا أن تاادعم جهااود ا يمكاان لهااذه المتشااراتو. ماان قباال األطااراف المتعاقاادة للتنفيااذالعااام 
 .على ضمان تنسيق قوي مع األنشطة األخرى للمنظمةلحشد الموارد وأن تساعد  الدولية

 
 الخطوط التوجيهية للمراقبة 1997 :6 المعيار الدولي رقم 2-ألف

 
المعياار  وتنفياذأجريت دراعة اعتقنائية عن التحديات وأفضل الممارعات لمراقبة اآلفات - 9

للناحة  البواباة الدولياةمتاا  علاى ةافحة النظاام مان  هااحليلتو 2011في عاام  1997: 6الدولي رقم 
 .، قام النظام بمتابعة هذا التحليل2012وفي عام . النباتية

 
اعتضاافة نادوة حاول الهادئ مان أجال في آعيا والمحي   النبات وقاية هيئةتعاون النظام مع - 10

الدراعااة االعتقنااائية  واعااتخدمت الناادوة نتااائج تحلياال. 2012تشاارين الثاااني /المراقبااة فااي نااوفمبر
الخطااوط العريضااة  كأعاااس لناايا ة( ط التوجيهيااة للمراقبااةالخطااو) 1997: 6 رقاام لمعيااار الاادوليل

إقليم آعيا ومن العديد من منت الندوة مشاركة خبرا  من وتض .المراقبةلكتيبات إرشادية عن أنظمة 
 .األقاليم األخرى في المنظمة

 
 رقام والمعياار الادولي خالية من اآلفاتمتطلبات إنشا  مناطق  1995: 2 رقم المعيار الدولي 3-ألف

 :حالة اآلفات في منطقة معينةتحديد  1992 :2
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لجمااع المعلومااات بغيااة  2011رعاالت اعااتبيانات قناايرة إلااى األطااراف المتعاقاادة فااي عااام أ  - 11

أرعالت مان ثام و، تم تحليل نتائج الدراعاة 2012وفي عام . اعتخدامها في تنقيك تلك المعايير الدولية
تشارين الثااني /ونظرت لجنة المعايير في المعلومات خرل اجتماعها في ناوفمبر. إلى لجنة المعايير

 وعرضت على المشااورة الفنياةلجنة تنمية القدرات نية إلى وقد أبلغت أيضا بعض النتائج الف. 2012
 .اية النباتفيما بين المنظمات اإلقليمية لوق

 
التوجيهياااة لغبااارا عااان حااااالت عااادم االمتثاااال  الخطاااوط 2001: 13 رقااام المعياااار الااادولي 2-ألف

 واإلجرا ات الطارئة
 

من  ادعم، 2012آذار /النياعات من المكتب في اجتما  مارس الجهاز الفرعي لتسوية طلب- 12
المبااادئ ) 2001: 13 رقام المعياار الادولي تنفيااذ التاي تعتارع تحادياتالالنظاام إلجارا  دراعاة عاان 

ماان المتوقااع أن تاادعم وكااان  (.التوجيهيااة لغباارا عاان حاااالت عاادم االمتثااال واإلجاارا ات الطارئااة
تماوز /تسوية النياعاات علاى مساتوى اعاتعراع دوره وو يفتا  فاي يولياولالنتائج الجهاز الفرعي 

جمعهاا على الر م من الفترة اليمنية القنيرة، اختتم النظام بنجا  تحليل  للبيانات التاي تام و. 2012
تساوية ل يار أنا  تام تأجيال اجتماا  الجهااز الفرعاي . المحددة من خرل الدراعة وذلك ضمن المهلة

بلدان في الدراعة على أن مساهمة البالتالي أعاد النظام فتك المهلة أمام و. 2013النياعات حتى عام 
 .2012كانون األول /في ديسمبر تنتهي

 
إلااى المجموعااة األوليااة ماان االعااتجابات إلااى أن التبااادل  اعااتنادا وأشااارت النتااائج التمهيديااة- 13

