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 هيئة تدابري الصحة النباتية
 الدورة السادسة عشرة

 2022أبريل/نيسان  21و 7و 5، ياجتماع افرتاض

معلومات حمّدثة عن جمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية: تغري املناخ ومسائل 
 النباتيةالصحة 

 من جدول األعمال 3-8-8البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وجمموعة الرتكيز املعنية

 ومسائل الصحة النباتيةبتغري املناخ 
 

 مقدمة -اًل أوّ 
 دابري الناااااا ة يئة هلالتابعة  )جمموعة الرتكيز( عنية بتغري املناخ ومساااااااحة الناااااا ة الن ا يةاملجمموعة الرتكيز حظيت  -1

ن جمموعة التخطيط صااااااااااااااا ر  عبناء على  وصااااااااااااااية  2021،1يف يوليو/متوز  بتأييد رمسي من مكتب اهليئة )اهليئة( الن ا ية
 2021يف أبرية/نيسااااا  املنعقد  اخلامسااااة عشاااار   هتا ور  يفهليئة اوبعد قيام  2020يف أكتوبر/ شاااارين ا و   2االساااارتا ي ي
 (.لهيئةلالتقرير النهاحي للدور  اخلامسة عشر  من  6)املرفق بتشكيلها 

الن ة ومساحة هارات وخرب  متخننة يف جما   غري املناخ مب يتمتعو و تألف جمموعة الرتكيز من عشر  أعضاء  -2
عرفة ابال فاقية الدولية لوقاية الن ااتت وما  ضااااااطلن بن من أنشااااااطة )على الن و اصد  يف االختناااااااصااااااات ال  ومب الن ا ية،

لية املعنية بتغري املناخ، وممثً  اهليئة احلكومية الدو ميثة  تغري املناخب معنًياخ ريًا مسااااااااااااااتقً   كما أهنا  ضاااااااااااااا اعتمدهتا اهليئة(.  

                                                      
 /90109https://www.ippc.int/ar/publications/ :2021يوليو/متوز  - قرير مكتب هيئة  دابري الن ة الن ا ية   1
 :بتأثرايت  غري املناخ على صااااااااااااا ة الن ااتتإنشااااااااااااااء جمموعة  ركيز اتبعة هليئة  دابري النااااااااااااا ة الن ا ية معنية  - قرير جمموعة التخطيط االسااااااااااااارتا ي ي  2

https://www.ippc.int/ar/publications/89305/ 
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(، 2025) هليئة  دابري الن ة الن ا يةاملكتب. وستظّة جمموعة الرتكيز فاعلة حىت انعقا  الدور  التاسعة عشر   "ننريًا" عن
  ./https://www.ippc.int/ar/publications/90486 التايل: املوقنعلى  ء فيهاعضاا و ر  قاحمة 

وسيتمثة الدور الرحيسي جملموعة الرتكيز يف  ع   نفيذ خطة عمة اال فاقية الدولية لوقاية الن ااتت بشأ  "أتثريات  -3
يسااااااااية (. و شاااااااامة النتاح  الرح1يف املرفق  وار  ال) 2025-2022وإجنازها خ   الفرت   ، غري املناخ على صاااااااا ة الن ااتت"

 خلطة العمة على س ية املثا  ال احلنر:
 ؛ص ة الن ااتتالتوعية بتأثريات  غري املناخ على  (1)
 وإ ارهتا؛ الن ااتتو عزيز  قيي  خماطر  غري املناخ على ص ة  (2)
 و عزيز االعرتاف ابملساحة املتنلة ابلن ة الن ا ية يف النقاش الدويل بشأ   غري املناخ. (3)

الوافية ابمل ا رات وا نشاااااااااطة املقرتحة للسااااااااانوات ا ربن ال  متتد عليها خطة العمة، القاحمة  وبعد االط ع على -4
فرت  ال خ   وفري املوار  والتنساايق والتنفيذ  يفاال فاقية الدولية لوقاية الن ااتت ا ولوية لإلجراءات التالية  دساان     يوصااى    

2022-2023 : 
من خ    عزيز ما  تمتن بن هيئة  دابري الناا ة الن ا ية من فه   الن ااتتصاا ة التوعية بتأثريات  غري املناخ على  (1)

ا لتغري املناخ أ  يزيد من حركة اآلفات وانتشااااااااااارها اصتمة، و لد عرب عقد ندوات هبواساااااااااان للطريقة ال  ميكن 
 لوقاية الن ااتت؛وطنية الو  اإلقليمية واملنظمات شارك فيها اهليئة  خاصةإلكرتونية و ورات 

