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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
ى املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل
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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الثالثة عشرة

 2018أبريل/نيسان  20-16روما، 

 تقرير بشأن التعاون الدولي -تقرير أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
 من جدول األعمال 1-14البند 
 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات من إعداد

 
.  2018، وهي تنوي مواصلللللللللللللللة التعاون معها على امتداد عام 2017عدة يف عام  تعاونت األمانة مع منظمات -1

 وترد يف ما يلي أبرز أنشطة التعاون الرئيسية مع املنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات.
 

 المنظمات الدولية: 1-القسم -أوالا 
 

 2017تقرير بشأن أنشطة التعاون في عام : 1-1القسم  -ألف
 
بادرت اتفاقية حظر استتتتتتتتتتتتحداخ وإنتاس وت اين األستتتتتتتتتتتيحة الب(تريولوجية مالبيولوجية  لم(ت  األمم  -2

املذكورة مصللللل ة يف ولالتةاقية  تعاون ممكن. عقد إىل االتصللللام بأمانة االتةاقية من أجل المتحدة لشتتت ون نال الستتت  
تعزيز اآلليات والقدرات  "يف مشلللللللللرو   للمسلللللللللامهة التعاون مع االتةاقية الدولية لوقاية النباتات، واسلللللللللتقطاري هذه األ رية

 كشف تةشي األمراض املعدية  درة علىا املشرو  يف بناء القويساعد هذ." العاملية لالستجابة لالستخدام املتعمد لألمراض
ة وإدارة جماالت التأهب واالسللللللللللتجاب يشللللللللللمل ا، مباسللللللللللل ة البيولوجية، واإلبالس عنها واالسللللللللللتجابة هباأل العتداءاتأو ا

يف بناء القدرات على مستوى اإلبالس عن آفات  دور داءالدولية لوقاية النباتات أ التةاقيةا بوسعاألزمات وختةيف األثر. و 
   النباتات، وحتليل املخاطر واالستجابة للطوارئ.
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و عبارة عن أداة على بأمانة االتةاقية بشأن تنةيذ نظام التعليقات االلكرتوين، وه لهاتصا الدستور الغذائي وتابع -3
شلللةافية ال ققاريع املعايري، األمر الذي حياالتصلللام من أجل تقدع تعليقاعم على مشللل هاتموحدة جل منصلللة   وفّراإلنرتنت ت

جلنة تدابري من قبل  ،أفضللللللل املمارسللللللات منربت هذه األداة وقد اعتُ  عملية من عمليات وضللللللع املعايري. كللشللللللمولية الو 
بتوسللللليع اسلللللتخدام قامت املنظمتان كما ات منظمات أ رى.  جتليب أيضلللللا  احتيا بوسلللللعها أن، و الصللللل ة والصللللل ة النباتية

مجاعية للمنظمات  وقد كانت ألمانة االتةاقية الدولية مشلللاركة نا لللطة يف مناقشلللة غري املعايري. أ رى لنظام ليشلللمل وثائقا
احلكومية الدولية اليت عقدت  الم الدورة األربعني هيئة الدسلللللتور ال ذائي وسللللللطت الضلللللوء على اماالت  ات االهتمام 

 1املتبادم والتعاون احلايل واملمكن.
 
وقد قامت  النباتات.ية لوقاية ةاقية الدولتواصلللللللللللللللها مع أمانة االتيف  اتفاقية التنول البيولوجيأمانة  سللللللللللللللتمرّ تو  -4

 2017تنةيذها عامي ب جيأنشلللللللطة هامة  ضلللللللمشلللللللرتكة للتعاون بينهما واليت تاألمانتان هذا العام بت ديث  طة العمل امل
قيتان على حد سلللللللللللللواء. اجهها االتةاويشلللللللللللللكل األمر إ ازا  رئيسللللللللللللليا  للمسلللللللللللللاعدة يف معاجلة الت ديات اليت تو . 2018و
التدريب على املبادرة العاملية ( و 2)( املشللللاركة يف اجتماعات اجلهاز الرئاسللللي  1: )ملاألنشللللطة الرئيسللللية للتعاون فتشلللل أما

حيائّية  ومسلللرد مصلللطل ات ( ومقارنة املصلللطل ات املسلللتخدمة يف بروتوكوم قرطاجنة املتعّلق بالسلللالمة األ3)للتصلللنيف  
  لكرتونيللةالتجللارة اإل ( واجتمللاعللات ا رباء بشلللللللللللللللأن4)الصلللللللللللللل للة النبللاتيللة وغري  للل  من الصللللللللللللللكو   ات الصلللللللللللللللللة  

 الشراكة واالتصام. وتعزيز (5)
 
ملت إىل حلقلة عملل ا رباء املعنيلة وأدللت األملانلة بتعليقلات على الوثيقلة املتعلقلة بلاألنوا  ال ريبلة ال لازيلة اليت قلد -5

