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 النباتية الصحة تدابري هيئة
 الدورة اخلامسة عشرة

 2020أبريل/نيسان  3 –مارس/آذار  30روما، 

 تقرير عن أنشطة أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف جمال التعاون الدويل
 من جدول األعمال 1-15البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت
 
قامت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت )األمانة( ابستتتاض احت وثديل الةتتتفكة ايلكلونية للاضاوج ا ا     -1

يف الوقت ال اهن ويةتتتتتتت   االت مبا يلق  الضتتتتتتتومل على املنظمات الن ناضاوج مض ا  1على البوابة الدولية للةتتتتتتتكة النباتية
 ا بةو ة مشلكة.حالي   تام مضاجلا ا االهامام املابادل الن

واملنظمات ايقليمية لوقاية النبااتت  الدوليةوتض حت الفق ات الاالية أب ز أنشتتتتتتتتوة الاضاوج ال ئيملتتتتتتتتية مع املنظمات  -2
 . 2020و 2019  لضام

 املنظمات الدولية -1القسم  -أّوالا 

شتتتا كت خالل الملتتتنامل املانيتتتيامل  : األسللةحة البيولوجية ملبتا األمم املتحدة لشللنون نلس السلل  اتفاقية  -3
األمانة وستتتايفت يف ا اماعات ا  امل بشتتتعج مملتتتاعدة واستتتادابة وطها الدول األط اا يف اتفاقية األستتتلكة البيولو ية 

ا تفملتتتتتتيري  بشتتتتتتعج مضايي 2019الن عقدت يف أغملتتتتتتو      االتفاقية لوقاية النبااتت ) االتفاقية الدولية  وقدمت ع نيتتتتتت 
 عن ذلك  شتتتا كت األمانة يف حدا  انك  كعل على دو  املنظمات بشتتتعج استتتاآلةتتتال اقبات وم اقبا ا. وبضتتتال   (الدولية

انة يف الدولية ذات الةتتلة يف حال االستتا دام )املاضمعد( للمم نيتتات نيتتد الو وة اويوانية والل اعة والبيآلة. كما شتتا كت األم
عن ط يق  2020وأكاوب  تشتتتت ين األول  2019عملية احملاكاة املشتتتتلكة بمل الوكاالت الن عقدت يف نوبم  تشتتتت ين الوا  

الفيديو ابعابا ها نشتتتاط ا مشتتتلك ا مع مشتتت وع مكاا األمم املاكدة لشتتتحوج نلع الملتتتال  املضنوج اتضليل اقليات والقد ات 
االتفاقية    حضتتتتتت ت أمانة2019اضمعد للضوامل البيولو ية.ا ويف ديملتتتتتتم  كانوج األول الستتتتتتا دام امللالستتتتتتادابة لالضاملية 

ا اماع أصتتتتتتكا  املةتتتتتتلكة املضنوج: االاقدم يف ونيتتتتتتع مشتتتتتت وع ايطا  الدو  للووا   البيولو ية  الدولية لوقاية النبااتت
                                                      

 املتتتتتتتتت ةتتتتتتتتتتتتتتتتةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة لتتتتتتتتتلتتتتتتتتتاتتتتتتتتتضتتتتتتتتتاوج ا تتتتتتتتتا  تتتتتتتتت :عتتتتتتتتتلتتتتتتتتتى التتتتتتتتتويتتتتتتتتتا صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتتتكتتتتتتتتتة التتتتتتتتتبتتتتتتتتتوابتتتتتتتتتة التتتتتتتتتدولتتتتتتتتتيتتتتتتتتتة لتتتتتتتتتلةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتتتة التتتتتتتتتنتتتتتتتتتبتتتتتتتتتاتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتة   1

 /cooperation-activities/external-https://www.ippc.int/ar/core. 
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و ية ملكاا األمم املاكدة لشتتتتتتتتتتتحوج نلع بشتتتتتتتتتتتعج األحداا املاضمدة  وا اماع الدول األط اا يف اتفاقية األستتتتتتتتتتتلكة البيول
اتفاقية األستتلكة البيولو ية ابلض وحت الافملتتيية الن قدما ا األمانة  وطلبت  يف ط اااألالملتتال  يف  ني .ا وقد  حعبت 

غي أج  .2020عقد حدا  انك على هامش ا اماعات ا  امل بشعج اململاعدة واالسادابة والاعها يف أغملو     
توبي  النبااتت. وتواصتتتتتتتتتل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية 19-قد بملتتتتتتتتتبا القيود املف ونيتتتتتتتتتة نايدة  ائكة كوبيدالدو ة مل تُض

املدخالت يعداد ايطا  الدو  لإلدا ة البيولو ية ا اصتتتتة ابألحداا املاضمدة. ويامول اادا الضام اإلا ايطا  بوصتتتت  
الستتتادابة تف تفشتتت  األم احت ذات طبيضة ذات الةتتتلة ابالن تكوج والريهتا ليات املنظمات الدولية املشتتتا كة أدوا  ومملتتتحو 

 ا تف وص  األط  واللتيبات القائمة لاضليل الاضاوج بين ا  مبا يف ذلك يف سياق طلٍا للمملاعدة.مقةودة. وي م  أيض  

حلقتة  :والضلوم البيولو يتة عقتد امل كل الدو  للل اعة  2019: يف عام املركل الدويل لةلراعة والعةوم البيولوجية -4
الضامل الضامل   ملائ  احملاصيل  وه  مباد ة هتدا تف تحداا ثوعل يف صنع الق ا ات القائم على  تعمل اباااحية تناول

يف  مموال   امل كل كاج   2020ويف عام  األدلة بشتعج الةتكة النباتية. وتضك  األمانة حالي ا على ماابضة توو ات هإلا املباد ة.
الضمل الفنية املشلكة بمل منظمة األغإلية والل اعة واالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت املضنية بدودة اوشد ا  يفية حول  و شة

تضليل نظم اينإلا  "ااود  الةتتتك  وتدابي الةتتتكة النباتيةا  ويف  موعة اللكيل الاابضة ايآلة تدابي الةتتتكة النباتية بشتتتعج 
 ."بة اابافش  اقبات واالسادا