التابعة ل  فاقية الدولية لوقاية الن ااتت من أجة  نظ  اإلب غ الوطنية واإلقليميةواسااااااااااااااتكشاااااااااااااااف الفر  لتعزيز  (2)
اآلفات، ونطاق الن ااتت العاحلة، وقدر  اآلفات   وزّعلتغرّيات يف اب غري املناخ ع قة ب املتعّلقة علوماتاملحتديد 

 ؛من اآلفات والن ااتت العاحلة على التكّيف
و طوير صاااف ة إلكرتونية بشاااأ  "أتثريات  غري املناخ على صااا ة الن ااتت" )صاااف ة وصاااو ( على ال وابة الدولية  (3)

عنية بتغري املناخ ومساااحة الناا ة املجلمين املوا  واملوار  املتعّلقة مب موعة الرتكيز  اللناا ة الن ا ية لتكو  مسااتو عً 
 ؛الن ا ية

التقليااديااة عمليااات الوإ ارهتااا لاادم  عوامااة  غري املناااخ يف   ااة الن ااااتتصااااااااااااااو عزيز  قيي  خماااطر  غري املناااخ على  (4)
تغري املناخ يف النظ  واملمارسااات القاحمة اخلاصااة بعت ارات الت لية خماطر اآلفات، واسااتكشاااف الفر  لدم  ال
 راق ة اآلفات؛مل

لوقاية الن ااتت على حتديد  يةالوطنوإعدا   لية ل  فاقية الدولية لوقاية الن ااتت من أجة مساااااااااااااااعد  املنظمات  (5)
 "أتثريات  غري املناخ على ص ة الن ااتت"، و قييمها، والتخفيف منها، وإ ارهتا.

 معلومات أساسية -اثنًيا
لتغري املناخ أتثري ك ري على صااا ة الن ااتت، ال سااايما بسااا ب التوسااان الفعلي واصتمة  ن شاااري العلوم املتاحة إن أنّ  -5

. وسااااااايمّثة التخفيف من هذحت اآل ر حتداًي هتاو ور  حيا اآلفات يف  وزّع اآلفات وشاااااااّد   فشااااااايها، والتغرّيات يف عل  أوبئة
من اإلطار االسرتا ي ي ل  فاقية الدولية لوقاية الن ااتت واإلقليمية والدولية لوقاية الن ااتت. ويتض الوطنيةك ريًا للمنظمات 

https://www.ippc.int/ar/publications/90486/
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 2030-2020للفرت  

" قيي  أتثريات  غري املناخ على صاااااااااااااا ة الن ااتت وإ ارهتا" ابعت ارحت أحد بنو  جدو  أعما  التنمية  3
 الثمانية ال  سيعاجلها اجملتمن العاملي للن ة الن ا ية خ   العقد احلايل. 

 قيي  لتأثريات  غري  2030حبلو  عام  ىيف اإلطار االسااااااااااااارتا ي ي ل  فاقية الدولية فهو أ   ر  أما اهلدف اصد  -6
لن ااتت واملنت ات الن ا ية، ال ساااااااااااااايما يف ما يتعلق بتقيي  خماطر اآلفات ابوالت ار  املأمونة  صاااااااااااااا ة الن ااتتاملناخ على 

قة ابلن ة الن ا ية و سليط الضوء عليها يف النقاش الدويل بشأ   غري واملساحة املتعلقة إب ارهتا، وأ  يت  متثية املساحة املتعل
 املناخ.

و قدم الت ار  طريقة حلة حتدايت مثة نقص ا غذية على املسااااااااتوى اإلقليمي بساااااااا ب ري ر  غري املناخ. غري أّ   -7
ا النظام الت ار  الدويل  ّ  الت ار  الدولية  وفر مسااااااااارًا  ري ر  غري املناخ على اآلفات الن ا ية وانق ت اآلفات هتد  أيضااااااااً

النتشاااااااااار اآلفات الن ا ية وانق ت اآلفات يف مناطق جديد  من العام. ولل د من اآل ر السااااااااال ية اصتملة للت ار  الدولية 
 ابملنت ات الزراعية، ال بّد من  عزيز أنشطة الن ة الن ا ية املتعلقة بتغري املناخ. 

