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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 عشرة الرابعةالدورة 

 2019أبريل/نيسان  5-1روما، 

  - تقرير أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بشأن التعاون الدولي
 لوقاية النباتاتتقرير صادر عن أمانة االتفاقية الدولية 

 من جدول األعمال 2-14البند 
 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
للتعاون اخلارجي  لى الويبعالصتفةة باستتعرا  وددي   )األمانة( قامت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -1

املنظمات اليت نتعاون معها يف الوقت الراهن ويصتتتتتت  االت ، مبا يلقي الضتتتتتو  على 1على البوابة الدولية للصتتتتتةة النباتية
 االهتمام املتبادل اليت نعاجلها حالياً بصورة مشرتكة.

 
 املنظمتتات التتدوليتتة واملنظمتتات القليميتتة لوقتتايتتة النبتتاتتتاتوترد يف متتا يلي أبرأ أنشتتتتتتتتتتتتتتستتة التعتتاون الرئيستتتتتتتتتتتتتتيتتة مع  -2

 .2018 لعام
 

 المنظمات الدولية: 1-القسم -أوالا 
 
حضتتتتترت أمانة االتفاقية الدولية  :األسللللاحة البيولوجية لماتم األمم المتحدة لشللللاون ن   السلللل  اتفاقية  -3

لإلدارة البيولوجية اخلاصتتتتتة  السارئةبشتتتتتان مناقشتتتتتة مشتتتتتروع اخلسة الدولية لوقاية النباتات وستتتتتاحت يف حلقة العمل الثالثة 
لالستتتتتتتتتخدام املتعمد ع لتعزيز اآلليات والقدرات العاملية لالستتتتتتتتتجابة باألحداث املتعمدة، اليت مت تنظيمها يف إطار املشتتتتتتتترو 

ملكتب األمم املتةدة لشتتتتتتتتت ون نزع . ونُّظمت حلقة العمل هذه من جانب اتفاقية األستتتتتتتتتلةة البيولوجية لعوامل البيولوجيةل
                                                      

 /cooperation-activities/external-https://www.ippc.int/ar/coreللبوابة الدولية للصةة النباتية بشان التعاون اخلارجي:  على الويب الصفةة  1

https://www.ippc.int/ar/core-activities/external-cooperation/
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. كذلك، حضتتتتتتترت األمانة 2018الستتتتتتتالر، بالشتتتتتتتراكة مع مركز جنيت للستتتتتتتياستتتتتتتة األمنية، يف جنيت، يف   اير  تتتتتتتبا  
ملناقشة مشروع "إطار احلاالت البيولوجية السارئة  2018وساحت يف االجتماع الذي جرى تنظيمه يف نو م  تشرين الثاين 

اخلاصتتتة باألحداث املتعمدة" الذي وهتتتعته اتفاقية األستتتلةة البيولوجية، مبا يتير وهتتتع إطار عاملي لالستتتتجابة تشتتتار   يه 
يف ذلك االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. وعرهتتتتتتتتت األمانة أيضتتتتتتتتاً الطار التابع مجيع املنظمات الدولية ذات الصتتتتتتتتلة، مبا 

لالتفاقية بشتتتتتان مراقبة اآل ات والبالا عنها خالل الندوة حول "أحية  ليات رصتتتتتد األمرا  والنذار  ا: الدرو  ذات 
 .الصلة باتفاقية األسلةة البيولوجية"

 
نتا هيئة الدستتتتتور اليذائي واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات التعاون يف  ا  تواصتتتتل أما :هيئة الدسللللتور الي ا ي -4

االتصتتتتتتال وإدارة املعلومات، عن طريق دعم أخبار وأنشتتتتتتسة بعضتتتتتتهما على وستتتتتتائل التواصتتتتتتل االجتماعي وتقاستتتتتتم إدارة 
مشتتتتتتتتتتترت  بعنوان "اتستتتتتتتتتتتا   ، تعاونت األمانتان أيضتتتتتتتتتتتاً يف مشتتتتتتتتتتتروع2018وتكاليت نظام التعليقات اللكرتوين. ويف عام 

الستتتتتياستتتتتات الوطنية يف تنفيذ الطار املعياري لتعزيز النتاق وستتتتتالستتتتتل القيمة" يف  موعة األنديز. وأ ضتتتتتى املشتتتتتروع إىل 
تيسية إعالمية واستتعة، وإىل ر ع مستتتوى الوعي لدى صتتانعي الستتياستتات وعثلي الصتتناعة إأا  أحية الصتتةة النباتية الدولية 

 اليذائية.ومعايري السالمة 
 
تعاونت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي لتعزيز  :اتفاقية التنو  البيولوجي -5

"الصتتتتةة النباتية و اية البيئة". و تتتتاركت أمانة اتفاقية التنوّع البيولوجي يف الدورة  2018املوهتتتتوع الستتتتنوي لالتفاقية لعام 
يف روما، وألقى األمني التنفيذي لالتفاقية  2018الثالثة عشتتتتتتترة ايئة تدابري الصتتتتتتتةة النباتية اليت انعقدت يف أبريل نيستتتتتتتان 

تية و اية البيئة لطال  املوهتتتتتتتوع الستتتتتتتنوي لالتفاقية كلمًة رئيستتتتتتتية خالل الدورة الثالثة عشتتتتتتترة للهيئة حول الصتتتتتتتةة النبا
تعزيز التعاون يف  ال الصتتتتةة  -. كذلك، نّظمت األمانتان جلستتتتًة جانبية حول "الصتتتتةة النباتية و اية البيئة2018 لعام

