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

 www.fao.org منها. ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة على اإلنترنت على العنوان التالي:

MJ400/A 

A 

 هيئة تدابير الصحة النباتية
 

 التاسعةالدورة 

 0234 نيسان/أبريل 4 -مارس/آذار 13 ،روما

 إعداد إطار للمعاييرآخر المعلومات عن 

 من جدول األعمال 5-9البند 

 النباتاتمن إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية 
 

 مقدمة  -أوالا 
 

( بشرأن تحسرين عمليرة 2012) السرابعةالصرادرة عرن الهيئرة فري دورتهرا  قرراراتتمثل أحد ال -1
 1وضررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررع المعررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررايير

خررار   مررن مررواردل مررن مرروّ يلمعررايير  للوضررع إطررار  فريررق عمررلتشرركيل ضرررورة مررا يلرري: فرري 
  الميزانية.

 

 الهررذمرروارد مررن خررار  الميزانيررة لعقررد اجتمررا  إيجرراد   تررم 2112 /حزيرانفرري أوائررل يونيرروو -2
 . قيفرال
 

توصل إليهرا تم الاالستنتاجات التي علما باألطراف المتعاقدة إلى إحاطة هذه الوثيقة وتهدف  -2
 حتى اآلن.

 
  المعني بوضع إطار للمعاييرفريق العمل نتائج اجتماع   -ثانياا 

 
مرن خرلل الفتررة فري أوتراوا  دنردا  بوضع إطار للمعرايير  فريق العمل المعنياجتما  انعقد  -4
هرذا  (التفاقيرة)الوقايرة النباترات أمانرة االتفاقيرة الدوليرة وقرد نظمرت . 2112 /أيلولسربتمبر 21إلرى  11

. ويمكرن االطرل  علرى تقريرر أمريكرا الشرمالية يلنباترات فرمنظمة وقايرة ااستضافته االجتما  الذي 
 .2الدولية للصحة النباتيةاالجتما  على البوابة 

 
ؤيرة طويلرة في ضرورة توفيره لرإطار المعايير وتمثل االفتراض األساسي الذي يستند إليه  -5

عشرررين معررايير )علررى مرردو السررنوات الفيمررا يتعلررق بوضررع الولويررات األاألجررل للتخطرريح وتحديررد 
لمعرايير عنرد المتعلقرة بااألجرل طويلرة الدوليرة التفاقيرة التقديم خطة  هماستخدا(. ويمكن أيضا القادمة

 التماس الموارد من الجهات المانحة.

                                                      
https://www.ippc.int/core-الصادر عن الهيئة:  15(  القرار رقم 2112من تقرير الدورة السابعة للهيئة ) 4المرفق  1

activities/governance/cpm/archive 
: على العنوان التالي المعني بوضع إطار للمعاييرفريق العمل االطل  على تقرير اجتما  يمكن   2
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تنظريم مختلف سبل  ق وناقشيفرالوثائق المناقشة التي قدمها أعضاء  فيفريق العمل نظر و -6

 لمعايير: اإطار 
 

  استخدام إطار وضعه السيدHEDLEY )؛)نيوزيلندا  
  بالنسرربة سررتخدمه المنظمررة العالميررة لصررحة الحيرروان علررى ارررار مررا ت"رمرروز" وضررع

 علرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى نحرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررولمعاييرهرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا  
  ؛2112في عام ما ناقشته لجنة المعايير 

 ستناد إلى وظائف عمل المنظمات الوطنية لوقاية النباترات والتردابير المطبقرة فري بلرد الا
  ها؛لتصدير السلع واستيرادبالنسبة وما 

 ؛للتفاقيةحسب األهداف االستراتيجية ب  
 .استخدام االتفاقية 

 
تكرون واسرعة للتفاقيرة التري المجراالت المع إطار متوائم وضع أن إلى فريق العمل وخلص  -7