عادم  حااالت عان بارااإلن عاامر رئيسايا مان حياح الحاد مان الضعيف للمعلوماات باين البلادان كاا
الوفااا  بمتطلبااات االعااتيراد فيمااا يتعلااق بشااروط النااحة نااعوبات فااي ال، وكااذلك  الهامااة االمتثااال
وأشارت النتاائج أيضاا إلاى أن  .لحاالت عدم االمتثالواالعتجابات ذات الطبيعة المخننة النباتية 

بطاارر متفاوتااة وهااي باذلك تقاايم حااواجي انتقائيااة أمااام  2001: 13رقام البلادان تفساار المعيااار الاادولي 
ائي الاذي يقضاي بتعيياي الحال الثناوأن اإلطار المحدد في المعيار الدولي  أيضا نولكن تبيّ  .التجارة

أشاارت فقاد . بالنسابة إلاى األطاراف المتعاقادة علاى ماا يبادو يعمل بشكل جيدللمشاكل كخطوة أولى 
إلى أن معظم المشاكل تحل على المستوى الثنائي من دون الحاجة إلى نظام مستقل  المجيبين البية 

 تماعهااااجفااي لجنااة تنميااة القاادرات التمهيديااة للدراعااة علااى  عرضاات النتااائجو. لتسااوية النياعااات
اعاتنادا  لت اإلجارا ات الملموعاة التاي أوةات بهااوقاد شام. 2012كانون األول /المنعقد في ديسمبر

، ماع 13كيفياة تطبياق المعياار الادولي رقام  دورات تدريبياة حاول/خطاي  حلقاات عمالت إلى النتاائج
ضااعف  مشاااكلمااواد إرشااادية لمعالجااة /يااات ووضااع إجاارا ات موحاادة للتشااغيلالتركيااي علااى العمل

 .البوابة الدولية للنحة النباتية لدىأما التحليل النهائي للدراعة فمتوفر على ةفحة النظام . اإلبرا
 

 الخطاوط 2003: 19والمعيار الادولي رقام  إلبرا عن اآلفاتا 2002: 17 رقم المعيار الدولي 5-ألف
 اآلفات الخاضعة للوائكقوائم التوجيهية بشأن 

 
من برنامج النظام تحليال  األخير طلب 2012تشرين األول /خرل اجتما  المكتب في أكتوبر- 12

عمال الخبارا  المعنياة بناا  علاى طلاب مان مجموعاة  2003: 19و 2002: 17 رقم المعيارين الدوليين
كاال ماان المعيااارين وهااو ينااوي فريااق النظااام بناايا ة االعااتبيانات الخاةااة بفقااام  القاادرات، بتنميااة
وقااد أعااد تنااميم االعااتبيان . 2013أيلااول /أيااار وعاابتمبر/ا خاارل الفتاارة الممتاادة بااين مااايوهااإطرق

 .ولجنة المعايير ومجموعة االعتعراعلجنة تنمية القدرات بالتشاور مع 
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الوثيقااة المرتبطااة )المعااايير الدوليااة  تنفيااذ متابعااة تحلياال النظااام للتحااديات التااي تعتاارع 6-ألف
 :بالموضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو 

 CPM 2013/INF/04) 
 

للتحاااديات وأفضااال  مااان جمياااع دراعاااات النظاااام تحلاااير قيماااا  المساااتقاة تتااايك المعلوماااات - 15
يمكان  لمنظمات اإلقليمية لوقاياة النباات ومقادمي الخادمات الفنياة،وا ألطراف المتعاقدةمارعات لالم

 القضاايا المحورياة قاام فرياق النظاام بتجمياعوقاد  .من أجل تحسين أنظمة النحة النباتياةاعتخدام  
إلاى لجناة تنمياة  وبتقاديمها 2012من نتائج كل الدراعات االعتقنائية التي أجريت على امتداد عاام 

قاد اعاتعانت و. ناب إجارا ات المتابعاة المقترحاةاإلاى ج( 2012كاانون األول /فاي ديسامبر) القادرات
قادرات علاى المادى الطويال تطاوير برناامج العمال لبناا  ال لجنة تنمية القدرات بهذه المعلوماات فاي

اقتراحااات إجاارا ات المتابعااة  وتاارد (.CPM 2013/21الوثيقااة )والقنااير التااابع لرتفاقيااة الدوليااة 
 .CPM 2013/INF/04المستندة إلى تحاليل النظام في الوثيقة 

