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من أجل الحّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على  ُطبع عدد محدود من هذه الوثيقة
التكّرم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية ويرجى من السادة المندوبين والمراقبين . المناخ

 www.fao.org :ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة على اإلنترنت على العنوان التالي. منها
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 هيئة تدابير الصحة النباتية
 الدورة الثامنة

 1122نيسان /أبريل 21-8روما، 

 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتتقرير مقدم من 

 من جدول األعمال 6البند 

 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمن إعداد 

 
 مقدمة -أوالً 

 
 1خيييال الفتيييرة مييين  قيييية الدوليييية لوقايييية النباتييياتاالتفايغطيييي هيييذا التقريييير أن يييطة أمانييية - 1

، وهو ما يمثل أيضاً السينة األوليى لشن يطة 2112كانون األول /ديسمبر 11كانون الثاني حتى /يناير
وكما هو مذكور أدناه فيي النتيائ  (. 2112-2112) لاتفاقيةالمضطلع بها ضمن اإلطار االستراتيجي 

جمييع األهيداا االسيتراتيجية لرطيار االسيتراتيجي، المييذكورة الت يغيلية، كانيت األمانية ن يطة فيي 
 :أدناه تيسيراً للرجوع إليها

 
حمايية الرراعيية المسيتدامة وتعرييير األميين الغيذائي العييالمي عيين طرييق منييع انت ييار  - ألف

 اآلفات
 حماية البيئة والغابات والتنوع البيولوجي من اآلفات النباتية -باء 
االقتصادية والتجارية عن طريق تعريير تيدابير الصيحة النباتيية  ةإتاحة فرص للتنمي- جيم 

 والقائمة على أساس علمي المتوائمة
 تنمية قدرة األعضاء في مجال الصحة النباتية إلنجاز األهداا ألف وباء وجيم- دال 
 التعاون الفعال مع األعضاء وأصحاب المصلحة- خاء 
 .كفاءة وفعالية اإلدارة- ذال 

 
طرفياً متعاقيداً ميع عيدم حيدو   111تمثيل  االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتت عضوية وما زال- 2

وقيد ُعقيدت اجتماعيات مقيررة (. 2112)أي تغييرات منذ الدورة السابعة لهيئة تدابير الصحة النباتية 
 :1وترد قائمة بها في الجدول  2112شتى في عام 

http://www.fao.org/
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 1121أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات عام  هافي الجدول الزمني لألنشطة التي شاركت: 2الجدول 
 

/ تبادل المعلومات وضع المعايير الحوكمة 
 تسوية المنازعات

نظام استعراض ودعم  تنمية القدرات
تقييم القدرات /التنفيذ

في مجال الصحة 
 النباتية

 أخرى
بما في ذلك تعبئة )

 (االتصال/التوعية/الموارد

كيييييانون /ينييييياير
 الثاني

ب ييييييأن  نييييييدوة عمييييييل    
 اإلشراا

 [مصر] 11-11
 [أرمينيا] 11-21
 [بربادوس] 22-21
 [غانا] 11-1
 [تايلند] 11-11

 

نداء، خبراء، الفرييق الفنيي المعنيي بيدليل : 11  شباط/فبراير
مصييطلحات الصيييحة النباتيييية والفرييييق الفنيييي 
المعنييييي ببروتوكييييوالت الت ييييخي  وخبييييراء 

الصييييحة المعنييييي بمعالجييييات  الفنييييي  الفريييييق
 (2112/11/11أغلق في )النباتية 

أغليق فيي )نداء، معالجات الصحة النباتية : 11
2112/12/11) 
الفريييق الفنييي المعنييي بمعالجييات الصييحة : 11

 [افتراضي]النباتية 
الفريييق الفنيييي المعنيييي بيييالحجر الحرجيييي : 21
 [افتراضي]

 [غانا] 1-11  
 [شيلي] 22-21

 

 المكتييييييييييييييييييب: 11-11 آذار/مارس
 [الرئيسيالمقر ]
الدورة السابعة : 12-21

لهيئييية تيييدابير الصيييحة 
 النباتية

 [المقر الرئيسي]

الجهييييييييييييييييييياز : 11-12 
الفرعيييييييييي لتسيييييييييوية 
 المنازعييييييييييييييييييييييييييييات

 [المقر الرئيسي]

مجموعييييييييييييييييييييييية : 11 
االسييييييتعرا  الييييييذي 
يجييييييري كييييييل ثييييييا  

المقييييييييييير ]سيييييييييينوات 
 [الرئيسي

الصيييحة والصيييحة : 21-22
 [سويسرا]النباتية 

مرفيييييييييق وضيييييييييع  22-11
نميييية التجيييارة المعيييايير وت

 [سويسرا]

الفريييق الفنيييي المعنيييي بيييالحجر الحرجيييي : 12  نيسان/أبريل
 [افتراضي]
 [المقر الرئيسي]لجنة المعايير : 21-21
المقير ]الدورة السابعة للجنة المعيايير : 11، 21

 [الرئيسي
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/ تبادل المعلومات وضع المعايير الحوكمة 
 تسوية المنازعات

نظام استعراض ودعم  تنمية القدرات
تقييم القدرات /التنفيذ

في مجال الصحة 
 النباتية

 أخرى
بما في ذلك تعبئة )

 (االتصال/التوعية/الموارد

ال ييييواغل  ب ييييأن إبييييداء التعليقيييياتفتييييرة : 11  أيار/مايو
 [2112/12/11أغلقت في ]الجوهرية 

الحاويييييات )عمييييل الخبييييراء مجموعيييية : 21-1
 (البحرية

 [ماليريا]
الفريييق الفنييي المعنييي بمعالجييات الصييحة : 11

 (افتراضي)النباتية 

مجموعيييييييييية : 21-21 
عميييييييييل الخبيييييييييراء 
المعنيييييييييية بتنميييييييييية 

 (استراليا)القدرات 

 تعبئييييييية الميييييييوارد: 12-11 
 [ألمانيا]
، QBOLم ييييييروع : 21-21

منظميية وقاييية النباتييات فييي 
بييا والبحييير المتوسييي  أورو
الت ييييييييييفير ال ييييييييييريطي )

( للحمض النيووي الخليوي
 [هولندا]
القسيييم المتخصييي  : 11-1

المتحيييدة  األميييمفيييي لجنييية 
االقتصيييييييييادية ألوروبيييييييييا 
المعنييي بالتوحيييد القياسييي 
لبيييذور البطييياطر إدنبيييره، 

 اسكوتلندا
 لجنة المالية: 11-11 حريران/يونيو

 [المقر الرئيسي]
المقير ]المكتب : 11-22
 [ئيسيالر

م يياورة األعضيياء ب ييأن مسييودة مواصييفة : 1
 (2112/11/11أغلقت في )

نييييدوة عمييييل : 21-11 
ب يييييييييأن الصيييييييييحة 
والصييييييحة النباتييييييية 

 [شيلي]

 القييدراتتقييييم : 12-11
فيييييي مجيييييال الصيييييحة 

 [أرمينيا]النباتية 

تعبئيييييييييية المييييييييييوارد : 2-1
( المفوضيييييية األوروبيييييية)
 [بلجيكا]
 تعبئييييييية الميييييييوارد: 11-11
 [الواليات المتحدة]
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/ تبادل المعلومات وضع المعايير الحوكمة 
 تسوية المنازعات

نظام استعراض ودعم  تنمية القدرات
تقييم القدرات /التنفيذ

في مجال الصحة 
 النباتية

 أخرى
بما في ذلك تعبئة )

 (االتصال/التوعية/الموارد

م اورة أعضاء ب أن مسودة معايير دولية : 1  تموز/يوليو
أغلقييييييت فييييييي )لتييييييدابير الصييييييحة النباتييييييية 

2112/11/21) 
الفرييييييق الفنيييييي المعنيييييي نيييييداء، خبيييييراء : 11

والفريييق الفنييي بمصييطلحات الصييحة النباتييية 
أغلييق فييي )المعنييي ببروتوكييوالت الت ييخي  

2112/11/11) 
رجيييي الفريييق الفنيييي المعنييي بيييالحجر الح: 11
 [افتراضي]

 2-11: 
إقليميييية، نييدوة عمييل 

شرق أوروبا ووسي  
 [روسيا]آسيا 

حلقييييية عميييييل : 2-12
ب ييأن مرفييق وضييع 
المعيييييييايير وتنميييييييية 

التجييييييارة )التجيييييارة 
الدولييييييية واألنييييييواع 
( الغريبيييييية الغازييييييية

