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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
 ىاملندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل
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 هيئة تدابير الصحة النباتية
 الدورة الثانية عشرة

 2017أبريل/نيسان  11-5ون، جمهورية كوريا، شتإن

 لةمع المنظمات ذات الصالدولية لوقاية النباتات تعاون أمانة االتفاقية  -التعاون الدولي 

 من جدول األعمال 14البند 

 إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمن 
 
ة. يلي املعامل البارزة لألنشطة التعاونية الرئيسي يف ما، تعاونت األمانة مع العديد من املنظمات. و 2016يف عام  -1

 .مقدمة حسب الرتتيب األجبدي
 
 الدستور الغذائي على اتصال مع أمانة االتفاقية الدولية بشأن تنفيذ نظام إبداء التعليقات ظل - الدستور الغذائي -2

ا يعزز مم، ملواصفاتااالتصال لتقدمي تعليقات على مشاريع  هاتجل ةموحد ليةآعرب اإلنرتنت، وهو أداة توفر على اإلنرتنت 
 .ذات الصلة ملواصفاتاشفافية واشتمالية عمليات وضع 

 
باإلضافة إىل ذلك، شارك املسؤول الكبري عن املعايري لدى أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف اجتماعات و  -3

 كروبةةات، الع عقةةدت يف لنةةدن يجمموعةةة العمةةل الفعليةةة املعنيةةة بعمةةل الةةدسةةةةةةةةةةةةةةتور الغةةذائي على مقةةاومةةة مضةةةةةةةةةةةةةةةادات امل
لدسةةةةةةةةتور ل، لتقدمي توجيهات لفريق مهام تابع 2016/اانون األول ديسةةةةةةةةمرب 2نوفمرب/تشةةةةةةةةرين ال ا  إىل  29من يف الفرتة 
. وقد سةةةةةةلو املسةةةةةةؤول الضةةةةةةوء على ما نكن أن تسةةةةةةاهم ب  املنظمات الوطنية امليكروباتمعين مبقاومة مضةةةةةةادات الغذائي 

ل وطنية طو عملوقاية النباتات يف هذا اجلهد العاملي إذ تعمل مع املنظمات احلكومية األخرى ذات صةةةةةةةةةةةلة يف وضةةةةةةةةةةةع خ
 كروبات.يملقاومة مضادات امل
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لدستور االواردة وجتارب املستخدمني مع أمانة  اسرتجاع املعلوماتو أخرياً، جرى تبادل منتظم ألفضل املمارسات و  -4
ن زيادة ا أسفر عممالغذائي بشأن منصات تكنولوجيا املعلومات وأدوات وإجراءات وسائل اإلعالم واالتصال االجتماعية، 

 تبادلة.املنفعة ملاءة و الكفا
 
النباتات. وقد  تتابع اتفاقية التنوع البيولوجي اتصاهلا مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية - اتفاقية التنوع البيولوجي -5

اع حوامة املكسيك. وال يتناول هذا االجتم ،حضرت األمانة مؤمتر لألمم املتحدة للتنوع البيولوجي، الذي عقد يف اانكون
 ة التنوع البيولوجي فحسب )املؤمتر ال الث عشر لألطراف يف اتفاقية التنوّع البيولوجي( بل أيضًا حوامة بروتواولاتفاقي

ل الدورة ال انية الجتماع الدول األطراف( وبروتواو -)مؤمتر األطرافمنافعها  ناغويا بشأن احلصول على املوارد وتقاسم
حّورة، مؤمتر األطر  رطاجنةق

ُ
الدورة ال امنة الجتماع الدول األطراف(. وقد أشري إىل أن أمانة اتفاقية -اف)الكائنات احلية امل

التنوع البيولوجي تتعاون تعاونًا ابريًا مع جمتمع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وخباصة للمساعدة على معاجلة القضايا 
ى أهنا آفات وتوفري توجيهات ا علمع االتفاقية الدولية عمومً جمت ليهاإاملتعلقة بإدارة ومراقبة األنواع الغريبة الغازية، الع يشري 

حّورة. ويف هذا االجتماع، نظرت األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي يف مزيد من 
ُ
بشأن تقييمات خماطر الكائنات احلية امل

