
 

 CPM 2023/05 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت
 من جدول األعمال 7البند  تقرير أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 

 4من  1الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 هيئة تدابري الصحة النباتية

 الدورة السابعة عشرة

 تقرير أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 من جدول األعمال 7البند 
 )أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت من إعداد(

 
. وترد األنشــــطة املنفذة يف 2022على األنشــــطة اليت نفذهتا أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف عام  الوثيقةتركز هذه  ]1[

 .الذي أعدته أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 20211يف التقرير السنوي لعام  2021عام 
أمانة االتفاقية الدولية بعض اجتماعات  تظلّ إذ  2022طوال النصف األول من عام  19-كوفيد استمر أتثري جائحةقد ل ]2[

احلياة مظاهر  إىل بعض من انت هناك عودة تدرجييةك،  ومن �حية أخرىشكل افرتاضي. بتُعقد  شطتهانأو  لوقاية النبااتت
جائحة  تفشــــــــــيمنذ  احلضــــــــــورية والفعالياتحيث اســــــــــتأنفنا معظم االجتماعات  2022الطبيعية يف اجلزء األخري من عام 

 مرة.ألول  19-كوفيد

فإن بينما أثبتت االجتماعات االفرتاضــــــية أ�ا مفيدة ملواصــــــلة العمل األســــــاســــــي ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، و  ]3[
مع بعضــنا  والتواصــلملناقشــة والتفاعل من ا مكنتنا �اأحيث  ،الفعاليات احلضــورية ال مثيل هلا مهيةأأن على  األغلبية تتفق

 .البعض مرة أخرى
االتفاقية  وكمةحواصــــــــــــــلت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت دعم  الفرعية. جهزةاألو هيئة تدابري الصـــــــــــحة النباتية  ]4[

قدت عُ قد . و 2022حىت النصـــف األول من عام  حضـــوريةجتماعات اوتنظيم  الســـفرعلى  اتالتأثري اســـتمرار رغم الدولية 
االتفاقية  يف لجهات الفاعلةلما مسح ، ثانيةال للمرة لوســائل االفرتاضــيةاب تدابري الصــحة النباتية هليئةالدورة الســادســة عشــرة 

 ورةداالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف  يفشـــــــــاركت األطراف املتعاقدة و . ملهاعالدولية لوقاية النبااتت ابملضـــــــــي قدًما يف 
مخس تســــــــــعة معايري (مبا يف ذلك  رى اعتمادني جح، 2022 نيســــــــــان/أبريل 21و 7و 5 أ�مهيئة تدابري الصــــــــــحة النباتية 

)، يةالنباتاملعايري اخلاصــــة ابلســــلع األســــاســــية من أجل تدابري الصــــحة ( 46واملعيار الدويل رقم )، معاجلات للصــــحة النباتية
ا املراجعة املركزة  اعُتمدت) كمعايري دولية جديدة بينما املراجعة يف ســــــــــياق الصــــــــــحة النباتية( 47واملعيار الدويل رقم  أيضــــــــــً

توصــــية واحدة هليئة تدابري الصــــحة  واعُتمدت. 5 رقم على املعيار الدويل 2020-2019وتعديالت  12 رقم للمعيار الدويل
ا على إنشــاء جمموعيت تركيز  يف دورهتا الســادســة عشــرةوافقت اليت النباتية   للفرتة واملوافقة على خطة العمل اتبعتني هلاأيضــً
وغريها  "اتغري املناخ على صــــــــحة النبااتت وإدارهت اثرآتقييم " نأبشــــــــ جدول أعمال التنميةمن بند اللتنفيذ  2022-2025

بدعم  2022خالل عام  ا لهجتماعً ا) 11( أحد عشـــــــــر مكتب هيئة تدابري الصـــــــــحة النباتية قدعو اإلجنازات األخرى.  من
تشـــــــرين /يف أكتوبر تفشـــــــي اجلائحةمنذ األول  احلضـــــــوري اجتماعهمن أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، مبا يف ذلك 

اليت  رت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت الدورة احلادية عشـــرة جملموعة التخطيط االســـرتاتيجييســـّ  . كما2022 األول
                                                      

