
  

 

 CPM 2023/15 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت
 من جدول األعمال 3-12البند  تغّري املناخ بشأن معلومات حمّدثة عن البند من جدول أعمال التنمية

 5من  1الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 
 هيئة تدابري الصحة النباتية

 الدورة السابعة عشرة
تغري املناخ على صحة النبااتت  آاثرمعلومات حمدثة عن البند من جدول أعمال التنمية: تقييم 

 وإدارهتا
 من جدول األعمال 3-12البند 

 )جمموعة الرتكيزواستعراضها من ِقبل رئيس أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ّمت إعداد هذه الوثيقة من ِقبل (
 

 معلومات أساسية

املعنية بتغري املناخ جمموعة الرتكيز  2021أنشـــأت هيئة تدابري الصـــحة النباتية يف دورهتا اخلامســـة عشـــرة اليت ُعقدت يف عام  ]1[
 جدول أعمال التنميةمن بند اللتنفيذ  (اهليئة) هليئة تدابري الصـــحة النباتيةالتابعة  (جمموعة الرتكيز) النباتيةالصـــحة  ومســـائل
إلطار االســــــــــــرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية الوارد يف ا "تقييم أتثريات تغري املناخ على صــــــــــــحة النبااتت وإدارهتا" بشــــــــــــأن
الفرعية اخلاصــــة اإللكرتونية وترد اختصــــاصــــات جمموعة الرتكيز وقائمة أعضــــائها يف الصــــفحة  1.)2030-2020( النبااتت

وســتظّل جمموعة الرتكيز فاعلة حىت انعقاد الدورة التاســعة عشــرة هليئة  .2لبوابة الدولية للصــحة النباتيةا مبجموعة الرتكيز على
 ).2025تدابري الصحة النباتية (

 دفنياهلبقوة البند من جدول أعمال التنمية هذا  تنفيذويدعم العمل الذي تؤديه االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت من أجل  ]2[
 .3 2030من أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة لعام  )يف الربّ  (احلياة 15رقم (العمل املناخي) و  13 رقم

 بشأن التقّدم احملرز معلومات حمدثة

وحّىت انعقاد الدورة الســـادســـة عشـــرة  األّول جتماعاال. ومنذ 2021ُعقد االجتماع األول جملموعة الرتكيز يف ســـبتمرب/أيلول  ]3[
املراجعة العلمية لتأثري تغري نتائج  مبناقشـــــة أعضـــــاء جمموعة الرتكيز قام، 2022هليئة تدابري الصـــــحة النباتية يف أبريل/نيســـــان 

والواثئق األســاســية ذات ابســتعراض اختصــاصــات جمموعة الرتكيز و والتوصــيات الصــادرة عنها،  4املناخ على اآلفات النباتية
صــــــــــياغة خطة عمل ب، و 2030-2020 للفرتة ، مبا يف ذلك اإلطار االســــــــــرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتتالصــــــــــلة

 .تاخ على صحة النبااتتغري املن آاثربشأن  2025-2022 للفرتة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت
                                                      

 https://www.fao.org/3/cb3995ar/cb3995ar.pdf: 2030-2020 للفرتة إلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتتا 1
https://www.ippc.int/en/core-: الصحة النباتية عنية بتغري املناخ ومسائلاملالرتكيز الفرعية اخلاصة مبجموعة اإللكرتونية الصفحة  2

activities/governance/cpm/cpm-focus-group-reports/climate-change-and-phytosanitary-issues/ 
 https://sdgs.un.org/ar/goals اخلاصة أبهداف التنمية املستدامة: اإللكرتونية الصفحة 3
 اآلفات النباتية، متاحة على الرابط التايل:املراجعة العلمية لتأثري تغري املناخ على  4

https://www.fao.org/3/cb4769ar/online/cb4769ar.html 

https://www.fao.org/3/cb3995ar/cb3995ar.pdf
https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/cpm-focus-group-reports/climate-change-and-phytosanitary-issues/
https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/cpm-focus-group-reports/climate-change-and-phytosanitary-issues/
https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/cpm-focus-group-reports/climate-change-and-phytosanitary-issues/
https://sdgs.un.org/ar/goals