اجلانبية إىل على املستتتويات كا ة". وهد ت هذه اجللستتة  2020النباتية ودقيق أهداف أيشتتي للتنوع البيولوجي ولول عام 
تو ري املعلومات لألطراف املتعاقدة مع االتفاقية وأصتتتتتةال املصتتتتتلةة بشتتتتتان المكانية العالية لتوليد التوأر وا ال التعاوين 
بني املنظمات الوطنية لوقاية النباتات ووكاالت  اية البيئة على الصتتتتتتتتتتتتعيدين الوطو والقليمي، وبشتتتتتتتتتتتتان النتائ  واخلس  

 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات مع منظمات أخرى ذات صلة بالبيئة. املتمخضة عن تعاون
 
و تتتتتتتاركت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بدورها يف م ار األطراف الرابع عشتتتتتتتر التفاقية التنوع البيولوجي  -6
وتقيم األمانتان تعاوناً للدعوة إىل السنة الدولية للصةة  .2018ي جرى تنظيمه يف  رم الشيخ يف نو م  تشرين الثاين ذال

وعقد األمم املتةدة للتنوّع البيولوجي، وتعزيزحا. وبالتعاون مع  موعة اخل ا  املعنية باألنواع الياأية  2020النباتية لعام 
دولية للصتتتتتتتتتتةة النباتية لألمم املتةدة التابعة لالداد الدو  حلفظ السبيعة، نّظمت األمانتان حدثاً جانبياً حول "الستتتتتتتتتتنة ال

م ار األطراف الرابع عشتر التفاقية خالل والتقدم احملرأ على صتعيد دقيق اادف التاستع من أهداف أيشتي"  2020لعام 
وقد ألقى هذا احلدث اجلانيب الضتتتتتتتتتتو  على الرواب  بني الصتتتتتتتتتتةة النباتية والتنوع البيولوجي، وأثر األنواع  .التنوع البيولوجي

على الزراعة والصتتتتتتةة النباتية، وعلى أحية اعتماد ر  توأري بني الصتتتتتتةة النباتية و اية البيئة. وهدف هذا  اليريبةاأية الي
احلدث اجلانيب إىل توليد التوأر والتةالت بني مجيع أصتتةال املصتتلةة باإاه إقامة احتفال مشتترت  للستتنة الدولية للصتتةة 

م املتةتتدة للتنوع البيولوجي. كتتذلتتك، دعمتتت أمتتانتتة اتفتتاقيتتة التنوع البيولوجي احلملتتة ورتتايتتة عقتتد األم 2020النبتتاتيتتة لعتتام 
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عالن الستتتتتنة الدولية للصتتتتتةة النباتية، واحتفلت به عن طريق إصتتتتتدار  تتتتتري   يديو والعديد من النشتتتتترات على إاملتصتتتتتلة ب
 وسائل التواصل االجتماعي.

 
وساحت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف الدورة التدريبية بشان املبادرة العاملية للتصنيت اليت ُأجريت يف  -7

يف ستتتري النكا. وأحيا الشتتتخد املورد يف أمانة االتفاقية الدولية جلستتتًة لبنا  القدرات توّجهت إىل  2018أغستتتسب  ل 
 ّرف السريع إىل   ات احلشرات يف الشةنات املستوردة.املس ولني عن احلجر النبايت من أجل التع

 
ُأجريت دورة تدريبية مشتتتترتكة بني  :المرك  الدولي لادراسلللات ال راعية المتقدمة اي البحر األبيل المتوسللل  -8

ستاليتتا، يف االتفتتاقيتتة التدوليتتة لوقتايتة النبتتاتتات واملركز التدو  بعنوان "بنتتا  القتتدرات يف  تال الصتتتتتتتتتتتتتتةتتة النبتتاتيتتة" يف بتاري، إي
طالب ماجستتتتتتتتري يف برنام  تكنولوجيات الدارة املستتتتتتتتدامة لم ات التابع للمركز  16. وتوّجهت إىل 2018يونيو حزيران 

ومخستتتتتتتتتتتتتتة موافني يف املنظمات الوطنية لوقاية النباتات.  Xylella fastidiosaباحثني يف بكترييا  6باري، وإىل  -الدو 
 350 العديد من املوارد الفنية لالتفاقية واليت مّت وهتتتعها يف إطار مشتتتروع مر ق وهتتتع املعايري إىلواستتتتندت الدورة التدريبية 

الذي دعم عملية تسوير العديد من أدلّة االتفاقية الدولية. كذلك، ستتتتتتاحت أمانة االتفاقية و تتتتتتاركت يف االجتماع الدو  
 2018 أكتوبر تشرين األول 25إىل  23األ ر، الذي انعقد يف  النخيل سوسةحول النُتُه  االبتكارية واملستدامة ملكا ةة 

النخيل  ستتتتوستتتتةيف باري، إيساليا. وقّدمت األمانة عرهتتتتاً حول االستتتترتاتيجية الطارية ملنظمة األغذية والزراعة الستتتتتئصتتتتال 
، واقرتحت توصيات لتةسني األنظمة، السوسةاأل ر، والثيرات يف السياسات واألنظمة احلالية الرامية إىل مكا ةة هذه 

 النخيل األ ر واالسرتاتيجيات ملكا ةتها. بسوسةوالسياسات اخلاصة 
 
أطلقت جلنة االتصتتتتال دعوًة لتنظيم  :الهادئلجنة االتصلللال بين أوروبا، وأاريقيا، والبحر الااريبي والمحي   -9

بلدان  رانكو ونية أ ريقية حول كيفية دستتتتتتتني الوصتتتتتتتول إىل األستتتتتتتوا  دورة تدريبية من املتوقع أن تتوجه إىل عثلني لعشتتتتتتترة 
 وإجرا  دليل ملخاطر اآل ات. وقد مّت اختيار أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لجرا  هذه الدورة التدريبية.