من أهداف اتفاقية آيتشي  9هلدف التدابري الع ينبغي اختاذها للمساعدة على إدارة األنواع الغريبة الغازية لتيسري حتقيق ا
املتعلق باألنواع الغريبة الغازية. ومما يهم األطراف املتعاقدة  8-15للتنوع البيولوجي واذلك مقصد هدف التنمية املستدامة 

على ية و ترازت على إدارة التجارة اإللكرتونية لألنواع احل املناقشاتيف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بشكل خاص أن 
أن تتماشى  حول ما إذا اان ينبغي املناقشاتاستخدام عوامل املكافحة البيولوجية ضد األنواع الغريبة الغازية. وتتواصل 

 التوجيهات مع املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية أو االاتفاء ببساطة بأن تكون هذه املعايري متوفرة لالستخدام.
 
صحة وع البيولوجي باطراد إطار اتفاقية منظمة التجارة العاملية بشأن تطبيق تدابري التستخدم أطراف اتفاقية التن -6

والصحة النباتية، مبا يف ذلك االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، بتحديد األنواع الغريبة الغازية امواد/آفات خاضعة للتنظيم. 
بيولوجي من هلة إىل درجة متّكن عمالء اتفاقية التنوع الوليست التدابري الع وضعت لتنظيم اآلفات الزراعية بسيطة وس

تطبيقها مباشرة، وتواصل أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي البحث عن موارد لوضع دليل توضيحي خلرباء البيئة حول ايفية 
 استخدام املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية استخداماً أفضل.

 
لوجي التنوع البيولوجي بدعوة البلدان إىل اختاذ إجراءات أوسع ملعاجلة قضايا التنوع البيو تقوم األطراف يف اتفاقية  -7

العاملية ودعوة األطراف املتعاقدة يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات إىل التعاون يف معاجلة هذه القضية اهلامة. وتطلب عدة 
لبات مباشرة إىل قية الدولية لوقاية النباتات التعاون، باإلضافة إىل تقدمي طمن أمانع اتفاقية التنوع البيولوجي واالتفا 1قرارات

من  2-14هيئة تدابري الصحة النباتية. وستوجز هذه يف التقرير املكتوب املقّدم من اتفاقية التنوع البيولوجي )يف إطار النقطة 
 جدول األعمال(.

 
 اة.ة الدولية لوقاية النباتات بتحديث خطة العمل املشرت تقوم أمانتا اتفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقي -8
 

                                                        
)األنواع الغريبة  13/3)تعميم التنوع البيولوجي(،  13/3قرارات االجتماع ال الث عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي )خاصة القرارات:   1

 https://www.cbd.int/conferences/2016/cop-13/documents)رفع التقارير الوطنية(:  13/27، العاملي()مرفق البيئة  13/21)التعاون(،  13/24الغازية(، 
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اصل مم ل عن فريق اخلرباء و وقد التابعة التفاقية التنوع البيولوجي روابو أقوى.  املبادرة العاملية للتصنيفستقيم و  -9
ادل الذي عرب عن  ال بمع املبادرة العاملية للتصنيف حول االهتمام املت املناقشاتالفين املعين بإعداد بروتواوالت التشخيص 

يتعلق   مايفمن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واملبادرة العاملية للتصنيف يف التشفري الشريطي للحمض النووي، وخاصة 
مبسألة الت بت والتحقق من صحة البيانات. ودعي اخلرباء الذين يسامهون يف املبادرة العاملية للتصنيف من خالل مراز حتديد 

مشاورة  التصنيفية مرة أخرى إىل تقدمي تعليقات على بروتواوالت التشخيص لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات أثناء فرتةاهلوية 
 2اخلرباء. ونكن االطالع على مزيد من املعلومات على موقع املبادرة العاملية للتصنيف على اإلنرتنت.