CPM 2023/15 تغّري املناخ بشأن معلومات حمّدثة عن البند من جدول أعمال التنمية 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 5من  2الصفحة 

 تغري املناخ على صحة النبااتت آاثرخطة عمل االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت بشأن 

تغري املناخ على  آاثرخطة عمل االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت بشـــــــــأن  وضـــــــــعيتمثل الدور الرئيســـــــــي جملموعة الرتكيز يف  ]4[
النتائج الرئيســــــية  . وُمتّثل5)2025-2022( املقبلةالســــــنوات األربع  خالل ديتهاودعم تنفيذ أنشــــــطتها وأت صــــــحة النبااتت

 :، مبا يشملطة العملجماالت العمل الرئيسية خل

 صحة النبااتتتغري املناخ على  آباثر ز�دة الوعي: 1النتيجة 
 : جماالت العمل الرئيسية ]5[

 تغري املناخ على صحة النبااتت واملشاركة فيها؛ آاثرعقد اجتماعات وأحداث جانبية بشأن  -

 تغري املناخ على صحة النبااتت؛ آباثرلتوعية ا -

وتيسري املناقشات داخل األجهزة الفرعية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، وحلقات العمل اإلقليمية، واجملموعات  -
 الفنية األخرى التابعة لالتفاقية الدولية؛

 ابلتزاماهتا الوطنية لإلبالغ اليت وضعتها االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت. لوفاءاملتعاقدة على ومساعدة األطراف ا -

 وإدارهتا النبااتتتقييم خماطر تغري املناخ على صحة : 2النتيجة 
 : جماالت العمل الرئيسية ]6[

 واستخدامها يف صنع القرارات؛دعم البلدان جلمع املعلومات املتعّلقة بتأثريات تغري املناخ، وحتليلها  -

 ودعم البلدان يف جمال بناء القدرات للمساعدة على التخفيف من أتثريات تغري املناخ على صحة النبااتت. -

 : تعزيز االعرتاف ابملسائل املتصلة ابلصحة النباتية يف النقاش الدويل بشأن تغري املناخ3النتيجة 
 : جماالت العمل الرئيسية ]7[

 مع املنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية املعنية؛تعزيز التعاون  -

 الصحة النباتية، وتعزيزه ودعمه على املستوى العاملي. وتيسري احلوار بشأن السياسات املتعّلقة مبسائل -

لكّل جمال من جماالت النتائج يف خطة عمل االتفاقية الدولية لوقاية ألنشطة املقرتحة ابالقائمة الوافية  االطالع على وُميكن ]8[
 .5تغري املناخ على صحة النبااتت آاثرالنبااتت بشأن 

ي يف لتخطيط االســــــــــــــرتاتيجاب املعنية موعةاجملاليت قدمتها جمموعة الرتكيز إىل  املعلومات احملدثةتقدمي وثيقة موجزة عن  ومتّ  ]9[
بت جمموعة التخطيط االســرتاتيجي ابلنتائج الرئيســية اليت توصــلت إليها جمموعة الرتكيز ورحّ . 20216أكتوبر/تشــرين األول 

                                                      
 https://www.ippc.int/ar/publications/90987/: تغري املناخ على صحة النبااتت" آاثرخطة عمل االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت بشأن " 5
 SPG_2021_Oct_06: / www.ippc.int/en/publications/90267 الوثيقة 6

https://www.ippc.int/ar/publications/90987/


 CPM 2023/15 ناختغّري امل بشأن معلومات حمّدثة عن البند من جدول أعمال التنمية

 5من  3الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

)، ابعتبارها إحدى وظائف جمموعة 2022ودعمتها هبدف عرض خطة العمل على الدورة الســــــــــــادســــــــــــة عشــــــــــــرة للهيئة (
 .7الرتكيز

هيئة تدابري الصحة النباتية  بولو�هتا إىل مكتعن العمل الذي تضطلع به جمموعة الرتكيز وعن أ معلومات حمدثةوّمت تقدمي  ]10[
. واقرتح مكتــب هيئــة تــدابري الصــــــــــــــحــة النبــاتيــة إدراج هــذا البنــد على جــدول أعمــال الــدورة 2022كــانون الثــاين /يف ينــاير

 .8السادسة عشرة للهيئة بشأن امليزانية واملوارد الالزمة لألنشطة املقرتحة من ِقبل جمموعة الرتكيز