    .سيكون أنسب إطار  هاومسؤوليات هاتزامات األطراف المتعاقدة وحقوقمنظمة بحسب ال
 
يسرتند إليهرا تحليل جميع المعايير المعتمدة لتحديد المفاهيم األساسرية التري بفريق العمل وقام  -1
)معرايير فنري التنفيرذ اللغررض عمليرات المفهروم"(  التري تصرف الللتفاقية )معرايير "الشائع تفسير ال

األطررراف المتعاقرردة المعررايير مررع التزامررات بعررد كلررا مواءمررة تررم و. منهررا وتغطرري دررل"التنفيررذ"( 
 .الدوليرررررررررة فررررررررري االتفاقيرررررررررةمرررررررررا هرررررررررو مبرررررررررين علرررررررررى نحرررررررررو  هاسرررررررررؤولياتوم هررررررررراوحقوق

كتيبرات والتوصريات الكات الصلة )بما في كلا الموجودة الوثائق األخرو فريق العمل ثم استعرض 
يع ضراع المدرجرة علرى قائمرة المويضرا)بمرا فري كلرا الموعرداد وثرائق قيرد اإلووالوثائق التفسريرية( 

فريرق العمرل  وأجرر. واالتفاقيرةقرام بمواءمتهرا مرع كلرا( واير كتيبات والوالدولية لمعايير االتفاقية 
ديفيرة نظرر فري مزيرد مرن التوجيره ومر  فيهرا الحاجرة إلرى الالتري تفجروات الحردد واستعراضرا خخرر 

 نفيذ"  أو مواد داعمة.توثيقة "أو من خلل وثيقة "مفهوم"   اتالفجومعالجة 
 
المنفرذة تحرت ألنشرطة أيضرا مهمرا بالنسربة إلرى اكون يتجدر اإلشارة إلى أن هذا اإلطار قد و -2

 لتنفيذ. بالنسبة إلى اضع المعايير  وال سيما اير عملية وإطار االتفاقية 
 
م يقردبت ىأوصرومدرجرة فري تقريرر االجتمرا .  ةتوصري ةعشرر على ستفريق العمل وافق و -11
ويمكررن سررتراتيجي للنظررر فيرره. التخطيح االبرر ةالمعنيررالمجموعررة إلررى تقريررر إلررى لجنررة المعررايير ثررم ال
والنظرر لجنرة المعرايير  المشورة االسرتراتيجية إلرىإسداء  بالتخطيح االستراتيجي ةالمعنيلمجموعة ل

 بشأن التنفيذ. امداوالتهخلل في التقرير 
 

 بالتخطيط االستراتيجي ةالمعنيالمجموعة المقدمة من  المشورة  -ثالثاا 
 

 ةالمعني المجموعةبوضع إطار للمعايير إلى  المعني اجتما  فريق العملتقرير قدم  -11
2112 /تشرين األولأدتوبر 11-1المعقود في الفترة  اخلل اجتماعهبالتخطيح االستراتيجي 

وقد  .3
إلجراء إطار المعايير لجنة المعايير ستخدم تأن ببالتخطيح االستراتيجي  ةالمعني المجموعة تأوص

 المجموعة المعنية تاقترحوفي المستقبل.  هماستخداديف ينبغي لتحليل و اتلفجوخخر لتحليل 
لجنة المعايير  من قبل اتإطار المعايير وتحليل الفجوإمكانية استخدام بالتخطيح االستراتيجي 

                                                      
: 2112أدتوبر/تشرين األول المعقود في  التخطيح االستراتيجيالفريق المعني بمن تقرير اجتما   2-7الجزء   3

group-planning-activities/governance/strategic-https://www.ippc.int/core 
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وضع سلم الدولية وعند االتفاقية ع معايير يضاعند النظر في مواضيع جديدة لقائمة مووالهيئة 
االستنتاجات في لجنة تنمية القدرات تنظر أن ب تأوصكلا  باإلضافة إلى ولمواضيع. لأولويات 
 .المعني بوضع إطار للمعاييرفريق العمل من اجتما  المنبثقة 

 

 التحليل الذي أجرته لجنة المعايير  -رابعاا 
 

2112 /تشرين الثانينوفمبر 22-11ا المعقود في الفترة في اجتماعه  نظرت لجنة المعايير -12
4  