 
 

 (CPM 2013/17: الوثيقة المرتبطة بالموضوع)والمتابعة  الدراسات النظرية -باء
 

تناولاات األولااى النباتااات المائيااة  2012-2011 الفتاارة النظااام دراعااتين فااي أجاارى برنااامج- 16
وقدمت األمانة نتائج الدراعاتين إلاى الادورة الساابعة لهيئاة . تجارة النباتات عبر اإلنترنتواألخرى 

للهيئاة  الجلسة العلمية للادورة الساابعة مت الدراعتان أيضا خرلدّ وق  (. 2012)تدابير النحة النباتية 
عااهمت نتاائج كلتاا فقاد وباإلضاافة إلاى ذلاك، . من االقتراحات بشأن الخطاوات التالياة اعدد   ما أنتج

ناوا  الغريباة الغازياة، نادوة حاول التجاارة الدولياة واأل راعتين في المناقشاات التاي دارت خارلالد
وةيات مقترحاة لهيئاة وقد وضع النظام ت. 2012تموز /اعتضافتها منظمة التجارة العالمية في يوليو

وتلاك . النظرياةتدابير النحة النباتية لكي تنظار فيهاا كخطاوات مقبلاة للمتابعاة بعاد هاذه الدراعاات 
 .CPM 2013/17التوةيات ترد في الوثيقة 

 
 موارد موقع النظام -جيم

 
وفي عام .  خرل الدورة السابعة للهيئةإلكترونية للنظام  نفحةلدم مشرو  تجريبي أولي ق   - 17

. خضعت النفحة اإللكترونية للنظام إلاى ميياد مان التطاوير وهاي تتضامن اآلن عادة ماوارد 2012
 :الرئيسية ويرد في ما يلي موجي عن عمات . وال ييال الموقع في طور إطرق 

 
 أنشطة النظام 1-جيم

 
باألنشاطة الحالياة والساابقة المتعلقاة هذه السمة لألطراف المتعاقدة التفاةيل والارواب   تقّدم- 12

قياد  التاي هاي للنظام مثل الدراعات االعتقنائية للنظام ونتائجها والتحاديثات علاى دراعاات النظاام
رة الممتادة ثا تنفياذهخارل دورة  ومستود  وثائق لمنتجات النظاام التاي تام تطويرهاا حاليا التطبيق
 .(و ير ذلكعنوات  3مثل تقارير االعتعراع كل )عنوات 

 
  المرمك القطريةب القسم الخال 2-جيم

 
تتضاامن النااافحة و .النااحة النباتيااةب هااذا القساام المعلومااات القطريااة ذات الناالة جمااعي- 19

. متعاقاادةال الجهااات ماان ذات الناالة لكاال اإلحناائياتات اقتنااادية وتجاريااة و يرهااا ماان إحناائي
دعى جهااات االتنااال الخاةااة عااوف ت اا. المعلومااات األوليااة مسااتقاة ماان منااادر متاحااة للجمهااور

 .التفاقية الدولية إلى تحرير النفحات من أجل توفير مييد من المعلومات المحددة والمحدثةبا
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 مكتب المساعدة 3-جيم
 

فاي  للتعااون ومييادا مان الكفاا ةفرةاا روناي للنظاام مكتب المساعدة في الموقع اإللكت يقّدم- 20
 وتتكاون. الخاةاة باالتفاقياة الدولياةجهاات االتناال  ل إلاى المعلوماات وتبادلهاا مان جانابالوةو

 :ما يليمالسمات المحددة ل  
 

 الاواردة علاى البواباة الدولياة فاي متكررةاليجمع هذا القسم كل األعئلة  :متكررةالعئلة األ 
ا عاماة ومحاددة للمسااعدة تام تجميعهاا مان القسم ردود ويضم .النظامالخاةة بنفحات ال

 .المحفو ات التاريخية للبوابة
  إناا  منباار يمكاان فياا  لجهااات االتنااال طاار  األعاائلة خاارل المرحلااة  :مناقشااةللمنتاادى