ا رباء إلعللداد حلقللة عمللل  وقللد عقللدتبيولوجي يف ديسللللللللللللللمرب كللانون األوم. بللاألنوا  ال ريبللة ال للازيللة التةللاقيللة التنو  ال
لوجية التابعة التةاقية التنو  البيولوجي، االجتما  الثاين والعشللللللللللللرين للهيئة الةرعية املعنية باملشللللللللللللورة العلمية والتقنية والتكنو 

 املشللللللاركة يف دورة اهيئة ةاقية الدوليةالتوتنوي أمانة ا علقة باألنوا  ال ريبة ال ازية.حيث سللللللتتم مناقشللللللة إعداد القرارات املت
روتوكوالت التشخيص تواصله مع أمانة وسيتابع فريق ا رباء الةين املعين بإعداد ب. 2018وليو متوز الةرعية اليت ستعقد يف ي

ين املعين مبسلللللللللللرد املصلللللللللللطل ات بإبداء وقد قام فريق ا رباء التق ،لتنو  البيولوجي حوم املبادرة العاملية للتصلللللللللللنيفااتةاقية 
املسللللللتخدمة يف مسللللللرد   بتل ، ات املسللللللتخدمة يف بروتوكوم قرطاجنة املتعّلق بالسللللللالمةتعليقات بشللللللأن مقارنة املصللللللطل

اليت عقدت  الم اإللكرتونية  اصللة مبوضللو  التجارةيف اجللسللة ا  التنو  البيولوجي اتةاقيةممثل  حاضللراملصللطل ات. وقد 
 الدورة الثالثة عشرة للهيئة.

 
فريق االتصللللللام املعين باتةاقيات البيولوجي، أنشلللللل  تةاقية التنو  ا ع أمانةوكذل  يف ما  ص األنشللللللطة املنةذة م -6

مبسللألة التنو  البيولوجي  عنيةلرؤسللاء أمانات املنظمات امل أتاح فرصللة  ف ،من قبل اجلهاز الرئاسللي لالتةاقية 2التنو  البيولوجي
مؤمتر صللللللللدرت طلبات عدة من و  وتبادم املعلومات.زيادة التنسلللللللليق و لتآزر القاءات منتظمة للب ث يف فرص  واعقدكي ي

برتتيللب أولويللات تللل   التةللاقيللة الللدوليللةقللامللت أمللانللة اف ،فريق االتصلللللللللللللللام املعين بللاتةللاقيللات التنو  البيولوجيإىل  األطراف
 األنشطة اليت ترد يف  طة العمل املشرتكة بني أمانيت االتةاقيتني.

 
                                                      

hcodexalimentarius/s-who-http://www.fao.org/fao- نظر وثيقة الدورة األربعني هيئة الدسللللللتور ال ذائي الصللللللادرة عن أمانة االتةاقية الدولية:ا  1

-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX
40%252FINF%2Bpapers%252Fif40_04e_IPPC.pdf-701 

 https://www.cbd.int/blg فريق االتصام املعين باتةاقيات التنو  البيولوجي:  2

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-40%252FINF%2Bpapers%252Fif40_04e_IPPC.pdf
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http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-40%252FINF%2Bpapers%252Fif40_04e_IPPC.pdf
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ية، مت تقدع للمرة الثان .باري –المركا الدولي ليدراستتتتتتتات الاراعية المتقدمة في البحر األبيس المتوستتتتتتت   -7
ام الصلللللللللل ة النباتية" وتوجهت إىل جمدورة تدريبية لالتةاقية الدولية لوقاية النباتات ملدة أسللللللللللبوعني حوم "بناء القدرات يف 

واسلللللللللللتمر  ة لوقاية النباتات.ة منظمة وطنيي مةتوحة أمام مشلللللللللللاركة أيطالري املاجسلللللللللللتري يف اإلدارة املتكاملة ل فات، وه
من  الم الةعاليات اليت نظمت  التعاون مع املركز الدويل للدراسللللللللات الزراعية املتقدمة يف منطقة الب ر األبي  املتوسلللللللل 

صلللياغة صللل يةة  يفوسلللاهم فر  املركز يف باري كذل  . Xylella fastidiosaبشلللأن سلللوسلللة النخيل احلمراء وبشلللأن آفة 
 هيئة.اليت وزعت على املشاركني يف الدورة الثالثة عشرة لل Xylella fastidiosaالوقائع بشأن آفة 

 
مع أمانة االتةاقية  ية والاراعةومنظمة األغذ الوكالة الدولية ليطاقة الدولية الشتتتتتتتعبة المشتتتتتتتتركة بينوتعاونت  -8