قامت أماناا هيآلة الدستتتتتتتتتتاو  الفإلائ  واالتفاقية الدولية بانملتتتتتتتتتتيق موقفي ما مع املنظمة  هيئة الدسللللللللتور ال  ا  : -5
ص مملتتائل ماضددة أاث هتا جلنة تدابي الةتتكة والةتتكة النباتية بشتتعج شتتواغل  ا ية  ددة خيالضاملية لةتتكة اويواج  يف ما 

قة للمنظمات الشتتتتتتقيقة الوالا تف  . وُقدعمتمناطق خالية من اقبات()تنشتتتتتتامل تنيتتتتتتفامل الوابع ايقليم  و  تضليقات منملتتتتتتع
املنظمة البك ية الضاملية بشتتتتتتعج عةتتتتتت نة اتفاقية تملتتتتتت يل ح كة املالحة البك ية الدولية  بفية اململتتتتتتاعدة يف الاوبيق بين ا وبمل 

الضاملية. وتواصتتتتتتتتل األمانااج تضاويلما يف  ا  اتفاق توبيق تدابي الةتتتتتتتتكة والةتتتتتتتتكة النباتية الةتتتتتتتتاد  عن منظمة الادا ة 
وستتتتتتتتتائل الاواصتتتتتتتتتل أنشتتتتتتتتتوة االتةتتتتتتتتتاالت وتدا ة املضلومات ع  دعم تحدايفا األخ د على صتتتتتتتتتضيد األنشتتتتتتتتتوة ايخبا ية و 

 اال اماع   وتقاسم أعبامل ايدا ة والاكالي  امللتبة على نظام الاضليقات ايلكلو .

ت أماناا االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت واتفاقية الانوعع البيولو   خوة عمل وقعض اتفاقية التنوّس البيولوج : -6
على هامش حلقة الضمل الاشتاو ية حول االتفاقيات املاضلقة ابلانوع البيولو   بشتعج ايطا   2020-2019مشتلكة للفلة 

 خوة الضمل تملتتتتتتضة أنشتتتتتتوة. وقد مشلت 2019والن عقدت يف يونيو حلي اج  2020الضامل  للانوع البيولو   ملا بضد عام 
  واللويج للملنة الدولية للةكة النباتية  ودعم املابادلة الاوعيةأنشوة وت  املات يف  ال ابادل املضلومات و ب ماةلة  ئيملية

 .2020تطتتا  الانوع البيولو   ملتتا بضتتد عتتام    وتوبي املتتدخالت يعتتداديف أنشتتتتتتتتتتتتتتوتتة تنميتتة القتتد اتاألط اا املاضتتاقتتدة 
الن  ل يآلة(الدو ة ال ابضة عش ة ل) وشا كت أمانة اتفاقية الانوع البيولو   يف الدو ة ال ابضة عش ة ايآلة تدابي الةكة النباتية

يف  وما. كما شتتتتتتتا كت أمانة االتفاقية الدولية يف ا اماع لف يق ا  امل الفنيمل امل ةتتتتتتتص  2019عقدت يف أب يل نيملتتتتتتتاج 
منادد النقاش املفاو   ويف  2019ديملتتتتتتتتتتتتتتم  كانوج األول  4تف  2لفازية يف مونلريل  كندا من املضين ابألنواع الدخيلة ا

 لدعم املداوالت الفنية لف يق 2019على اينلنت الإلي عقدته اتفاقية الانوع البيولو   من مايو أري  وحىت ستتتتبام  أيلول 
لإل شاد الفين وتدابي يدا ة األنواع الدخيلة الفازية تيملي ا  ا  امل. وقد أسدد ب يق ا  امل الفنيمل مشو ته  وونيع عناص 

 يف مونلريل  ت أستتتتتتتتتتت من أهداا أيشتتتتتتتتتت  للانوع البيولو   وغيا. وخالل ا اماع ب يق ا  امل الفنيمل 9لاكقيق اادا 
ا ا اماع ا  انبي ا  االتفاقية الدولية أمانة النباتية الةتتاد  عن منظمة توبيق تدابي الةتتكة والةتتكة  ع حت مقدمة بشتتعجأيضتت 
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  ومناقشة كيفية اسا دام مضايي االتفاقية الدولية وتوصيات هيآلة تدابي الةكة النباتية منض ا لدخول األنواع الضاملية الادا ة
وبضدها  شتتتتتتتا كت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف ستتتتتتتلملتتتتتتتلة من املشتتتتتتتاو ات  الدخيلة الفازية الن تضتتتتتتت ع ابلنبات.

الو اهية وايلكلونية  انا ت ابنضقاد حلقة عمل ب ج الوانية  حيل تملنعت لألمانامل واألط اا يف االتفاقيات ذات الةلة 
. وُقدعمت مملتتتتتتتتتايفة 2020ابلانوع البيولو   ب صتتتتتتتتتة توبي مدخالهتا يف تعداد ايطا  الضامل  للانوع البيولو   ملا بضد عام 

لنبااتت تف أمانة اتفاقية الانوعع البيولو    وأُ ستتتتتلت تف مكاا هيآلة تدابي الةتتتتتكة النباتية  أمانة االتفاقية الدولية لوقاية ا
 و كعلت على اساض احت اادا واملحش ات اجلديدة بشعج األنواع الف يبة الفازية.

