
 CPM 2023/28 لوقاية النبااتت االتفاقية الدولية
 من جدول األعمال 1-17البند  ثة عن التعاون الدويلمعلومات حمدّ 

 7 من 1الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 

 هيئة تدابري الصحة النباتية
 الدورة السابعة عشرة

 ثة عن التعاون الدويل معلومات حمدّ 
 من جدول األعمال 1-17البند 

 )إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتمن (

 

الصـــــــــــــــفحة اإللكرتونية للتعاون اخلارجي على البوابة الدولية وحتديث  راجعةمبأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  متاق ]1[
مســـّلطة الضـــوء على املنظمات اليت نتعاون معها يف الوقت الراهن وجماالت االهتمام املتبادل اليت نعاجلها  1للصـــحة النباتية

 حالًيا بصورة مشرتكة.

مع املنظمات اخلارجية واملنظمات  2022الرئيســـــــــــــية يف عام  أنشـــــــــــــطة التعاونية أبرز املعلومات عن تقدم األقســـــــــــــام التالو  ]2[
 .اإلقليمية لوقاية النبااتت

 املنظمات الدولية

يف أنشـــطة املتابعة اخلاصـــة مبجموعة الرتكيز التابعة هليئة شـــارك املركز : )CABI( املركز الدويل للزراعة والعلوم البيولوجية ]3[
تدابري الصـــــــــحة النباتية املعنية بنظم اإلنذار واالســـــــــتجابة حلاالت تفشـــــــــي اآلفات، ويف جمموعة العمل الفنية املشـــــــــرتكة بني 

بري الصحة النباتية املسؤولة عن تنسيق منظمة األغذية والزراعة واالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت املعنية ابحلجر الصحي وتدا
 .مجيع األنشطة الفنية املتصلة مبنع انتشار دودة احلشد اخلريفية إىل مناطق جديدة

محاية البيئة من آاثر اآلفات  لةأعاجلة مســـــــــــــــم: واصـــــــــــــــلت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت اتفاقية التنوع البيولوجي ]4[
لعقد اجلديد. ونتيجة لذلك، يُطّبق إطار االتفاقية خالل اتيجية لالتفاقية الدولية النباتية، بوصـــــــفها أحد األهداف االســـــــرتا

الدولية ملعاجلة الشـــــــــواغل البيئية من حيث ارتباطها ابلتنوع البيولوجي للنبااتت واملشـــــــــاكل الناشـــــــــئة املرتبطة ابألنواع الغريبة 
ية الدولية لوقاية النبااتت واتفاقية التنوع البيولوجي، الغازية اليت هي آفات نباتية. وهناك مذكرة تفاهم بني أمانيت االتفاق

ويناقش فريق قيادة االتفاقية وضـــــــــــــع خطة عمل مشـــــــــــــرتكة جديدة حمتملة للســـــــــــــنوات القادمة لتعزيز املزيد من أوجه التآزر 
تعاقدة فيها إىل ، شـــــــــــــاركت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بفعالية، داعية األطراف امل2022والتعاون واإلجراءات. ويف عام 

الفرعية  للهيئةواالجتماع الثالث  لمشـــــــــــــــورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةللهيئة الفرعية عقد االجتماع الرابع والعشـــــــــــــــرين ل
يف ديســـمرب/كانون األول  األطراف يف االتفاقية، مبا ميهد الطريق أمام عقد اجلزء الثاين للدورة اخلامســـة عشـــرة ملؤمتر لتنفيذل

-(إطار كومنينغ 2020. وُقّدمت مسامهات حمددة يف املواضيع املتعلقة ابإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 2022
م وفد املنظمة املعين ابلتنوع للتنوع البيولوجي املعتمد اآلن)، واألنواع الغريبة الغازية، واالتصـــــــــــــــاالت. وقدّ مونرت�ل العاملي 
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CPM 2023/28   ّثة عن التعاون الدويلمعلومات حمد 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 7من  2الصفحة 