 [سويسرا]
م ييييييييييييروع : 11-12

مرفييييييييييق وضييييييييييع 
المعيييييييايير وتنميييييييية 

فيييييت ] 121التجيييارة 
 [ نام

تييدريب ميّسييري : 2-11
فيييييي ات يييييييم القيييييدرتق

مجييال الصييحة النباتييية 
 [غابون]

 االتصيييييالمجموعييييية : 11
بيييين الوكييياالت  الم يييتركة
ألنواع الغريبيية بييا والمعنييية
 [سويسرا]الغازية 

 تعبئييييييية الميييييييوارد: 11-11
 [كوريا]

مجموعييييييييييييييية : 21-21 آب/أغسطر
 تركيييييييييييييييييييييييييييييييييييييرال
الائحييييييية الداخليييييييية )

 (لمكتيييييييييييب الهيئييييييييييية
 [المقر الرئيسي]

 - التقنيييةالم ياورة : 21-12    
المنظمات اإلقليميية لوقايية 

 [فيجي]النباتات 

 للبحيييييو  المعنيييييية المجموعييييية الدوليييييية: 11  أيلول/سبتمبر
 [افتراضي]بالحجر الحرجي 

الفريييق الفنييي المعنييي بمعالجييات الصييحة : 12
 [افتراضي]النباتية 

 الت يييخي  بروتوكيييوالتنيييداء، واضيييعو : 12
 (2112/11/11ُأغلق في )

إصيييييييييييييييييييدار : 11-12
اإللكترونييية  ل ييهاداتا

 للصييييييييييحة النباتييييييييييية
(ePhyto) [بارير] 

 ندوة عمل إقليمية 
 [كوريا]آسيا  1-1
ال ييرق األدنييى  2-11
 [مصر]
أفريقيييييييييييييييييييا  11-12
 [الكاميرون]
جنييوب غييرب  11-21

المحييييييييي  الهيييييييياد  
 [فيجي]
الكييييييييييييياريبي  11-21

المجموعية اجتماع : 11-21 
الدولييييية لبحييييو  الحجيييير 

المملكييييييييييية ]الحرجيييييييييييي 
 [المتحدة

لوجيستيات التبريد  :22-21
( صييناعة بييواخر التبريييد)
 [بلجيكا]
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/ تبادل المعلومات وضع المعايير الحوكمة 
 تسوية المنازعات

نظام استعراض ودعم  تنمية القدرات
تقييم القدرات /التنفيذ

في مجال الصحة 
 النباتية

 أخرى
بما في ذلك تعبئة )

 (االتصال/التوعية/الموارد

 [ترينيداد وتوباغو]
بعثيية فلسييطين  11-12
 [إسرائيل]
نيييييدوة عميييييل  22-21

لصيييييييييحة ب يييييييييأن ا
النباتييييييية  والصييييييحة

 [إثيوبيا]
ت ييرين /أكتييوبر
 األول

 لجنيييييييييية المالييييييييييية: 1
 [المقر الرئيسي]
الجماعييييييييييييييييييية  : 2-11

المعنيييييييية بيييييييالتخطي  
قيييير الم] االسييييتراتيجي

المكتييب : 12[ الرئيسييي
 [المقر الرئيسي]

الفريق الفني المعني بدليل مصطلحات : 11-12
الفريييق : 12[ المقيير الرئيسييي]الصييحة النباتييية 

الفنييييي المعنييييي بمعالجييييات الصييييحة النباتييييية 
 [افتراضي]
عميل ب يأن م ياركة البليدان فيي  حلقة: 22-11

 [غابون]وضع المعايير 

دعيييييم برنيييييام  : 1-1 
تقنييييييييي التعيييييييياون ال

 [بوروندي]
التعيياون التقنييي : 1-1
ت ييييريعات تطبيييييق )

تييييييييدابير الصيييييييييحة 
( والصيييييحة النباتيييييية

 [الو]
مرفق وضيع : 11-12

المعيييييييايير وتنميييييييية 
 [سويسرا]التجارة 

تدابير الصحة  22-22
والصييييييحة النباتييييييية 

 المتقدمة
 [سويسرا]جنيف 

ندوة لهيئة وقاية : 22-2
النباتييييييات فييييييي آسيييييييا 
والمحي  الهاد  ب يأن 

 [كوريا]شراا اإل

بروتوكيييييييييييييييييييييييييول : 1-1
 ميييييييييي تمرال. كارتاخينيييييييييا
/ شطيييييييييراال السيييييييييادس

بروتوكيييييييييول السيييييييييامة 
 [الهند] البيولوجية

الحيييييادي  مييييي تمرال: 1-12
شطراا في اتفاقيية ل ع ر

 [الهند]التنوع البيولوجي 
نيييدوة عميييل ب يييأن : 11-11

الصييحة والصييحة النباتييية 
ال يييييييييفافية موضيييييييييوعها 

 [سويسرا]
تييييييدابير الصييييييحة : 11-11

والصيييييييييييييحة النباتيييييييييييييية 
 [سويسرا]

ت ييرين /نييوفمبر
 الثاني

الفريييق الفنييي المعنييي بمعالجييات الصييحة : 11 
 [افتراضي]النباتية 

 [المقر الرئيسي]لجنة المعايير : 12-11
الفرييييق الفنيييي المعنيييي ببروتوكيييوالت : 21-11

 [فرنسا]الت خي  

حلقة عمل لتبيادل : 1-1
 [غابون]المعلومات 

نييييييدوة عمييييييل : 11-11
 التييييييييراخي  ب ييييييييأن

اإللكترونيييييية للصيييييحة 
 [البرازيل]النباتية 

نيييييدوة عميييييل  12-21
ب أن تيدابير الصيحة 
والصييييييحة النباتييييييية 
لوسييييييييي  أوروبيييييييييا 

 [النمسا]
حلقييييية عميييييل  21-11
م ييياركة ( م يييروع)

الييدول األفريقييية فييي 
منظميييييييات وضيييييييع 

بروتوكييييييييييييييييييييول : 12-11 
المي تمر الرابيع مونتريال، 

/ والع ييييييرون لشطييييييراا
بروتوكيييييييييول السيييييييييامة 

 [سويسرا] البيولوجية
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/ تبادل المعلومات وضع المعايير الحوكمة 
 تسوية المنازعات

نظام استعراض ودعم  تنمية القدرات
تقييم القدرات /التنفيذ

في مجال الصحة 
 النباتية

 أخرى
بما في ذلك تعبئة )

 (االتصال/التوعية/الموارد

معييييييييايير الصييييييييحة 
والصيييييييييييييييييييييييييييييحة 

( PANSPSO)النباتيييية
منظمييييية التجيييييارة  -

تييييييدابير  -العالمييييييية 
النباتييييييييية الصييييييييحة 

 [السنغال]
كييانون /ديسييمبر
 األول

 المكتييييييييييييييييييب: 11-12
 [المقر الرئيسي]

الفرييق الفنييي المعنييي بمعالجييات الصييحة : 1-1
 [اليابان]النباتية 

الحرجيييي الفريييق الفنيييي المعنيييي بيييالحجر : 11
 [افتراضي]

االجتماع األول : 1-1 
للجنة تنميية القيدرات 

 [المقر الرئيسي]
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 (األهداف ألف وجيم ودال وخاء)وضع المعايير  -ثانياً 
 

ترد مناق ة بمريد من التفصيل لعدد من األن طة المحددة لوضيع المعيايير فيي وثيائق أخير  - 1
 .من جدول األعمال 1متعددة مرتبطة بالبند 

 
 .قائمة كاملة بأن طة وضع المعايير والتواريخ المقابلة لها 1وترد في الجدول - 2
 

 االجتماعات
 
  1.تتاح تقارير ووثائق االجتماعات على البوابة الدولية للصحة النباتية- 1
 

 1121في عام المشاورة فترات 
 
باتييية ب ييأن مسييودة يومييًا ميين اجتميياع هيئيية تييدابير الصييحة الن 12التعليقييات التييي ُجمعييت قبييل - 1

 2قُدمت خمر مسودات لمعايير دولية لتدابير الصحة النباتية. المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
يومياً ميين  12، وأُغلقيت فتيرة التعلييق قبيل (2112)إليى اليدورة السيابعة لهيئية تيدابير الصيحة النباتيية 