 
ام   تتتتهادة برنُعقد اجتماع تنستتتتيقي مع عثلي  :Erasmus Mundusبرنامج شلللهادة الماجسلللتير المشلللتر   -10

بشتتتان الصتتتةة النباتية يف جامعة البوليتكنيك يف  النستتتيا، إستتتبانيا، خالل الدورة  Erasmus Mundusاملاجستتتتري املشتتترت  
(. وُأجريت مناقشات حول التعاون املتوقع مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية 2018الثالثة عشرة ايئة تدابري الصةة النباتية )

لالتفاقية الدولية وهو  2019واملوهتتتتتتتتوع الستتتتتتتتنوي لعام  2020النباتات من أجل دعم الستتتتتتتتنة الدولية لوقاية النباتات لعام 
 الصةة النباتية وتنمية القدرات، واملساحة  يهما.

 
حضتتتتتتتتتتتترت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات امل ار اخلتامي للنستتتتتتتتتتتتخة األوىل من برنام  املاجستتتتتتتتتتتتتري اخلا   -11

بالصتتتتتةة النباتية وحفل اري  الد عة األوىل من طالل املاجستتتتتتري يف الصتتتتتةة النباتية الذي نظمته جامعة البوليتكنيك يف 
ناقشتتت األمانة أيضتتاً التعاون الثنائي لألمانة مع اجلامعة مبا يرمي إىل . و 2018ستتبتم  أيلول  19-18 النستتيا، إستتبانيا يف 

 تعزيز عملية بنا  القدرات  تمع االتفاقية الدولية. كذلك، حضتتتتتتتتتتتتتتر عثلون عن برنام   تتتتتتتتتتتتتتهادة املاجستتتتتتتتتتتتتتتري املشتتتتتتتتتتتتتترت 
Erasmus Mundus  بشتتتتتتتتتان الصتتتتتتتتتةة النباتية اجتماع  موعة التخسي  االستتتتتتتتترتاتيجي التابعة لالتفاقية، والذي انعقد يف
 يف املقر الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة يف روما. 2018أكتوبر تشرين األول 
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ملخاطر النا تتتتئة االجتماع حول تيري املناخ وا الدوليةحضتتتترت أمانة االتفاقية  :الهيئة األوروبية لسللل مة األة ية -12
إيساليا.  -يف املقر الرئيسي للهيئة يف بارما 2018لسالمة األغذية ا  نّظمته اايئة األوروبية لسالمة األغذية يف مار   ذار 

وقّدمت أمانة االتفاقية الدولية عرهتتتتتتاً بشتتتتتتان املعايري الدولية لتدابري الصتتتتتتةة النباتية مع الرتكيز بصتتتتتتورة خاصتتتتتتة على متانة 
 اخ.)دليل خماطر اآل ات آل ات احلجر( للتصدي للمخاطر اجلديدة املتاتية عن تيري املن 11املعيار الدو  رقم 

 
 2018ُعقد اجتماع للخ ا  يف مار   ذار  المجموعة االسللللتشللللارية الدولية المعنية بتحايل ماا:ر ا اات: -13

يف املقر الرئيستتي ملنظمة األغذية والزراعة من أجل صتتياغة دليل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بعنوان "مشتتاركة أصتتةال 
ال الصتتتتتتتتتتتةة النباتية"، وكان من بني العديد من اخل ا  أعضتتتتتتتتتتتا  يف ا موعة املصتتتتتتتتتتتلةة والبالا عن خماطر اآل ات يف  

 .2019االستشارية الدولية. ومن املتوقع أن يُنشر هذا الدليل عام 
 

 تتتتتاركت أمانة االتفاقية الدولية  :اليريبة مجموعة االتصللللال المشللللتركة بين الوكاالت والمعنية باألنوا  اليا ية -14
والذي نظمته اتفاقية التنوع  2018لوقاية النباتات بشتتتتتتتتتتكل ا رتاهتتتتتتتتتتي يف اجتماع  موعة االتصتتتتتتتتتتال املنعقد يف يوليو اوأ 

البيولوجي  دف تبادل املعلومات، واستتتتتتتتتتتتتكشتتتتتتتتتتتتاف الفر  لجرا  أنشتتتتتتتتتتتتسة توأرية وأيادة التعاون. انعقد هذا االجتماع 
)االجتماع  ايئة الفرعية املعنية باملشتتتتورة العلمية والتقنية والتكنولوجية التابعة التفاقية التنوع البيولوجيتماع اباالقرتان مع اج

الثاين والعشتتتترون للهيئة الفرعية( وعرهتتتتت املنظمات املشتتتتاركة )اتفاقية التنوع البيولوجي، واملنظمة البةرية الدولية، ومنظمة 
عتتامليتتة لصتتتتتتتتتتتتتتةتتة احليوان، واالتفتتاقيتتة التتدوليتتة لوقتتايتتة النبتتاتتتات، واملركز التتدو  للزراعتتة والعلوم اجلمتتار  العتتامليتتة، واملنظمتتة ال

  آلخر (املر ق العاملي ملعلومات التنوع البيولوجي ومنظمة السريان املدين الدو البيولوجية، واالداد الدو  حلفظ السبيعة، و 

وُقّدمت  خر املستتتجدات عن عمل أمانة االتفاقية الدولية يف  بشتتان أنشتتستها املتصتتلة باألنواع اليريبة الياأية. ستتتجداتامل
  ال التجارة اللكرتونية والتقدم احملرأ على صعيد السنة الدولية للصةة النباتية.