حمددة يف الوثيقة املقدمة من املنظمة إىل الدورة اخلامســة عشــرة ملؤمتر األطراف. وحضــرت أمانة  خطيةالبيولوجي مســامهات 
لتنوع البيولوجي التابعة التفاقية التنوع البيولوجي وارد التواصل اخلاصة ابموعة االتفاقية ابنتظام االجتماعات األسبوعية جملم

ا عزز الرسالة املتعلقة ابلصحة النباتية. وانضم كأحد أعضائها وجمموعة التنوع البيولوجي التابعة ملنظمة األغذية والزراعة، ممّ 
أمانة االتفاقية  ورة اخلامســــة عشــــرة ملؤمتر األطراف ممثًال إىل الد الســــيد أســــامة الليســــي أمني االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 الدولية، بوصفها واحدًة من االتفاقيات املتعلقة ابلتنوع البيولوجي.

: كان املركز عضـــــــــًوا يف )CIHEAMالدويل للدراســـــــات الزراعية املتقدمة يف منطقة البحر األبيض املتوســـــــط ( املركز ]5[
 الدولية للصحة النباتية، وتعاون مع أمانة االتفاقية الدولية بشأن عدد من املبادرات للرتويجاللجنة التوجيهية الدولية للسنة 

الفيديو الرتوجيي الذي ُعرض يف املؤمتر الدويل للصـــــحة  شـــــريط ، وخاصـــــة2020إلرث الســـــنة الدولية للصـــــحة النباتية لعام 
 يف لندن. 2022أيلول يف سبتمرب/النباتية الذي ُعقد 

 2021تُرجم التعاون املثمر مع اللجنة يف عام  ):COLEADاألعمال يف جمايل الزراعة والتنمية (تنســـــــــــيق ر�دة  جلنة ]6[
بتوقيع مذكرة تعاون بني منظمة األغذية والزراعة واللجنة. وقدمت اللجنة دعًما عينًيا يف جمال تكنولوجيا املعلومات لتطوير 

ا لرتمجتها إىل اللغة دورات التعلم اإللكرتوين بشـــــــــــــــأن عمليات التحليل والتفتيش  املتعلقة مبخاطر اآلفات، وختطط أيضـــــــــــــــً
 إىل اللغة الفرنسية.أدّلة مثانية  اتُرمجت أيضً قد الفرنسية. و 

: قبلت اجملموعة الدولية لبحوث خماطر )IAGPRA( اجملموعة االســـــــــــتشـــــــــــارية الدولية املعنية بتحليل خماطر اآلفات ]7[
ة الدولية املعنية بتحليل خماطر اآلفات. وأبلغ جملموعة االستشاريا اليت كانت تضطلع هبا سابقً ااآلفات األدوار واملسؤوليات 

لمجموعة الدولية لبحوث خماطر ه ينبغي لنّ أبرئيس اجملموعة االســـــــــــــــتشـــــــــــــــارية الدولية أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 
 بشـــأن حتليل خماطر اآلفات تخصـــصـــةماجملموعة االســـتشـــارية الدولية كمنظمة خارجية تســـدي مشـــورة  حملّ  أن حتلّ اآلفات 

 إىل االتفاقية الدولية.

، ال ســــيما لوضــــع معايري 2022: اســــتمر التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية طوال عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ]8[
يف فيه على النحو املبني  عضـــــــــــوٌ لوكالة الدولية للطاقة الذرية لدولية، ومع الفريق الفين املعين بتدابري الصـــــــــــحة النباتية الذي 

ا  يف جمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصــــحة النباتية املعنية  شــــكل فاعلبمواصــــفات الفريق الفين. وشــــاركت الوكالة أيضــــً
 بنظم اإلنذار واالستجابة حلاالت تفشي اآلفات.

ة الدولية وال ســـــــــــيما يف : تواصـــــــــــل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت تعاو�ا مع املنظمة البحرياملنظمة البحرية الدولية ]9[
للمنظمة البحرية الدولية. ومن �حية أخرى، تشـــــــــــــــارك أمانة املنظمة  وحدات نقل الشـــــــــــــــحنات التابعةجمال برامج تفتيش 

 البحرية الدولية يف جمموعة الرتكيز التابعة للهيئة واملعنية ابحلاو�ت البحرية.