 .https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb9334en: 2021التقرير السنوي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت لعام  1

https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb9334en
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يف روما، إيطاليا.  2022 تشــــرين األول/بعد اجتماع مكتب هيئة تدابري الصــــحة النباتية يف أكتوبر ا أيضــــً حضــــور�ً  ُعقدت
 18إىل  14من  الفرتةابلكـــامـــل يف هـــا احلضــــــــــــــوري مبـــا يف ذلـــك اجتمـــاع ،جتمـــاعـــات هلـــاامخس  جلنـــة املعـــايري قـــدتعو 

فرتاضية ابلوسائل االثالثة اجتماعات اجتماعات:  أربعة تعقدت جلنة التنفيذ وتنمية القدرا، يف حني تشرين الثاين/نوفمرب
 .تشرين الثاين/نوفمرب 25إىل  21 الفرتة من يفحضوري (يف فرباير/شباط ومارس/آذار ومايو/أ�ر) واجتماع واحد 

جمموعيت   دورهتا السادسة عشرةيف هيئة تدابري الصحة النباتية تأنشأ جمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية. ]5[
بشــــــــــــأن احلاو�ت البحرية والتوفري  اوحتديدً  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، ملعتنفيذ لنهوض بامن أجل  جديدتنيتركيز 

كل   ختيار أعضــــــــــاءاملســــــــــاعدة الأمانة االتفاقية الدولية  وقدمت. خرىنســــــــــانية األنواع املعونة اإلأو  لمعونة الغذائيةل منآلا
أواخر عام و منتصـــــف  بني نُظمتمن خالل عدة اجتماعات  اوفًقا الختصـــــاصـــــات كل منه باشـــــرة العململ جمموعة تركيز

إىل هيئة تدابري الصــــــــــحة النباتية  جمموعيت الرتكيز هاتنيحتديث كامل من  مويُقدّ . حراز تقدم يف هذا العملإغرض ل 2022
املعنية بتنفيذ بنود جدول أعمال التنمية جمموعات الرتكيز األخرى  وقدمت. 13منفصلتني يف إطار البند  ثيقتنيو يف شكل 

نظام اإلنذار بتفشــــــــــــــي اآلفات  ك(مبا يف ذل 2030-2020لإلطار االســــــــــــــرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت للفرتة 
 12يف إطار البند هيئة تدابري الصحة النباتية  عرض علىي تُ هو  االسرتاتيجيجمموعة التخطيط  إىل اثئقهاو  واالستجابة هلا)

 .الدورة احلالية أعمالمن جدول 
 ةالدولي للمعايريالرتكيز على اجلودة العالية بقاء إاملذكورة أعاله و  جلنة املعايريابإلضــــــــــــــافة إىل اجتماعات  .وضـــــــــــع املعايري ]6[

عام  خالليف عملها  املحوظً  اتقدمً جلنة املعايري  حرزتأ ،لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت بشـــــــــأن تدابري الصـــــــــحة النباتية
 بحثليف نوفمرب/تشــــرين الثاين  (املنظمة) يف املقر الرئيســــي ملنظمة األغذية والزراعةهلا  حضــــور�ً ا اجتماعً عقدت و . 2022

يف بري الصــــحة النباتية ثالثة معايري دولية لتدابري الصــــحة النباتية إىل هيئة تداب توصــــيةرفع مشل افل ابلبنود ح جدول أعمال
ــــت املواصــــــــــــــفــــات املعتمــــدة هي املواصــــــــــــــفــــو . واملوافقــــة عليهــــا عتمــــادهــــاال دورهتــــا الســـــــــــــــــابعــــة عشــــــــــــــرة   73 رقم ةكــــان

، )Mangifera indica( غــانوان احلركــة الــدوليــة لثمــار املــانبع 46ملعيــار الــدويل لتــدابري الصــــــــــــــحــة النبــاتيــة رقم ابلحق امل(
 التفتيش أثناء(مبا يف ذلك  مليدايناالتفتيش  بعنوان 23ملعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم اب لحقامل( 74 رقم ةاملواصفو 

الســـــــيدة ، االجتماع وترأســـــــت). 26 رقم املعيار الدويل لتدابري الصـــــــحة النباتية تنقيح( 75 رقم ةواملواصـــــــف، موســـــــم النمو)
Sophie Peterson )(بدأ الفريق الفين املعين و . 2022 أ�ر/يف مايو انُتخبتاليت  املعايريللجنة  الرئيســـة اجلديدة ،أســـرتاليا