ااتت، وعل  أوبئة اآلفات وري رها قد يتغري بشاااااااكة ك ري بسااااااا ب  غري املناخ، ف ّ  وجو  اآلفات والن   وزّعومبا أّ   -8
نظ  قوية للمراق ة والرصااااااااااااااد ي عّد أمرًا حامًسا على املسااااااااااااااتوايت الوطنية واإلقليمية والدولية. و  عترب معرفة اآلفات والتغريات 

ضااارورية عند إجراء  قييمات  ،ال  مي كن أ  يسااا  ها  غري املناخ اإلمراضااايةوالقدر   ،وعل  ا وبئة ،اصتملة يف  ورات حياهتا
 ملخاطر اآلفات من أجة حتديد اخلطوات واإلجراءات ال زمة إل ار  خماطر اآلفات هذحت بشكة فّعا  وم راٍع ل قتنا .

ملناخ. ومن الناااااااااا ة الن ا ية يف اعت ارات السااااااااااياسااااااااااات العامة املتعلقة بتغري ا ساااااااااااحةو ب إي ء اهتمام أكرب مل -9
الضاارور  أ   نعكس سااياسااات واساارتا ي يات الناا ة الن ا ية بشااكة كاٍف يف أعما  اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري 

ومتوية احتياجات الناااااا ة الن ا ية على املسااااااتوايت الوطنية واإلقليمية  ،و وفري املوار  ،املناخ. ولن يكو  الوز  السااااااياسااااااي
 الن ا ية كعننر هام من عناصر النقاش الداحر بشأ   غري املناخ. ساحةاالعرتاف مبوالدولية متاًحا إال عند 

ولقد انقشاااات جمموعة الرتكيز ووضااااعت قاحمة اب نشااااطة العملية و ات الناااالة املر  طة ابلنتاح  الرحيسااااية الث    -10
ا أخذ التوصااااايات خلطة عمة اال فاقية الدولية لوقاية الن ااتت بشاااااأ  "أتثريات  غري املناخ على صااااا ة الن  ااتت". ومت أيضاااااً

يف االعت ار خ   هذحت املناقشاااات وعر  ا نشاااطة  لتأثري  غري املناخ على اآلفات الن ا ية" العلمي االساااتعرا "الوار   يف 
   ا ولوية هلا. ال  يضطلن هبا فرا ى ا عضاء ومناقشتها وإسنا

 2021 شاااااااااااااارين ا و  وبر/وقاادماات جمموعااة الرتكيز وثيقااة موجز  إن جمموعااة التخطيط االساااااااااااااارتا ي ي يف أكت -11
(https://www.ippc.int/ar/publications/90267/.)   ورح ت جمموعة التخطيط االساارتا ي ي ابلنتاح  الرحيسااية ال

رها ابعت ا 4،(2022 وصاالت إليها جمموعة الرتكيز و عمتها هبدف عر  خطة العمة على الدور  السااا سااة عشاار  للهيئة )
 إحدى وظاحف جمموعة الرتكيز.

                                                      
 /ar.pdf3995ar/cb3995cb/3https://www.fao.org :2030-2020اإلطار االسرتا ي ي ل  فاقية الدولية لوقاية الن ااتت   3
: 2021أكتوبر/ شرين ا و   - قرير اجتماع جمموعة التخطيط االسرتا ي ي   4

https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2021/12/FINAL_SPG_Oct_Report_2021-12-07.pdf 

https://www.fao.org/3/cb4769ar/online/cb4769ar.html
https://www.ippc.int/ar/publications/90267/
https://www.fao.org/3/cb3995ar/cb3995ar.pdf
https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2021/12/FINAL_SPG_Oct_Report_2021-12-07.pdf
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 خطة عمل االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت بشأن أتثريات -اثلثًا
 (2025-2022املناخ على صحة النبااتت )تغري 

" قيي  أتثريات  غري املناااخ على صاااااااااااااا ااة الن ااااتت  بعنوا  جاادو  أعمااا  التنميااةبنااد لى  نفيااذ عخطااة العمااة هااذحت   قوم
 وإ ارهتا". ولدع   نفيذ خطة العمة، مت حتديد ث   نتاح  رحيسية هلا:

 بااتتنال : زايدة الوعي بتأثريات تغري املناخ على صحة1النتيجة 
 جماالت العمل الرئيسية:

 عقد اجتماعات وأحدا  جان ية بشأ  أتثريات  غري املناخ على ص ة الن ااتت واملشاركة فيها؛ 
 والتوعية بتأثريات  غري املناخ على ص ة الن ااتت؛ 
 ليمية، واجملموعات و يسري املناقشات  اخة ا جهز  الفرعية ل  فاقية الدولية لوقاية الن ااتت، وحلقات العمة اإلق