ت المبوبيية كوثيقيية ميين وثييائق هيئيية تييدابير وُوضييعت التعليقييا( 2112)انعقيياد الييدورة السييابعة للهيئيية 
 3.الصحة النباتية على البوابة الدولية للصحة النباتية

 
خمير طُرحيت . فترة م اورة األعضاء ب أن مسودة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتيية- 1

مسييودات لمعييايير دولييية لتييدابير الصييحة النباتييية
4
ت التعليقيياوُوضييعت م يياورة األعضيياء، علييى  

  5.المبوبة على البوابة الدولية للصحة النباتية
 
طُرحيت  .م اورة األعضاء ب أن مسودة مواصفات للمعايير الدولية لتيدابير الصيحة النباتيية- 1

علييى م يياورة األعضيياء، وُوضييعت التعليقييات المبوبيية علييى البوابيية الدولييية  6مسييودتا مواصييفتين
 .7للصحة النباتية

 
 .واغل الجوهرية ب أن مسودة المعيايير الدوليية لتيدابير الصيحة النباتييةفترة التعليق على ال - 2

عليييى فتيييرة التعلييييق عليييى ال يييواغل  8طُرحيييت مسيييودتا معييييارين دولييييين لتيييدابير الصيييحة النباتيييية
  9.الجوهرية، وُوضعت التعليقات المبوبة على البوابة الدولية للصحة النباتية

 
 ية من المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية المعتمدةالنسختين الصينية والعرب تنسيقإعادة 

 
نسختين الصينية والعربية من المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتيية ال تنسيقأعادت األمانة - 11

المعتمييدة لكييي يكييون شييكلهما المييادي مميياثاً ل ييكل النسييخ باللغيية االنجليرييية وكييذل  إلدرا  إضييافة 
عن االعتماد حيثما ال توجد، ومواءمة شكل قسم المراجع مع النسيخ  علوماتتاريخ المطبوعات، وم

أي تعريييف فييي قسييم التعريييف يكييون متييوافراً فييي النسييخة الصييينية والنسييخة ذا اإلنجليرييية، وحيي
 .1 رقم العربية من المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية

                                                           
1  13352https://www.ippc.int/index.php?id= 
2  https://www.ippc.int/index.php?id=13330 
3  https://www.ippc.int/index.php?id=13330 
4  https://www.ippc.int/index.php?id=207803 
5  https://www.ippc.int/index.php?id=1110637 
6  https://www.ippc.int/index.php?id=190935 
7  https://www.ippc.int/index.php?id=1110732 
8  https://www.ippc.int/index.php?id=1111115 
9  www.ippc.int/index.php?id=1111116https:// 

https://www.ippc.int/index.php?id=13352
https://www.ippc.int/index.php?id=13330
https://www.ippc.int/index.php?id=13330
https://www.ippc.int/index.php?id=207803
https://www.ippc.int/index.php?id=1110637
https://www.ippc.int/index.php?id=190935
https://www.ippc.int/index.php?id=1110732
https://www.ippc.int/index.php?id=1111115
https://www.ippc.int/index.php?id=1111116
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 دولية لوقاية النباتاتاالتفاقية ال بشأناإلنترنت  عبرنظام إبداء التعليقات 

 
فيي جميع : 2112اإلنترنيت أربيع ميرات فيي عيام  عبيراستخدمت األمانة نظام إبداء التعليقات - 11

معايير دولية لتدابير الصحة النباتيية قبيل اليدورة السيابعة لهيئية تيدابير الصيحة  تعليقات على مسودة
اء مين أجيل مسيودة معيايير النباتية، وم اورة أعضاء من أجل مسيودة مواصيفات، وم ياورة أعضي
ة ب يأن مسيودة معيايير دوليية دولية لتدابير الصحة النباتية، وفتيرة التعلييق عليى ال يواغل الجوهريّي

وواصلت أمانتا االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والدستور الغذائي العمل معاً . لتدابير الصحة النباتية
ييف النظيام يوبُذل تحديداً قدر كبير من الجهيد فيي تك اإلنترنت، عبرفي تطوير نظام إبداء التعليقات 

 .من أجل الدستور الغذائي
 

 النداءات
 

فضياً عين نيداء  2112، ُوجهيت نيداءات متعيددة لخبيراء فيي عيام 1كما هو مبيّن في الجيدول - 12
وللحصيول عليى مرييد مين التفاصييل، يرجيى الرجيوع . لتقديم تقارير عن معالجات الصحة النباتيية

وإليى تقريير اجتمياع  2112،10ت يرين الثياني /رير اجتماع لجنة المعايير الذي ُعقد في نيوفمبرإلى تق
2112ت يرين الثياني /الفريق الفني المعني ببروتوكوالت الت خي  الذي ُعقد في نوفمبر

، وتقريير 11
2112كانون األول /الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية الذي ُعقد في ديسمبر اجتماع

12. 
 

 القرارات اإللكترونية
 

معالجة أحد ع ر قراراً إلكترونيا للجنة المعيايير بقامت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات - 11
علييى الصييفحة ال ييبكية للقييرارات ( بمييا فييي ذليي  ع ييرة منتييديات نقيياع وسييتة اسييتطاعات للييرأي)

 .لية للصحة النباتيةاإللكترونية للجنة المعايير الموجودة على البوابة الدو
 

 دليل اإلجراءات
 

المعيايير مين دلييل إجيراءات االتفاقيية الدوليية  قامت األمانية بتحيديا الجيرء المتعليق بوضيع- 12
لوقاييية النباتييات، آخييذة فييي الحسييبان اإلجييراءات الجديييدة لوضييع المعييايير المتعلقيية باالتفاقييية التييي 

وسيُن ر اآلن دليل إجراءات االتفاقيية (. 2112)النباتية اعتمدتها الدورة السابعة لهيئة تدابير الصحة 
 .13لوضع المعايير على نحو مستقل عن بقية دليل اإلجراءات

 
 الدولية لوقاية النباتات باالتفاقية الخاص دليل األسلوب

 
أعدت األمانة دلياً لشسلوب الذي يجيب اسيتخدامف فيي جمييع وثيائق االتفاقيية الدوليية لوقايية - 11
 .تييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياتالنبا

ة ويقدم هذا الدليل م ورة للخبراء الذين يقومون بصياغة المعايير فضاً عن تقديمف توجيهات محدد
باالتفاقيية الدوليية لوقايية  الخاصلشسلوب  دلياً قد وضعت األمانة و. ون ر كثير من وثائقنا لتنسيق

 .14النباتات على البوابة الدولية للصحة النباتية
 

                                                           
10  https://www.ippc.int/index.php?id=13355 
11  https://www.ippc.int/index.php?id=1110710 
12  https://www.ippc.int/index.php?id=1110739 
13  https://www.ippc.int/index.php?id=159891 
14  dex.php?id=13352https://www.ippc.int/in 

https://www.ippc.int/index.php?id=13355
https://www.ippc.int/index.php?id=1110710
https://www.ippc.int/index.php?id=1110739
https://www.ippc.int/index.php?id=159891
https://www.ippc.int/index.php?id=13352
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 مواد التدريب
 

ت األمانة مواد تدريبية لتوفير توجيهات للبلدان ب أن كيفية الم اركة على نحو أوفى في أعد- 11
استُخدمت هيذه الميواد لعقيد حلقية عميل ب يأن هيذا الموضيوع كجيرء مين  وقد. عملية وضع المعايير

وأعدت األمانة أيضاً ميواد تدريبيية مين أجيل األعضياء الجيدد . برنام  التعاون التقني لوس  أفريقيا
 .اإلنترنت عبري لجنة المعايير فضاً عن انتهائها من إعداد دليل نظام إبداء التعليقات ف

 

 (األهداف ألف وجيم ودال وذال)تبادل المعلومات - ثالثاً 
 

يمكن االطاع على إحصاءات أكثر تفصياً ب أن جهات االتصال الخاصة باالتفاقية الدوليية - 11
لمتعاقدة في االتفاقية بالتراماتها الوطنية برفيع التقيارير فيي الموقيع ووفاء األطراا ا النباتات لوقاية

https://www.ippc.int/index.php?id=1110726&L=0. 
 

