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 النباتية الصحة تدابري هيئة

 الدورة السادسة عشرة

 2022أبريل/نيسان  21و 7و 5اجتماع افرتاضي، 

 معلومات حمدثة عن األنشطة اخلاصة ابآلفات الناشئة

 من جدول األعمال 13البند 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتمن إعداد أمانة 
 

 معلومات أساسية - أّواًل 
(، مت دمج القضررررشأ بشررررت  لااششة العشارررر ةل مد ا إشرررر ة ا شدشة    2019خالل الدورة الرابعة عشرررررة لة ) ة   -1

( حول لتعزيز 2030-2020معشجلة بعد جدول أعمشل التعم)ة لإلطشر االسرتات)جي لالتفشق)ة الدول)ة لوقشية العبشاتة  الفرتة 
  إظم اإلإذار بتفشي ااششة واالستجشبة  شل.

، جمموعة ترك)ز اتبعة لة ) ة معع)ة بعظم 1 2020 أإشررررررررررررررت مالتت ا ) ة،   االجتمشي الذ/ عقد    يول)و  و و  -2
، أعضشء هذ  2 2020 ،   االجتمشي الذ/ عقد    ديسمرب  كشإو  ا ولي ااششة واالستجشبة  ش. واختشراإلإذار بتفش

. وتقدمت جمموعة الرتك)ز املعع)ة بعظم اإلإذار بتفشرررررررررررررري ااششة 2021اجملموعة اليت عقدة اجتمشًعش اشرتاضررررررررررررررً)ش   عش  
ى مص جدول ا عمشل(. و ثةت  حد 1-8-8واالسررررررتجشبة  ش بعدد مص التوىلرررررر)شة    ا ) ة  عرضررررررت  ت  طشر البعد 

عشيري أ  ت ةت    الفريق الفين املعين مبسرد مص ةحشة الصحة العبشت)ة العظر     أ  يقرتح عةى جلعة املهذ  التوىل)شة 

                                                      
 https://www.ippc.int/ar/publications/88659/: 2020  و   تقرير اجتمشي املالتت املعقود   يول)و  1
 https://www.ippc.int/ar/publications/89287/ :2020تقرير اجتمشي املالتت املعقود   ديسمرب كشإو  ا ول   2

https://www.ippc.int/ar/publications/88659/
https://www.ippc.int/ar/publications/89287/
https://www.ippc.int/ar/publications/89287/
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ش عةى ك)ف)ة  3مصرر ة" لااششة العشارر ةل والتعشريف ذاة الصررةة. وقد تر ر توىلرر)شة أخرى معبثقة عص جمموعة الرتك)ز أيضررً
 تعشمل جمتمد االتفشق)ة الدول)ة مد ااششة العشا ة.

 ة عمل أمشإة االتفشق)ة الدول)ة آشتش  كشإتش تشالال  مصدر قةق ابلغ ابلعسبة    ، أدرجت   خ2021و  عش   -3
  . وهشات  ااشتش ، مهش:شجمتمد االتفشق)ة الدول)ة وكشإت حمط ج ود وأإش ة عشمل)ة لةمسشعدة عةى التصد/  م

   ة(دودة احلشد اخلريفSpodoptera frugiperda)4 
  4مرض ذبول املو  الف ر/ مص السرراللة االسررتوا )ة و  Fusarium oxysporum f. sp cubense Tropical 

Race 4)5. 
 وتقد  هذ  الو )قة معةومشة عص أإش ة أمشإة االتفشق)ة الدول)ة لةمسشعدة عةى التصد/  شتني ااشتني. -4
 

جمموعة العمل الفنية املعنية ابحلجر الصحي وتدابري الصحة النباتية من أجل العمل  -اثنًيا 
 واملنظمة مانة االتفاقية الدوليةألالعاملي ملكافحة دودة احلشد اخلريفية التابعة 

ة هتدف جمموعة العمل الفع)ة املعع)ة ابحلجر الصررحي وتدابري الصررحة العبشت)ة مص أجل العمل العشملي ملالششحة دود -5
دعم اسرررتشرررشر/ حشي وعمةي الةجعة الفع)ة املعع)ة ابلعمل العشملي ملالششحة دودة احلشرررد اخلريف)ة ب تزويداحلشرررد اخلريف)ة    