 46 رقم ســــــيتم إحلاقها ابملعيار الدويل لتدابري الصــــــحة النباتيةلســــــلع للصــــــياغة معايري  2022العمل يف عام  مبعايري الســــــلع
ز العمل الذي قام به فريق اخلرباء الفين املعين وأحر ). من أجل تدابري الصحة النباتيةاملعايري اخلاصة ابلسلع املعتمد حديثًا (

ســـرد مصـــطلحات مبعاجلات الصـــحة النباتية، وفريق اخلرباء الفين املعين بربوتوكوالت التشـــخيص، وفريق اخلرباء الفين املعين مب
 تراخيصجمموعتا عمل من اخلرباء لصياغة نص حول استخدام  جتمعتاو . على مدار السنةتقدًما ملموًسا  الصحة النباتية

مت وحدة وضــــــــــع قدّ و ). احلركة الدولية للبذور( 38ملعيار الدويل لتدابري الصــــــــــحة النباتية رقم ابددة وملحق احملســــــــــترياد الا
ا لعمـل  يفاملعـايري  ا وثيقـً وجمموعات العمـل التـابعـة هلا من خالل  نة املعـايريجلأمانة االتفـاقيـة الدوليـة لوقاية النبـااتت دعمـً

، اتمناقشــــة، وتنســــيق جمموعات مراجعة اللغاثئق للو  تقدمي خلرباء، والدعوة إىلتعيني ادعوة ل وجيهتو  ،القرارات اإللكرتونية
  .اليت مت اعتمادهاونشر املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية  ،وفرتات التشاور بشأن مسودة املعايري الدولية واملواصفات

التابعة ألمانة االتفاقية  ووحدة تيســــــــــــــري التنفيذ التنفيذ وتنمية القدراتجلنة  مسح التعاون بني. التنفيذ وتنمية القدرات ]7[
مناقشـــة قضـــا� التنفيذ من أجل  جلنة التنفيذ وتنمية القدراتالجتماعات التخطيط والتنظيم فعيل تالدولية لوقاية النبااتت ب

العديد من عمليات تقييم قدرات  2022عام يف  جرتو فيها.  املضــــــــي قدمً وا ضــــــــيعاواملواضــــــــيع ذات األولوية يف قائمة املو 
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ريتنظيم يف العديد من البلدان، مبا يف ذلك  الصـــحة النباتية يســـّ
ُ
بغية  تقييم القدرات يف جمال الصـــحة النباتية دورة تدريبية مل

أدلة االتفاقية الدولية لوقاية  وجرى إعداد. فريقيةاأل تنمية القدرات املســـــــــتدامة عرب القارةهدفها فريقيا أجمموعة يف  إنشـــــــــاء
لطوارئ) يف عام االت اواد تغليف اخلشــــــــــــــب والتجارة اإللكرتونية والتخطيط حلمل يةتنظيمالقواعد الالنبااتت التالية (دليل 

يف  لكرتوينتعلم اإللل. ونشـــــرت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت أربع دورات 2023يف عام  جري نشـــــرهايوســـــ 2022
شــــر حتليل خماطر اآلفات، والتزامات املراقبة واإلبالغ (نُ  مشلت مواضــــيعتلك ورات التعلم اإللكرتوين د وغطت. 2022عام 

وفحص الصـحة النباتية (ُنشـر يف  ،)أيلول/)، ونظام إصـدار شـهادات الصـحة النباتية (ُنشـر يف سـبتمربأ�ر/كالمها يف مايو
 والفرق التســـــــعاجملموعات الفرعية الثالث  اليت قامت هباعلى ملخص األنشـــــــطة  االطالعميكن و ). تشـــــــرين األول/أكتوبر

 الوثيقــــةاملقــــدم إىل هيئــــة تــــدابري الصــــــــــــــحــــة النبــــاتيــــة (هــــذه األخرية  يف تقرير القــــدرات لجنــــة التنفيــــذ وتنميــــةالتــــابعــــة ل
CPM 2023/10.( 

التفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف إطار اعمل إقليمية  حلقاتســــــبع  متنُظّ  :لوقاية النبااتت ت االتفاقية الدوليةشــــبكا ]8[
اليت ُعقدت  الكارييبملنطقة العمل  حلقةأو خمتلط ابستثناء  حضوريقدت مجيع حلقات العمل بشكل . وعُ 2022يف عام 

بني املنظمات اإلقليمية لمشـــاورة الفنية الثالثة والثالثني لُعقدت اجللســـة االفرتاضـــية الثالثة واألخرية و . لوســـائل االفرتاضـــيةاب
 بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت املشــــــــــاورة الفنية الرابعة والثالثنيت وُعقد. 2022 شــــــــــباط/يف فرباير تلوقاية النباات