تغري  آاثر) على خطة عمل االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت بشأن 2022(يف دورهتا السادسة عشرة يئة اهل تأن وافق وبعد ]11[
تنفيذ األنشــطة ذات األولوية.  كيفية)، شــرع أعضــاء جمموعة الرتكيز يف مناقشــة  2025-2022( املناخ على صــحة النبااتت

اختيار  ، متّ خطة العمل شـــــــــملهاواألنشـــــــــطة املقرتحة للســـــــــنوات األربع اليت توبعد االطالع على القائمة الوافية ابملبادرات 
االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت األولوية يف توفري املوارد والتنسيق والتنفيذ خالل  إليها ُتسِند لكياإلجراءات اخلمسة التالية 

 :2023-2022الفرتة 

خالل تعزيز ما تتمتع به هيئة تدابري الصــــــــــحة النباتية من فهم من  صــــــــــحة النبااتتتغري املناخ على  آباثرالتوعية  )1(
ا لتغري املناخ أن يزيد من حركة اآلفات وانتشــــــــــارها احملتمل، وذلك عرب عقد ندوات هبواســــــــــع للطريقة اليت ميكن 

 لوقاية النبااتت؛وطنية وال اإلقليمية تشارك فيها اهليئة واملنظمات خاصةإلكرتونية ودورات 

من أجل  تالتابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباات نظم اإلبالغ الوطنية واإلقليميةواســــــــــــــتكشــــــــــــــاف الفرص لتعزيز  )2(
اآلفات، ونطاق النبااتت العائلة، وقدرة اآلفات  يعتوز لتغّريات يف ابتغري املناخ عالقة ب املتعّلقة علوماتاملحتديد 

 ؛مع اآلفات والنبااتت العائلة على التكّيف

) على البوابة الدولية هبوطتغري املناخ على صــــــــحة النبااتت" (صــــــــفحة  آاثرصــــــــفحة إلكرتونية بشــــــــأن " دادإعو  )3(
 املعنية بتغري املناخ ومســـــــائلجلميع املواد واملوارد املتعّلقة مبجموعة الرتكيز  اكون مســـــــتودعً كي تللصـــــــحة النباتية ل

 ؛الصحة النباتية

التقليــديــة عمليــات الوإدارهتــا لــدمج عوامــل تغري املنــاخ يف  النبــااتتصــــــــــــــحــة وتعزيز تقييم خمــاطر تغري املنــاخ على  )4(
تغري املناخ يف النظم واملمارســـات اخلاصـــة بعتبارات اللدمج ااملتاحة تحليل خماطر اآلفات، واســـتكشـــاف الفرص ل

 راقبة اآلفات؛ملالقائمة 

لوقاية النبااتت على حتديد  الوطنيةوإعداد دليل لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت من أجل مســــــــــــــاعدة املنظمات  )5(
 تغري املناخ على صحة النبااتت"، وتقييمها، والتخفيف منها، وإدارهتا. آاثر"

 

اليت تركز ألغراض اإلحاطة والتوعية العروض مت جمموعة الرتكيز عدًدا من الدورة السـادسـة عشـرة للهيئة، قدّ وعقب انعقاد  ]12[
العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية  حلقات( والوطنية الدولية واإلقليميةعلى صــــــــــحة النبااتت وتغري املناخ على املســــــــــتو�ت 

                                                      
: 2021الصادر يف أكتوبر/تشرين األول  موعة املعنية ابلتخطيط االسرتاتيجياجملقرير ت 7

https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2021/12/FINAL_SPG_Oct_Report_2021-12-07.pdf 
 www.ippc.int/en/publications/90803 :2022انون الثاين كالصادر يف يناير/ تقرير مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية 8

https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2021/12/FINAL_SPG_Oct_Report_2021-12-07.pdf
http://www.ippc.int/en/publications/90803/


CPM 2023/15 تغّري املناخ بشأن معلومات حمّدثة عن البند من جدول أعمال التنمية 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 5من  4الصفحة 