فإّن للشلللللللللعبة  انب خمتلةة:و بشلللللللللأن ج( 2004-2005الصللللللللل ة النباتّية )ألجل دعم الةريق التقين املعين مبعاجلات  ،الدولية
عمت الب وث ود 2017و متوز قد استضافت االجتما  الذي عقده الةريق يف يوليهي و  ،املشرتكة أعضاء يف الةريق التقين

ا االجتما   لص ويف هذخار يف أقاليم ج رافية منةصلللللللللة. برارة الحل Bactrocera dorsalis حوم حتمل جمموعات آفة
 املعين بللاملنللاطق ا للاليللة من دعموا كللذللل  عمللل الةريق الةينلللة اليت تؤكللد وجود فوارح مل ووللة. و الةريق إىل انعللدام األد

 للمعايري املقرتحة بشللللللللأن  باري ( الذي أ ز التنقيح التقين2004-003اآلفات وبُنهج النظم املتعلقة بذباري مثار الةاكهة )
 (.2018واليت سرتفع إىل الدورة الثالثة عشرة للهيئة )مثار الةاكهة 

 
قية الدولية، كان قد عمل الشلللللعبة املشلللللرتكة ووحدة وضلللللع املعايري لدى أمانة االتةا ين من مووةوحاز فريق مكوّ  -9

 والزراعة على عمله اجلماعي األ رية، جائزة من منظمة األغذية 12على معايري  باري مثار الةاكهة على مر السنوات الللللللللللللللل
 .إحدامها األ رىية احتياجات عدة يف تلبساللم تعاونتاأن هاتني املنظمتني الدوليتني قد  كيف ل    يبنّي االستثنائي. و 

 
دليل إر لللللللللادي   إنتاجخبربعا يفالمجموعة االستتتتتتتتشتتتتتتتارية الدولية المعنية بتحييل م ا ر ا فات  وتسلللللللللاهم -10

 .2018سيتم نشره يف عام  لإلبالس عن املخاطر
 
بصللللورة غري رحية حينما  3الغازيةمجموعة االتصتتتال المشتتتتركة بين الوكاالت والمعنية باألنوال الغريبة وتلتقي  -11

لتلدابري الراميلة إىل منع د وم تلل  األنوا  والتخةيف من ل ا  دعمل ون بني املنظملات املعنيلةمن أجلل تيسللللللللللللللري التعلا ،أمكن
باسللللللللتضللللللللافة منظمة اجلمار  العاملية يف  2017أثرها. وكانت هذه امموعة قد التقت آ ر مرة يف ديسللللللللمرب كانون األوم 

وقد كّونت امموعة أيضلا  فهما  أفضلل لكيةية  هام املعين باحلاويات الب رية.فريق املم تقدّ شلت يف مجلة أمور وناق ،بروكسلل
قد يطرح هذا األمر لكن و ملسللائل البيئية ومسللائل السللالمة. عمل الوحدات املختلةة ضللمن املنظمة الب رية الدولية بشللأن ا

دات نقل الشلل نات، من وجهة نظر االتةاقية الدولية، تؤثر يف املسللائل حتديات، مبا أن مدونة املمارسللات بشللأن تعبئة وح
وقد  للللللللرحت منظمة اجلمار  العاملية كيف تقوم بتيسللللللللري املناقشللللللللات ما بني كثر مما تؤثر يف مسللللللللائل السللللللللالمة. البيئية أ

 االتصلللللللام إىل االنضلللللللمام إليها.وعة الوكاالت من  الم جمموعة العمل املعنية بالتجارة اإللكرتونية اليت دعي أعضلللللللاء جمم
اليت  يوميكن االطال  على حماضلللر لقاءات جمموعة االتصلللام على صلللة تها اإللكرتونية لدى موقع اتةاقية التنو  البيولوج

 احلا ية أعاله. يرد عنواهنا يف
 

                                                      
 الوكاالت واملعنية باألنوا  ال ريبة ال ازية:جمموعة االتصام املشرتكة بني   3
/https://www.ippc.int/en/partners/cbd/publications/2014/11/joint-work-programme-of-the-cbd-and-ippc-secretariats 
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عين باحلاوّيات الب رّية مع أمانة االتةاقية باعتبارها جزءا  من فريق املهام املالمنظمة البحرية الدولية  تعاونتو  -12
وقد عملت املنظمة الب رية الدولية مع منظمة العمل الدولية واللجنة جتماعه األوم يف  للللللللللن هاي، الصللللللللللني. الذي عقد ا

وسلللللوف يتناوم ممثل املنظمة  ت بشلللللأن تعبئة وحدات نقل الشللللل نات.االقتصلللللادية ألوروبا من أجل وضلللللع مدونة ممارسلللللا
 حضوره اجتماعات فريق املهام املعين باحلاويّات الب ريّة. الب رية الدولية هذا الشق لدى