وتعد  6.اخلريف)ة والتتهت  ش واحتوا  ش احلشررررردقش م عةى ا دلة وعةى أسررررري عةم)ة ومعسرررررق دولً)ش بشرررررت  الوقشية مص دودة 
أحد اإلجراءاة العشمل)ة اليت اختذهتش املعظمة ملالششحة دودة شإة االتفشق)ة الدول)ة واملعظمة  مجمموعة العمل الفع)ة التشبعة 

تتتلف مص هي و  ،2020. وقد اجتمعت هذ  اجملموعة بشالل اشرتاضي كل ا ر تقريًبش معذ أغس ي آب 7احلشد اخلريف)ة
 ا كشدمي)ة والق شي اخلشص.خرباء مص املعظمشة الق رية واإلقة)م)ة لوقشية العبشاتة وا وسشط 

وإشرة لاخل وط التوج) )ة لالتفشق)ة الدول)ة اخلشىلة ابلوقشية  .املعشودةوقد حققت جمموعة العمل الفع)ة إتش ج ش  -6
إالة)زية اإلوالتتهت  ش واالسررررررررررررررتجشبة  شل ابلة شة العرب)ة و  8 (Spodoptera frugiperdaمص دودة احلشررررررررررررررد اخلريف)ة  

                                                      
لآشة ترقى    مرتبة آشة حجرية  اد مرخرًا  التعريف الذ/ اقرتحته جمموعة الرتك)ز املعع)ة بعظم اإلإذار بتفشي ااششة واالستجشبة  ش لآلششة العشا ة:  3

الذات)ة لآلشة أو العوا ل أو املسشراة أو العوامل ذاة الصةة ابلب) ة مد بةوغ خ رهش أو أت ريهش عةى مع قة مش بشالل كبري، بسبت الت رياة   العوامل 
 ا ضرار احملتمةة أبعشدًا واب )ةل.

عص قةق ش ح)شل الوضد املتعةق بدودة احلشد اخلريف)ة  بةدا ( مف و  ااششة العشا ة وأعربت عدة 2019انقشت ا ) ة   دورهتش الرابعة عشرة    4
Spodoptera frugiperda))  ( 2019، تقرير الدورة الرابعة عشرة لة ) ة

https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/ar/2019/08/CPM-14_Report_withISPMs_ARABIC-2019-08-06.pdf  
 لالرتوين(،   قرار 2020  يوإ)و حزيرا   4مبرض ذبول املو  الف ر/ مص الساللة االستوا )ة  يعىنأإشتة جلعة التعف)ذ وتعم)ة القدراة شريًقش جديًدا اتبًعش  ش   5

  /https://www.ippc.int/ar/publications/90286: 2021وحيشط عةًمش بذلك   تقرير اجتمشي الةجعة املعقود   يوإ)و  حزيرا  
وتدابري الصحة العبشت)ة مص أجل العمل العشملي ملالششحة دودة احلشد ميالص االطالي عةى اختصشىلشة جمموعة العمل الفع)ة املعع)ة ابحلجر الصحي  6

 عةى الععوا  التشي: واملعظمةالتفشق)ة الدول)ة لاخلريف)ة التشبعة 
http://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2020/09/ToRs_Quarantine_and_Phytosanitary_in_Relation_to_Trade2

020-08-18_2.pdf  
 .action/ar-armyworm/global-org/fallhttps://www.fao/احلشد اخلريف)ة:  ملالششحة دودةالصفحة اإللالرتوإ)ة لةمعظمة اخلشىلة ابلعمل العشملي   7

 ( والتتهت  ش واالستجشبة  ش:Spodoptera frugiperdaاخل وط التوج) )ة لالتفشق)ة الدول)ة اخلشىلة ابلوقشية مص دودة احلشد اخلريف)ة    8
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb5880en/  

https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/ar/2019/08/CPM-14_Report_withISPMs_ARABIC-2019-08-06.pdf
https://www.ippc.int/ar/publications/90286/
https://www.ippc.int/ar/publications/90286/
http://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2020/09/ToRs_Quarantine_and_Phytosanitary_in_Relation_to_Trade2020-08-18_2.pdf
http://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2020/09/ToRs_Quarantine_and_Phytosanitary_in_Relation_to_Trade2020-08-18_2.pdf
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb5880en/
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، وأإشررررررر ة خ ة وخصرررررررش صررررررر ش الب)ولوج)ةوتقد  هذ  اخل وط التوج) )ة معةومشة عص تو يد ااشة والفرإسررررررر)ة والروسررررررر)ة. 
مبش   ذلك تدابري الصحة العبشت)ة، وأإش ة خ ة االستجشبة، غري موجودة، ال تزال االستجشبة والتتهت ععدمش تالو  ااشة 