. 9)1رقم األولوية جمال (، )2022لعام   نظمة وقاية النبااتت يف أمريكا الشــــــــــماليةمللوقاية النبااتت، واالجتماع الســــــــــنوي 
عن اآلفات الوطنية واإلقليمية التابعة  اإلبالغ ما يتعلق بنظم يفمناقشـــــات مع جلنة التنفيذ إجراء جمموعة الرتكيز  شـــــرتواب
تصــــميم حبثت جمموعة الرتكيز يف الو  .)2جمال األولوية رقم (اإلرشــــادية ذات الصــــلة وارد املتفاقية الدولية لوقاية النبااتت و لال

املتصــــّور إلعداد صــــفحة إلكرتونية خاصــــة بصــــحة النبااتت وتغري املناخ على املوقع اخلاص ابلبوابة الدولية للصــــحة النباتية 
إجراء  يف اجمموعــة الرتكيز أيضـــــــــــــــً  تبــدأو ). 3جمــال األولويــة رقم (هــا عــدادإل ، ووفّرت املواردبلورهتــانظرت يف إمكــانيــة و 

دمج عوامل تغري املناخ يف عمليات حتليل خماطر اآلفات  بشــــــــــــــأنجمموعات واجتماعات فنية أخرى  إطار مناقشــــــــــــــات يف
تغري املناخ  آاثربتصـــــــميم وصـــــــياغة دليل جديد لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت بشـــــــأن " وهي تقوم) 4جمال األولوية رقم (

 ).5 جمال األولوية رقمعلى اآلفات النباتية" (

ا أمانة اال وقامت ]13[  وتغري تصـــــحة النبااتب اخلاصـــــة الوقائعوإعادة نشـــــر صـــــحيفة  مبراجعةتفاقية الدولية لوقاية النبااتت أيضـــــً
 تغري املناخ على صـــحة النبااتت وإدارهتا" آاثر"تقييم  بشـــأن جدول أعمال التنميةمن بند عن المعلومات  تقدمي مع، املناخ

وتغري  تصــــحة النبااتعن فيديو شــــريط نشــــر  أعادتكما ،  10الصــــحة النباتية وجمموعة الرتكيز املعنية بتغري املناخ ومســــائل
 .11هذا املوضوعالتوعية بشأن على مواقع التواصل االجتماعي هبدف  املناخ

على  الصحة النباتيةومسائل تغري املناخ اخلاص بعمال األتنفيذ جدول لتقدمي خارطة طريق  متّ ، 2022يف سبتمرب/أيلول  و ]14[
ت املشاورة . وأشار (املشاورة الفنية) اجتماع املشاورة الفنية بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت خالل املستوى اإلقليمي

مجع إىل احلاجة مع التشديد على ، املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت أبسره جمتمعإىل ابلنسبة  املسالةإىل أمهية هذه  الفنية
على املستوى  "�ج الصحة الواحدة"مبادرات  مراعاةتغري املناخ، وأمهية إحدى آاثر  بوصفهاتوزيع اآلفات  بشأنبيا�ت ال

 .12اإلقليمي

 أيلول/سبتمرب 23إىل  21الفرتة من  خاللاململكة املتحدة ، قد يف لندنالذي عُ  النباتيةصحة لل لاملؤمتر الدويل األوّ  وخالل ]15[
أنشــــــــطة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت لتســــــــليط الضــــــــوء على اليت تظطلع هبا جمموعة الرتكيز  األعمال عرض ، متّ 2022

ملوضـــــــوع  املؤمتر اليوم الثاين من جرى ختصـــــــيص، ةداحملدّ ومبوازاة هذه املســـــــألة . جدول أعمال التنميةمن بند ذا الاملتعلقة هب
تغري املناخ على  آباثريف ز�دة الوعي  اأيضً  أسهمتجلسة عامة وأحداث جانبية وجلسات موازية  عقد البيئة"، مع "محاية

 .13تصحة النباات

جمموعة الرتكيز يف اجتماعات اجملموعة خطة عمل ، جرى تقدمي معلومات حمّدثة عن 2022يف أكتوبر/تشــــــــــــــرين األّول و  ]16[
 ت اجملموعة املعنية ابلتخطيط االســــــــرتاتيجيمقدّ و . 14النباتية الصــــــــحةهيئة تدابري  املعنية ابلتخطيط االســــــــرتاتيجي ومكتب