دوليية عدد التغييرات التي أُدخلت على جهات االتصال الخاصية باالتفاقيية ال 2ويبين الجدول - 11
كانون /ديسمبر 12لوقاية النباتات، ونقاط المعلومات، ومحرري البوابة الدولية للصحة النباتية حتى 

وتتييولى األمانيية المسيي ولية عيين التسييجيل األولييي لجميييع مسييتخدمي البوابيية الدولييية . 2112األول 
اإلقليميية لوقايية وبعيد ذلي  تصيبل المنظميات . للصحة النباتيية والمنظميات الوطنيية لوقايية النباتيات

ويُنفييق قييدر كبييير ميين الوقييت فييي . النباتييات مسيي ولة عيين تحييديا معلومييات االتصييال الخاصيية بهييا
االتصال مع المنظميات الوطنيية لوقايية النباتيات والمنظميات اإلقليميية لوقايية النباتيات ب يأن تغييير 

 .جهات االتصال والمحررين الذين لم تعد لديهم مس وليات تتعلق باالتفاقية
 

 جهات االتصال والمحررين الخاصين باالتفاقية الدولية تحديا المعلومات عن: 2الجدول 
 2112لوقاية النباتات في عام 

 
 األطراف المتعاقدة

أيلول /العدد في سبتمبر 
 النسبة المئوية للتغيير 1121

النسبة المئوية 
 للتحديث

 111 جهات اتصال رسمية
21.2% 11.1% 

 1 ميةجهات اتصال غير رس

   211 محررون
 غير األطراف المتعاقدة

أيلول /العدد في سبتمبر 
 النسبة المئوية للتغيير 1121

النسبة المئوية 
 للتحديث

 %11.1 %1.2 11 نقاط المعلومات
   11 محررون

 المستخدمون المسجلون
النسبة المئوية للزيادة في  1121العدد في  

 1121العدد في  1121

 12 %1.2 1112 تخدمينمجموع المس

 
إحصيياءات عيين حجييم المعلومييات الجديييدة والمحّدثيية علييى البوابيية الدولييية  1ويقييدم الجييدول - 12

ويبييّن هيذا نميواً منتظمياً فيي المعلوميات التيي أتاحتهيا . للصحة النباتية التي قيدمتها البليدان واألمانية
تهيا الخاصية بتبيادل المعلوميات وفقياً لميا بعض المنظمات الوطنية لوقاية النباتات وفاًء منها بالتراما

تين  علييف االتفاقييية الدوليية، ولكين ميين الم سيف أنيف لييم تطيرأ أي زييادة علييى العيدد الكليي للبلييدان 
 .المبلغة

 
 المعلومات الجديدة والمحّدثة الخاصة بالصحة النباتية التي احتفظت بها المنظمات -1الجدول 

 ي البوابة الدولية للصحة النباتيةالوطنية لوقاية النباتات واألمانة ف

https://www.ippc.int/index.php?id=1110726&L=0
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 التغييرات في البوابة الدولية/آخر المعلومات

 
 1122العدد في عام 

/ النسبة المئوية للزيادة
 النقصان

/ ديسمبر 21العدد في 
 1121كانون األول 

 المجموع

  البلدان
 1121 211 %11.1 221 معلومات جديدة
 111 211 %11.1 111 آخر المعلومات

  انةاألم
 1112 111 %11.1 211 معلومات جديدة
 2211 222 %12.1- 211 آخر المعلومات

 

وال تييرال اإلحصيياءات الخاصيية باالسييتخدام العييام تظهيير نمييواً يدعمييف االنتقييال إلييى أجهييرة - 21
فيي المائية فيي عيدد الرييارات للموقيع ال يبكي،  12فقد حدثت زيادة بنسبة قيدرها . وبرمجيات جديدة

فيي المائية  121في المائة في عدد م اهدة الصفحات، وزيادة بنسبة قيدرها  121بة قدرها وزيادة بنس
فيي  21وهناك زيادة صحية وثابتة بنسبة قدرها . في حجم المعلومات التي شوهدت أو جر  تنريلها

المائة في المستخدمين الذين قضوا أكثر مين دقيقتيين عليى الموقيع ال يبكي، أي اليذين يُفتير  أنهيم 
 .المستخدمين العاديين أو من األوساط المهتمة بالصحة النباتيةمن 
 

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات اآلن مع أوساط أوسع مهتمة بالصحة النباتيية وتتواصل أمانة - 21
 :صورتها باستخدام بعض أدوات التواصل االجتماعيإبراز وباالتفاقية لريادة الوعي 

 
 شبكة

Facebook 
ل األوسييييع مييييع منتييييد  التفاعيييي

 أخبار االتفاقية الدولية
News/113230338690380-http://www.facebook.com/pages/IPPC 

 شبكة
Twitter 

الخدمييييية اإلخباريييييية لاتفاقيييييية 
الدوليييييية المرتبطييييية بحسيييييابات 

 أخر  للتواصل االجتماعي

www.twitter.com/ippcnews 

 شبكة
LinkedIn 

 الدوليية الوصلة البينيية لاتفاقيية
 من أجل المهنيين

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

 شبكة
Flickr 

التفاقييية صييورة اقاعييدة بيانييات 
 الدولية

www.flickr.com/groups/international_plant_protection_convention/ 

 
 فيييي( بوضيييع المعلوميييات والتعليقيييات عليييى مواقيييع أخييير ) الم ييياركةويرجيييى االنضيييمام و- 22

 .األوساط المهتمة بالصحة النباتية وت جيع اآلخرين على أن يفعلوا نفر ال يء
 

 .1ب أن جميع األهداا يترايد كما يتضل من الجدول يرال دعم إدارة المعرفة  وال- 21
 

 :األنشطة التي تدعم جميع األهداف االستراتيجية لالتفاقية الدولية
 

 فيما يتعلق بت غيل وصيانة الموقع ال بكي لاتفاقية الدولية، والبوابة الدوليية للصيحة النباتيية- 22
(twww.ippc.inIPP: ) اسييتُكملت المهييام التالييية بالنسييبة لمختلييف أهييداا االتفاقييية الدولييية فييي عييام ،

2112: 
 

 عام
 

المواقع ال بكية لاتفاقية بأكملها إلى نظام دروبال إلدارة المحتيو  /الموقع ال بكي ارتحال (أ)
نحيو  بمتطلبات الموقيع ال يبكي لاتفاقيية الدوليية عليىيفي الحالي ال يمكنف أن  1ألن النوع 
 .مناسب

http://www.facebook.com/pages/IPPC-News/113230338690380
http://www.twitter.com/ippcnews
http://www.linkedin.com/groups/IPPC-International-Plant-Protection-Convention-3175642?home=&gid=3175642&trk=anet_ug_hm
http://www.linkedin.com/groups/IPPC-International-Plant-Protection-Convention-3175642?home=&gid=3175642&trk=anet_ug_hm
http://www.flickr.com/groups/international_plant_protection_convention/
http://www.ippc.int/
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معالجيية األخطيياء الحاسييوبية وإدخييال تحسييينات طفيفيية فييي الوصييلة البينييية مييع : الصيييانة (ب)
 .المستخدمين

 .اإلبقاء على منتديات النقاع وإن اء منتديات جديدة ( )

 .إدخال جميع البرامجيات المحّدثة والمعاينات الجديدة لتأمين البرامجيات (د)

 .ل باللغات الست للمنظمةمواصلة ترجمة ن  التصفّ  (هـ)

 .صيانة أدوات االستقصاء (و)

، تقيييديم اليييدعم الفنيييي للنييييداءات والقيييرارات اإللكترونيييية، واالستقصييياءات، والمنتييييديات (ز)
 .مناطق العملالتراخي ، وو

جهات االتصال الرسمية التابعة للمنظمات الوطنية لوقاية : تقديم الدعم الروتيني للتحديثات (ح)
الخاصييية ومحيييررو المنظميييات الوطنيييية لوقايييية النباتيييات، وجهيييات االتصيييال النباتيييات، 
اإلقليمية لوقايية النباتيات، واليرد عليى تسيالالت المسيتخدمين، وإدارة حسيابات بالمنظمات 

 .المستخدمين، وغير ذل 

لغييات ميين لغييات  1دليييل المسييتخدمين والمحييررين وترجمتييف إلييى  تحييديا المعلومييات عيين (ط)
 .المنظمة

 ديم الدعم الفني لتحديا الصفحات، واالستقصاءات، والنداءاتتق (ي)