 التابعة ل  فاقية الدولية؛ ا خرى الفنية
  ال  وضااااااااعتها اال فاقية الدولية لوقاية لإلب غ ومساااااااااعد  ا طراف املتعاقد  على الوفاء ابلتزاماهتا بتقدة الوطنية

 .الن ااتت

 وإدارهتا صحة النبااتت: تقييم خماطر تغري املناخ على 2النتيجة 
 الرئيسية:جماالت العمل 

 ع  ال لدا  جلمن املعلومات املتعّلقة بتأثريات  غري املناخ، وحتليلها واستخدامها يف صنن القرارات؛  
  ص ة الن ااتتو ع  ال لدا  يف جما  بناء القدرات للمساعد  على التخفيف من أتثريات  غري املناخ على. 

 النقاش الدويل بشأن تغري املناخ: تعزيز االعرتاف مبسائل الصحة النباتية يف 3النتيجة 
 جماالت العمل الرئيسية:

 عزيز التعاو  من املنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية املعنية؛  
 الن ة الن ا ية، و عزيزحت و عمن على املستوى العاملي. ساحةو يسري احلوار بشأ  السياسات املتعّلقة مب 

 آليات التنفيذ -رابًعا
. وسااااتط ق اال فاقية الدولية لوقاية الن ااتت خطة العمة هذحت 2025و 2022ساااايت   نفيذ خطة العمة بم عامي  -12

على املساااااااتوايت العاملية واإلقليمية والوطنية. ومن املتوقن أ   ت   2030-2020ضااااااامن نطاق إطارها االسااااااارتا ي ي للفرت  
، واملنظمااات الاادوليااة واملنظمااات اإلقليميااة لوقااايااة الن ااااتت ،الن ااااتتلوقااايااة  اال فاااقيااة الاادوليااةيف   عو  ا طراف املتعاااقااد 

للمساااابة بشاااكة نشاااط يف  وفري املوار  خلطة العمة والتخطيط هلا و نفيذها. وسااايتسااا   ،واجلهات املاحنة الرحيساااية املعنية،
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ؤسااسااات واملنظمات املعنية ا خرى  نساايق هذا العمة ومواءمتن من عمة املنظمات الدولية املعنية ا خرى، والتعاو  من امل
 من القطاعم العام واخلا ،  بية حامسة.

، و لد من خ   منها وساايت  رصااد  نفيذ خطة العمة على ضااوء مؤشاارات ا  اء الرحيسااية وا هداف املنشااو   -13
عمة اال فاقية الدولية عمليات الرصاااااااااد والتقيي  اخلاصاااااااااة ابال فاقية الدولية لوقاية الن ااتت. وهتدف خطة العمة إن  عزيز 

غري املناخ على ص ة الن ااتت   قيي  أتثريات  يف جما واإلقليمية لوقاية الن ااتت،  الوطنيةوشركاحها، ابلتشاور من املنظمات 
وإ ارهتا. وهي ال  شكة أساًسا لعمليات التقارب بم السياسات. وال ين غي لإلجراءات والنتاح  املذكور  يف خطة العمة 

 رب صكوًكا حتظى بتأييد أطراف متعاقد  ال  طلب  نفيذها يف نطاق واليتها الوطنية.أ   عت

 االعتبارات املتعلقة ابمليزانية وتوفري املوارد -خامًسا
لدع  عمة اال فاقية الدولية  اواحدً لوقاية الن ااتت ال   قدم موظًفا  الربازيلية الوطنية شاااااااااكة املساااااااااابة العينية من املنظمة 

الن ااتت، املور  املتاح حالًيا لت قيق هذا ال ند من جدو  أعما  التنمية. ومثة حاجة إن  ع ئة املوار  لدع   طوير  لوقاية
غري  لد من ا نشااطة، بغية املوا  التوجيهية، والنااف ات اإللكرتونية، وموار  اال نااا ، وامل ا رات لعقد حلقات عمة، و 

ا طراف املتعاقد  يف اال فاقية الدولية لوقاية الن ااتت واملنظمات اإلقليمية   ط يق خطة العمة بكاملها. وسااااااااااااااي طلب إن
لوقاية الن ااتت، العمة بشاااكة نشاااط على حشاااد التموية واملوار  الفنية خ   السااانوات ا ربن خلطة العمة من أجة  ع  

  نفيذها بنور  انج ة.