امناة للهيئاة وبعاد الادورة الث (.2013آذار /ماارس - 2012كانون األول /ديسمبر)التجريبية 
 تقااديمة النباتيااة وللجمهااور ماان أجاال حناالمجتمااع العااام المعنااي بالفتك هااذا المنباار لعااي  

وعاوف يساتخدم   فرياق النظاام باإلشاراف علاى المنتادىوعاوف يقاوم  .ومناقشة الاردود
 .التابع لمكتب المساعدة متكررةالكآلية لتعييي قسم األعئلة 

 مادعوم بقاوة بفضال عامة التاابع للنظاام ب المسااعدةالموقع اإللكتروني لمكت إنّ : األدوات 
 :أما األدوات المتاحة حاليا أو التي عتتا  عما قريب فتشمل ."األدوات"

 

 تفهاارس قاعاادة البيانااات هااذه المشاااريع والتاادخرت علااى : قاعاادة بيانااات المشاااريع
البياناات  تأتي تلك .خارطةب بنورة قابلة للبحح ومشفوعةمستوى النحة النباتية 

المعتارف بهاا بماا فاي ذلاك  معلوماات المشااريع مناادرمن مجموعة متنوعاة مان 
باي والبناك وراألوتحااد واال وزارة اليراعاة األمريكياةمنظمة األ ذية واليراعة و

منااادر المساااعدة ومجموعااة ماان  الاادولي ومرفااق وضااع المعااايير وتنميااة التجااارة
 .المانحة األخرىو الجهات الفنية 

 الماضاااية والحالياااة والمساااتقبلية  وهاااي تشااامل الفعالياااات :قاعااادة بياناااات األنشاااطة
دول الجاوالهادف هاو اعاتكمال  .عالمياة وإقليمية أ وواألنشطة عوا  أكانت وطنية أ

ت، مثال النادوا)اليمني للفعاليات الخاةة باالتفاقية الدولية وعوف تشامل فعالياات 
ش العماال الاادورات التدريبيااة وورمثاال )أنشااطة و( واالجتماعااات، ومااا إلااى ذلااك

 .األطراف المتعاقدة جانب من( و يرها

  يساهل ( بما فاي ذلاك مكتباة للوعاائ )مستود  مركيي للموارد هذا  :الفنيةالموارد
ومن المتوقع أن يتوعع هذا  .المعني بالنحة النباتية المجتمع من قبل الوةول إلي 

 المسااعدة التاابعالقسم على مدى العامين القادمين وهو يشاكل منادرا قيماا لمكتاب 
 .للنظام

 إلاى قاعادة بياناات  الوةاول تضامن :في مجاال الناحة النباتياة االعتشاريين قائمة
ضاامن  بنااورة قابلااة للبحااح ماان ذوي الخباارة فااي النااحة النباتيااة االعتشاااريين

 .مجموعة متنوعة من المجاالت

 تم تاوفير روابا  ألدوات االتفاقياة الدولياة األخارى مثال تقيايم قادرة  :أدوات أخرى
 .عن بعدالنحة النباتية، ونظام إبدا  التعليقات عبر اإلنترنت والتعلم 

 بوضاو  إلاى البلادان واألنشاطة  فهارس بالماانحين يشاير :جدول أولويات المانحين
 .الوقتوهو اآلن قيد التطوير وعيتم تحديث  مع  .يدعمونها التي
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 تفاعالت النظام- ثالثاا 
 

 األجهايةوافق المكتب على إنشا  فريق لرعتعراع كل ثارة عانوات يتاألف مان أعضاا  - 21
 ولجناة تنمياة القادرات( تساوية النياعااتلالفرعي لجنة المعايير والجهاز )الفرعية لرتفاقية الدولية 

الثااني فااي االجتماا  ، وعايتم عقاد 2012آذار /األول فاي ماارس  عقاد اجتماعاقاد و. وأماناة االتفاقياة
 .2013نيسان /شهر أبريل

 
أماا . لجناة تنمياة القادراتاالتفاقياة الدولياة و تنفيذيعمل النظام بشكل وثيق مع المستول عن - 22