 تحديا تقييم القدرات في مجال الصحة النباتية استناداً إلى تعليقات المستخدمين (ك)

وزيييادة  (www.phytosanitary.info)أهمييية الموقييع ال ييبكي لمييوارد الصييحة النباتييية زيييادة  (ل)
 :وإضافة إلى عدد من المطبوعات الرئيسية، يحوي هذا الموقع اآلن. االنخراط مع البلدان

 
o دورة لليييتعلم اإللكترونيييي ب يييأن االتفاقيييية الدوليييية تتنييياول تحلييييل مخييياطر اآلفيييات :

http://elearning.phytosanitary.info/  

o ة بيانييييييات م ييييييروعات تنمييييييية القييييييدرة فييييييي مجييييييال الصييييييحة النباتيييييييةقاعييييييد :
http://projects.phytosanitary.info/  

o قاعيييييييدة بيانيييييييات أن يييييييطة تنميييييييية القيييييييدرات فيييييييي مجيييييييال الصيييييييحة النباتيييييييية :
activities.phytosanitary.info/http://  

o قائميييييييية االست يييييييياريين لتنمييييييييية القييييييييدرات فييييييييي مجييييييييال الصييييييييحة النباتييييييييية :
http://consultants.phytosanitary.info/  

 
 http://www.apppc.orgآسيا والمحيي  الهياد  وقاية النباتات في الموقع ال بكي لهيئة إدارة  (م)

البنيية التحتيية وإتاحية آسيا والمحي  الهاد  وقاية النباتات في هيئة من قِبَل بصورة مستقلة 
اآلن فيما يتعلق بالمنظمات اإلقليمية األخر  لوقاية النباتات، وتنخرط األمانة في مناق ات 

وتقيدم دعمياً . ب يأن إمكانيية اسيتخدام الموقيع رق األدنيىمنظمية وقايية النباتيات فيي ال يمع 
 .مستمراً للصيانة

، (https://irss.ippc.int -وتنقيحهيييا الحقييياً )إن ييياء صيييفحة نظيييام اسيييتعرا  ودعيييم التنفييييذ  (ن)
 .ةواشتمالها على مكتب مساعدة لرجابة على األسئلة ب أن االتفاقية الدولي

 
وقد تطلبت األن طة المتعلقة بتطوير منتجات جديدة وإضافية لشمانة قيدراً كبييراً مين الوقيت - 21

وميع هيذا فيإن . ومن الصعب التعبير عنها في هذه الوثيقة ألنها ليم تُسيتكمل بعيد. أثناء العام الماضي

http://www.phytosanitary.info/
http://elearning.phytosanitary.info/
http://projects.phytosanitary.info/
http://activities.phytosanitary.info/
http://consultants.phytosanitary.info/
http://www.apppc.org/
https://irss.ippc.int)/
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اا بجهيود األمانية حجم الجهد والوقت المتعلقين بأن طة التطوير كبير وي ار إليى ذلي  هنيا لاعتير
 .في هذا الصدد

 

 (الهدفان جيم وخاء)تسوية المنازعات  -رابعاً 
 

لم تكن األمانة في وضع يسمل لها بدعم هذا الن اط بصيورة كاملية عليى النحيو المتفيق علييف - 21
 .في باد  األمر

 
 .وهناك نراع رسمي معلّق خاص بالصحة النباتية تعالجف األمانة حالياً - 21
 

 .2111آذار /اجتمع الجهاز الفرعي لتسوية المنازعات في مارسوقد - 21
 

الصيحة النباتيية فيي عيام تتعليق برسيمية ب يأن منازعيات غيير ولم تكن هنياك أي م ياورات - 22
2112. 

 

 (األهداف ألف وباء وجيم ودال وخاء)تنمية القدرات - خامساً 
 

ي فيي اليدورة السيابعة لهيئية تيدابير اعتُمدت اختصاصات لجنة تنمية القدرات ونظامها الداخل- 11
نيداء لتقيديم أسيماء مرشيحين وُعقيد االجتمياع  2112تموز /وصدر في يوليو(. 2112)الصحة النباتية 

لترشيييحات لالمكتييب اسييتعرا  ، بعييد 2112كييانون األول /األول للجنيية تنمييية القييدرات فييي ديسييمبر
 .وبعد اختيار األعضاء

 
 -الدورة الخامسية لهيئية تيدابير الصيحة النباتيية )واستجابة العتماد استراتيجية بناء القدرات - 11

وعن طريق التوجيهات التي قدمتها مجموعة عمل الخبراء المعنية بتنميية القيدرات، ميا زال ( 2111
و  ن ياط يُحرز قدر كبير من التقدم في تنفيذ هذه االستراتيجية، مما زاد أيضياً مين وضيوح أو مسيت

 .ويجري حالياً بذل جهود ملموسة من حيا االتصال وإذكاء الوعي. العمل في إطار الهدا دال
 

بأن طة تعاونية شتى مع مجموعات أخر  فيي المنظمية  2112وقد جر  االضطاع في عام - 12
ومييع ( أي مجموعيية سييامة األغذييية ومجموعيية البييذور ومبيييدات اآلفييات، ومجموعيية الحراجيية)

، ومرفق وضيع معهد البلدان األمريكية للتعاون في ميدان الرراعةأي )و شراكات أخر  منظمات أ
 (.المعايير وتنمية التجارة، ومصرا التنمية للبلدان األمريكية
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معهيد تدريبية لليتعلم اإللكترونيي ب يأن تحلييل مخياطر اآلفيات بالتعياون ميع  وقد أُعدت دورة- 11
إلييى التطييورات التييي اسييتحدثتها الجماعيية  ، اسييتناداً ن الرراعييةالبلييدان األمريكييية للتعيياون فييي ميييدا

وهييذا المرجييع متيياح فييي صييفحة مييوارد . الم ييتركة بييين الوكيياالت المعنييية بتحليييل مخيياطر اآلفييات
ليرييية واإلسييبانية وقييد اسييتُخدم فييي إطييار الجهييود التعاونييية المييذكورة كالصييحة النباتييية بيياللغتين اإلن

 .سابقاً 
 

ى جميع األطيراا المتعاقيدة فيي االتفاقيية الدوليية، والمنظميات اإلقليميية لوقايية وُوجف نداء إل- 12
النباتيات، والمنظميات ذات الصيلة ب ييأن الميوارد الفنيية المتاحية حالييياً وليرذن باسيتخدامها مين قِبَييل 

ي وأن ئ موقع شبك. مورد فني ب أن الصحة النباتية 111وقد أسفر النداء عن نحو . االتفاقية الدولية
للموارد الفنية ب أن الصحة النباتيية إلتاحية جمييع هيذه الميوارد الفنيية ألوسياط وقايية النباتيات عليى 

 .صعيد العالم
 

وبإمكيان أي . والنداء الموجف من أجل الموارد الفنيية المتاحية حاليياً مفتيوح اآلن بصيفة دائمية- 11
النباتييية كييي يُنظيير فيهييا  شييخ ، بعييد عملييية تسييجيل بسيييطة، أن يسييهم بمييوارد فنييية ب ييأن الصييحة

 .كمورد عالمي
 

أدليية الصييحة "بتنفيييذ الم ييروع العييالمي ( 2111-2112)وتقييوم حالييياً أمانيية االتفاقييية الدولييية - 11
، المميول مين مرفيق وضيع "النباتية العالميية، وإجراءاتهيا الموحيدة، ومجموعيات أدواتهيا التدريبيية

روع هو إرساء أساس للنظم الوطنية للصيحة النباتيية والهدا من هذا الم . المعايير وتنمية التجارة
ممييا سيحّسيين إمكانييية إقاميية عاقييات تجارييية مثمييرة ويحّسيين فييي نهاييية المطيياا األميين الغييذائي فييي 

 .البلدان النامية
 

مورداً فنياً ب أن الصيحة النباتيية ليدعم التنفييذ الفعيال لاتفاقيية  21وسيستحد  هذا الم روع - 11
وهذه الموارد ستساعد المنظمات الوطنية لوقاية النباتيات عليى . ها من جانب البلدانالدولية ومعايير

أو دعييم البييرام  /مواصييلة النفيياذ إلييى األسييواق الخارجييية و/ الوفيياء بأدوارهييا ومسيي ولياتها لتحسييين
 .الوطنية إلصدار ال هادات للواردات والصادرات