امل كل الدو  للد استتتتتتتات الل اعية  تجع  املركل الدويل لةدراسللللللات اللراعية املتقدمة يف البحر األبيس املتوسلللللل : -7
أمانة للةتتكة النباتية  وهو ياضاوج مع املاوستتع عضتتو يف اللدنة الاو ي ية الدولية للملتتنة الدولية  األبيض املاقدمة يف البك 
ملتتتتتة   مبا يف ذلك مناب2020بشتتتتتعج عدد من املباد ات أل ل اللويج للملتتتتتنة الدولية للةتتتتتكة النباتية لضام االتفاقية الدولية 
 لملنة الدولية للةكة النباتية ودعم   ود االتةاالت ا اصة ابلملنة الدولية للةكة النباتية.ابيديوية بشعج 

بولا أمانة االتفاقية الدولية   امل بوز  :جلنة تنسللللللللللليني الع قات بر أوروو وأاريقيا والباريد وا ي  ا اد  -8
قة ابللفة الف نملتتتتتية بشتتتتتعج ثليل  اط  اقبات والوصتتتتتول تف األستتتتتواق  ع وحت لاقدمي دو ٍة تد يبية للبلداج األب يقية الناط

الانملتتيق(. يف غي موامس ا )جلنة  جلنة تنملتتيق الضالقات بمل أو واب وأب يقيا والكا يك واحمليع اااد قامت باضليل تضاويلا مع 
 ( من خالل توبي الاكالي  لافوية2019الدو ة ال ابضة عشتتتتتتتتتت ة ايآلة تدابي الةتتتتتتتتتتكة النباتية ) الانملتتتتتتتتتتيق جلنةوقد دعمت 

بلمجة مثانية أدلة ت شتتتادية لالتفاقية الدولية تف اللفة الف نملتتتية  عينية مملتتتايفة متدع بلد ا انمي ا. كما ق 18مشتتتا كة ممولمل من 
  متولت اللدنة يف  موعات الضمل يعداد 2020ُنشتتتتتت ت على املوقع الشتتتتتتبك  لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت. ويف عام 

بشتتتعج ثليل  اط  اقبات ونظم تصتتتدا  شتتت ادات الاةتتتدي . تنيتتتابة  تف توبي خ ة ت بوية عينية  ايلكلو دو ات للاضلعم 
كلو   وتنوي يف  ال تكنولو يا املضلومات يعداد هإلا املواد للاضليم ايل اا عيني  ا دعم  اإلا اجملموعات  وبع ت اللدنة أيض  

 كما جي ي تعداد مإلك ة تفاهم بمل اللدنة واألمانة.ا تف اللفة الف نملية.  ت مجا ا أيض  

 طلعفت من األعضتتتامل الاالمل:اجملموعة القطاعية االسلللتشلللارية اللللدار الشلللنادات االباونية لةصلللحة النباتية:  -9
    ومجتتتتتضتتتتتيتتتتتتتةUnion Fleurs  وFreshfelالتتتتتاتتتتتكتتتتتتتالتتتتت  التتتتتتتدو  لتتتتتاتتتتتدتتتتتتتا ة اوتتتتتبتتتتتو   واالثتتتتتتتاد التتتتتتتدو  لتتتتتلتتتتتبتتتتتتتإلو   و

Global Express Associationو  CIOPORA   وال ابوة األو وبية للبإلو   وال ابوة األو وبية لادا ة البواطا  واثاد
ا للدنة ا قيعم   ا ة الكاكاو  واالثاد الوطين للفةتتتتتتتة والضل . ولواملا كانت وما تلال اجملموعة القواعية االستتتتتتتاشتتتتتتتا ية شتتتتتتت يك  

لاو ي ية املضنية ابلش ادات ايلكلونية للةكة النباتية. وقد ُعقد عدٌد من املشاو ات والدو ات ايعالمية يف الملنة املانيية  ا
 كة اوكومة والقواع اشتتتمب من حلقات الضمل يف بلداج  اا ة تدعو تف عقد ستتتلملتتتلةٍ  2021كما أج ا وع اململتتتاقبلية لضام 

 على الملوامل.

 خ  املضلومات عن الملتتتتتتتتتتنة الدولية للةتتتتتتتتتتكة  أمانة االتفاقية الدوليةأعوت  لسلللللللل مة األ  ية: ا يئة األوروبية -10
خالل اال اماع ا ام  جملموعة االتةتتتتتتتتال الدولية املضنية  2020النباتية وتووي  أنشتتتتتتتتوة الانفيإل يف نوبم  تشتتتتتتتت ين الوا  

خالل اال اماع الملتتتتتتتتتادي عشتتتتتتتتت  لاقييم  اط  شتتتتتتتتتبكة اايآلة  2020ابيبالغ عن امل اط   ويف ديملتتتتتتتتتم  كانوج األول 
 األو وبية لملالمة األغإلية.
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لواملا كاج الاكال  الضامل   التحالف الدويل لتيسللري الترارة التابل لةمنتدا االقتصللادع العامل  حالتحالف : -11
ملتتتتتاعدة يف تنفيإلا. وتا  تضاوج الاكال  ا يف الدعوة تف تنفيإل حل الشتتتتت ادات ايلكلونية للةتتتتتكة النباتية واملا قيعم  شتتتتت يك  

ااتام مع أمتانتة االتفتاقيتة التدوليتة لوقتايتة النبتااتت وم كل اوملتتتتتتتتتتتتتتا  التدو  الاتابع لألمم املاكتدة لانفيتإل نظم الشتتتتتتتتتتتتتت تادات 
ايلكلونية للةتتتتتتتتكة النباتية يف املف    قام الاكال   ابلاضاوج مع األمانة  باشتتتتتتتتكيل  موعات عمل لايملتتتتتتتتي تنفيإل حل 

 ادات ايلكلونية للةتتتتتتتتتتكة النباتية يف عدٍد من البلداج  مبا يف ذلك كولومبيا  واتيلند  ومدغشتتتتتتتتتتق  وااند. كما أج الشتتتتتتتتتت
الاكال  م ام باضليل الضالقة بمل مجاعة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ما بضد الشتتت ادات ايلكلونية للةتتتكة النباتية من 

 ة القد ات.أ ل املشا كة يف أنشوة أخ د لانمي

مت نشتتتتتت  الدليل الاو ي   الةتتتتتتاد  عن االتفاقية  اجملموعة االسلللللتشلللللارية الدولية املعنية بتحةيل :ا ر ا اات: -12
الدولية بضنواج امشا كة أصكا  املةلكة وايبالغ عن  اط  اقبات يف  ال الةكة النباتيةا بفضل مملايفات من عدة 