 
تنوع البيولوجي ، الع أنشأهتا اتفاقية الالتنوع البيولوجيبعنية جمموعة االتصال املتواصل األمانة مشاراتها يف  -10

لرتويج لاملتعددة ذات الوالية املشرتاة. وقد حضر موظفو األمانة عدة اجتماعات  ألجهزةاللمساعدة على تيسري التعاون بني 
مزيد من التعاون يف وضع وأسفر بعض الصالت باملنظمات األخرى عن  2020 عام يفلسنة الدولية للصحة النباتية ل

شهادات إلكرتونية للصحة النباتية. ونكن االطالع على التقارير الكاملة لالجتماعات السابقة على موقع جمموعة االتصال 
 3املعنية باتفاقيات التنوع البيولوجي على اإلنرتنت.

 
الع  4الغازية، ت املعنية باألنواع الغريبةاالتصال املشرتاة بني الوااال تواصل األمانة أيضًا مشاراتها يف جمموعةو  -11

طلبت إنشائها أصاًل اتفاقية التنوع البيولوجي. وقد عقد االجتماع السابع جملموعة االتصال املشرتاة عن طريق االتصال 
وجي. املؤمتر ال الث عشر لألطراف الذي عقد يف اانكون، املكسيك، واستضافت  أمانة اتفاقية التنوع البيولاد قانعاهلاتفي قبل 

ة االتفاقية شّجعت أمانجمال تنمية القدرات إىل هنج أا ر تعاونية. ويف هذا السياق،  وأقرت اجملموعة أن هناك حاجة يف
الدولية على مواصلة استكشاف مبادرات تنمية القدرات الع من شأهنا أن تؤثر على قطاعي البيئة والزراعة ضمن والية 

 الصحة النباتية للمساعدة على املسامهة يف تعميم التنوع البيولوجي.
 

عقدت جلنة األمن الغذائي العاملي أثناء الدورة ال ال ة واألربعني للجنة األمن  - لجنة األمن الغذائي العالمي -12
لى اجلوع لصحة النباتية يف القضاء علالدور األساسي  -أوقفوا تلك اآلفات! بعنوان " حلدث اجلانيباالغذائي العاملي 

انة االتفاقية الدولية مع وزارة الزراعة واملوارد املائية األسرتالية. وتعاونت األمانة أم حلدث اجلانيبا اواستضافت هذ 5".والفقر
لس الوطين اإليطايل لنباتات التابع للمجلللزراعة والعلوم البيولوجية، ومعهد احلماية املستدامة  مع متكلمني من: املراز الدويل

 ألغذيةانظمة منطقة البحر األبيض املتوسو، والشعبة املشرتاة بني م للبحوث، واملراز الدويل للدراسات الزراعية املتقدمة يف
 والزراعة والواالة الدولية للطاقة الذرية.

 
ات تعاون املراز الدويل للدراس - المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة في منطقة البحر المتوسط -13

ن آفة التفاقية الدولية يف مشاريع عدة. فنّظما حلقة العمل الدولية عمع أمانة ا الزراعية املتقدمة يف منطقة البحر املتوسو
Xylella fastidiosa  يف املراز يف باري، إيطاليا باالشرتاك مع منظمة األغذية والزراعة واالتفاقية  2016يف أبريل/نيسان

                                                        
 /https://www.cbd.int/gti: موقع املبادرة العاملية للتصنيف على اإلنرتنت  2
  actors/blg-webpage: https://www.cbd.int/2011/2020 البيولوجي على اإلنرتنت:موقع جمموعة االتصال املعنية باتفاقيات التنوع   3

 /https://www.cbd.int/ias/lg :موقع جمموعة االتصال املشرتاة بني الوااالت املعنية باألنواع الغريبة الغازية على االنرتنت  4

  / security-https://www.ippc.int/en/themes/food: تقدنات االجتماع اجلانيب للجنة األمن الغذائي العاملي على الرابوروابو نكن االطالع على   5

https://www.cbd.int/gti/
webpage:%20https://www.cbd.int/2011-2020/actors/blg
https://www.cbd.int/ias/lg/
https://www.ippc.int/en/themes/food-security/
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الدولية لوقاية النباتات وبدعم من منظمة وقاية النباتات يف الشرق األدىن ومنظمة وقاية النباتات يف أوروبا والبحر املتوسو. 
ا  منظمات دولية وإقليمية. ووفر املراز الدويل عن مث ، فضاًل ابلدً  36من  امشاراً  140وحضر حلقة العمل ما يزيد على 