 
ميية التجيارة عليى اقتيراح م يروع جدييد عمل مرفق وضع المعايير وتنمجموعة وقد وافقت - 11

والهييدا ميين هييذا . لاتفاقيية الدولييية، ب ييأن تيدريب ميّسييري تقييييم القييدرة فيي مجييال الصييحة النباتيية
الم روع هو تحسين قدرة البلدان على تقييم قيدراتها فيي مجيال الصيحة النباتيية باسيتخدام أداة تقيييم 

ا فيي مجيال الصيحة النباتيية، مميا ينبغيي أن يسيفر القدرة في مجال الصحة النباتية وتخطي  برامجه
يين الحكومييات ميين أخييذ التخطييي   عيين التحديييد الموضييوعي للثغييرات فييي نظييم الصييحة النباتييية ويمكخ

وثمة مقترحات م اريع أخير  . الوطني للصحة النباتية في االعتبار لتصميم خططها العامة للتنمية
قة معلومات منفصلة جدول موجر للم ياريع التيي مستويات مختلفة من االستحدا  ويرد في ورقيد 

 .تنخرط فيها األمانة
 

وقد ُعقدت سبع حلقات عمل ب أن استعرا  مسودات معايير دولية لتيدابير الصيحة النباتيية - 12
 .ويجري اإلباغ عن نتائجها في ورقة أخر  لهيئة تدابير الصحة النباتية 2112في عام 

 
اإلشييراا باالشييتراك مييع هيئيية آسيييا والمحييي  الهيياد  لوقاييية وقييد نُظّمييت حلقيية عمييل ب ييأن - 21

، لوضيييع التوجيهيييات 2112ت يييرين األول /النباتيييات وبيييدعم ميييالي سيييخي مييين كورييييا، فيييي أكتيييوبر
الضرورية لدعم إنتيا  ميوارد فنيية بعيد تحدييد الثغيرات واالحتياجيات ب يأن اإلشيراا اليذي ي دييف 

 .نظام استعرا  ودعم التنفيذ
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طاع بخمسيية إجييراءات دعييم لتيسييير تطبيييق تقييييم القييدرة فييي مجييال الصييحة وجيير  االضيي- 21
 .بلداً  21وتوجد حالياً طلبات للحصول على دعم من أكثر من . 2112النباتية في عام 

 
ودعمت أمانة االتفاقية الدولية برنام  المساعدة التقنية الخاص باتفاق تطبييق تيدابير الصيحة - 22

الم ياركة المباشيرة لشمانية وأعضياء عين طرييق نظمية التجيارة العالميية والصحة النباتية التيابع لم
 .المكتب، وتقديم مواد فنية لحلقات العمل ولدورة متقدمة عن تدابير الصحة والصحة النباتية

 
مييثاً بعثيية فلسييطين ب ييأن قضييايا الصييحة والصييحة )وقامييت أمانيية االتفاقييية الدولييية ببعثييات - 21

دراسية قانونيية ب يأن نظيام الميرور األخضير التيابع للسيوق الم يتركة )ت واتخذت إجيراءا( النباتية
كجيرء مين فرييق الصيحة ( وإجراءات تعاونيية أخير ( الكوميسا)ل رق أفريقيا والجنوب األفريقي 

 .والصحة النباتية في المنظمة
 

هي لتنفييذ ويتعاون مجال تنمية القدرات مع إعداد مواد للتعلم اإللكتروني ب أن اليدليل التيوجي- 22
 .المعايير الدولية في قطاع الغابات

 

 (األهداف جيم وخاء وذال)التخطيط االستراتيجي  -سادساً 
 

اعتمدت الدورة السابعة لهيئة تدابير الصيحة النباتيية اإلطيار االسيتراتيجي لاتفاقيية الدوليية، - 21
تراتيجية لاتصيياالت واسييتراتيجية لتعبئيية المييوارد، وخطيية عمييل لبنيياء القييدرات، وجيير  تنقيييل اسيي

اسييتناداً إلييى المناق ييات التييي جييرت فييي اجتماعييات الييدورة السييابعة لهيئيية تييدابير الصييحة النباتييية 
 .واجتماعات المكتب

 
وإضييافة إلييى ذليي ، أُعييدت اسييتراتيجية وخطيية عمييل لاتصيياالت ميين أجييل استعراضييهما - 21

، 2112ت يرين األول /د فيي أكتيوبرالتخطي  االستراتيجي الذي يُعقمجموعة ومناق تهما في اجتماع 
 .بعد إدخال تعديات طفيفة عليهما، إلى هيئة تدابير الصحة النباتية ،وأحيلتا
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 (األهداف جيم وخاء وذال)الدعوة - سابعاً 
 

إلصدار مواد خاصة بالدعوة لرييادة اليوعي  2112بذلت األمانة بأكملها جهوداً كبيرة في عام - 21
وتستمر الجهود المبذولية مين أجيل زييادة كميية . ة ولدعم جهود تعبئة المواردبأن طة االتفاقية الدولي

المعلومات المتاحية واتُخيذت خطيوات لضيمان تيوافر ميواد اليدعوة بالمجيان بدرجية أكبير وتحيديثها 
 .وبدعم مالي سخي من كوريا، يتاح حالياً عدد كبير من مواد الدعوة المقروءة. بصورة منتظمة

 
 لعدد الكلي للمقاالت الجديدة وغيرها من مواد الدعوة التي نشرتهاتلخيص ل: 1الجدول 

 األمانة خالل السنوات األربع الماضية
 

 الرابط 
 البنود الجديدة/عدد المقاالت

1112 1121 1122 
كانون األول /ديسمبر 21

1121 
 11 11 22 11  األخبار

 2     ن رة صحفية

 1     أشرطة فيديو

 1 1    صحائف وقائع

 2     من ورات ورقية

 1     كراسات

 2     مطبوعات

 1 1    ملصقات

 
 :وتتاح مواد الدعوة الخاصة باالتفاقية الدولية عن طريق- 21
 

الموقييييييييييييييييييع ال ييييييييييييييييييبكي للبوابيييييييييييييييييية الدولييييييييييييييييييية للصييييييييييييييييييحة النباتييييييييييييييييييية  •
?id=6&L=0https://www.ippc.int/index.php 

الموقيييييع ال يييييبكي لليييييذكر  السييييينوية السيييييتين لاتفاقيييييية الدوليييييية لوقايييييية النباتيييييات  •
https://www.ippc.int/60years/media/ 

 

 (الهدف ذال)التوظيف  -ثامناً 
 

لبرنييام  العييادي الخاصيية جهييود كبيييرة لمييلء الوليفيية ال يياغرة فييي ا 2112بُييذلت فييي عييام - 22
ومين دواعيي األسيف أنيف نتيجية لتجمييد التولييف داخيل المنظمية، تيأخر . بمساعد مولف المعيايير

طُرح عر ، وقُبل، وأصيبحت الوليفية ممليوءة التوليف حظر رفع ومع ذل ، بعد . كثيراً التعيين
 .اآلن
 

تى بعقود قصيرة األجيل وفي حدود الميرانية المتاحة، جر  توليف مولفين واست اريين ش- 11
 .المتطوعون في أن طة االتفاقية الدولية بصفتهم هذه/وساهم المتدربون الداخليون

https://www.ippc.int/index.php?id=6&L=0
https://www.ippc.int/60years/media/
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التقارير والمساهمات العينية المقدمة من األطراف المتعاقدة  -تاسعاً 
 والمنظمات

 (الهدفان خاء وذال)
 

حسياب األمانية الخياص باالتفاقيية تود أمانة االتفاقية الدوليية إبيداء اعترافهيا بيالمنل المقدمية ل- 11
وتيود أمانية االتفاقيية الدوليية أيضياً إبيداء . 2112الدولية والم ار إليها أيضاً في التقريير الميالي لعيام 

 .1والمبيّن في الجدول اعترافها بالدعم العيني السخي المقدم 
 

 15(1121)المساهمات العينية المقدمة لدعم أنشطة االتفاقية الدولية  -5الجدول 
 

المنظمات /األطراف المتعاقدة
 المساهمة

 استخدام المساهمة المساهمة

 البلدان

 اإللكترونية ال هاداتحلقة عمل عن إصدار  استضافة البرازيل

 21: عمييل لييبعض الوقييت)مولفييان لييدعم وضييع المعييايير  مولفون عينيون كندا
 (في المائة