 ضنية باكليل  اط  اقبات.أعضامل يف اجملموعة االساشا ية الدولية امل

تضاويلا القدمي الض د مع الوكالة الدولية للواقة أمانة االتفاقية الدولية واصتتتتتتتتتتتتتتلت  الوكالة الدولية لةطاقة ال رية: -13
  2019الإل ية من خالل الشتتتتتتضبة املشتتتتتتلكة بمل املنظمة والوكالة الستتتتتتا دام الاقنيات النووية يف األغإلية والل اعة. ويف عام 

 2019يوليو متوز  12تف  8من  الفلة ين املضين مبضاجلات الةتتكة النباتية  الإلي عقداقالوكالة ا اماع الف يق الاستتاضتتابت 
الستتتتتتتا دام  بمل املنظمة والوكالة ين بد استتتتتتتة حديوة أ  هتا الشتتتتتتتضبة املشتتتتتتتلكةاقيف بيينا  النمملتتتتتتتا. وقد ُدعم عمل الف يق ال
ل ب م كيفية طاي تد  األكملتتتتتيدمل يف بضالية مضاجلات ذاببة باك ة اومضتتتتتيات الاقنيات النووية يف األغإلية والل اعة أل 

ا للف يق ال وايق مع أمانة  ا بشتتتكلٍ وعملت الشتتتضبة املشتتتلكة أيضتتت   ين.اقابيشتتتضاع. وتوااا الوكالة على تقدمي ا خبي ا واحد 
  حول كيفية استتا دام  موعة من املضايي املاضلقة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وجلنة الانفيإل يعداد شتت يع بيديو مةتتوع 

 .2021بإلاب  مثا  الفاك ة يمكانية الدخول تف األسواق. وأُطلق ش يع الفيديو يف أوائل عام 

  2019عام مع املنظمة البك ية الدولية انشتتتتتتتوة بةتتتتتتتو ة أمانة االتفاقية الدولية عملت  املنظمة البحرية الدولية: -14
ت البك يعة. وت د تفاصتتتتتتتتتتتتتتيل عن هإلا الاضاوجيف ظمة البك ية الدولية عن املن ويو د ممول  يف وايقة ب يق امل ام املضين ابواوريع

ت البك يعة. وواصتتتتتتلت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية CPM 2021/27منفةتتتتتتلة )الوايقة  ( بشتتتتتتعج ب يق امل ام املضين ابواوريع
الناشع  وخباصة يف  ال ثديل ب امج الافايش الاابضة ملدونة املما سات بشعج النبااتت واملنظمة البك ية الدولية تضاويلما 

حبيل تضمع نظابة اواوريت البك ية من خالل مشا كة األمانة يف ب يق امل اسلة املضين مب ا ضة  تضبآلة وحدات نقل الشكنات
 ولاه األخية من املناقشتتتات الفنية حول  قت اوا   ابااح ب يق امل استتتلةب امج الافايش لوحدات نقل الشتتتكنات. ويف الو 

تمكانية تد اج مضايي النظابة يف ب امج الافايش الاابضة ملدونة املما ستتتتتتتتات بشتتتتتتتتعج تضبآلة وحدات نقل الشتتتتتتتتكنات للمنظمة 
 لواا واختاذالبك ية الدولية. ومن املاوقع أج يناقش اال اماع الملتتتتتابع للدنة االتةتتتتتاالت على مملتتتتتاود املنظمة تد اج االا

كما أج األط اا املاضاقدة يف االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت مدعوة تف الضمل مع   ات االتةال   الق ا ات ذات الةلة.
جملامع الةكة  محاتياالوطنية للمنظمة البك ية الدولية وأج تش   أيفية هإلا الضمل واململاعدة يف نيماج أج يكوج هإلا الق ا  

مت األمانة مملتتتتتتايفات تف املنظمة البك ية الدولية أل ل عةتتتتتت نة اتفاقيا ا املضنية باملتتتتتت يل  عن ذلك  قدع وبضتتتتتتال   .النباتية
ح كة املالحة البك ية الدولية  بفية الاوبيق بمل هإلا األخية وبمل اتفاق توبيق تدابي الةتتكة والةتتكة النباتية الةتتاد  عن 

 .الضاملية منظمة الادا ة
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ما ما ظع تمل اللامل نالندو  حضتتتتتتتتتتتتتت ت أمانة االتفاقية الدولية وحلرر احلرجّ :اجملموعة الدولّية لةبحوث املعنية  -15
. و حعبت اجملموعة ابألخبا  الن قدعما ا أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتية عن أج  موعة 2020و 2019اجملموعة عام  
قد تضقد ا اماع ا االبلاني   15عداد دليل االتفاقية لدعم تنفيإل املضيا  الدو  لادابي الةكة النباتية  قم إبالضمل املكلعفة 

 . 2020األول يف نوبم  تش ين الوا  

متع توقيع مإلك ة تفاهم بمل منظمة األغإلية والل اعة وبمل اجملل  الدو  لللياوج. ومشلت  اجملةس الدويل لةليتون: -16
 ل مضلومات بشتتتتعج  اية: صتتتتياغة مباد ات لانمية القد ات وتنفيإلها  وتبادأبمانة االتفاقية الدوليةمل املاةتتتتلة  االت الض
 .Xylella fastidiosaخاصة حول  بة النبااتت و 

االثاد عضتتو يف اللدنة الاو ي ية الدولية للملتتنة الدولية للةتتكة النباتية  وقد دع  أمينه  االحتاد الدويل لةب ور: -17
يف  وما. وقد عمل  2019يف ديملتتتتم  كانوج األول  الضام ليلق  كلمة خالل م استتتتم ابااا  الملتتتتنة الدولية للةتتتتكة النباتية
  مبا يف ذلك ا اقخ  على وسائل الاواصل اال اماع االثاد مع األمانة أيض ا يف  ال االتةاالت بفية تضليل و ود أحديف

 . 2021وأوائل عام  2020يف ندوتمل تلكلونيامل لاضليل الملنة الدولية للةكة النباتية عام 

واصلت األمانة تضاويلا مع مض د البلداج األم يكية للاضاوج  معند البةدان األمريبية لةتعاون يف ميدان اللراعة: -18
ا   وابشتتتتتت ت محخ   يف تقليم البك  الكا يك 2019عام  يف لانظيم حلقات الضمل ايقليمية لالتفاقية الدوليةالل اعة  يف ميداج

 الاضاوج مع   ة اتةال  ديدة.