 
يتستتتتتتتتتتتتتتم التعاون مع أمانة املنظمة البةرية الدولية باحية حاجمة بالنستتتتتتتتتتتتتتبة إىل  تمع  المنظمة البحرية الدولية: -15

خسة العمل التكميلية لتقييم وإدارة هتديدات اآل ات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات من أجل هتتتتتتتتتتتتتتمان النجار يف تنفيذ 
مدونة املمارستتتتتتات املنظمات املستتتتتت ولة عن إدارة ستتتتتتيما أن املنظمة البةرية الدولية هي إحدى  2املرتبسة باحلاويات البةرية

بشتتتتتتتتتتتان تعبئة وحدات نقل الشتتتتتتتتتتتةنات الصتتتتتتتتتتتادرة عن املنظمة البةرية الدولية ومنظمة العمل الدولية وجلنة األمم املتةدة 
. وإري أمانة االتفاقية حالياً مفاوهتتات مع 3(مدونة املمارستتات بشتتان تعبئة وحدات نقل الشتتةنات) االقتصتتادية ألوروبا

أمانة املنظمة البةرية الدولية لتعيني عثل للمنظمة يف الفريق املعو باحلاويات البةرية. وقد جمر التعاون بني أمانة املنظمة 
وهيئة الستتتتالمة البةرية بإثارة مستتتتالة إدراق نظا ة احلاوية من بني معايري االختيار يف برام  تفتيت احلاويات اليت تُنّفذ و قاً 

ئة للهيئة. ومن املتوقع مناقشة هذه املسالة على اصلة الصادرة عن هيئة السالمة البةرية يف االجتماع املللتعميمات ذات ال
حنو أك  خالل االجتماع الساد  للجنة الفرعية املعنية ومولة الشةنات واحلاويات. ويف حال االتفا ،  إن إدراق نظا ة 

حلاويات قد يستتتتتتتتتتتتتتاعد يف دديد عدد حوادث تلّوث احلاويات باآل ات احلاوية من بني معايري االختيار يف برام  تفتيت ا
 والتعّرف إىل السبل لدارة خماطر اآل ات املقرتنة وركة احلاويات البةرية.

 

                                                      
 .املرتبسة باحلاويات البةرية خسة العمل التكميلية لتقييم وإدارة هتديدات اآل ات  2
 .مدونة املمارسات بشان تعبئة وحدات نقل الشةنات  3
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أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  استتتتتتتتتتتتتتتضتتتتتتتتتتتتتتا ت :المجموعة الدولّية لابحوث المعنية بالحجر الحرجيّ  -16
، وستتتتتتتتتتتاعدهتا يف إجرا  دراستتتتتتتتتتتة 2018يف أكتوبر تشتتتتتتتتتتترين األول  للبةوث املعنية باحلجر احلرجيّ  ا موعة الدوليةاجتماع 

استتتتقصتتتائية لتتمكن ا موعة من وهتتتع استتترتاتيجية  تتتاملة ودديد االحتياجات البةثية لدى املنظمات الوطنية والقليمية 
العديد من البنود ذات األحية، مثل خماطر  لوقاية النباتات يف ما يتعلق بقضتتتتتتتتتتايا احلجر احلرجي. وجرت مناقشتتتتتتتتتتات حول

لتدابري الصتتتتتتتتتةة النباتية، واحلواجز يف وجه تنفيذ املعيار الدو   15مواد التعبئة اخلشتتتتتتتتتبية، واملعاجلات يف املعيار الدو  رقم 
لالتفاقية  و االت التعاون يف تسوير البةوث واألورا  البةثية. وتستتتتتتتتتتتتتاهم هذه ا موعة الدولية يف وهتتتتتتتتتتتتتع دليل 15رقم 

. وقد اعتمدت اختصاصات والئةة داخلية معّدلة  دف توهير دورها يف  تمع االتفاقية 15متصٍل باملعيار الدو  رقم 
 الدولية لوقاية النباتات.

 
عقد ا لب الدو  للزيتون اجتماعاً تنستتتتتتيقياً مع أمانة االتفاقية الدولية لشتتتتتترر كيفية  :المجاس الدولي لا يتون -17

ويف وقٍت الحق من السنة، نّظم ا لب حلقة  .Xylella fastidiosaاستخدام إطار االتفاقية يف املساعدة يف إدارة بكترييا 
وقتتّدمتتت أمتتانتتة االتفتتاقيتتة  ،Xylella fastidiosaيتتا بكتري عمتتل دوليتتة للمنتجني واملنظمتتات الوطنيتتة لوقتتايتتة النبتتاتتتات حول 

الدولية عرهتتتاً ا رتاهتتتياً عن كيفية استتتتخدام املعايري الدولية لتدابري الصتتتةة النباتية ملعاجلة اآل ات النا تتتئة، و اصتتتة بكترييا 
X. fastidiosa.  وصتتتتتتتتاا املشتتتتتتتتاركون خسة عمل لجرا  أنشتتتتتتتتسة ترمي إىل احل ول دون الصتتتتتتتتابة ببكتريياX. fastidiosa 

 وانتشارها.
 