 
دعمها لوضلللللللع املعايري، وتسلللللللاعد يف تنسللللللليق  المجموعة الدولّية ليبحوخ المعنية بالحجر الحرجيّ وتواصلللللللل  -13

لى وتعمل هذه امموعة بشلللللكل  اص ع ة مبسلللللائل احلجر يف جمام ال ابات.الب وث املطلوبة لدعم تطوير املعايري املتصلللللل
إ ضللا  ) 15 تكون أسللاسللا  لتنقيح املعيار الدويل رقملاكتشللاف بدائل عن امليثيل بروميد، وهي تدعم صللياغة وثيقة علمية 

 .(2006-010) معايري معاجلات مواد التعبئة ا شبية يف التجارة الدولية(  للوائح مواد التعبئة ا شبية يف التجارة الدولية
 
يف أربعة جماالت متت مناقشللللللللللللللتها واملوافقة  لوقاية النباتات مع االتةاقية الدوليةاالتحاد الدولي ليبذور  ويتعاون -14

)احلركة  38( ودعم تنةيذ املعيار الدويل رقم 2)( إبداء التعليقات على مشللللللللللللللاريع املعايري  1) :أي 2017عليها يف عام 
  2018حلقات العمل اإلقليمية لالتةاقية الدولية يف  يف سلللياح له، من  الم تنظيم دورة  اصلللة الدولية للبذور( والرتويج

( واملشلللاركة املتواصللللة يف 4)ومسلللائل االتصلللام ا اصلللة باالتةاقية الدولية   2020دعم السلللنة الدولية للصللل ة النباتية و ( 3)
و للللللار  االحتاد يف االجتما  الثالث للجنة  ةاقية الدولية.اتية التابع لالتنظام إصللللللدار الشللللللهادات اإللكرتونية للصلللللل ة النب

دوالر أمريكي لدعم إعالن السلللللنة الدولية للصللللل ة النباتية  10 000التوجيهية للسلللللنة الدولية للصللللل ة النباتية، وترب  بللللللللللللللللللل
 واألنشطة الرتوجيية املصاحبة ها.

 
اليت تعمللل على  4مع أمللانللة االتةللاقيللة من  الم جمموعللة العمللل المنظمتة التدوليتة لتوحيتد المقتايي  وتتعللاون  -15

 ISO/TC 34/SC 16/13484: Molecular Biomarker Analysis: Generalصللللللللللللللياغة معيار املنظمة املعنون 

requirements for molecular biology analysis for detection and identification of plant pests  
بيولوجية اجلزيئية: املتطلبات العامة للت ليل البيولوجي اجلزيئي للكشلللف عن اآلفات النباتية وحتديدها(. العالمات ال )حتليل

وقد  تةاقية الدولية لوقاية النباتات.ولألمانة صللةة مراقب يف هذه امموعة وهي تسللاعد يف مواءمة هذا املعيار مع معايري اال
للمنظمة الدولية الم جهة االتصام الوطنية عيار، وتقدع تعليقات من  يف متابعة صياغة هذا املأص اري املصل ة يرغب 

(، على أن معايري املنظمة الدولية لتوحيد 2013لتوحيد املقاييس. وجتدر اإل للللللللللللللارة إىل أن اهيئة وافقت يف دورعا الثامنة )
 ري الص ة النباتية ها األسبقيةاملعايري الدولية لتداباملقاييس ليست إلزامية لتنةيذ املعايري الدولية لتدابري الص ة النباتية، وأن 

 .يف جمام الص ة النباتية، على معايري املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس
 
اقية االتة كانتون )بروتوكوم مونرتيام( اليت  زت أمانة االتةاقية الدولية اتصللللللللللللاها بأمانة األوز عزّ  -أمانة األوزون  -16

وتنص مذكرة التةاهم على "تشللللللللللجيع وتيسللللللللللري التعاون بني بروتوكوم مونرتيام وبني تةاهم معها.  مذكرةقد وقعت الدولية 
االتةاقية الدولية من  الم مشللللللللاركة ا رباء التقنيني يف الةرح التقنية واللجان التابعة للمعاهدتني، مثل جلنة ا يارات الةنّية 

صللل ة النباتّية، وجمموعة عمل ا رباء املعنية ببدائل بروميد امليثيل، من أجل لربوميد امليثيل، والةريق التقين املعين مبعاجلات ال
 2017 وقد أدلت أمانة األوزون بتعليقاعا  الم مشللللاورة عام مبا يتما للللى مع أهداف االتةاقني. تعزيز التواصللللل واملشللللورة

شلللللورة تقدع امل الةنّية لربوميد امليثيل يفل هدف جلنة ا يارات ويتمثّ  ري دولية تتعلق بشلللللروا املعاجلات.حوم مشلللللاريع معاي
يام حوم بدائل بروميد امليثيل لكافة االسلللتخدامات، مبا يف  ل  لل جر الصللل ي السلللابق رت نإىل األطراف يف بروتوكوم مو 
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م كذل  تقوم جلنلة ا يلارات الةنيلة املعنيّلة بربوميلد امليثيلل بتقييو  والتطوير املتصللللللللللللللل  ا، واعتملادها.للشلللللللللللللل ن والب وث 
ويتألف أعضلللاء اللجنة من  رباء مسلللتقلني من خمتلف البلدان  "الرت لللي ات لالسلللتخدامات احلرجة" على أسلللا  سلللنوي.