: قامت أمانة االتفاقية الدولية باضليل تضامل ا مع أمانة األوزوج للاضاوج حول قضتتتاري ماةتتتلة ببدائل أمانة األوزون -19
 وميد امليويل  بايملتتتتتتتتتتتي من أمانة االتفاقية الدولية  ابالتةتتتتتتتتتتتال لنية اقمانة األوزوج وجلنة ا يا ات الب وميد امليويل. وتقوم أ

ين يف قائمة من اقوإبذج من جلنة املضايي  ساهم الف يق ال  ابلف يق الفين املضين مبضاجلات الةكة النباتيعة حول القضاري الفنية
 ميكن أج تكوج بديلة عن ب وميد امليويل.املضاجلات احملددة للةكة النباتية الن 

نة مكوع و  تملتتتاضتتتيف ا منظمة الادا ة الدولية هإلا امل بق عبا ة عن منظمة تجع  مراني وضللل املعايري وتنمية الترارة: -20
ت  هيآلة الدساو  الفإلائ   ومنظمة األغإلية والل اعة  وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباات :الاالملمن األعضامل األساسيمل 

وشا كت األمانة  .واملنظمة الضاملية لةكة اويواج  و موعة البنك الدو   ومنظمة الةكة الضاملية  ومنظمة الادا ة الضاملية
تف ذلك  حضتتتت ت  . وتنيتتتتابة  2020الاابضة للم بق الن ُعقدت بشتتتتكل ابلانيتتتت  عام   موعة الضمل مجيع ا اماعات يف

وهتتدا تف م ا ضتتة  2019عقتتد يف يونيو حلي اج  التتإلي اصا تت امتتاع اليف ابتتااتت أمتتانتتة االتفتتاقيتتة التتدوليتتة لوقتتايتتة الن
. تنيتتابة  تف ذلك    ت م ا ضة تطا   ديد لل صتتد والاقييم جلنة الملتتياستتات اصتتادقت علي ا الحق  استتلاتيدية امل بق الن 

بات طلضدة ل مضمعقةاستتتتتاض انيتتتتتات  االتفاقية وأ  ت أمانة .2020ملوابقة عليه يف عام وا مل بق ونيتتتتتع املضايي وتنمية الادا ة
ا ابلةتتتكة النباتية  و بضت هإلا الاضليقات تف  موعة الضمل املضنية ابستتتاض احت خاصتتت   لكةتتتول على منح تاضتتتمن مكوعان  ل

كامل مشا يع امل بق  واملوابقة علي ا وت تيا أولوريهتا )مبا يف ذلك املنح امل ةةة يعداد املشا يع(. وميكن االطعالع على  
 الافاصتتتتتيل بشتتتتتعج املشتتتتتا يع الن متعت املوابقة علي ا وعلى ناائد ا يف املوقع ا اص ابمل بق على اينلنت. وخضتتتتتضت أمانة

مل ا ضة داخلية بشتتتعج تنفيإلها ملشتتت وع امل بق املاضلق بونيتتتع أدعلة ت شتتتادية ومواد تد يبية يف تطا  االتفاقية الدولية   االتفاقية
الضتتتتتتتتتتتتتتومل على تنااج  امل ا ضة الداخلية وتستتتتتتتتتتتتتتلع و  .2019 ا ضة تف  موعة الضمل يف ما ي  ذا ناائج تلك امل   وقدمت

تضليل تد اك أصتتتكا  املةتتتلكة اا وزريدة اعامادها من قبل أوستتتا   ا من األدلة. ولكن ال يلال ياو ا موعة مفيدة  د  
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ملشتت وع م بق ونيتتع املضايي وتنمية الادا ة بشتتعج   خضتتضت األمانة مل ا ضة داخلية أخ د 2020ويف عام  الةتتكة النباتية.
ا مل تةتتتتد  الناائج بضد. كما أج أمانة االتفاقية انشتتتتوة يف الضديد من اجملموعات ميملتتتتع ي تقييم قد ات الةتتتتكة النباتية  ت ع 

وتصتتتدا  الشتتت ادات الةتتتفية الاابضة للم بق والن تضمل على  موعة من املباد ات  مبا يف ذلك: ال صتتتد  والاقييم والاضلعم  
 ايلكلونية والش اكات بمل القواعمل الضام وا اص.

هإلا اجملموعة عبا ة عن مجاعة مملتتتاقلة من الباحومل يف  ال مضاجلات  2جمموعة أحباث تدابري الصلللحة النباتية: -21
خالل النقاش والبكوا  الةكة النباتية الإلين أنشعوا منادد ميكن تناول اململائل او  ة ملضاجلات الةكة النباتية بيه  من

واألمانة مع  موعة أحباا تدابي الةتتتتتتتتكة النباتية ول املضين مبضاجلات الةتتتتتتتتكة النباتية ين اقالاضاونية. وياواصتتتتتتتتل الف يق ال
 عن مجع بياانت تنيتتتتابية حول املضاجلات. وتدعم املشتتتتاكل الفنية الن تو أ لدد صتتتتياغة مضاجلات الةتتتتكة النباتية  بضتتتتال  

صتتتتتتياغة ا وو  الاو ي ية الن تملتتتتتتاعد عمل الباحومل الإلين يضملوج  من أ لالضمل املاواصتتتتتتل للمدموعة  يةاالتفاق أمانة
اتبضت أمانة االتفاقية الدولية تضاويلا مع  موعة أحباا تدابي وقد  بضاليا ا. واخابا على تووي  مضاجلات الةتتتتتتكة النباتية 

شتتتتا كت األمانة يف ا اماع اجملموعة الإلي  مبضاجلات الةتتتتكة النباتيعة. و املضينالةتتتتكة النباتية الن تدعم عمل الف يق الاقين 
ا تفملتتتتيية بشتتتتعج االتفاقية الدولية لوقاية . كما 2019ستتتتبام  أيلول  27و 23عقد يف كينل أبستتتتلاليا  بمل  قدعمت ع ونيتتتت 

اتية وت  املات الف يق الاقين املضين   وأدواهتا ملضاجلات الةتتتتتتتتتتتتتتكة النب2030-2020النبااتت وتطا ها االستتتتتتتتتتتتتتلاتيد  للفلة 
مبضاجلات الةتتتتتتكة النباتية  مبا بي ا النقا  احملددة للف يق لدد اجملموعة  كما دعمت املناقشتتتتتتات بشتتتتتتعج زريدة الاضاوج بمل 

 اجملموعة والف يق الاقين.