تتعاون أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات مع املنظمة الدولية لتوحيد املقاييب  :المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس -18
العالمات البيولوجيتة  دليل: ISO/TC 34/SC 16/13484املعنون  معيار املنظمةصتتتتتتتتتتتتتياغة بمن خالل  موعة العمل املكّلفة 

ولألمانة صتتتتتتتتتتتتتفة مراقب يف هذه . اجلزيئية: املتسلبات العامة للتةليل البيولوجي اجلزيئي للكشتتتتتتتتتتتتتت عن اآل ات النباتية ودديدها
. وإدر ال تتارة إىل أن الدورة الثامنة ايئة ا موعة وهي تستتاعد يف موا مة هذا املعيار مع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

( اتفقت على أن معايري املنظمة الدولية لتوحيد املقاييب ليست إلزامية لتنفيذ املعايري الدولية لتدابري 2013لنباتية )تدابري الصةة ا
الصتتتتتتتتتتتتتةة النباتية، وأنه يف  ال الصتتتتتتتتتتتتتةة النباتية للمعايري الدولية األستتتتتتتتتتتتتبقية على معايري املنظمة الدولية لتوحيد املقاييب. ويف 

( املعنية باملمرهتتتتتتتتتات النباتية. TC 34/SC 16/WG 4) جلنة املنظمة وّل  موعة العملامت ، ق2018ديستتتتتتتتتم  كانون األول 
وستتتتتتوف تتابع أمانة االتفاقية الدولية أي مواهتتتتتتيع جديدة متصتتتتتتلة باملمرهتتتتتتات النباتية اآل ات النباتية يف املنظمة الدولية لتوحيد 

 النباتية. املقاييب وتر ع التقارير  ذا الشان إىل هيئة تدابري الصةة
 

 38 : جمر التعاون مع االداد الدو  للبذور بتنظيم وعقد جلسة حول املعيار الدو  رقماالتحاد الدولي لاب ور -19
حلقات عمل إقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات. وكانت  7لتدابري الصةة النباتية بشان احلركة الدولية للبذور خالل 

تلك حماولة أوىل ل را  منظمة دولية يف إقامة حلقات عمل إقليمية من أجل تيسري عملية تنفيذ االتفاقية واملعايري الدولية 
ات مفتوحة مع البلدان حول وإجرا  مناقش 38بشكل أ ضل. وجمةت هذه اجللسة بالتوعية على تنفيذ املعيار الدو  رقم 

دديات التنفيذ، وإقامة رواب  جديدة بني االداد الدو  للبذور واألطراف املتعاقدة. وقد تفضتتتتتتتي هذه املناقشتتتتتتتات اجلارية 
 مع االداد الدو  للبذور إىل وهع اقرتار للتعاون املستقبلي.
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، وقدم للجنة التوجيهية للستتتتتتتنة الدولية للصتتتتتتتةة النباتيةو تتتتتتتار  أيضتتتتتتتاً عثل لالداد الدو  للبذور يف اجتماعني  -20
مساحة قّيمة يف املناقشات  ضالً عن الدعم املا  ملسار العالن عن السنة الدولية للصةة النباتية. كذلك، تعاون االداد 

ور كل منهما على وسائل الدو  للبذور مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف  ال االتصاالت من أجل تعزيز حض
 التواصل االجتماعي.

 
واصتتتتتتتتتلت األمانة تعاورا مع معهد البلدان األمريكية للتعاون  :معهد البادان األمرياية لاتعاون بشلللللللأن ال راعة -21

يف إقليم البةر الكتارييب وأمريكتا  2018بشتتتتتتتتتتتتتتان الزراعتة من أجتل تنظيم حلقتات العمتل القليميتة لالتفتاقيتة التدوليتة لعتام 
يف أمريكا الالتينية. وتّكرم املعهد بتو ري الرتمجة  إصتتتدار الشتتتهادات اللكرتونية للصتتتةة النباتيةالالتينية، وحلقة عمل حول 

 السبانية لدليل االتفاقية بشان مراقبة اآل ات النباتية.
 

نة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات حلقة العمل اخلاصتتتتتتتتتتتتتة حضتتتتتتتتتتتتتر عثل عن أما منظمة األمن والتعاون اي أوروبا: -22
مبنظمة األمن والتعاون يف أوروبا بعنوان "تعزيز مشتتتتروع خسة العمل بشتتتتان تنفيذ اتفا  تيستتتتري التجارة ملنظمة التجارة العاملية" 

الدولية لتدابري الصتتتتتتتتتتتةة النباتية، . وقُدمت حملة عامة عن االتفاقية واملعايري 2018يف كاأاخستتتتتتتتتتتتان يف نو م  تشتتتتتتتتتتترين الثاين 
 جرى  رر منا ع تقييم القدرات يف  ال الصةة النباتية من أجل تعزيز عملية تنفيذ هذا التقييم يف كاأاخستان. كما

 
 دف التعاون يف قضتتتتتتتتتايا متصتتتتتتتتتلة ببدائل  عّزأت أمانة االتفاقية الدولية اتصتتتتتتتتتااا بامانة األوأون :أمانة األو ون -23