اعتبيانات النظام فقيمة بشكل خال وقد بدأت توةيات النظاام تناب المساهمات الفنية في تنميم 
 .أنشطة وموارد بنا  القدرات في
 

 ل  إلكترونيةة بدعم النظام من حيح تطوير ةفحة يقوم فريق تبادل المعلومات التابع لألمان- 23
بيانااات اإلباارا  تحلياال لااب ماان فريااق تبااادل المعلوماااتوقااد ط  . وتقااديم الاادعم علااى ةااعيد البرمجااة

الرعمية للجهات المتعاقدة على البوابة الدولية مان أجال تيوياد النظاام ببياناات إضاافية العاتعراع 
 .االتفاقية واكتشاف أية ثغرات محتملة تنفيذ

 
شااارا النظااام فااي اجتمااا  المشاااورة الفنيااة فيمااا بااين المنظمااات اإلقليميااة المعنيااة بوقايااة - 22

معاايير محاددة  تنفياذنشطة النظام بما فاي ذلاك تحاليال إجرا ات متابعة أل واقتر  2012في  النباتات
  1995: 2مثااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال المعياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادولي رقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام )
والنتائج المتعلقاة ( النباتات المائية والتجارة عبر اإلنترنت)ودراعات حاالت ( 1992: 2و 1997: 6و

التاي عقادت  15العملاي للمعياار الادولي رقام  التنفيذالعمل حول  حلقةبالتعليقات التي أدلي بها خرل 
لب من المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات المشااركة الكاملاة وقد ط  . 2005نكوفر، كندا في عام افي ف

 .في أنشطة النظام وتشجيع أعضائها على تقديم التعليقات عند الطلب
 

آعايا والمحاي  الهاادئ بشاأن مراقباة  الدعم لندوة هيئة وقاية النبات فايم النظام البيانات وقدّ - 25
لمتعلقة بكل من وباإلضافة إلى ذلك، عاهمت نتائج الدراعات ا .2012آفات النباتات التي عقدت عنة 

حاول التجاارة  نادوةوالتجارة بالنباتات عبر اإلنترنت في المناقشات التاي دارت فاي النباتات المائية 
 .ةاعتضافتها منظمة التجارة العالمي 2012تموز /الدولية واألنوا  الغريبة الغازية في يوليو

 
 التنفيذتقرير االستجابة الستعراض - رابعاا 

 
ف وعاو. عانوات 3كال  - التنفياذبعناوان االعاتجابة العاتعراع  -يعتيم النظام إنتاج تقرير - 26

دولية وبيانات ذات ةلة من البوابة ودراعات مثال تلاك التاي المعايير ال تحليرتيتضمن خرةات 
وات اإلرشااد عان 3عتقدم مجموعة االعتعراع لكال و. تتناول النباتات المائية والتجارة اإللكترونية

هيئاة لوكانت مجموعة االعتعراع قد اجتمعت قبل انعقاد الدورة الساابعة ل. المذكور التقرير وضعل
 .2012آذار /محتوى التقرير الذي يفتارع أن يساتكمل بحلاول ماارسواقترحت الخطوط العريضة ل

 .االعتعراع مجموعةالذي اقترحت   وفقا للشكل لتقريرامحتوى بتجميع بدأت األمانة وقد 
 :إن هيئة تدابير النحة النباتية مدعوة إلى- 27
 

 بالتطورات األخيرة في برنامج النظام؛ األخذ علما (1)
األطراف المتعاقدة على المشااركة فاي أنشاطة النظاام وعلاى وجا  الخناول  تشجيع (2)

 ؛في الدراعات االعتقنائية ضمن المهل المطلوبة
أمانااة االتفاقيااة اعااتخدام مكتااب المساااعدة وتيويااد  األطااراف المتعاقاادة علااى تشااجيع (3)

 لتحسين ؛ بالمعلومات المسترجعةالدولية 
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اعاتفادة كافاة األطاراف المتعاقادة مان النظاام بلغاات  المييد من الموارد لضمان توفير (2)
 .الرعمية المنظمة

دورة ثانياة  حناول األطراف المتعاقدة على توفير المييد من التمويل لضامان تشجيع (5)
 للنظاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام 

(2012-2017.) 
 