 التوصيات  -سادًسا
 :القيام مبا يلي   إنإّ  هيئة  دابري الن ة الن ا ية مدعو  -14
 ؛حت املعلومات اصدثةهبذ اإلحاطة علمًا (1)
ا ابمليزانيااة واملوار   بعاادخطااة العمااة،  لتنفيااذالتااداعيااات املر  طااة ابلتموياة واملوار  ال زماة  والنظر يف (2) اإلحااطاة علمااً

 املتاحة حالًيا؛
" قيي  أتثريات  غري املناخ على جدو  أعما  التنمية لتنفيذ بند  2025-2022للفرت   على خطة العمة واملوافقة (3)

 ص ة الن ااتت وإ ارهتا". 
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بند جدول أعمال التنمية لتنفيذ  2025-2022للفرتة  خطة العملجناز املؤقتة، ومستوايت األولوية املسندة يف اإلالرئيسية، ومواعيد  ةنشطاألو  ،جماالت العمل الرئيسية -1املرفق 
 املناخ على صحة النبااتت وإدارهتا"."تقييم أتثريات تغري 

 
مواعيد اإلجناز  األنشطة الرئيسية جماالت العمل الرئيسية

 املبدئية
 األولوية

 بااتتن: زايدة الوعي بتأثريات تغري املناخ على صحة ال1النتيجة 
 

عقددا تماعدد عدد ا  جاددات  مدد أتثريدد  غريدددددددددددددددد      تا     
 تملن خ على صح  تلنث اتا  تملري رك  فريه 

 -فربتير/شث ط    تملاع قاة( غري      تا     تملن خ على صح  تلنث اتا ف)لألطرت على تملساوى تلع مليعقا أتا ة إلكرت أتري  
 2022م يو/جاير 

 ع لري 

لوق ي  تلنث اتا( غريددد      تا     تملن خ   تلوطنري )للعنظع ا تيقلريعري   على تملسددداوى تيقلريعيعقا سدددلسدددل  أتا تا إلكرت أتري  
  على صح  تلنث اتا )مومه  إىل تأل لوايا تيقلريعري (

 -فربتير/شث ط 
 2022م يو/جاير 

 ع لري 

"مث درتا للاصدددددداة لطايدة فار تلف ا تلنث  ري  على صددددددح  تلنث اتا غسددددددثال     تملن خ" ف   ت ماع    غعنوت  قامي تلعرض 
 2021تلسنوة ملنظع   ق ي  تلنث اتا يف جمريك  تلريع لرّي  لع م 

أتوفعرب/ ريرين  3
 2021، تلث ين

 ع لري 

مؤمترتا ت  فد قريد  تلا لريد  لوق ي   ف  تلرت يج جملعوع  تلرتكريط تملعنريد  غاد   تا     تملند خ على صدددددددددددددددحد  تلنثد اتا   اد  ععلهد  
  2022تلنث اتا غري   تلصح  تلنث  ري  لع م 

 ع لري  2022
 

 ماوسا  2025 - 2022 تملاحاة تملقثل  غري       تملن ختساكري ف تلفرص للاوعري  غا   تا     تملن خ على صح  تلنث اتا ف   مؤمترتا تألمم 

 تلاوعري  غا   تا     تملن خ على صح  تلنث اتا
 

تسدددداكريدددد ف تلفرص للاوعري  غا   تا     تملن خ على صددددح  تلنث اتا، أ  يف  لل تلا   تا تلثق فري   ت ماع عري  )مث  ت وترتا 
 ( غ ه تي تعري ،   س ئ  تلاوتص  ت ماع عي،  تمللصق ا  تلنريرتا،  تملنص ا تلرقعري ، 

 ماوسا  2025 - 2022

صددددفح  إلكرت أتري  غريدددد   "   تا     تملن خ على صددددح  تلنث اتا" )صددددفح   صددددو ( على تلثوتغ  تلا لري  للصددددح  تلنث  ري   إعاتد
  مس ئ  تلصح  تلنث  ري تملعنري  غا   تملن خ جلعريع تملوتد  تملوترد تملاعّلق  أجعوع  تلرتكريط   لاكو  مساودع  

 ع لري  2023 - 2022

إشددددرتح جصددددح   تملصددددلح  على  الس تملسدددداوايا )مسددددي إلكرت ين   ف ع ا شددددوصددددري   عرب ت   س( جلعع تملعلوم ا غريدددد   
 أتظ م ت ساعرتض  دعم تلانفريذ(غري      تا     تملن خ على صح  تلنث اتا )مسي حماع  