، بتيستتتتتتتتتتتتتتري من أمتتانتتة االتفتتاقيتتة التتدوليتتة، جلنتتة اخليتتارات الفنيتتة املعنيتتّة ب وميتتد امليثيتتل. وتقوم أمتتانتتة األوأون و يثيتتلبروميتتد امل
 حول القضايا الفنية. الفريق التقو املعو مبعاجلات الصةة النباتّيةباالتصال ب

 
نظمة األغذية والزراعة، واالتفاقية املر ق هو منظمة  تتتتتتتريكة تتالت من م :مراق وضللللللا المعايير وتنمية التجارة -24

الدولية لوقاية النباتات وهيئة الدستتتتتتتور اليذائي، واملنظمة العاملية لصتتتتتتةة احليوان، و موعة البنك الدو ، منظمة الصتتتتتتةة 
 موعة  العاملية ومنظمة التجارة العاملية، وهو قائم يف منظمة التجارة العاملية. كما أن عثالً عن أمانة االتفاقية عضتتتتتتتتتتتتتتو يف

العمل التابعة للمر ق. و تتتتتتاركت األمانة يف اجتماعي  موعة العمل اللذين انعقدا يف مار   ذار وأكتوبر تشتتتتتترين األول. 
لة للتسبيقات تتضتتتتمن مكّوناً خاصتتتتاً بالصتتتتةة النباتية، وو ّرت هذه التعليقات  موعة  وأجرت األمانة استتتتتعراهتتتتات مفصتتتتّ

وتوا ق عليها وترّتب أولوياهتا )مبا يف ذلك املنر لعداد املشتتتتتاريع(. وميكن االّطالع  العمل اليت تستتتتتتعر  مشتتتتتاريع املر ق،
على كامل التفاصتتتتتتيل بشتتتتتتان املشتتتتتتاريع اليت ّات املوا قة عليها ونتائجها على املوقع الشتتتتتتبكي اخلا  باملر ق. إهتتتتتتا ًة إىل 

استتتعداد البالد لتنفيذ اتفا  تيستتري التجارة  ذلك، و ّرت األمانة مدخالت يف مشتتروع أداة تقييم ستتوف ُتستتتخدم لتةديد
عند احلدود. وخضعت األمانة للمراجعة الداخلية بشان تنفيذ مشروع املر ق لوهع األّدلة واملواد التدريبية لالتفاقية الدولية، 

خارجية للمر ق إىل مراجعة  اردةو وستتتتتتتتتتتتتتوف ُتقدملم نتائ  هذه املراجعة إىل  موعة العمل. كذلك، و ّرت األمانة معلومات 
 ود ذاته، وسوف ُتستخدم هذه املعلومات لبد  العمل على وهع خسة اسرتاتيجية جديدة للمر ق.

 
تواصتتتتتتتتتتتتتلها مع أمانة االتفاقية دعماً لعمل الفريق التقو املعو  مجموعة أبحاث تدابير الصللللللللللحة النباتيةتابعت  -25

تشتتتّكلت نتيجة مشتتتاورة للخ ا  بشتتتان املعاجلات بال ودة اليت نظمتها مبعاجلات الصتتتةة النباتّية. وكانت هذه ا موعة قد 
وا موعة عبارة عن مجاعة مستتتتتتتتتتتتتتتقلة من باحثني يف  ال . 2013 يف عام التابعة ألمانة االتفاقية وحدة وهتتتتتتتتتتتتتتع املعايري
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ية من خالل املناقشتتتتات ستتتتوا منتدى ميكن  يه تناول مستتتتائل املعاجلات احلرجة للصتتتتةة النباتمعاجلات الصتتتتةة النباتية أستتتتّ 
 والبةوث التعاونية. وإن الفريق التقو املعو مبعاجلات الصتتتتتتتتةة النباتّية يتواصتتتتتتتتل مع  موعة أواث تدابري الصتتتتتتتتةة النباتية

وهو أمر ، يف حل املسائل التقنية، وتيسري تقاسم البيانات بني مقدمي املعاجلات، واملساعدة يف تنسيق البةوث للمساعدة
وتعمتتل ا موعتتة حتتاليتتًا على العتتديتتد من اخلسو  التوجيهيتتة للبةوث حول معتتاجلتتات الصتتتتتتتتتتتتتتةتتة النبتتاتيتتة. مسلول لتتدعم 

املعاجلات  دف املستتتتتتاعدة يف دستتتتتتني الفهم املشتتتتتترت  لتنمية معاجلات الصتتتتتتةة النباتية. ومن املقرر عقد االجتماع التا  
مزيد من املعلومات بشتتتان هذه ا موعة على البوابة يف أستتترتاليا. وميكن االّطالع على  2019للمجموعة يف منتصتتتت عام 

 4الدولية للصةة النباتية.
 

الذي  InforMEAتشار  أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات أيضاً يف مشروع  :األمم المتحدة لابيئة جمعية -26
يقوده برنام  األمم املتةدة للبيئة. وبالتعاون مع ال نام ، وهتتتتتتتتتتتتتتعت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات دورة للتعليم 
اللكرتوين بعنوان "التعريت عن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات"، وقد أُطلقت يف يناير كانون الثاين على منصتتتتتتتتتتتتتة التعليم 

وهي تعمل أيضتتاً . InforMEAوستتاحت يف دليل البيانات وي  تُنقل تلقائياً إىل بوابة ، InforMEAاللكرتوين ملشتتروع 
بالشتتتتراكة مع برنام  األمم املتةدة للبيئة ومع االتفاقيات الستتتتبعة املتصتتتتلة بالتنوع البيولوجي لتبادل أ ضتتتتل املمارستتتتات يف 