 .راتن ابلوسائل االفرتاضيةمو  حضور�ً  مراتن، 2022أربع مرات خالل عام 
اعتبــارًا من . يف إطار االتفـاقيـة الدوليـة لوقاية النبـااتت حل إصــــــــــــدار الشـــــــــــهـادات اإللكرتونيـة للصـــــــــــحـة النبـاتيـة ]9[

من قبل  عرب املركز إلكرتونية للصــحة النباتية شــهادة رب ثالثة مالينياتبادل ما يقنجاح ب، مت 2022 األولكانون /ديســمرب
زاد العدد اإلمجايل و )؛ 2021يف �اية عام  ســــجالً م انشــــطً  امســــتخدمً  ابلدً  62 فاق معدل امب( انشــــطً  امســــتخدمً  ابلدً  74

من  علومات حمدثةم قدمتُ وســـــــــــ. 2022يف �اية عام ا بلدً  114إىل  2021يف �اية عام بلدان  103للبلدان املســـــــــــجلة من 
إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية  بشأن التمويل املستدام حللهليئة تدابري الصحة النباتية  التابعة جمموعة الرتكيز

ــــة النبــــااتت  ــــاي ــــدوليــــة لوق  الوثيقــــة(من جــــدول األعمــــال  2-12إىل هــــذه اهليئــــة يف إطــــار البنــــد يف إطــــار االتفــــاقيــــة ال
CPM 2023/14(. 

من  امطبوعً  18إنتاج كرب من خالل أبقدر أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وأتثريها  برازإرى ج والدعوة. التواصــــل ]10[
إعالً�، وعدًدا من مقاطع الفيديو وحمتو�ت  67و التفاقيةعن تلك امادة إخبارية  68ونشـــــــــــــر التفاقية الدولية مطبوعات ا

 .وسائل التواصل االجتماعي
يف حياؤه إومت  يةصــــحة النباتلهو إرث رئيســــي للســــنة الدولية لاليوم الدويل للصــــحة النباتية  .يةصـــحة النباتلل الدويلاليوم  ]11[

ألول مرة ملواصــــــلة إعالم وإشــــــراك اجلمهور  2022 أ�ر/مايو 12يف ابليوم الدويل للصــــــحة النباتية  واحُتفل. 2020-2021
حول الدور الرئيســي للصــحة النباتية يف حتقيق  صوصــانعي الســياســات واألوســاط األكادميية ووســائل اإلعالم والقطاع اخلا

 .هلذا اليوم الدويل جبميع لغات األمم املتحدة الستخمصص  2إلكرتوينموقع ناك هو . 2030خطة األمم املتحدة لعام 
 ابالشــرتاك مع وزارة البيئة والغذاء والشــؤون الريفية تيةصــحة النبالُعقد املؤمتر الدويل األول ل .يةلصحة النباتلاملؤمتر الدويل  ]12[

أ�م أكثر من  3مجع املؤمتر الذي استمر ملدة و يف لندن.  2022 أيلول/سبتمرب 23إىل  21يف اململكة املتحدة يف الفرتة من 
ملواجهة حتد�ت الصـــحة النباتية، مبا يف  ابلدً  74الســـياســـات واألكادمييني واخلرباء من أكثر من  واضـــعيمن مشـــارك  500
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CPM 2023/05 تقرير أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 4من  4الصفحة 

متحــداًث يف  120أكثر من وتبــادل . املــأمونــةذلــك األمن الغــذائي، وآاثر تغري املنــاخ، ومحــايــة البيئــة، وتســــــــــــــهيــل التجــارة 
مشــــــاهد عرب البث  1 350اتبع املؤمتر أكثر من و ملية. و�قشــــــوا قضــــــا� الصــــــحة النباتية العا معارفهمجلســــــة ومندوبني  20

 .خالل اجللسات املختلفة لكرتوينإلا
وثيقة لاوميكن االطالع على تفاصــــــــيل كاملة يف منظمة دولية وإقليمية.  47اســــــــتمر التعاون اخلارجي مع  التعاون الدويل. ]13[