 ماوسا ع لري / 2022
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ل  ف قري   ريسدددددد  تملن قريدددددد ا دتف  تألمهطة تلفرعري  تلا غع  
تلددددا لريدددد  لوقدددد يدددد  تلنثدددد اتا،  القدددد ا تلععدددد  تيقلريعريدددد ، 
 تجملعوع ا تلفنري  تألفرى تلا غع  ل  ف قري  تلا لري ،  هريئ  

  اتغ  تلصح  تلنث  ري 

  نعري   ما   جعع   ك ف  ت ماع ع ا تملقثل  للجن  تلانفريذ علىإدرتج موضدددددددددددددددو  "   تا     تملن خ على صدددددددددددددددح  تلنث اتا" 
 جلن  تملع ي   تملكاال تلا غعني ل  ف قري  تلا لري  لوق ي  تلنث اتا من جم  رفع مسددددددددددددددداوى تلوعي  تسددددددددددددددداكريددددددددددددددد ف فرص  تلقارتا
   تلاع   

 ع لري  2023 –2022

ما   جعع   ك ف  ت ماع ع ا تملقثل  ل  ف قري  تلا لري  لوق ي   علىإدرتج موضددددددددددو  "   تا     تملن خ على صددددددددددح  تلنث اتا" 
 من جم  رفع مساوى تلوعي  تساكري ف فرص تلاع    4تلنث اتا غري   د دة ت ريا ت ريفري   تلفريوزترم ت ساوتئي من تلس ل  

 ع لري  2023 –2022

ما   جعع   ك ف  ت ماع ع ا تملقثل  جملعوع  تلرتكريط تملعنري   علىإدرتج موضددددددددددددددو  "   تا     تملن خ على صددددددددددددددح  تلنث اتا" 
  اب  ص  ا تلا غع  ل  ف قري  تلا لري  لوق ي  تلنث اتا من جم  رفع مساوى تلوعي  تساكري ف فرص تلاع   

 ع لري  2023 –2022

)أ  يف  لل  ما   جعع   ك ف  ت ماع ع ا  تملؤمترتا تملقثل  علىإدرتج موضددددددددددو  "   تا     تملن خ على صددددددددددح  تلنث اتا" 
  ا تيقلريعري  لوق ي  تلنث اتاعللعنظ الق ا تلعع  تلسنوي (

2022 - 2023 
 

 ع لري 
 

جغري /أتريس    7  5   ما   جعع   هريئ   اتغ  تلصح  تلنث  ري  علىملس  م أتثري   عقا إدرتج
2022 

 ع لري 

 
 تملاع قاة على تلوف ء ابلاطتم هت  تلوطنري مسدددددددد عاة تألطرتف 

 تليت  ضعاه  ت  ف قري  تلا لري  لوق ي  تلنث اتا لإلغ غ

تلاق رير  غني تلا غع ل  ف قري  تلا لري  لوق ي  تلنث اتا تلذة جيعع لإلغ غ تلوطنري ت لاطتم ا تسدددداكريدددد ف كريس نكن  سددددني أتظ م 
  وزّ تلرمسري  لألطرتف تملاع قاة  معلوم ا جفرى ما ا   مت أتريددددددددددددددره ، من جم  موتصددددددددددددددل   ث د  تملعلوم ا غريدددددددددددددد   تلا ّ تا يف 

 تلف ا،  أتا ق تلنث اتا تلع ئل ،  قارة تلف ا  تلنث اتا تلع ئل  على تلاكرّيس

 ع لري   2023 -2022

  وإدارهتا صحة النبااتت: تقييم خماطر تغري املناخ على 2النتيجة 

 

دعم تلثلات  جلعع تملعلوم ا تملاعّلق  غا   تا     تملن خ، 
   لريله   تساواتمه  يف صنع تلقرترتا

 

لوق ي  تلنث اتا من جم  دمج ت عاث رتا ت  صدددددددددددددد  غا ّ  تملن خ يف  لري   تلوطنري تسدددددددددددددداعرتض تلنيتهج تلق ئع  تليت  اثعه  تملنظع ا 
  )مث  ت ساثري انا( رتقثاه  م  طر تلف ا 

2022 
 

 ع لري 

إسدددداتء تملريددددورة غريدددد   تسدددداواتم م  ج     تملن خ، مث  إجي غري ا  سددددلثري ا تلنع  ج تملوالف ،  تلفرتة تلطمنري  ل سدددداواتم،  ج م  
  د رتا للاعّلم تيلكرت ين( /د ئ عام تلريقني،  تلنا ق تجل رتيف  تلطمين )أتا تا إلكرت أتري / 