الصلللل ة النباتية لعام إىل اجتما  جمموعة أحباث تدابري  عضللللو يف اللجنة،اليت ميثلها وانضللللمت أمانة األوزون،  حوم العامل.
ة الصلللللل  )معامالت 28 لصلللللل ة النباتية للمعيار الدويل رقما التمعامتقدع مشللللللاريع مالحق  من  للللللأنكذل . و  2017

يضلاف إىل سللسللة أن ة عشلرة للهيئة من أجل اعتمادها، ( إىل الدورة الثالثقواعد احلجر الزراعيالنباتية ل فات ا اضلعة ل
 بدائل عن بروميد امليثيل.اليت تشّكل نباتية معامالت الص ة ال

 
تواصلللللللللللها مع أمانة االتةاقية دعما  لعمل الةريق التقين املعين  تدابير الصتتتتتتتتحة النباتيةمجموعة أبحاخ وتابعت  -17

مبعاجلات الصللل ة النباتّية. وكانت هذه امموعة قد تشلللّكلت نتيجة مشلللاورة للخرباء بشلللأن املعاجلات بالربودة اليت نظمتها 
الصلللللللللل ة النباتية  عاجلاتمباحثني يف جمام من موعة عبارة عن مجاعة مسللللللللللتقلة وام .2013املعايري يف عام  وحدة وضللللللللللع

وإن  م املناقشلللللات والب وث التعاونية.احلرجة للصللللل ة النباتية من  ال ملعاجلاتاأسلللللسلللللوا منتدى ميكن فيه تناوم مسلللللائل 
نية، الةريق التقين املعين مبعاجلات الصللللللل ة النباتّية يتواصلللللللل مع جمموعة أحباث تدابري الصللللللل ة النباتية يف حل املسلللللللائل التق

الصللل ة  عاجلاتموري لدعم وهو أمر مطل ،وتيسلللري تقاسلللم البيانات بني مقدمي املعاجلات، واملسلللاعدة يف تنسللليق الب وث
وقد دعمت جمموعة أحباث تدابري الصلللللللللللللل ة النباتية حبوثا  عدة من  الم  ربائها، كما يف حام الب وث حوم  النباتية.

وعقللدت امموعللة لقللاء هللا . منةصلللللللللللللللل ج رافيللة أقللاليم يف البخللار حلرارة Bactrocera dorsalis حتمللل جمموعللات آفللة
 الصلللللللللل ة النباتية. عاجلاتمنوا  من يف هولندا، وهي تقوم بصللللللللللياغة  طوا توجيهية للب وث لعدة أ 2017يوليو متوز  يف

 .4لص ة النباتيةلوميكن االطال  على مزيد معلومات بشأن امموعة على البوابة الدولية 
 
ات يف اجتماعني نظمهما برنامج  للللللللللللللاركت أمانة االتةاقية الدولية لوقاية النبات -برنامج األمم المتحدة ليبيئة  -18

ومات واحلةز على العمل األمم املت دة للبيئة يف جنيف: فكان األوم مع مووةي  للللللللللللللؤون اإلعالم وهدفه مشللللللللللللللاركة املعل
وهي  ،والرتويج ها InforMEA اوم االجتما  اآل ر تطوير بوابةاملشللللللللللللللرت  يف والت التوعية ومواردها وأدواعا، فيما تن
ف يتم الب ث عن فرص وسللللللللللو وكاالت البيئية متعددة األطراف. عبارة عن موقع إلكرتوين جيمع نصللللللللللوصللللللللللا  قانونية من ال

 يقودها برنامج   البيولوجي" اليتحتقيق التآزر من أجل التنو  -جديدة للتآزر من  الم فعالية "برنامج املعاهدات البيئية 
 األمم املت دة للبيئة بدعم من االحتاد األورويب وسويسرا.