 ).CPM 2021/28الوثيقة بعنوان "معلومات حمّدثة عن التعاون الدويل" (

، ومجهورية الوال�ت املتحدة األمريكية/منظمة وقاية النبااتت يف أمريكا الشـــــــــمالّية ســـــــــامهت، 2022. يف عام املواردتعبئة  ]14[
تعدد املاحنني التابع املدوالر أمريكي يف الصــــــــــــــندوق االســــــــــــــتئماين  680 000يرلندا، وفنلندا، مبا جمموعه آكور�، وكندا، و 

التفاقية الدولية لوقاية النبااتت، يف إطار اأربعة مشــــــــــــــاريع بتمويل  االحتاد األورويب ماقو  .لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت
 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit- وكالة التعاون األملانية لتهموّ  واحدمشــــروع و 

(GIZ) ، لعناصـــــــــر االنبااتت نفذت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية و الصـــــــــني.  لتهموّ  خرآمشـــــــــروع البنك الدويل و  لهموّ  خرآو
وبر�مج تيســـري التجارة  املنظمة األخرى، مثل الســـوق املشـــرتكة لشـــرق وجنوب أفريقيا اريعشـــملصـــحة النباتية يف اخلاصـــة اب

 الوثيقةمزيد من املعلومات حول املشـــاريع يف  تاحيُ و ومشـــروع تعزيز الرقابة على األغذية وقدرات الصـــحة النباتية واحلوكمة. 
CPM 2023/20. 

لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت اجتماًعا أســــــــــــبوعًيا مع قادة  ةاجلديد األمانة ترأســــــــــــت، 2022. يف عام اخليةاإلدارة الد ]15[
حمل اجتماعات منتصـــف العام واالجتماعات  االيت ســـتحل تدرجييً  الوحدات ابإلضـــافة إىل اجتماعات املوظفني األســـبوعية

ترك عدد من املوظفني أمانة االتفاقية الدولية لوقاية و ، إذا كان ذلك مناســـــــــــــًبا. اليت لن تكون هناك حاجة إليها الســـــــــــــنوية
خطة  تضــــــــــــعالنبااتت على أســــــــــــاس الرتقية داخل منظمة األغذية والزراعة، وال ســــــــــــيما املوظفني اإلداريني. ومع ذلك، وُ 

 عن هذا الدوران. املوظفني الناجتة نقصعلى صعيد فجوة ال بسرعة ومت تعيني موظفني جدد للمساعدة يف سدّ  مالستبداهل

أن االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت هذا العام رؤية جديدة عن املبادرات املســــتقبلية احملتمل  أمنيم إىل ذلك، قدّ ابإلضــــافة و  ]16[
كــل منهمــا يف   يهيئــة تــدابري الصــــــــــــــحــة النبــاتيــة وفريق التخطيط االســــــــــــــرتاتيجي يف اجتمــاع بإىل مكتــألمــانــة تقوم هبــا ا

تشــــــــــــمل مبادرات االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت اجلديدة و جلمع التعليقات حول هذه املبادرات.  األول تشــــــــــــرين/أكتوبر
ومركز  ،الصـــــــحة النباتيةيف جمال تجارة الفريقيا، وفريق دعم أمع الرتكيز بشـــــــكل خاص على  بر�ًجما عاملًيا للصـــــــحة النباتية

. وقد 2030-2020 للفرتة تفاقية الدولية لوقاية النبااتتواليت تتماشــى بشــكل أســاســي مع اإلطار االســرتاتيجي لال، امتياز
 مةالقاد لدورةايف  مبناقشـــتهاومتت التوصـــية ، املكتب وفريق التخطيط االســـرتاتيجيجانب من  ت املبادرات اســـتحســـا�ً لقي

 .2023 آذار/يف مارس) يئة تدابري الصحة النباتيةهل (الدورة السابعة عشرة
ه أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت مع عميق التقدير أبعضــــــــــــاء مكتب هيئة تدابري الصــــــــــــحة النباتية وجلنة املعايري وتنوّ  ]17[

وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات، ملا بدر عنهم من توجيه وإشــــــــــــــراف ال يقّدران بثمن؛ ومجيع األطراف املتعاقدة (املنظمات 
 مبا يف ذلكومســــــــــــــامهتها اإلجيابية؛  الراســــــــــــــخظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت على دعمها الوطنية لوقاية النبااتت) واملن

 .املتعاونني على تعاو�م الوثيقمجيع الشركاء و و ؛ املشاركني يف اجملموعة املعنية ابلتخطيط االسرتاتيجي
  إّن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:و  ]18[

 املقّدم من أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.ابلتقرير  علًما حاطةإلا )1(