يف املش وع املضنوج اتضليل الاآز  بمل االتفاقيات املاةلة أمانة االتفاقية الدولية تشا ك  األمم املتحدة لةبيئة: برانمج -22
. واملشتتتتتتتت وع مةتتتتتتتتمعم لدعم تنفيإل خالل الملتتتتتتتتنوات الوالاة املانيتتتتتتتتية األمم املاكدة للبيآلة ب انمجقادا ابلانوع البيولو  ا الإلي 

الانوع البيولو  . وينووي ململتتتتتتتتتايفة يف ثملتتتتتتتتتمل حوكمة الانوع البيولو   و ذات الةتتتتتتتتتلة اباملاضددة األط اا الوكاالت البيآلية 
؛ والاضاوج 2020املشتتتتت وع على وملتتتتتة نواتج  مبا بي ا اململتتتتتايفة يف تنمية القد ات يطا  الانوع البيولو   الضامل  ملا بضد عام 

بمل مواف  شتتتتتتتتحوج ايعالم؛ وتووي  األدوات املاةتتتتتتتتلة ابلاآز  وأداة للبياانت وايبالغ؛ والدعم على اململتتتتتتتتاود الوطين. وقد 
نشتتتتت  املما ستتتتتات اجليدة يف  ال االتةتتتتتاالت  وتضظيم الاوعية على صتتتتتضيد اوماية البيآلية   علىاألمانة بو ه خاص  تعمل

   واساض احت األدوات الن   د تووي ها.2020بيما سايفت أيض ا يف املشا كة يف النقاش بشعج م حلة ما بضد عام 

كلع من أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت والبنك الدو  : لواملا كاج  البنك الدويل/ املنسللسللة املالية الدولية -23
انشتتتومل يف ثديد بلداج  اا ة حيل ميكن أج يشتتتكعل تنفيإل حلع الشتتت ادات ايلكلونية للةتتتكة النباتية لالتفاقية الدولية 

وا   يقوم هإلا الاضاوج يف زامبيا  ا لنظام شتتتتتتبعاك موحعد وطين. ويف الوقت ا يف الانفيإل األوستتتتتتع نواق  لوقاية النبااتت مكوعان  
 و  ي الاكقيقات يف الملنفال وكوت ديفوا .

بشعج  خ امليف مناقشة أمانة االتفاقية الدولية   شا كت 2019يف أكاوب  تش ين األول  منظمة اجلمارك العاملية: -24
ايدا ة اودودية املنملتتتتتتتتتتتتتتقة خالل ا اماع اللدنة الفنية الدائمة مع الدستتتتتتتتتتتتتتاو  الفإلائ   واملنظمة البك ية الدولية  واملنظمة 

نفيإل خوة لاالدولية لل د ة واملنظمة الضاملية لةتتتتتتتتتتتتكة اويواج. وقد تضاونت أماناا االتفاقية الدولية ومنظمة اجلما ك الضاملية 
 االت كالبكل يف  دود تضليل االستتتاضانة ب انمج املشتتتفلمل االقاةتتتاديمل املضامدين  ما  مبا يف ذلك مل املشتتتلكة بينالض

                                                      
in-page-cooperation/organizations-.ippc.int/ar/externalhttps://www- :الةتتتتتتتتتتتتتتتفكتة ايلكلونيتة جملموعة أحباا تدابي الةتتتتتتتتتتتتتتتكتة النبتاتية  2

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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مع مضايي الةتتتتكة النباتية  واستتتتا دام  اذج بياانت منظمة اجلما ك الضاملية لاابع نظابة اواوريت البك ية. و د  ايشتتتتا ة 
  2020ويف نوبم   تش ين الوا  ب يق امل ام املضين ابواوريت البك ية. تف و ود ممول عن منظمة اجلما ك الضاملية يف عداد 

  وال ستتتتتتتتيما ملناقشتتتتتتتتة خوة الضمل املشتتتتتتتتلكة بين ما اا هاتفي  عقدت أماناا االتفاقية الدولية ومنظمة اجلما ك الضاملية ا اماع  
ا اواوريت البك ية: تج هدا الاضاوج بشعج اململائل املاةلة ابواوريت البك ية يقض   -5مبدال الضمل  قم ما ياضلق  يف

بانفيإل خوة الضمل الاكميلية لاقييم وتدا ة هتديدات اقبات امل تبوة ابواوريت البك ية  كما أق عهتا الدو ة الوانية عش ة ايآلة 
ضتتتتتتتتتتامل حول املضلومات بشتتتتتتتتتتعج اقلا  قدعماه تحدد الدول األع منظمة اجلما ك الضاملية وتبادلتتدابي الةتتتتتتتتتتكة النباتيةا. 
يف ا امتتاع تتا  SAFEتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت موعتتة الضمتتل الاتتابضتتة لوستتتتتتتتتتتتتتُيبع تف وكتتاالت الل اعتتة واألغتتإليتتةا  االاضتتاوج بمل اجلمتتا ك و 

. وهبدا تشتتتتتديع هإلا النوع من الاضاوج  ميكن أج تاةتتتتتل 2020أب يل نيملتتتتتاج  16تف  14والضشتتتتت ين املنضقد يف  ا ام 
ستتتتتاكشتتتتتاا األنشتتتتتوة اجلا ية وا  ات املااحة على اجلما ك ال ألط اا املاضاقدة يف االتفاقية الدولية بنظ ائ ا الوطنيمل يفا