 
ن ثالث ، انطالقا  معلى مسللللللللللللللتوى أعمقوأمانة االتةاقية الدولية تعاونا  منظمة الجمارك العالمية اسللللللللللللللتهلت و  -19

عند حدود  ا  املوحدّ والتنةيذ اجلاري لنظام الشللللللبّ  ،املنظمتني: أي اتةاح تيسللللللري التجارة على قابلة للتطبيقمسللللللائل حمددة 
و للاركت املنظمة  لنباتية تابع لالتةاقية الدولية.العديد من البلدان، وإنشللاء نظام إلصللدار الشللهادات اإللكرتونية للصلل ة ا

لدى اللجنة  لممث هايلدو  ،ور املتكلم الرئيسلللللللللي( مع اضلللللللللطال  أمينها التنةيذي بد2017يف الدورة الثانية عشلللللللللرة للهيئة )
و لللاركت املنظمة بنشلللاا أيضلللا  يف فريق املهام املعين ت اإللكرتونية للصللل ة النباتية. االسلللتشلللارية ملشلللرو  إصلللدار الشلللهادا

إىل تقدع أنشللللللللللللطتها بشللللللللللللأن التجارة اإللكرتونية إىل جمموعة العمل مدعوة  الدوليةنة االتةاقية باحلاويّات الب ريّة. وإن أما

                                                      
 الصة ة اإللكرتونية مموعة أحباث تدابري الص ة النباتية:  4

https://www.ippc.int/en/liason/organizations/phytosanitarymeasuresresearchgroup/ 

https://www.ippc.int/en/liason/organizations/phytosanitarymeasuresresearchgroup/
https://www.ippc.int/en/liason/organizations/phytosanitarymeasuresresearchgroup/
https://www.ippc.int/en/liason/organizations/phytosanitarymeasuresresearchgroup/
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دولية ومنظمة وقد أعد اتةاح بشللللللللأن التعاون الثنائي بني االتةاقية ال .مار  العاملية بشللللللللأن هذا املوضللللللللو التابعة ملنظمة اجل
 .2018يرجى توقيعه يف مطلع اجلمار  العاملية، 

 
ونظام االسلتعراض ودعم  يف جمام تيسلري التجارة 2017وأمانة االتةاقية الدولية تعاوهنما عام  البنك الدوليعّمق  -20

البن  الدويل مت دثني إىل ندوة االتةاقية الدولية بشللللللللللأن الصلللللللللل ة النباتية وتيسللللللللللري التجارة اليت أقيمت  قّدم. وقد التنةيذ
من أجل تناوم  بشلللللللللأن هنج اإلدارة املنسلللللللللقة لل دودوتناوم البن  مواضللللللللليع  لرئيسلللللللللي ملنظمة األغذية والزراعة.املقر ا يف

التجارة، وكذل  بشأن بتيسري احلدود و ن أص اري املصل ة املعنيني بالت ديات املشرتكة، وعرض املنافع بالنسبة إىل كل م
ذل ، تعاون البن  الدويل مع االتةاقية الدولية وكني األعمام القائمة على الزراعة. موضللللللللللللللو  دراسللللللللللللللة أجريت حوم متك

حلاويات الب رية فضلللللللال  عن تقييم قطري لتيسلللللللري التجارة ملالوي الذي تضلللللللمن دراسلللللللة نظام إطار فريق املهام املعين با يف
 البلد وقّدم موارد إىل مشرو  إصدار الشهادات اإللكرتونية للص ة النباتية. الص ة النباتية يف

 
 وات الثالث" "األ إحلدىة االتةلاقيلة اللدوليلة مملارسللللللللللللللة دورهلا كلأملانلمع  منظمة التجارة العالميةوقلد تلابعلت  -21
 ة سللللياح اتةاح تطبيق التدابري الصلللل ية وتدابري الصلللل ة النباتية، وهي تشللللار  بانتظام يف اجتماعات جلنة تدابري الصلللل يف

باإلضلللللللافة إىل  ل ، قدمت األمانة  ربعا وتعليماعا يف عدد من الربامج التدريبية ملنظمة  والصللللللل ة النباتية  ذه الصلللللللةة.
ملية ويف أماكن أ رى حوم جمام تدابري الصللللل ة والصللللل ة النباتية لدى املقر الرئيسلللللي ملنظمة التجارة العاالتجارة العاملية يف 

حوم صلللللللللياغة مواد مشلللللللللرتكة للدعوة،  ضلللللللللع املعايري وتنمية التجارة كذل وتعاونت أمانتا االتةاقية الدولية ومرفق و  العامل.
 يشمل  ريطي فيديو وص يةيت وقائع. مبا
 

 2018خط  أنشطة التعاون لعام : 2-1القسم  -باء
 
 .2018تنوي أمانة االتةاقية متابعة التواصل مع املنظمات التالية يف عام  -22

 
سلوف تشلار  االتةاقية الدولية يف حلقة العمل الثالثة بشلأن مناقشلة املشلرو  األوم  - "نحو عالم أفضل"ولة  -23

 طة دولية طارئة لإلدارة البيولوجية ا اصلللللللللة باألحداث املتعمدة، اليت مت تنظيمها يف سلللللللللياح املادة السلللللللللابعة لل ملة من 
ن "تعزيز اآلليات والقدرات العاملية املشللللللللرو  املشللللللللرت  بني مكتب  للللللللؤون نز  السللللللللالح، ووحدة دعم تنةيذ احلملة بشللللللللأ

 لالستجابة لالستخدام املتعمد لألمراض."
 