 خربت  لتطوير برنامج االتفاقية الدولية لوقاية النباتات التجرييب بشأن املراقبة. اما جيري وضع برنامج تدريب مكّ ف 
تدامة املتكاملة ملستكنولوجيات املكافحة اعلى قضايا الصحة النباتية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف إطار برنامج "

 ".آلفات حماصيل خضراوات وفااهة البحر األبيض املتوسو
 

 تتابع املنظمة االتصال مع أمانة االتفاقية الدولية  - منظمة وقاية النباتات في أوروبا والبحر المتوسط -14
الجتماع فريق اخلرباء  امدعوً  اللتنظيم. وقد وفرت املنظمة خبريً تشخيص لآلفات اخلاضعة اليتعلق بوضع بروتواوالت  يف ما

وهلا عضو يف هذا الفريق وتقّدم خرباء  2016الفين املعين بإعداد بروتواوالت التشخيص الذي عقد يف يوليو/متوز 
 للمجموعات املختلفة الع تقوم بصياغة بروتواوالت التشخيص.

 
ول الكندية احلبوب ورابطة البق تعاونت أمانة االتفاقية الدولية مع التحالف الدويل لتجارة - منظمات الحبوب -15
دمها يتعلق بصياغة معيار احلراة الدولية للحبوب. وباإلضافة إىل املدخالت الع ق يف مارابطة جتارة احلبوب األسرتالية و 

التحالف الدويل لتجارة احلبوب لتطوير معيار احلراة الدولية للحبوب، فإن  اان أيضًا شريكًا نشطًا يف مشروع إصدار 
هلذا املشروع،  يةيف إنشاء اجملموعة االستشارية غري الرمس ارائدً  ادورً  التحالف لعبقد و  .ات اإللكرتونية للصحة النباتيةالشهاد

 واان أحد ابار الداعني إىل تطوير املراز والنظام العام.
 

ع أمانة تعاونت الشعبة م - منظمة األغذية والزراعة/الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشعبة المشتركة بين -16
الفااهة. ار مثلدعم إعادة تنظيم جمموعة معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لذباب لوقاية النباتات االتفاقية الدولية 

. وستقدم الشعبة ةوجيري العمل على وضع الصيغة النهائية لرتتيبات عمل مشرتاة بني أمانة االتفاقية الدولية والشعبة املشرتا
 من جدول األعمال. 2-14ن املعلومات يف إطار البند م ااملشرتاة مزيدً 

 
تعاونت املنظمة البحرية الدولية مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وقدمت  - المنظمة البحرية الدولية -17
( عرضاً، إىل 2016) باحلاويات البحرية يف الدورة احلادية عشر هليئة تدابري الصحة النباتيةاملواضيع اخلاصة  ملناقشة جلسة يف

)الع قامت بتنسيق وضع املدونة(، وإحصائيني ومم لني  ETS Consultingجانب آخرين )احتاد أصحاب احلاويات، شراة 
وحدات ن شأن تنفيذ مدونة م  هيئة تدابري الصحة النباتية بأن عرتفتاالثنتني من املنظمات الوطنية لوقاية النباتات(. وقد 

لصادرة عن املنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا والتوصية نقل الشحنات ا
( خبصوص احلاويات البحرية املساعدة على معاجلة خماطر تلوث CPM 10/2015_01الصادرة عن اهليئة يف دورهتا العاشرة )

( النظر يف إمكانية اختاذ 2016احلاويات البحرية. اما طلبت اهليئة من املكتب )يف اجتماع  الذي عقد يف يونيو/حزيران 
وقاية النباتات لدولية االتفاقية ال"جمموعة من اإلجراءات التكميلية" )أنظر ورقة هيئة تدابري الصحة النباتية الع أعدهتا أمانة 

 من جدول األعمال(. 6-8يف إطار البند 
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لمنظمة لالرئيسي  رقامليف  2016عام  يارأ/ايوميف  للجنة السالمة البحريةاجتمعت الدورة السادسة والتسعون  -18
دمت يف هذا االجتماع، ق ثيقةو تات البحرية الدولية، لندن، اململكة املتحدة. وقد وضعت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبا

فاقية األنشطة املتصلة بتقليل حراة اآلفات باحلاويات البحرية الع جرى القيام هبا يف إطار االتهذه الوثيقة استعرضت وقد 
 الدولية لوقاية النباتات.