، 2003يف عام  تشــــــكيلها متّ : هذه اجملموعة الدولية، اليت )IFQRG( اجملموعة الدولّية للبحوث املعنية ابحلجر احلرجيّ  ]10[
هي جمموعة علمية مســـــــــتقلة جتري حتليالت وحبواًث علمية اســـــــــتجابة للمســـــــــائل الدولية املتعلقة ابلصـــــــــحة النباتية للغاابت. 

هليئة تدابري الصــــــــحة  وتســــــــتخدم كل من أمانة االتفاقية والفريق التقين املعين مبعاجلات الصــــــــحة النباتّية وجلنة املعايري التابعة
عمل هذه اجملموعة داخل جمتمع  ودعمالنباتية هذه اجملموعة الدولية للحصـــــــول على إجاابت على مســـــــائل علمية رئيســـــــية 

لوســـــــــــــــائل اب قدتعُ االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت. وتشـــــــــــــــارك أمانة االتفاقية يف ندوات اجملموعة الدولية الســـــــــــــــنوية اليت 
  يف السنوات األخرية. االفرتاضية



 CPM 2023/28 ثة عن التعاون الدويلمعلومات حمدّ 

 7 من 3الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

: تعاونت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، بصــفتها عضــًوا يف اللجنة التوجيهية الدولية )ISF( االحتاد الدويل للبذور ]11[
. وشــــارك االحتاد يفاد متحدثنيإن خالل مللســــنة الدولية للصــــحة النباتية، مع االحتاد الدويل للبذور وســــامهت يف فعالياته 

حة النباتية يف إطار االحتفال االفتتاحي ابليوم الدويل للصــــــــــــحة النباتية الدويل للبذور يف االحتفال ابلســــــــــــنة الدولية للصــــــــــــ
 .2022املؤمتر الدويل للصحة النباتية يف عام كذلك و 

التابعة ملنظومة   الزراعةيف: املعهد هو الوكالة املتخصـــــــــــــصـــــــــــــة )IICA( معهد البلدان األمريكية للتعاون يف جمال الزراعة ]12[
، أقيمــت 2022ألعضــــــــــــــــاء لتحقيق التنميــة الزراعيــة والرفــاه الريفي. ويف عــام البلــدان األمريكيــة اليت تــدعم جهود الــدول ا

 اتصاالت مع ممثل املعهد إلعادة إطالق التعاون وحتديد جماالت التعاون مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.

جلنة اخليارات الفنّية لربوميد امليثيل، : مبوجب برتوكول مونرت�ل عن املواد اليت تســـــــــتنزف طبقة األوزون، تقوم أمانة األوزون ]13[
وهي إحدى جلان اخليارات الفنية التابعة لفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي يف الربوتوكول، إبسداء املشورة الفنية وتوفري 

ضـــمن عمل جلنة التقييم بشـــأن املســـائل املتعلقة إبنتاج واســـتخدام بروميد امليثيل، وهو مادة قوية مســـتنفدة لألوزون. كما يت
يف  التوقيع متّ ، وذلك منذ أن املعين مبعاجلات الصــــحة النباتية اخليارات الفنّية لربوميد امليثيل جهوًدا تعاونية مع الفريق التقين

مـذكرة تفــاهم بني أمـانـة األوزون التــابعــة لرب�مج األمم املتحــدة للبيئــة ومنظمــة األغـذيـة والزراعـة نيــابـة عن على  2012عـام 
تبادل املعلومات الفنية بني جلنة اخليارات الفنّية لربوميد خالل  نمالدولية لوقاية النبااتت. وتتعاون األطراف  أمانة االتفاقية

امليثيــل والفريق التقين املعين مبعــاجلــات الصـــــــــــــــحــة النبــاتيـّـة هبــدف تعظيم الكفــاءة والفعــاليــة يف مــا خيص النهوض ابألهــداف 
 هود إىل أدىن حّد.املتبادلة للمعاهدات، ومبا يقّلل من ازدواجية اجل