جدول من بند ال هذا املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت يف تؤديهما يتعلق ابلدور الذي ميكن أن  بعض املالحظات يف

                                                      
 :نظمة وقاية النبااتت يف أمريكا الشماليةمل اخلامس واألربعني جدول أعمال االجتماع السنوي 9

https://www.nappo.org/application/files/7116/6506/4525/20221005_FINAL_AGENDA_2022_NAM-e.pdf 
 www.fao.org/3/cb3764en/cb3764en.pdf :وتغري املناخ تصحة النبااتاخلاصة ب الوقائعصحيفة  10
 www.youtube.com/watch?v=xaK7CWtcNh4 :وتغري املناخ تصحة النبااتاملخّصص ملوضوع يديو شريط الف 11
 افرتاضية): - 1(اجللسة  2022تقرير املشاورة الفنية الرابعة والثالثني بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت لعام  12

https://www.ippc.int/ar/publications/91538/  
bafe-4a97-c5a0-https://www.agiitoevents.com/event/a6e37cb4-: ؤمتر الدويل للصحة النباتيةابملاخلاصة اإللكرتونية الصفحة  13
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 CPM 2023/15 ناختغّري امل بشأن معلومات حمّدثة عن البند من جدول أعمال التنمية

 5من  5الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

التابعة هليئة تدابري املنظمات الدولية األخرى ومع عمل جمموعة الرتكيز مع  التنســــــيق، فضــــــالً عن احلاجة إىل أعمال التنمية
 ت اجملموعة املعنية ابلتخطيط االســرتاتيجيأشــار و . تها يف جمال االتصــاالتالتصــاالت واســرتاتيجيالصــحة النباتية واملعنية اب

ابملعلومات  االصــــــــــــــحة النباتية علمً هيئة تدابري  مكتب وأحاط. 15تقدمي الدعم للبلدانضــــــــــــــرورة التأكيد على إىل إمكانية 
 رفع عند 2025-2022 للفرتة اإلجراءات احملددة يف خطة عملها لى أســــــــــــــاسإىل اإلبالغ ع جمموعة الرتكيزودعا ، احملدثة
 .16)2023إىل هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا السابعة عشرة ( التقارير

جدول من بند الصــــحة النباتية، ســــوف يتطّلب هذا المســــائل املناخ و تغري لخمصــــصــــة  هبوطصــــفحة  عدادما يتعلق إب ويف ]17[
 .توافر موارد مالية إلحراز تقدم فيهأعمال التنمية 

أربعة عشـــــــــــر اجتماًعا من اجتماعات جمموعة الرتكيز عملية إعداد بتنســـــــــــيق  أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت قامتو  ]18[
  .2اخلاصة هبا على الصفحة الفرعية جمموعة الرتكيز . وتتوفر تقارير اجتماعاتاليومحىت  2021اعتبارًا من سبتمرب/أيلول 

 املرفوعة إىل هيئة تدابري الصحة النباتيةالتوصيات 

 :القيام مبا يلي إّن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل ]19[

 ؛ه املعلومات احملدثةهبذ اإلحاطة علًما )1(

تغري املناخ  آاثراســـتخدام واثئق االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت / موارد منظمة األغذية والزراعة بشـــأن  شـــجيعتو  )2(
 على صحة النبااتت؛

واملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت وأصــــحاب املصــــلحة وجمتمع  الوطنيةاألطراف املتعاقدة واملنظمات  تشــــجيعو  )3(
العمل  حلقاتو  اإللكرتونيةيف الندوات  بشــــــــــــــكل فاعلعلى املشــــــــــــــاركة أبكمله االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 

 .تتغري املناخ على صحة النباات آباثرواألنشطة املتعلقة 

                                                      
 :2022موعة املعنية ابلتخطيط االسرتاتيجي لعام اجمل اجتماع تقرير 15

https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2022/12/SPG_Oct_Report_2022.pdf  
 https://www.ippc.int/ar/publications/91812/  :2022 تشرين األّول/أكتوبرالصادر يف  رير مكتب هيئة تدابري الصحة النباتيةتق 16

https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2022/12/SPG_Oct_Report_2022.pdf
https://www.ippc.int/ar/publications/91812/
https://www.ippc.int/ar/publications/91812/

	معلومات أساسية