أسيييبوع )للصيييحة النباتيييية  ترجمييية ميييواد البوابييية الدوليييية مولفون عينيون الصين
 (واحد

آذار /بدءاً مين ميارس)مولف واحد لدعم وضع المعايير  مولفون عينيون فرنسا
2112) 

 استضافة • اليابان
 دعم حد  •
 مولفون عينيون •

اجتمييياع الفرييييق الفنيييي المعنيييي بمعالجيييات الصيييحة  •
 النباتية

الترتيبيييات المرتبطييية باليييدورة السيييابعة لهيئييية تيييدابير  •
 الصحة النباتية

آذار /حتيى ميارس)مولف واحد لدعم وضع المعايير  •
2112) 

مولفان لدعم التحضيير لليدورة السيابعة لهيئية تيدابير  •
 (كل منهما لمدة أسبوعين)الصحة النباتية 

 استضافة • جمهورية كوريا
 طباعة •

 

 حلقة عمل إقليمية ب يأن مسيودة معيايير دوليية لتيدابير •
 الصحة النباتية

 اتندوة ذات صلة بتنمية القدر •
 مطبوعات مقروءة عن االتفاقية الدولية •

عمييل لييبعض )مولييف واحييد لييدعم وضييع المعييايير  • مولفون عينيون نيوزيلندا
 :الوقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييت

 (في المائة 11
عمييل لييبعض )مولييف واحييد لييدعم وضييع المعييايير  •

 :الوقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييت
 (2112آب /، بحيا ينتهي في أغسطرفي المائة 1

السييابعة لهيئيية تييدابير الصييحة النباتييية التحضييير للييدورة  مولفون عينيون المملكة المتحدة
 (أسبوعان)

: عميل ليبعض الوقيت)مولف واحد لدعم وضع المعايير  مولفون عينيون الواليات المتحدة
 (2112كانون األول /من ديسمبر بدءاً  في المائة 21

   

                                                           
يرجى ماحظة أن المساهمات اإلضافية في حسابات األمانة معروضة في التقيارير الماليية وورقيات الميرانيية فيي إطيار   15

 2-2البنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدين 
 .من جدول األعمال 1-2و
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 المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات

هيئيية وقاييية النباتييات فييي آسيييا والمحييي  
ومنظمييية وقايييية النباتيييات فيييي الهييياد ، 

أوروبييييا والبحيييير المتوسيييي ، والمجليييير 
األفريقي للصحة النباتية، ومنظمة وقايية 
النباتييييات للمحييييي  الهيييياد ، والمنظميييية 
الدولية اإلقليمية لوقاية النباتات والصحة 
الحيوانييييية، واللجنيييية اإلقليمييييية للصييييحة 

 النباتية في المخروط الجنوبي

 (شتى)إقليمية حلقات عمل  مساعدة المنظمة

هيئيية وقاييية النباتييات فييي آسيييا والمحييي  
 الهاد 

 مساعدة المنظمة  •
 تقيييييييديم دعيييييييم لسييييييييفر •

 بعض الم اركين

 (آسيا)حلقة عمل إقليمية  •
 ندوة ذات صلة بنظام اسيتعرا  •

 ودعم التنفيذ
 المنظمة اإلقليمية الدولية لوقايية النباتيات

واللجنييية اإلقليميييية  والصيييحة الحيوانيييية
 تية في المخروط الجنوبيللصحة النبا

 (أمريكا الاتينية)حلقة عمل إقليمية  تقديم دعم للسفر

 اللجنيييية اإلقليمييييية للصييييحة النباتييييية فييييي
 المخروط الجنوبي

 الترتيبيييات المرتبطييية بهيئييية تيييدابير دعم حد 
 الصحة النباتية

منظمة وقاية النباتات في أوروبا والبحر 
 المتوس 

 ال ييهادات حلقيية عمييل ب ييأن إصييدار استضافة
 اإللكترونية للصحة النباتية

التحضييييير للييييدورة السييييابعة لهيئيييية  مولفون عينيون منظمة وطنية لوقاية النباتات
 (أسبوعان)تدابير الصحة النباتية 

الم يياورة الفنييية الرابعيية والع ييرون  استضافة منظمة وقاية النباتات للمحي  الهاد 
فيما بيين المنظميات اإلقليميية لوقايية 

 باتاتالن
 المنظمات

معهيييد البليييدان األمريكيييية للتعييياون فيييي 
 ميدان الرراعة

 (أمريكا الاتينية)حلقة عمل إقليمية  استضافة

ال يييعبة الم يييتركة بيييين الوكالييية الدوليييية 
 للطاقة الذرية والمنظمة

مولييف واحييد لييدعم وضييع المعييايير  مولفون عينيون
 (في المائة 1: عمل لبعض الوقت)

 نيةالبرامج التعاو
عدة أطراا متعاقدة، ومنظمات إقليمية، 

 ومنظمات دولية
 مجموعات عمل خبراء • مساعدة المنظمة

اإللكترونييييية  ال ييييهاداتإصييييدار  •
 ب أن الصحة النباتية

 فرق فنية •
 حلقات عمل •
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 حالة األجهزة المنشأة بموجب المادة الرابعة عشرة من دستور المنظمة -عاشراً 
 (الهدف ذال)

 
ماعات مختلفة في المنظمة لمناق ية خييارات االسيتقال الت يغيلي المتياح لشجهيرة ُعقدت اجت- 12

وُعمييم أيضيياً اسييتبيان علييى البلييدان األعضيياء فييي المنظميية . المن ييأة بموجييب المييادة الرابعيية ع ييرة
اجتماعييات المنظميية ذات الصييلة مناق يية النتييائ ، بمييا فييي ذليي  اجتميياع للجنيية ال يي ون وواصييلت 

ومين المقيرر إجيراء . ت يرين األول/أكتيوبر 1ونية ُعقد أثناء األسبوع الذي بيدأ فيي الدستورية والقان
 .2111مريد من المناق ات في عام 

 

 (الهدف خاء)أنشطة االتصال  -حادي عشر 
 

انظير الجيدول )ُمثلت األمانة في مجموعة من االجتماعات ميع المنظميات الدوليية واإلقليميية - 11
1.) 
 

أعاه وإلى المساهمات  1االجتماعات ذات الصلة المذكورة في الجدول وإضافة إلى حضور - 12
أعيياه، تييرد فيمييا يلييي بعييض المامييل البييارزة المييوجرة ألن ييطة  1العينييية المييذكورة فييي الجييدول 
 :االتصال التي قامت بها األمانة

 
 المنظمات اإلقليمية

 
ات في تقرير الم اورة الفنية الرابعة ترد أن طة االتصال مع المنظمات اإلقليمية لوقاية النبات- 11

 .أعاه 1والع رين فيما بين المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات وفي الجدول 
 

: المركير اليدولي للرراعية والعليوم البيولوجيية :حسب الترتيب األبجيدي المنظمات الدولية (أ)
ائييدة متبادليية فتحقييق مواصييلة العمييل مييع ذليي  المركيير ب ييأن مجموعيية ميين الم يياريع التييي 

 .وإيجاد طرائق لتحسين توافق النباتات مع عمليات االتفاقية الدولية

 عبيرمواصلة التطوير والصيانة الم تركتين لنظام إبيداء التعليقيات : هيئة الدستور الغذائي (ب)
 .اإلنترنت واستحدا  أداة لتقييم القدرات في مجال سامة األغذية

ت لجمييع مييدخات فييي وضييع المعيييار الخيياص بالحاويييات أُشييرك: رابطيية ميياّك الحاويييات ( )
 .البحرية

أقاميت اتصياالً : اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول كارتاخينا ب يأن السيامة البيولوجيية (د)
مخياطر آفيات الكائنيات  اتبمجموعة االتصال بين الوكياالت وتقييميب أن القضايا المتعلقة 

 .دولية لتدابير الصحة النباتيةالحية المحورة واستخدام المعايير ال

شاركت فيي مجموعية العميل الم يتركة بيين اإلدارات والمعنيية : منظمة األغذية والرراعة (هـ)
بيييالتنوع البيوليييوجي، وأشيييركت وحيييدة النباتيييات فيييي نظيييام الوقايييية مييين طيييوار  اآلفيييات 