  اية البيئة. ال االتصاالت، وتعظيم األثر على صعيد التوعية يف  ال 
 

يونيو حزيران  19وقّعتت أمتانتة االتفتاقيتة التدوليتة اتفتاقتاً مع منظمتة اجلمتار  العتامليتة يف  :منظمة الجمار  العالمية -27
الشتتهادات اللكرتونية لتعزيز التعاون حول مستتائل ذات أحية مشتترتكة مبا يف ذلك تبادل البيانات اللكرتونية )إصتتدار  2018

(، والتجارة اللكرتونية، واحلاويات البةرية، والشتتتتتتبا  الوحيد واالتصتتتتتتال والدعوة. وضري حالياً وهتتتتتتع خسة للصتتتتتتةة النباتية
عمل مشتتتتتتتترتكة. كذلك، حضتتتتتتتترت أمانة االتفاقية  موعة العمل املعنية بالتجارة اللكرتونية التابعة ملنظمة اجلمار  العاملية يف 

لمنظمة يف بروكستتتتتتتتيل، بلجيكا. وجرى دم  نتيجة هذا االجتماع يف خسة يف املقر الرئيستتتتتتتتي ل 2018أكتوبر تشتتتتتتتترين األول 
 من جدول األعمال(. 7-8عمل وميزانية مشروع التجارة اللكرتونية لالتفاقية الدولية )املقّدمتان يف البند 

 
: قّدمت أمانة االتفاقية الدولية مستتتتتتتتتتتتتتتجدات يف االجتماعات الثالثة اليت عقدهتا جلنة منظمة التجارة العالمية -28

(. ومّت 2018معايري الصتتتتتةة والصتتتتتةة النباتية يف منظمة التجارة العاملية )  اير  تتتتتبا ، ويوليو اوأ ونو م  تشتتتتترين الثاين 
حول املناطق اخلالية من اآل ات لتيستتتتتري  هم أ ضتتتتتل إعداد مواد للجنة املواهتتتتتيعية للجنة معايري الصتتتتتةة والصتتتتتةة النباتية 

للمعايري الدولية املتصتتتلة باملناطق اخلالية من اآل ات وموارد تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف   اير  تتتبا . كما أن 
بشان إجرا ات املكا ةة، مشاركة أمانة االتفاقية يف حلقة العمل حول امللةق جيم باتفا  تدابري الصةة والصةة النباتية 

والتفتيت واملوا قة اليت نظمتها منظمة التجارة العاملية يف يوليو اوأ جمةت بر ع مستتتوى الوعي لدى البلدان األعضتتا  إأا  
إطار االتفاقية لجرا ات املكا ةة، والتفتيت واملوا قة، وإصتتدار  تتهادات الصتتةة النباتية ونظام تنظيم االستتترياد. وُقّدمت 

ورات يف  ال حّل الشتتتتتتتهادات اللكرتونية للصتتتتتتتةة النباتية وعمل االتفاقية الدولية يف  ال التجارة اللكرتونية خالل التس
اجللستتتتتتتتتتتتتتة بعنوان "امللةق جيم يف العاد الرقمي". وُقّدم عر  خالل حلقة عمل مواهتتتتتتتتتتتتتتيعية أخرى بشتتتتتتتتتتتتتتان املكا   يف 

عمل األوىل حول التعاون بني الوكاالت احلدودية اليت نظمتها أمانة نو م  تشتتتتتترين الثاين. حضتتتتتترت األمانة أيضتتتتتتاً حلقة ال

                                                      
in-page-cooperation/organizations-https://www.ippc.int/ar/external-الصتتتتتتتتتتتتتتتفةة الشتتتتتتتتتتتتتتتبكية  موعة أواث تدابري الصتتتتتتتتتتتتتتتةة النباتية:   4

ipp/phytosanitarymeasuresresearchgroup/# 

https://www.ippc.int/ar/external-cooperation/organizations-page-in-ipp/phytosanitarymeasuresresearchgroup/
https://www.ippc.int/ar/external-cooperation/organizations-page-in-ipp/phytosanitarymeasuresresearchgroup/
https://www.ippc.int/ar/external-cooperation/organizations-page-in-ipp/phytosanitarymeasuresresearchgroup/
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، جنول أ ريقيا يف إطار العمل يب تاونكاتفا  تيستتتتتتتتتتري التجارة ملنظمة التجارة العاملية. وقد ُأجريت حلقة العمل هذه يف  
 وطنيني للوكاالت املعنية عند اجلاري للمستتتتتتاعدة يف تنفيذ اتفا  تيستتتتتتري التجارة، وأ ضتتتتتتت إىل تعزيز احلوار مع عدة عثلني

 النقا  احلدودية.
 