ا . وستتتوا ُتملتتتا دم هإلا املضلومات أيضتتت  الوطين حبيل ميكن اقلا  يلٍج موحعد على أمانة منظمة اجلما ك الضاملية اململتتتاود
لنبااتت تزامل  امع منظمة اجلما ك الضاملية واململتتتتتتتتاعدة يف دعم الملتتتتتتتتبل للاضاوج املمكن بمل لاوعية االتفاقية الدولية لوقاية ا

متع االتفاق على أج هناك حا ة للمضلومات بشتتتتتتتعج قد  امض  منظمة اجلما ك الضاملية واالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت. و 
االستتتتتتتتتتتتتتاياد أو تقا ي   بياانت  مول  كات  املات اجلممجع املضلومات عن تابعع نظابة اواوريت البك ية من خالل  عملية

وي دا هإلا الضمل تف الاوصتتتل تف اقلاحات ميكن تنفيإلها يد اج عناصتتت   ديدة للبياانت )حقول تنيتتتابية  الشتتتكنات.
  أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ا  ستتتتتتتوا ثضتتتتتتتع ضاملية. وأخي  للبياانت( يف  وذج البياانت ا اص مبنظمة اجلما ك ال

املحمت  الضامل  ا ام  للمشتتتتتتتفلمل االقاةتتتتتتتاديمل املضامدين ملنظمة اجلما ك الضاملية الإلي ستتتتتتتوا يُضقد )بةتتتتتتتو ة ابلانيتتتتتتتية( 
ملشتفعلمل االقاةتاديمل املضامدين ألغ احت الةتكة امن أ ل استاكشتاا تمكانية استا دام  2021مايو أري   27تف  25 يف

وستتتتتتتتتتتتتتوا  يف ما ياضلق ابلادا ة ايلكلونية  و مع منظمة اجلما ك الضامليةالنباتية. كإللك  تاضاوج أمانة االتفاقية الدولية 
ه  املنظمة منظمة اجلما ك الضاملية  ذات الةتلة عند ايمكاج. كما أج يف ا اماعاتمن املنظمامل  ج عن كلع يشتا ك ممولو 

تف الشتتبكة غي ال مسية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت   ا  وقد انضتتمع مموالج عنالدولية ال ائدة يف  ال الادا ة ايلكلونية
 . 2020املضنية ابلادا ة ايلكلونية عام 

للدنة اماعات ا ا مجيع قخ  اململتتتتتتتتتتتتتتاددات خاللأمانة االتفاقية الدولية ع نيتتتتتتتتتتتتتتت  منظمة الترارة العاملية: -25
وخالل  .2020و 2019عام   يف الن انضقدت املشتتتتلكة بمل منظمة الادا ة الضاملية وجلنة تدابي الةتتتتكة والةتتتتكة النباتية

االستتتتتتتاض احت ا ام  لالتفاق بشتتتتتتتعج توبيق تدابي الةتتتتتتتكة والةتتتتتتتكة النباتية  أع   بضض األعضتتتتتتتامل عن  غبا م يف أج 
)أي تنشتامل  تنيتفامل الوابع ايقليم ابلاةتدي لشتواغل  ا ية  ددة والضمل على تضتولع املنظمات الشتقيقة الوالا أكو  

ا اعا ت بيه أج هإلا األم  ياضدد صتتتتتتتتتتتتالحياهتا.  املناطق ا الية من اقبات(. بيد أج املنظمات الوالا اختإلت ق ا  ا موحد 
ا األمانة وقدمت تد يب ا يف تطا  الدو ة الاد يبية املاقدمة بشتعج تدابي الةتكة والةتكة النباتية يف نوبم  تشت ين الوا   أيضت 
وقدعمت أمانة جلنة تدابي الةكة والةكة النباتية  خالل انضقاد منادد االتفاقية الدولية بشعج املناطق ا الية من  .2019

ة تناول املناطق ا الية من اقبات من و  ة النظ  املشلكة بمل منظمة الادا ة اقبات وم اقبا ا  ع ني ا ابلوسائع االبلانيي
تنيتتابة  تف ذلك  شتتا كت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف . (2019) الضاملية وجلنة تدابي الةتتكة والةتتكة النباتية

حول ب امج نيتتتماج الو ا الوالل الووعية  كدلمٍل من الدو ة املوانيتتتيضية االبلانيتتتية للدنة تدابي الةتتتكة والةتتتكة النباتية 
ا عن املاولبات للمنظمات وقدعمت ع نيتتت   .2020النظم الوطنية لضتتتوابع الةتتتكة والةتتتكة النباتية يف نوبم  تشتتت ين الوا  

ع املواصفات الوطنية لوقاية النبااتت للملما  للكياانت امل وعلة اختاذ ت  املات الةكة النباتية: الونيع اوا  يف عملية وني
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يف عام وتق ي  نظام االستتتتتتاض احت ودعم الانفيإل عن الملتتتتتتما  للكياانت اختاذ ت  املات الةتتتتتتكة النباتية. تنيتتتتتتابة  تف ذلك  
 يف منظمة الادا ة الضاملية. قائم نلاعاالتفاقية الدولية مدخالٍت بنية يف قدعمت أمانة  2020

 البحوث واألوساط األكادميية -2القسم  -اثنياا

 Imperial Collegeاملنسلللللللسلللللللة اجلامعية : تقدم Imperial College London املنسلللللللسلللللللة اجلامعية -26

London  الدعم الفين تف أمانة االتفاقية الدولية لانفيإل املشتتتتتت وع الضامل  الاابع مل بق ونيتتتتتتع املضايي وتنمية الادا ة وعنوانه
يل توبيق يلج النظم ومفاونيات األسواق حول  اط  اقبات اتنفيإل يلج النظم على الةضيد الضامل : مشا كة األدوات لاضل 

م شك ا يف  ال تيملي أدوات ما بضد االماوال  13(ا. وقد أمتع هإلا املش وع تد يب ا أولي ا لت MTF/INT/336/STFالنباتية )
ت  ا ية  ددة   على عمل م بشتتتعج حاال. وقبل منح صتتتفة اميملتتتع ا للم شتتتكمل يام تقييم م أوال  2019يف يونيو حلي اج 

والإلي يقدمونه يف تطا  هإلا املشتتتتتتتتت وع. وحاملا مينكوج صتتتتتتتتتفة اميملتتتتتتتتتع ا ميكن لبلداج أخ د يف أقاليم م أو يف  موعاهتم 
و  ت مناقشتتتتتتتتتتتتتة ا يا ات املااحة لنقل هإلا  اللفوية أج تدعوهم من أ ل دعم توبيق أدوات ما بضد االماوال لن ج النظم.

 مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ومع م كل األمم املاكدة الدو  للكاستتتتتتتتتتتتتو . األدوات تف الشتتتتتتتتتتتتتكل ايلكلو 
 .2021يف يونيو حلي اج  Imperial College London وسوا ينا   الضمل نيمن هإلا املش وع مع املحسملة اجلامضية

كما زادت أمانة االتفاقية الدولية من أنشتتتتتتتوة اتةتتتتتتتااا مع األوستتتتتتتا  البكوية واألكادميية ابلاماشتتتتتتت  مع ايطا   -27
)تضليقات مشتتلكة حول  Euphresco املنظمات الاالية:   وخباصتتة مع2030-2020االستتلاتيد  لالتفاقية الدولية للفلة 

أبضتتتتتى تف انضتتتتتمام أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت تف  تنملتتتتتيق حبوا الةتتتتتكة النباتية وأنشتتتتتوة مشتتتتتلكة أخ د  ممعا
بةتتفة مملتتاشتتا (؛ و امضة تو ين )الن قدعمت مملتتايفة كبية يف الملتتنة الدولية للةتتكة النباتية  مبا يف  Euphresco ل  

للةتتتتكة النباتية ذلك تنظيم أنشتتتتوة  الفة تملتتتتا دا الوالع   وتوبي مملتتتتودة كاا  النشتتتتاطات ا اصتتتتة ابلملتتتتنة الدولية 
واملحل  ال ئيملتتت  للد استتتة الضاملية عن  اث  الةتتتكة النباتية(؛ و امضة ق ص  وامل كل الدو  للد استتتات الل اعية املاقدمة يف 
منوقة البك  األبيض املاوستتتتتتع  و امضة بلو نملتتتتتتا )حول املحمت  الملتتتتتتادي عشتتتتتت  لالثاد املاوستتتتتتو  املضين أبم احت النبات 

تفاقية الدولية لوقاية النبااتت والملتتتتتتتتتتتتتتنة الدولية للةتتتتتتتتتتتتتتكة النباتية(؛ وامل كل الدو  للل اعة والضلوم وتنظيم ع وحٍت حول اال
البيولو ية و امضة يو ك و امضة أكملتتتتفو د )حول الد استتتتة املاضلقة ابلضامل الضامل   ملتتتتا ة احملاصتتتتيل(؛ وب انمج املا ملتتتتاي 

دعم م الملتتتتنة الدولية للةتتتتكة النباتية والض حت الافملتتتتيي يف  ال الةتتتتكة النباتية )حول  Erasmus Mundusاملشتتتتلك 
الإلي قدماه أمانة االتفاقية الدولية(؛ كما مت االتةتتتتتتتال بكل من اجلمضية األم يكية لضلم اوشتتتتتتت ات  واجلمضية الدولية لضلوم 

 يف  وما. La Sapienza وقاية النبااتت  واجلمضية الدولية ألم احت النبااتت و امضة

 املنظمات ااقةيمية لوقاية النبااتت -3القسم  -ااثلثا 

الاالية دو  ا أستتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتي ا يف تنظيم حلقات الضمل ايقليمية لالتفاقية  املنظمات ااقةيمية لوقاية النبااتتأدعت  -28
الدولية: هيآلة وقاية النبات يف  سيا واحمليع اااد   ووكالة الةكة الل اعية وسالمة األغإلية يف الكا يك  و موعة األنديل  

البك  املاوستتتتتتتتتع  واجملل  األب يق  للةتتتتتتتتتكة اجلنويب  ومنظمة وقاية النبااتت يف أو واب و  يف ا  طوموجلنة الةتتتتتتتتتكة النباتية 
النباتية  ومنظمة وقاية النبااتت يف الشتتتتتتتتتتت ق األدا  واملنظمة الدولية ايقليمية لوقاية النبااتت والةتتتتتتتتتتتكة اويوانية  ومنظمة 

 وقاية النبااتت يف احمليع اااد .
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 .CPM 2021/10 نبااتت يف الوايقةت د الافاصيل عن ناائج الاضاوج الفين بمل املنظمات ايقليمية لوقاية ال -29

 .2020وقد سايفت مجيع املنظمات ايقليمية لوقاية النبااتت يف تنفيإل الملنة الدولية للةكة النباتية عام  -30

ابلاضاوج مع  منظمة وقاية النبااتت يف أمريبا الشللللللماليةقامت  - منظمة وقاية النبااتت يف أمريبا الشللللللمالية -31
ت البك يعة يف ابلايمو  يف سبام  أيلول   .2019الوالريت املاكدة األم يكية الساضابة ا اماع ب يق امل ام املضين ابواوريع

ق ا اص  منظمة وقاية النبااتت يف الشلللللللر  األدىوبع ت  - منظمة وقاية النبااتت يف الشلللللللر  األدى -32 املنملتتتتتتتتتع
ضة مضايي اللفة الض بية. وقد قام ممول هإلا املنظمة اوائل على شتتتتتتتتتتتت ادة ميملتتتتتتتتتتتتع  يف تقييم عة م ا ضة اللفة لفاية م ا و دممب

القد ات يف  ال الةتتكة النباتية  باقدمي مملتتاعدات عينية تيملتتي ا لاقييم القد ات يف  ال الةتتكة النباتية يف تون   بع ل 
 هإلا الاقييم ابلكامل.

 ف القيام مبا يل :تجع هيآلة تدابي الةكة النباتية مدعوة تو  -33

 .2020و 2019 ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف عام  الاضاوج الدو  عنابلاق ي   ايحاطة علم ا (1)