 ععدمش يتم الالشف عص ااشة وأتك)د وجودهش رمسً)ش. 
 لالرتوإ)ة بععوا   اةدعم قو/ مص جمموعة العمل الفع)ة، سرررررررررةسرررررررررةة إدو فضرررررررررل االتفشق)ة الدول)ة، بوقدمت أمشإة  -7

ش مص  120لدودة احلشرررررد اخلريف)ة، هتديد عشملي وت الوقشية معهل، أتلفت مص  الا جةسرررررشة. وقد ارررررشر  قرابة  ارررررمصرررررً
)ش وأشريق)ش وأورواب وبةدا  احمل)ط ا شدك   كل إدوة  لالرتوإ)ة عقدة اب ة)زية مد  اتحة خدمشة الرتمجة اللة ة اإلإآسرررررررررررررر

ا سررررررررر ةة وا جوبة عةى  )قة والعروض وو  احملشضررررررررررالعرب)ة والفرإسررررررررر)ة والروسررررررررر)ة. وميالص االطالي عةى الة شة الفورية    
 9اإلإرتإت.ابالة اإللالرتوإ)ة عةى  اةالعدو هذ  السةسة مص ىلفحة 

 

 املعين مبرض ذبول املوز الفطريفريق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات  -اثلثًا 
 4من الساللة االستوائية 

 4أإشررررررررررتة جلعة التعف)ذ وتعم)ة القدراة شريًقش اتبًعش  ش يعىن مبرض ذبول املو  الف ر/ مص السرررررررررراللة االسررررررررررتوا )ة  -8
لص)شغة خ ة عمل تتمشاى مد توىل)شة جمموعة الرتك)ز التشبعة لة ) ة املعع)ة بعظم اإلإذار بتفشي ااششة واالستجشبة  ش، 

، و عداد مواد تتعةق بعمة)شة الوقشية والتتهت 4وجتم)د املعةومشة بشررت  مرض ذبول املو  الف ر/ مص السرراللة االسررتوا )ة 
 10 مواد االتصررررررشل ذاة الصررررررةة.ضررررررششة    ابإلرض أإشرررررر ة التعف)ذ وتعم)ة القدراة، واالسررررررتجشبة العشمل)ة ذاة الصررررررةة ل 

واختشرة جلعة التعف)ذ وتعم)ة القدراة خرباء مرهةني  ذا الفريق مص بني مراررررررررررحني مص املعظمشة الق رية واإلقة)م)ة لوقشية 
 .12 2021   عش  وعقد الفريق  ال ة اجتمشعشة 11العبشاتة وا وسشط ا كشدمي)ة والق شي اخلشص.

 
. وتتتلف هذ  مورًدا 15البشلغ عددهش  واسرررررتعرض الفريق املوارد اليت قدمت اسرررررتجشبة لعداء أمشإة االتفشق)ة الدول)ة -9

وخ وط توج) )ة ومواد تدريب)ة. وقد استعرض الفريق هذ  املوارد عةى ضوء معشيري جلعة التعف)ذ  تقشرير شع)ة ظرش)ةاملوارد مص 
 وتعم)ة القدراة اخلشىلة ابملوارد املقدمة كمسشمهة.

وحدد الفريق الفجواة اليت تشررروب املوارد املوجودة وواشق عةى خ ة عمل لوضرررد خ وط توج) )ة بشرررت  الوقشية  -10
شة    ذلك، واشق الفريق عةى  عداد حةقشة عمل وعقدهش بشت  تشم)ص مرض ذبول املو  والتتهت واالستجشبة. و ضش

                                                      
  لدودة احلشد اخلريف)ة، هتديد عشملي وت الوقشية معهلبععوا  اإللالرتوإ)ة  اةسةسةة العدو   9

http://www.ippc.int/es/news/workshops-events/webinars/fall-armyworm-faw-training-part-1-22-october-part-2-19-
november-and-part-3-10-december/  

 عةى الععوا  التشي: 4 اختصشىلشة شريق جلعة التعف)ذ وتعم)ة القدراة املعين مبرض ذبول املو  الف ر/ مص الساللة االستوا )ةطالي عةى االمبالص   10
https://www.ippc.int/ar/publications/90172/  