 
عقدت اجملموعة الدولية للبحوث املعنية باحلجر  - 6المجموعة الدولية للبحوث المعنية بالحجر الحرجي -19

احلرجي اجتماعاً للجنة التوجيهية يف فيكتوريا، اندا، حضرت  أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. وجرى يف هذا االجتماع 
تدابري الصحة  ةمع هيئ لمشاراةلالبحث يف مستقبل اجملموعة ورمست خطة قصرية األجل من شأهنا بذل مزيد من اجلهود 

الداخلية  ئحةوالالاالختصاصات . ووضعت يف هذا االجتماع ومجيع جماالت عمل األمانةاافة الفرعية   أجهزهتاو النباتية 
يئة جديدة، وقدمت إىل رئيس هيئة تدابري الصحة النباتية رسالة موجهة إىل اهل تؤدي إىل قيادة حقةالخطة ، واتفق على اهل

 فاق شرااة مكتوبا.ترجو ات
 

اية تتعاون املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس مع أمانة االتفاقية الدولية لوق - المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس -20
: التحليل اجلزيئي ISO/TC 34/SC 16/ 13484( الذي يقوم بصياغة املعيار WG4النباتات عرب الفريق العامل الرابع )

ة املتطلبات العامة للتحليل البيولوجي اجلزيئي للكشف عن آفات النباتات وحتديدها. ولألمانة العامللعالمات البيولوجية: 
وضع املراقب يف هذه اجملموعة وهي تساعد على ضمان توافق هذا املعيار مع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. ونر 

لتعليقات البلدان األعضاء يف املنظمة الدولية لتوحيد  2017اير/شباط فرب  23املعيار حاليا بعملية التصويت وهو مفتوح حىت 
املقاييس. وقد يرغب أصحاب املصلحة املهتمون يف متابعة تطوير املعيار وتقدمي تعليقات علي  من خالل نقاط االتصال 

اتفقت  (2013ية )ابري الصحة النباتالوطنية للمنظمة الدولية لتوحيد املقاييس. ومن املهم مالحظة أن الدورة ال امنة هليئة تد
على أن معايري املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس ليست إلزامية لتنفيذ املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية وأن للمعايري 

 .سالدولية لتدابري الصحة النباتية األسبقية يف جمال الصحة النباتية على معايري املنظمة الدولية لتوحيد املقايي
 

إعداد  تعاونت املنظمة مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف - أمريكا الشماليةفي منظمة وقاية النباتات  -21
 مواد الدعوة املتعلقة مبصطلحات الصحة النباتية.

 
مونرتيال( الع  روتواولعززت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات التواصل مع أمانة األوزون )ب - أمانة األوزون -22

 لدى االتفاقية الدولية مذارة تفاهم معها لة "تعزيز وتيسري التعاون بني بروتواول مونرتيال واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
نة اخليارات الفنية املعنّية م ل جليف الفرق واللجان الفنية للمعاهدتني التيهما، الفنيني من خالل املشاراة املشرتاة للخرباء 

عزيز بربوميد املي يل والفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية وفريق اخلرباء العامل بشأن بدائل بروميد املي يل، وذلك لت
الصحة  ويدعم هذا التعاون عضو الفريق الفين املعين مبعاجلاتاالتصال واملشورة مبا يتسق مع أهداف االتفاقني اليهما". 