: املرفق هو منظمة تســـــــــــتضـــــــــــيفها منظمة التجارة العاملية وهو مكّون من األعضـــــــــــاء مرفق وضــــــــع املعايري وتنمية التجارة ]14[
األســـــــــاســـــــــيني التالني: هيئة الدســـــــــتور الغذائي، ومنظمة األغذية والزراعة، وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، واملنظمة 

يوان، وجمموعة البنك الدويل، ومنظمة الصــــــــــــحة العاملية، ومنظمة التجارة العاملية. وقد شــــــــــــاركت أمانة العاملية لصــــــــــــحة احل
. 2022يف مجيع اجتماعات جمموعة العمل التابعة للمرفق يف عام  لوســـــــــــائل االفرتاضـــــــــــيةاباالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 

ا ابلصــحة النباتية، ورفعت هذه  وأجرت األمانة اســتعراضــات معّمقة لعدة طلبات للحصــول على منح تتضــمن مكّوً� خاصــً
التعليقات إىل جمموعة العمل اليت تقوم ابســـــــــــــــتعراض مشـــــــــــــــاريع املرفق واملوافقة عليها وترتيب أولو�هتا (مبا يف ذلك املنح 

 املخصصة إلعداد املشاريع). 

نواجتها على املوقع اخلاص ابملرفق على وميكن االطالع على التفاصــــيل الكاملة عن املشــــاريع اليت متت املوافقة عليها وعلى  ]15[
على  كما أن أمانة االتفاقية الدولية �شـــــــــــــــطة يف العديد من اجملموعات الصـــــــــــــــغرية التابعة للمرفق واليت تعمل  2اإلنرتنت.

الرصـــــد، والتقييم والتعّلم، وإصـــــدار الشـــــهادات اإللكرتونية، والشـــــراكات بني القطاعني العام  مبادرات متنوعة، مبا يف ذلك
 واخلاص.

جمموعة األحباث هذه هي جمموعة علمية مســـــــــتقلة توفر منتدى ميكن فيه تناول  3:جمموعة أحباث تدابري الصــــــحة النباتية ]16[
التعاونية. وتتمثل رســالة اجملموعة يف تنســيق البحوث بشــأن املســائل احلرجة ملعاجلات الصــحة النباتية عرب النقاش والبحوث 

معاجلات الصــــــــــحة النباتية وغريها من التدابري اليت تطبق يف التجارة الدولية للســــــــــلع البســــــــــتانية، وذلك دعًما للفرق التقنية 
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CPM 2023/28   ّثة عن التعاون الدويلمعلومات حمد 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 7من  4الصفحة 

ق التقين املعين مبعاجلات التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ومنظمات وقاية النبااتت والباحثني. ويســـــــــــــــتخدم الفري
جلنة تنظر فيها ي كالصــــــــحة النباتّية جمموعة أحباث تدابري الصــــــــحة النباتية لدعم تطوير معاجلات الصــــــــحة النباتية الدولية ل

 .وتوافق عليهااملعايري 

التصـــاالت بني يف تنســـيق ا 2022: شـــاركت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت طوال عام بر�مج األمم املتحدة للبيئة ]17[
مواصـــــــــــــــلة هذا التعاون. وتتيح املشـــــــــــــــاركة يف مثل هذه  ي تعتزمهالوكاالت مع املنظمات املعنية ابلبيئة والتنوع البيولوجي و 

االجتماعات ألمانة االتفاقية الدولية القيام بدور يف دورة إجراء املقابالت، ما يُربز مســـــــــــــــامهات االتفاقية الدولية يف التنوع 
 .البيولوجي والبيئة

ا خلطة العمل املشـــــرتكة ملنظمة اجلمارك العاملية وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت تواصـــــل : وفقً منظمة اجلمارك العاملية ]18[
األغذية على املستوى الوطين لتوعية جمتمعي  - اجلهتان التعاون هبدف متتني الروابط بني وكاالت اجلمارك ووكاالت الزراعة