من أجل تنةيذ  طة العمل املشرتكة بيننا، والتصدي ملسألة األنوا  ال ريبة ال ازية اليت  لتنول البيولوجي،اتفاقية ا -24

مبادئ وتوفري مسللللامهات يف  ،والتكنولوجية ومؤمتر األطرافية ترد على جدويل أعمام اهيئة الةرعية للمشللللورة العلمية والتقن
 .بون التوجيهية

 
 بكة بشأن املسائل املتعلقة  مجموعة االتصال المشتركة بين الوكاالت والمعنية باألنوال الغريبة الغازيةتقدم  -25

الصلللللللللللللل ة النباتية  وسللللللللللللللوف يسللللللللللللللتمر  باألنوا  ال ريبة ال ازية، والتجارة اإللكرتونية واسللللللللللللللتخدام املعايري الدولية لتدابري
لكرتوين، ومشاركة أفضل املمارسات يف ما  ص كل من العمليات، إلالتعاون بشأن نظام التعليقات ا يفالغذائي  الدستور

 .بيالو واالتصاالت وأدوات 
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بشللكل جزئي بأن ترعى الوكالة الدولية ليطاقة الذرية ومنظمة األغذية والاراعة واقرتحت الشللعبة املشللرتكة بني  -26

اجتما  الةريق التقين املعين مبعاجلات الصلللللللللللللل ة النباتّية، وبأهنا قد تعمل مع األمانة من أجل صللللللللللللللياغة مواد للدعوة تتعلق 
 بسلسلة املعايري املتعلقة بذباري مثار الةاكهة.

 
إر ادي بشكل فاعل يف وضع دليل  المجموعة االستشارية الدولية المعنية بتحييل م ا ر ا فاتوتساهم  -27

 إلدارة خماطر اآلفات.
 
ورابطة م ك المنظمة البحرية الدولية والبنك الدولي ومنظمة الجمارك العالمية  وسللللللللللللوف يسللللللللللللتمر كّل من -28

 يف املشاركة يف فريق املهام املعين باحلاويّات الب ريّة.والمجي  العالمي ليشحن الحاويات 
 
مسللللللاعدعا يف تنسلللللليق الب وث بشللللللأن مشللللللاريع المجموعة الدولّية ليبحوخ المعنية بالحجر الحرجّي وتقدم  -29

 .15املعيار الدويل  جلاتغة إر ادات لتطبيق بع  من معااملعايري الدولية لتدابري الص ة النباتية، وهي تقوم بصيا
 
ا الدويل اجلديد حوم البذور لكي يسلللللتخدم مواد تدريبية تتعلق مبعيارناالتحاد الدولي لينقل البحري وسللللليضلللللع  -30

يف حلقات العمل اإلقليمية لالتةاقية الدولية، وسللللللللوف يشللللللللار  يف اجتماعات اللجنة التوجيهية للسللللللللنة الدولية للصلللللللل ة 
 النباتية، كما أنه يقدم أيضا  مسامهاته ودعمه لتطوير برنامج السنة الدولية للص ة النباتية.

 
دعم حلقة العمل اإلقليمية لالتةاقية معهد البيدان األمري(ية ليتعاون في ميدان الاراعة وسللللللللللللللوف يواصللللللللللللللل  -31

 الدولية ملنطقة الكارييب.
 
 مبسامهات األمانة يف وضع معايري لرصد آفات النباتات وحتديدها.المنظمة الدولية لتوحيد المقايي  وترحب  -32
 
اهتمامها بالتعاون يف تنةيذ نظام إلكرتوين للتعليقات، من أجل عن المنظمة العالمية لصتتتتتحة الحيوان وأعربت  -33

 إبداء التعليقات بشأن معايريها، وقد عرضت أمانة االتةاقية الدعم ملشاركة جتربة نظام التعليقات االلكرتوين لديها.
 
، لدعم الصللللللل ة النباتية عاجلاتمتنسللللللليق األحباث بشلللللللأن  مجموعة أبحاخ تدابير الصتتتتتتحة النباتيةوتواصلللللللل  -34

 املسامهات اجلديدة.
 