وعقدت أمانة االتفاقية الدولية اجتماعات ثنائية وأقامت اتصتتتتتتاالت مع عدة منظمات من أصتتتتتتةال املصتتتتتتلةة  -29
ودعمه.  2020و تتتتتركات مهنية يف  ال الصتتتتتةة النباتية مهتمة باالنضتتتتتمام إىل تعزيز الستتتتتنة الدولية للصتتتتتةة النباتية لعام 

وتشكل نتيجة هذه االجتماعات واالتصاالت اتفاقاً لتنظيم اجتماع التنسيق بني  ركا  السنة الدولية للصةة النباتية على 
(، من أجل تبادل األ كار وال ام ، وإنشا   لية تنسيق بني 2019هامت الدورة الرابعة عشرة ايئة تدابري الصةة النباتية )

 ا اً عاملياً مر قاً برأنامة األحداث.مجيع أصةال املصلةة وبرن
 

 : المنظمات اإلقايمية لوقاية النباتات2القسم  -ثانياا 
 

التالية أستتتاستتتية يف تنظيم حلقات العمل القليمية لالتفاقية الدولية  المنظمات اإلقايمية لوقاية النباتاتكانت  -30
ووكتالتة الصتتتتتتتتتتتتتتةتتة الزراعيتتة وستتتتتتتتتتتتتتالمتة األغتذيتة يف الكتتارييب، هيئتتة وقتايتة النبتتات يف  ستتتتتتتتتتتتتتيتتا واحملي  ااتاد ، : 2018لعتتام 

األنديز، واللجنة القليمية للصتتةة النباتية يف املخرو  اجلنو ، ومنظمة وقاية النباتات يف أوروبا والبةر املتوستت ،  و موعة
القليمية لوقاية النباتات  وا لب األ ريقي للصتتتتتتتتتتتتتتةة النباتية، ومنظمة وقاية النباتات يف الشتتتتتتتتتتتتتتر  األدىن، واملنظمة الدولية

 والصةة احليوانية ومنظمة وقاية النباتات يف احملي  اااد .
 

املشتتتتاورة الفنية الثالثني بني املنظمات القليمية لوقاية النباتات يف ليما،  مجموعة األندي استتتتتضتتتتا ت وترأستتتتت  -31
مستتتتتتتتاحًة عينية مبراجعة الرتمجة الستتتتتتتتبانية لدليل االتفاقية . وقّدم عثل ا موعة أيضتتتتتتتتاً 2018بريو يف نو م  تشتتتتتتتترين الثاين 

 الدولية لوقاية النباتات بشان مراقبة   ات النباتات.
 

يف التواصتتتتتتتتتتل مع أمانة االتفاقية بشتتتتتتتتتتان وهتتتتتتتتتتع  منظمة وقاية النباتات اي أوروبا والبحر المتوسلللللللل تستتتتتتتتتتتمر  -32
ة املنظمة اجتماع  ريق اخل ا  الفو املعو ب وتوكوالت بروتوكوالت تشتتتتتخيد لم ات اخلاهتتتتتعة للوائر. واستتتتتتضتتتتتا ت أمان

، ولديها أعضا  يف هذا الفريق. كذلك، و ّرت اخل ا  للعديد من  موعات 2018التشخيد الذي انعقد يف   اير  با  
عاونت أمانة . إهتتا ًة إىل ذلك، ت2018صتتياغة بروتوكوالت التشتتخيد، وكان اا خبري مدعو يف اجتماع الفريق الفو عام 

املنظمة مع أمانة االتفاقية يف تنظيم اجللستتتتة اجلانبية خالل الدورة الثالثة عشتتتترة ايئة تدابري الصتتتتةة والصتتتتةة النباتية حول 
شروع األورو  لتتتتتتتتنسيق ووث الصةة امل". وتشاركت املنظمة، إىل جانب دديد تسلسل اجلينات والتكنولوجيات اجلزيئية"

 التتدورة الثتتالثتتة عشتتتتتتتتتتتتتترة ايئتتة تتتدابري الصتتتتتتتتتتتتتتةتتة النبتتاتيتتة حولوأمتتانتتة االتفتتاقيتتة، يف تنظيم جلستتتتتتتتتتتتتتتة جتتانبيتتة خالل  النبتتاتيتتة
 "التعاون مع منظمات األواث".

 
الرتمجة إىل اللية الستتتتتتبانية للمسبوعة الصتتتتتتادرة عن االتفاقية  منظمة وقاية النباتات اي أمرياا الشلللللماليةو ّرت  -33

يت مبصتتتسلةات الصتتتةة النباتية الدولية"، وإىل الفرنستتتية والستتتبانية للوثيقة التفستتتريية للمعيار الدو  الدولية بعنوان "التعر 
(. و تتتتتتتار  عثل املنظمة يف اجتماعات إخضتتتتتتتاع مواد التعبئة اخلشتتتتتتتبية يف التجارة الدوليةلتدابري الصتتتتتتتةة النباتية ) 15رقم 
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االجتماع الثاين للجنة التنفيذ وتنمية القدرات بصفة عثل عن املنظمات اللجنة التوجيهية للسنة الدولية للصةة النباتية ويف 
القليمية لوقاية النباتات. وقد استتتتتتضتتتتتا ت املنظمة االجتماع الوجاهي الثاين للخ ا  املعنيني بوهتتتتتع دليل االتفاقية الدولية 

 ملنظمة اجتماعات من هذا النوع.بشان املناطق اخلالية من اآل ات. وكانت تلك املرة األوىل اليت تستضيت  يها ا
 

املنستتتق  موعة مراجعة اللية من أجل استتتتعرا  املعايري باللية  منظمة وقاية النباتات اي الشللرا األدن و ّرت  -34
ر لتقييم القدرات يف  ال الصتتةة النباتية، مستتاحًة عينية لتيستتري  العربية. وو ّر عثل املنظمة، الذي مّت التصتتديق عليه كميستتّ

 عملية التقييم هذه يف تونب واليت ُأجنزت.
 

 هيئة تدابري الصةة والصةة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي: إنّ  -35
 

 .2018بالتقرير بشان أنشسة التعاون الدو  لعام  الحاطة علماً  (1)
 