راد وأميرا  آفات النباتات غيير الجيلتغطية  واألمرا  الحيوانية والنباتية العابرة للحدود
. القمييلو وعملييت بالتعيياون مييع إدارة الغابييات فييي المنظميية إلعييداد ُمنييت  للييتعلم اإللكترونييي
وكانت أهم م اركة هي كفالة اإلدرا  في األهداا االستراتيجية الجديدة للمنظمية لضيمان 

 .توافر ميرانية للبرنام  العادي لاتفاقية الدولية من المنظمة

سياعدت عليى : ركة بين الوكاالت والمعنية باألنواع الغربية الغازييةجماعة االتصال الم ت (و)
وسياعد . تنظيم اجتماع لهذه الجماعة وحفرت إجراء مناق ات ب يأن مسيتقبل هيذه الجماعية

منظميية الصييحة العالمييية، والمنظميية العالمييية لصييحة الحيييوان، )األعضيياء فييي الجماعيية 
عليى ( والمنظمية البحريية الدوليية ،الرراعيةواتفاقية التنوع البيولوجي، ومنظمة األغذيية و
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الحصييول علييى مييدخات فييي إعييداد معييايير كييي تسييتخدمها الصييناعة ميين أجييل تنظيييف 
 .الحاويات البحرية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ال عبة الم تركة بين المنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية  (ز)
واصييلت تقييديم دعييم فنييي للفريييق الفنييي . الرراعييةالمعنييية بالتقنيييات النوعييية فييي األغذييية و

 .المعني بذباب الفاكهة

عمليت ميع أعضياء مين الفرييق الفنيي المعنيي : الدولية لبحيو  الحجير الحرجييالمجموعة  (ح)
 .لمساعدة على إعداد بروتوكول كاردا الذي يقدم تقييماً بدياً للكفاءةلبالحجر الحرجي 

 .ولة إشراكها في إعداد المعيار الخاص بالحاويات البحريةمحا: المنظمة البحرية الدولية (ط)

 .عليها استعرضت معايير محددة وقدمت تعليقات: المنظمة الدولية لتوحيد المقايير (ي)

وقّعت مذكرة تفاهم لتيسير التعاون فيي المجياالت التيي هيي موضيع : أمانة اتفاقية األوزون (ك)
 .اهتمام متبادل

أقامييت اتصيياالً : نيية ميين الغييذاء فييي متنيياول كييل إنسييان فييي أي مكييانإمييدادات مأمومبييادرة  (ل)
 .لمحاولة إيجاد تآزرات في المجاالت التي هي موضع اهتمام متبادل

استعر  استخدامات المينل وم ياريعها ومبادراتهيا : مرفق وضع المعايير وتنمية التجارة (م)
العمييل مجموعيية ة الدولييية فييي وأدواتهييا وعلّييق عليهييا، وقييدم أيضيياً ممييثاً ألمانيية االتفاقييي

ونظّم حلقة عمل م تركة بين المرفيق واتفياق تطبييق . واللجان التوجيهية لبعض م اريعها
االتفاقية الدولية لوقاية  -المنظمة العالمية لصحة الحيوان  -تدابير الصحة والصحة النباتية 

 .النباتات ب أن التجارة واألنواع الغريبة الغازية

عمل على وضع ميدونات للنقيل : لتيسير التجارة واألعمال اإللكترونيةالمتحدة  األمممركر  (ن)
 .المنسق للبيانات اإللكترونية من أجل إصدار ال هادات اإللكترونية

قييدمت تعليقييات علييى معيييار بييذور البطيياطر : االقتصييادية ألوروبيياالمتحييدة  األمييملجنيية  (س)
يتماشيى ميع االتفاقيية الدوليية لوقايية  واعترضت عليى ادعاءاتهيا باعتبيار أنيف معييار دوليي

 .النباتات

وتحديييد  (ePhyto) اإللكترونييية ال ييهاداتأشييركتها فييي إعييداد : منظميية الجمييارك العالمييية (ع)
 .الكيفية التي يمكن بها تبادل المعلومات اإللكترونية عن الحاويات البحرية

تستخدمها الصيناعة لتنظييف طلبت مدخات في إعداد معايير كي : منظمة الصحة العالمية (ا)
 .الحاويات البحرية

أعييدت تقييارير ميين أجييل : لجنيية الصييحة والصييحة النباتييية التابعيية لمنظميية التجييارة العالمييية (ص)
 .جميع االجتماعات وشاركت في حلقات عمل وأن طة برنامجها للمساعدة التقنية
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ودال األهمداف ألمف وبماء وجميم )نظام استعراض ودعمم التنفيمذ  -ثاني عشر 
 (وخاء

 
آذار /سنوات فيي نهايية ميارس 1تدوم أُنجرت مرحلة السنة األولى من دورة ذل  النظام التي - 11

وت هد تل  الصفحة تحسينات متواصيلة، ست يمل مرفيق . بإن اء الصفحة ال بكية لذل  النظام 2112
 .مكتب اإلجابة على األسئلة

 

ي إجيراء دراسيات ب يأن التحيديات الماثلية وشملت األن طة اإلضافية المضيطلع بهيا البيدء في- 11
العيام لاتفاقيية النباتيية، وإصيدار االستقصياء لتيدابير الصيحة  12و 11أمام تنفيذ المعيارين اليدوليين 

 .الدولية إلى المنظمات الوطنية لوقاية النباتات
 

 (ePhyto) اإللكترونية للصحة النباتية الشهاداتنظام إصدار  -ثالث عشر 
 (م وخاء وذالاألهداف جي)

 
للصييحة  اإللكترونييية ال ييهاداتأن ييئت صييفحة لتخييرين جميييع المعلومييات المتعلقيية بإصييدار - 11

وسيتتاح عين طرييق  .http://ephyto.ippc.int/على البوابية الدوليية للصيحة النباتيية  (ePhyto) النباتية
إلصييدار ( XML)نظييام لغيية الترمييير الموسييعة و وتوكييوالتهييذه الصييفحة جميييع اإلجييراءات والبر
اإللكترونيية للصيحة  ال يهاداتوالميدونات الخاصية بإصيدار ال هادات اإللكترونية للصيحة النباتيية 

 .(ePhyto) النباتية
 

واستضييافت منظميية وقاييية النباتييات فييي أوروبييا والبحيير المتوسيي  اجتماعيياً لمجموعيية عمييل - 12
وقيد أتياح هيذا االجتمياع للخبيراء االتفياق . ي  اإللكترونية للصحة النباتيةخبراء في إصدار التراخ

إلصيييدار ال يييهادات  (XML)نظام لغييية الترميييير الموسيييعة عليييى المكونيييات والمدونييية النهائيييية ليييـ
وسييتاح تقريير مجموعية عميل الخبيراء . األمين/لصحة النباتية وبروتوكوالت االتصاللاإللكترونية 

 .في المستقبل القريب
 

اختبيار المخططيات  (ePhyto) اإللكترونية للصحة النباتيية ال هاداتويواصل خبراء إصدار - 11
اإللكترونيية للصيحة  ال يهاداتبإصيدار  ةالخاصيم والمدونات المتفق عليها بهدا إدخالها في نظمهي

ب يكل وهذا سيتيل تجرييب الميدونات والعملييات والتأكيد منهيا . في األشهر المقبلة (ePhyto) النباتية
 .12:2111للمعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية  1مستفيض بحلول وقت اعتماد المرفق 

 

 ال ييهاداتوقييد تعهييدت األمانيية بتقييديم اقتييراح خطييي ب ييأن لجنيية توجيهييية منقحيية إلصييدار - 11
، بمييا فييي ذليي  دورهييا وتكوينهييا، إلييى االجتميياع األول للجنيية (ePhyto) اإللكترونييية للصييحة النباتييية

 .2111لمعايير في عام ا
 

 (ePhyto) شيييهاداتوسييياعدت األمانييية عليييى تنظييييم حلقييية العميييل الناجحييية ب يييأن إصيييدار - 12
في مدينة فيكتورييا،  2112ت رين الثاني /نوفمبر 22إلى  21اإللكترونية التي ُعقدت خال الفترة من 

 عمل مين هيذا القبييل فييإسبيريتو سانتو، البرازيل، وقد ألهرت حلقة العمل هذه أهمية عقد حلقات 
وسيتلرم أيضياً حلقيات عميل ب يأن إصيدار . وعي والحصول على تعليقات محددة من البليدانإيجاد  

 .اإللكترونية للصحة النباتية في أوروبا وآسيا وأفريقيا التراخي 

http://ephyto.ippc.int/