 منوفض  2025 - 2022

إسدداتء تملريددورة غريدد   كريفري   قريريم         تملن خ على تلف ا تلفردي ،  اعوع  تلف ا على حمصددو  فردة،  جسدد لريال مك فح  
   تلف ا

 منوفض  2025 - 2022
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إسدداتء تملريددورة غريدد   كريفري   اوير تألد تا ج  تلر تغا ابألد تا تليت من شدد ا  ج   سدد عا  قريريع ا   طر تلصددح  تلنث  ري  يف م  
    ياعّلق أس ئ      تملن خ  تلف ا

 ماوسا  2025 - 2022

 ارب  كنولومري  تلاوصدددري  ابسددداواتم جد تا تلاعّرف تلق ئع  على تيأترتأتت تليت  سدددعي ابلاعّرف تلسدددريع على تلف ا تلنث  ري ، مث  
، للعسدددددددد عاة على ف على تلف ا يف دتئرة تلافاريش تملعنري  غريددددددددؤ   تلصددددددددح  ت ريوتأتري   تلنث  ري  تلا غع  لوزترة تلطرتع  تألمريكري تلاعرّ 

لى دعم زايدة تلاوصددددري ا تملاعّلق  أرتقث  تلف ا تلنث  ري   تلاثلريه عنه  يف  قرير منظع  تألغذي   تلطرتع  غريدددد      تا     تملن خ ع
 ث  ري تلف ا تلن

 ماوسا / منوفض  2025 - 2022

من شددددددددد ا   وف  تملعلوم ا  يكو ، مرتكط تملن خ تلا غع  لوزترة تلطرتع  تألمريكري  تلاوصدددددددددري  كأتريددددددددد ء مرتكط إقلريعري  معنري  ابملن خ مث 
 نكن ملرتكط تملن خ هذه  .تلق ئع  على تلعلم ملايرة تملوترد تلطرتعري   تلاثريعري  من جم  مسدددددد عاهتم على تلاصدددددداة ل ر     تملن خ

 ج   س عا تلثلات  على تلاكرّيس مع     تملن خ  ت ا من تألضرتر تملر ثا  غ 

 ماوسا / منوفض  2025 - 2022

تسددددداعرتض م  ج  وقع تلف ا تلنث  ري  تليت  ريدددددع  ن ر     تملن خ،  تلاوصدددددري  ابسددددداواتمه  لريسدددددرتشدددددا    تلاواريا ت سدددددرتت ريجي 
 لاحسدددددددني إدترة تلف ا، تألمر تلذة ياعم تلاوصدددددددري  تملاعّلق  غاعطيط غن ء تلقارتا تلوتردة يف  قرير منظع  تألغذي   تلطرتع  غريددددددد   

 على تلف ا تلنث  ري     تملن خ  تا    

 ماوسا / منوفض  2025 - 2022
 

 قامي  وصدددددري  غريددددد   تلسدددددث  تألأتسدددددال لامج ت عاث رتا ت  صددددد  غا   تملن خ يف  لري    طر تلف ا  مرتقثاه ، سدددددوتء من ف   
مع ي  د لري  لااتغ  تلصددددددح  ت اوط تلاومريهري  )مث  دلري  ت  ف قري  تلا لري  لوق ي  تلنث اتا(  /ج   ضددددددع  ج / ضددددددع تلاوصددددددري ا  

 ج   عايله  1تلنث  ري 

2022 - 2023 
 

 ع لري 
 

يف تلنعو ج تلقري سددي إدرتج معري ر غريدد   "   تا     تملن خ على صددح  تلنث اتا" )     للععري ر تملاعّلق أسدد ئ  تلانفريذ ت اعل ( 
تلاومريهري ،  يف مع ي   قريريم تلاعوة تملقثل  إىل  قامي تملوتضدددددددريع تليت سددددددداومهه  ت  ف قري   تملرتمع تملوااة  مسدددددددودة تملع ي ملسدددددددودة 

 تلا لري  لوق ي  تلنث اتا

 ماوسا  2023 - 2022

تسدددددددداعرتض تلر تغا  تلفرص تملا ا  لاعم  وصددددددددري  هريئ   اتغ  تلصددددددددح  تلنث  ري  غريدددددددد   "تلاوف  تمل مو  للععوأت  تل ذتئري   غ ه  من 
 2تملعوانا تيأتس أتري  ملنع دفو  تلف ا تلنث  ري  ف   ا  ا تلاوترئ"