تطبيقه والتوصيات من خللها الطرق التي يمكن وفريق العمل ه قترحالذي امعايير الإطار في 
 .عملق اليالصادرة عن فر

 
 ها يقتضيبعضإلى أن ن بعض التوصيات سبق معالجتها ووأشارت لجنة المعايير إلى أ -12
على دأساس لإلطار  والتفاقية ووافقت لجنة المعايير على ضرورة استخدام امزيد من التحليل. ال

معايير واستخدامها من قبل األطراف المتعاقدة دأساس للتنسيق  ودذلا مساعدة الوضع ضرورة 
 االلتزامات الواردة في االتفاقية.في الوفاء باألطراف المتعاقدة 
 تنسيق.الأن بعض أحكام االتفاقية ال تحتا  إلى دما وافقت لجنة المعايير على 

 
أمانة االتفاقية أن تطلب من مكتب ت لجنة المعايير من   طلبالتوصياتوبناء على هذه  -14

  المعايير.اجتما  الهيئة بشأن المفاهيم التي تغطيها الهيئة النظر في تيسير المناقشات خلل 
 
المقترح والنظر في المعايير فرعية الستعراض إطار لجنة المعايير مجموعة شكلت و -15

كلا  وعلوة على مزيد من التحليل. الالتي تحتا  إلى فريق العمل المنبثقة عن بعض التوصيات 
خلل نداء طرح  هام نتائجاستخدا  يمكن اتلفجولفرعية إجراء تحليل المجموعة الطلب من 

على إجمالي معايير ال  والنظر في ديفية تطبيق إطار (2115القادمة )السنتين المواضيع في فترة 
لجنة المعايير تقريرا إلى  التابعة للجنة المعايير المجموعة الفرعيةوسترفع عملية تحديد األولويات. 

   .2114 /أيارمايوفي اجتماعها الذي سيعقد في 

                                                      
https://www.ippc.int/core- :2112 الثاني/تشرين نوفمبرالمعقود في  المعاييرلجنة من تقرير اجتما   2-4الجزء   4
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ت لجنررة المعررايير علررى إمكانيررة لمعررايير  وافقرراسررتخدامات الممكنررة إلطررار وفيمررا يتعلررق باال -16
 استخدامه دأداة: 

 
  معالجتهرا )علررى  يرةوديففجروات تحديرد المرن قبرل األطرراف المتعاقردة للمسراعدة فري

  ؛  أو وثائق داعمة(لمعايير دولية للصحة النباتيةسبيل المثال مواضيع جديدة 
  نظام االستعراض ودعم التنفيرذ لتحديرد و لجنة المعايير ولجنة تنمية القدرات قبلمن

 أولويرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررات
  ؛برنامج عملها

  ؛االتفاقية بأدملهبرنامج عمل أمانة يات وأوللتحليل هيئة قبل المن  
  اسرترعاء األطرراف المتعاقردة وأمانرة االتفاقيرة فري تعبئرة المروارد مرن أجرل قبرل من

  بلورة؛ع التي قد تحتا  إلى مزيد من اليضاالموإلى الجهات المانحة المحتملة انتباه 
  اتحديد احتياجاتهلفي تنفيذها للتفاقية وفجوات تحديد اللقبل األطراف المتعاقدة من . 

 
في هذه الهيئة تقديم توصيات نهائية إلى مبكر أنه من الترو  لجنة المعاييررام أن و -17

اجتما  اضطلع به التحليل الذي عن  فإنها وافقت على ضرورة عرض خخر المعلوماتالمرحلة  
 (.2014) على الهيئة في دورتها التاسعةفريق العمل 

 

 توصياتال  -خامساا 
  

 : مدعوة إلى النباتية تدابير الصحةإن هيئة  -11
 

المعنرري بوضررع إطررار فريررق العمرل نتررائج اجتمررا   برررخر المعلومررات عرن األخرذ علمررا   (1)
  لذي أجرته لجنة المعايير؛التحليل ان للمعايير وع

 .لمعاييرااالستخدامات الممكنة إلطار ب األخذ علما   (2)