التنو   حتقيق التآزر من أجل -بتنةيذ مشللللرو  "برنامج املعاهدات البيئية برنامج األمم المتحدة ليبيئة وسلللليقوم  -35

التعاون مع  :2االتةاقية الدولية يف النتيجة مخس نتائج، مع مشللللللللاركة متواصلللللللللة من قبل أمانة  قوم علىالبيولوجي" الذي ي
، املكلةة عرفةعلومات واملإلعالم، ومن  الم مشلللللاركة أمانة االتةاقية الدولية يف اللجنة التوجيهية إلدارة املمووةي  لللللؤون ا

 .InforMEAأفضل املمارسات يف جمام إدارة املعلومات واملعرفة، مبا يف  ل  التعاون بشأن تأسيس بوابة  شاركةمب
 
 االتةاقية الدولية اتةاقا  هذا العام لتيسري تعاوننا.وأمانة منظمة الجمارك العالمية وسوف توقع  -36
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 دعم برنامج إصدار الشهادات اإللكرتونية للص ة النباتية.البنك الدولي وسيواصل  -37
 
سلللللللللللت ضلللللللللللر األمانة هذه لجنة تدابير الصتتتتتتتتحة والصتتتتتتتتحة النباتية لدا منظمة التجارة العالمية، وحبسلللللللللللب  -38

باإلضلافة إىل  ل ، سلوف يسلتمر  فق وضلع املعايري وتنمية التجارة.جمموعة عمل مر االجتماعات أيضلا  بصلةتها عضلوا  يف 
 يف جمام االتصام والتوعية.أمانة مرفق وضع المعايير وتنمية التجارة التعاون اجلاري مع 

 
 المنظمات اإلقييمية لوقاية النباتات: 2-القسم -ثانياا 

 
يف تنظيم حلقات العمل فاعال  المنظمات اإلقييمية لوقاية النباتات والم(ات  اإلقييمية ليمنظمة كان دور  -39

يف  بشلللللللكل مل و وقد سلللللللاعد معهد البلدان األمريكية للتعاون يف ميدان الزراعة  .2017ية لالتةاقية الدولية لعام اإلقليم
 أمريكا الالتينية والكارييب.يف  2017عقد حلقات العمل اإلقليمية لالتةاقية الدولية عام 

 
يف التواصل مع أمانة االتةاقية الدولية بشأن صياغة المتوس   أوروبا والبحر يوقاية النباتات فمنظمة وتستمر  -40

وقد  لللللللار   بري من منظمة وقاية النباتات يف أوروبا والب ر املتوسللللللل   ت تشلللللللخيص ل فات ا اضلللللللعة للوائح.بروتوكوال
دعوته، ولديها أعضلللللللاء ل تلبية   2017خيص يف فرباير  لللللللباا ا رباء الةين املعين بإعداد بروتوكوالت التشلللللللاجتما  فريق  يف
استضافت منظمة وقاية النباتات  وقد موعات صياغة بروتوكوالت التشخيص.الةريق كما أهنا تقّدم  رباء إىل خمتلف جم يف
اورة التقنية للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات يف باريس، أوروبا والب ر املتوسللللللللل  الدورة التاسلللللللللعة والعشلللللللللرين للمشللللللللل يف
أوروبا والب ر املتوسلل  كذل   وتنسلليق وضللع املعايري وتنةيذها. وسللامهت منظمة وقاية النباتات يف أجل مناقشللة الدعم من
  الثالثة عشرة للهيئة.اليت وزعت على املشاركني يف الدورة  Xylella fastidiosaصياغة ص يةة الوقائع بشأن آفة  يف
 
 دمات الرتمجة إىل الل ة اإلسللللبانية للمطبو  الصللللادر عن منظمة وقاية النباتات في أمري(ا الشتتتتمالية وقدمت  -41

 Introduction to international phytosanitary terminologyاالتةلللللاقيلللللة اللللللدوليلللللة لوقلللللايلللللة النبلللللاتلللللات بعنوان 
إىل الةرنسللية واإلسللبانية للوثيقة التوضللي ية ا اصللة  تنيكما قدمت ترمجإىل املصللطل ات الدولية للصلل ة النباتية(،   )مقدمة

ثلون عن منظمة وقاية (. وقد  للللللللللار  ممإ ضللللللللللا  مواد التعبئة ا شللللللللللبية يف التجارة الدولية للوائح) 15باملعيار الدويل رقم 
للجنة التوجيهية للسلللللللنة الدولية للصللللللل ة النباتية، ويف االجتما  األوم للجنة أمريكا الشلللللللمالية يف اجتماعات ا النباتات يف

 التنةيذ وتنمية القدرات.
 
ق جمموعة مراجعة الل ة العربية المنظمة وقاية النباتات في الشتتتتتتتتتتر  األدن   وفّرتو  -42 سلللللللللللللتعراض املعايري منسلللللللللللللّ

 العربية.ب الصادرة
 
إلقليمية أمانة االتةاقية الدولية االستمرار يف االتصام مع املنظمات ا تزمع .2018أنشطة االتصال المقررة لعام  -43

وباأل ص، سللتدعم تل  املنظمات حلقات العمل اإلقليمية لالتةاقية الدولية، وسللتعمل مع األمانة، لوقاية النباتات كافة. 
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