 ماوسا  2025 - 2022

                                                      
" )    تملن خ   لري    طر ange and Pest Risk AnalysisClimate Ch" غعنوت نكن إجي د تملعلوم ا تملاعّلق   ذه تملوتضريع يف   ريق  تملن قري  ت  ص  أنظع   ق ي  تلنث اتا يف جمريك  تلريع لرّي  ابلنسث  إىل  لري    طر تلف ا،   1

  ة تلصل . تملومط تلفين تلف ا(  يف
 https://www.ippc.int/ar/publications/89786/ فو  تلف ا تلنث  ري  ف   ا  ا تلاوترئ:تلاوف  تمل مو  للععوأت  تل ذتئري   غ ه  من تملعوانا تيأتس أتري  ملنع د  2

https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/ppq-program-overview/science-technology/pest-id-technology
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/ppq-program-overview/science-technology/pest-id-technology
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/ppq-program-overview/science-technology/pest-id-technology
https://www.climatehubs.usda.gov/
https://nappo.org/application/files/5415/8341/5783/DD_02_Climate_Change_Discussion_DocumentRev-07-08-12-e.pdf
https://nappo.org/application/files/9415/8334/3558/PPNo._5_ClimateChange-e.pdf
https://www.ippc.int/ar/publications/89786/
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دعم تلثلدددات  لثنددد ء تلقدددارتا يف اددد      تا     تملندد خ 
 على صح  تلنث اتا

تلفرين  تسددددددداج غاهم  اوير تألد تا تلرتمري  إىل  سدددددددني  هال  ك ء تيرشددددددد د تلطرتعي  تملطترعني  جصدددددددح   تملصدددددددلح  تملعنريني 
 لا   تا     تملن خ على صح  تلنث اتا،  تساعرتض هذه تألد تا   عطيطه 

 ماوسا  2025 - 2022

صددددفح ا تلإمرتء تسدددداعرتض   قريريم جلعريع تملوتد تلاومريهري  ل  ف قري  تلا لري  لوق ي  تلنث اتا )تلا ئ ،  د رتا تلاعّلم تيلكرت ين،   
لامج تملرتمع  تملوترد تلفنري  تملاعّلق  "غا   تا     تملن خ على  تملا ا  ( من جم  تساكري ف تلفرصابملكّوانات  ص  لكرت أتري  تي

 فريه  صح  تلنث اتا"

 ماوسا  2025 - 2022

على صدددددددح   ضدددددددع دلري  ل  ف قري  تلا لري  لوق ي  تلنث اتا من جم  تملسددددددد عاة على  ايا تل ر تلثق فري   ت ماع عري  لا   تملن خ 
  3تلنث اتا، أ  يف  لل تجملاعع ا ت لري  تجلطري  تملعّرض   ار تر ف   منسو  مري ه تلثحر

 ماوسا  2025 - 2022

 : تعزيز االعرتاف مبسائل الصحة النباتية يف النقاش الدويل بشأن تغري املناخ3النتيجة 

 تلاع    مع تملنظع ا تملعنري   عطيط
 تلاع    مع ت ريئ  ت كومري  تلا لري  تملعنري  غا   تملن خ  تملنظع ا تلا لري   تيقلريعري  تألفرى )مث  تجملعوع  تلا لري  لثحو    طر

 اتملس ئ  تملاعّلق  غا   تملن خ  صح  تلنث ات   ث د  تملعلوم ا معه  غري  تلف ا  تملركط تلا يل للطرتع   تلعلوم تلثريولومري ( 
 ع لري  2025 - 2022

 ع لري  2025 - 2022   ف قري  تلانو  تلثريولوميتتلانسريق مع تلكري انا تألفرى  تا تلصل  تليت  عىن غا   تملن خ، مث  جم أت  

تلصدددددح   سددددد ئ أ ريسددددد  ت وتر غريددددد   تلسدددددري سددددد ا تملاعّلق  
 تلنث  ري ،   عطيطه  دعع  على تملساوى تلع ملي

 ماوسا  2025 - 2022  تلنق ش غري       تملن خ ععريم سري س ا تلصح  تلنث  ري  يف 

 

                                                      
 يام جت هل  يف  قريريع ا تملو طر  تل ر.  اعاع تلنث اتا أبمهري   ق فري   تماع عري  كث ة يف تلعايا من تجملاعع ا ت لري    ريك  يف تلكث  من تألاري   م أتث    3
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