نّية بربوميد جلنة اخليارات الفنية املعنّية بربوميد املي يل. واهلدف املوضوع للجنة اخليارات الفنية املعالنباتية الذي يشرتك يف 
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ة، مبا يف ذلك احلجر ي يل لالستخدامات اافاملي يل هو إسداء املشورة لألطراف يف بروتواول مونرتيال بشأن بدائل بروميد امل
قبل الشحن، والبحوث والتطورات املتصلة هبذه البدائل وباعتمادها. اذلك تقوم جلنة اخليارات الفنية املعنّية بربوميد املي يل 

ان يف دوأعضاء اللجنة هم خرباء مستقلون من خمتلف البل .بتقييم "الرتشيحات لالستخدامات احلرجة" على أساس سنوي
املرفقة امالحق للمعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية  11مجيع أحناء العامل. وستعمد مشاريع عالجات الصحة النباتية الة 

هليئة تدابري  ة(، الع ستعرض على الدورة ال انية عشر معاجلات الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة للوائح التنظيمية) 28رقم 
 ها، إىل إضافة بدائل بروميد املي يل إىل جمموعة العالجات النباتية.الصحة النباتية العتماد

 
ع اانت سابقاً تدعى ال تدابري الصحة النباتية حباثأتتفاعل جمموعة  - تدابير الصحة النباتية بحاثأمجموعة  -23

جمموعة خرباء معاجلات الصحة النباتية باحلرارة، مع األمانة. واانت هذه اجملموعة قد شكلت نتيجة مشاورة للخرباء حول 
. وهي مجاعة مستقلة من الباح ني يف معاجلات الصحة النباتية وحدة وضع املعايري 2013العالجات الباردة نظمتها يف عام 

البحوث التعاونية. و  ملناقشاتاتدى ملعاجلة املسائل احلامسة املتعلقة مبعاجلات الصحة النباتية من خالل قامت بإنشاء من
نات ويقوم الفريق الفين املعين باملعاجلات النباتية بالتواصل مع هذه اجملموعة للمساعدة يف حل مسائل فنية وتيسري تبادل البيا

حوث التعاونية الالزمة لدعم معاجلات الصحة النباتية. ومن املزمع عقد بني مقدمي املعاجلات واملساعدة يف الب يف ما
ن، هولندا. ونكن االطالع على مزيد من املعلومات غيف واجينن 2017 وزمت/وليوي 13-10االجتماع املقبل للمجموعة من 

 7عن اجملموعة على البوابة الدولية للصحة النباتية على اإلنرتنت.
 

اختذت منظمة اجلمارك العاملية وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات خطوات لبدء  – عالميةمنظمة الجمارك ال -24
عالقة أعمق تقوم على ثالث قضايا حمددة تنطبق على املنظمتني التيهما: اتفاق تيسري التجارة، الذي ستجري املصادقة 

كرتونية ذة الواحدة على احلدود، ووضع نظام الشهادات اإللعلي  قريباً، والتنفيذ اجلاري يف ا ري من البلدان لنظام الناف
للصحة النباتية التابع لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات. وقد شارات أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف اجتماعات 

عرض(، اما أن منظمة  امها بتقدميالفريق العامل على اتفاق تيسري التجارة التابع ملنظمة اجلمارك العاملية )مبا يف ذلك قي
 اجلمارك العاملية مم لة اللجنة االستشارية ملشروع الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية.

 
الث" دورها اواحدة من "األخوات ال لوقاية النباتات واصلت أمانة االتفاقية الدولية  - منظمة التجارة العالمية -25

تدابري الصحة وهي هبذه الصفة تشارك بانتظام يف اجتماعات اللجنة املعنية ب والصحة النباتيةمبوجب اتفاقية تدابري الصحة 
والصحة النباتية. وباإلضافة إىل ذلك، قدمت األمانة اخلربة وقامت بالتدريس يف عدد من برامج منظمة التجارة العاملية 

يف منظمة األغذية  ضًواعة ويف أرجاء العامل. وبصفتها ة العامليالتدريبية اخلاصة بالصحة والصحة النباتية يف مقر منظمة التجار 
والزراعة، وهذه شريك أصلي يف مرفق وضع املعايري وتنمية التجارة، تشارك األمانة مشاراة ااملة يف فريق مرفق وضع املعايري 

 وينظر يف متويلها. وتنمية التجارةوتنمية التجارة العامل الذي يستعرض مقرتحات املشاريع املقدمة إىل مرفق وضع املعايري 
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