عةى الععوا   4ميالص االطالي عةى قش مة أعضشء شريق جلعة التعف)ذ وتعم)ة القدراة املعين مبرض ذبول املو  الف ر/ مص الساللة االستوا )ة   11
-http://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ic-team-onالتشي:

tropical-race-4-tr4/  
عةى الععوا  التشي:  4تعف)ذ وتعم)ة القدراة املعين مبرض ذبول املو  الف ر/ مص الساللة االستوا )ة ميالص االطالي عةى تقشرير شريق جلعة ال  12

https://www.ippc.int/ar/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ic-team-on-
tropical-race-4-tr4/  

http://www.ippc.int/es/news/workshops-events/webinars/fall-armyworm-faw-training-part-1-22-october-part-2-19-november-and-part-3-10-december/
http://www.ippc.int/es/news/workshops-events/webinars/fall-armyworm-faw-training-part-1-22-october-part-2-19-november-and-part-3-10-december/
https://www.ippc.int/ar/publications/90172/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ic-team-on-tropical-race-4-tr4/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ic-team-on-tropical-race-4-tr4/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ic-team-on-tropical-race-4-tr4/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ic-team-on-tropical-race-4-tr4/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/ic-sub-group/ic-team-on-tropical-race-4-tr4/
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ومراقبته لبةدا  السرروا املشرررتكة لشرررا أشريق)ش واجلعوب ا شريقي    طشر مشررروي املعظمة  4الف ر/ مص السرراللة االسررتوا )ة 
 13لشرررررررررررررررا أشريق)ررررش واجلعوب ا شريقيل بععوا  لدعم املعظمررررة لربانمج ت)سررررررررررررررري التجررررشرة   بةرررردا  السرررررررررررررروا املشرررررررررررررررتكررررة

 GCP/INT-387-COM (2018-2022).) 
خربة   ك)ف)ة وضررررد اكتسررررشب مشإة االتفشق)ة الدول)ة، بفضررررل عمة ش بشررررت  هشتني ااشتني العشارررر تني، تسررررىن  و  -11

تني ااشتني. شي هموارد عشمل)ة تتعةق ابلوقشية مص ااششة العشارررررر ة والتتهت  ش وك)ف)ة بةورة اسررررررتجشبة أشضررررررل حلشالة تفشرررررر
وسررتسررشعد هذ  التجربة عةى تعف)ذ بعت التوىلرر)شة الصررشدرة عص جمموعة الرتك)ز التشبعة لة ) ة املعع)ة بعظم اإلإذار بتفشرري 

جدول أعمشل التعم)ة لإلطشر االسرتات)جي لالتفشق)ة الدول)ة لوقشية العبشاتة ااششة واالستجشبة  ش واليت س)تم مواءمت ش مد 
 ( حول إظم اإلإذار بتفشي ااششة واالستجشبة  ش.2030-2020 الفرتة 

  ا ) ة مدعوة    الق)ش  مبش يةي: و     -12
 

 ا خذ عةًمش اب إش ة احلشل)ة اليت تض ةد هبش أمشإة االتفشق)ة الدول)ة خبصوص ااششة العشا ة؛  (1 
لوقشية والتتهت واالسرررررررررررتجشبة   مش يتعةق بدودة احلشرررررررررررد اخلريف)ة اوالع وض ابسرررررررررررتمدا  املواد العشمل)ة لعمة)شة  (2 

  ؛4الف ر/ مص الساللة االستوا )ة ومرض ذبول املو  
وتشررررررررج)د ا طراف املتعشقدة واملعظمشة الق رية واإلقة)م)ة لوقشية العبشاتة وأىلررررررررحشب املصررررررررةحة عةى املشررررررررشركة  (3 

  عشا ةذاة الصةة اباششة ال بعششط   العدواة اإللالرتوإ)ة وحةقشة العمل وا إش ة

                                                      
 :عةى الععوا  التشي مشروي ت)سري التجشرة   بةدا  السوا املشرتكة لشرا أشريق)ش واجلعوب ا شريقيميالص االطالي عةى   13
-capacity-and-implementation-on-development/projects-activities/capacity-https://www.ippc.int/ar/core

   /programme-facilitation-trade-development/comesa 

https://www.ippc.int/ar/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/comesa-trade-facilitation-programme/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/capacity-development/projects-on-implementation-and-capacity-development/comesa-trade-facilitation-programme/