نظمة اجلمارك العاملية بشــــــأن ســــــبل التعاون احملتمل. وتواصــــــل أمانة االتفاقية الدولية التعاون مع منظمة االتفاقية الدولية وم
لقيمة احملتملة اليت ينطوي عليها اســــــتخدام برامج اعلى اســــــتكشــــــاف  نوتعمالاجلمارك العاملية يف جمال احلاو�ت البحرية، 

ت للمســاعدة يف تتبع حالة نظافة وحدات احلاو�ت مبوجب منوذج املشــغلني االقتصــاديني املعتمدين وإضــافة عناصــر البيا�
البيا�ت اخلاص مبنظمة اجلمارك العاملية. وتواصـــل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت حضـــور اجتماعات جمموعة العمل 

ر وتدخالت للتوعية مبســـــائل الصـــــحة املعنية ابلتجارة اإللكرتونية التابعة ملنظمة اجلمارك العاملية بصـــــفة مراقب، وتقدم تقاري
 النباتية بني أعضاء جمموعة العمل املعنية ابلتجارة اإللكرتونية.

: االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت هي معاهدة حكومية منظمة التجارة العاملية وجلنة تدابري الصـــــــــحة والصـــــــــحة النباتية ]19[
اآلفات  دخولوهي تسعى إىل محاية املوارد النباتية يف العامل من  )2022(يف ديسمرب/كانون األول  ابلدً  184 عهاوقّ  4دولية

وتنفيذها  5وانتشــــــــارها، وإىل تيســــــــري التجارة اآلمنة. وقدمت االتفاقية عملية وضــــــــع املعايري الدولية لتدابري الصــــــــحة النباتية
 ع املعايري اخلاصــــة ابلصــــحة النباتية. وتعدّ ا جيعلها املنظمة العاملية الوحيدة يف جمال وضــــرئيســــية لتحقيق أهدافها، ممّ  هتاكأدا

بتدابري الصــــــــــحة  ما يتعلقاتفاق منظمة التجارة العاملية يف  اليت يعرتف هباالثالث" الشــــــــــقيقة  هليئاتااالتفاقية واحدة من "
ســـــالمة األغذية، واملنظمة العاملية لصـــــحة  واصـــــفاتمب ما يتعلقيف والصـــــحة النباتية، ابإلضـــــافة إىل هيئة الدســـــتور الغذائي 

 مبعايري صحة احليوان. ما يتعلقيف حليوان ا

وكما جرت العادة، عرضــــــــــــت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت أحدث املســــــــــــتجدات خالل مجيع اجتماعات منظمة  ]20[
، وأُتيحت مجيع الواثئق على املوقع 2022جلنة تدابري الصــــــــــــــحة والصــــــــــــــحة النباتية اليت انعقدت يف عام  - التجارة العاملية

للتعاون وتبادل اخلربات، تشــارك أمانة االتفاقية بشــكل كامل يف عمل جمموعة  اوحتســينً  6التجارة العاملية. ةكرتوين ملنظماإلل
العمل مع هيئة الدســــــــتور الغذائي واملنظمة العاملية لصــــــــحة احليوان. وجتتمع جمموعة العمل هذه كل ثالثة أشــــــــهر ملناقشــــــــة 

ات واحللول لتحســـــــني كفاءة أنشـــــــطة املراصـــــــد اخلاصـــــــة هبا من أجل رصـــــــد عملية تنفيذ املعايري، وتبادل أفضـــــــل املمارســـــــ
 ومعدل استجابة األطراف املتعاقدة. الدراسات االستقصائية
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 CPM 2023/28 ثة عن التعاون الدويلمعلومات حمدّ 

 7 من 5الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

جلسة تيسري من أمانة جلنة تدابري الصحة والصحة النباتية  Rolando ALCALÁالسيد  توىل، 2022ويف سبتمرب/أيلول  ]21[
االلتزام  جرى تسليط الضوء علىو خالل املؤمتر الدويل للصحة النباتية،  "تسهيل التجارة اآلمنة والتنمية االقتصادية"بشأن 

املستمر ألمانيت االتفاقية الدولية وجلنة تدابري الصحة والصحة النباتية من أجل التعاون هبدف تسهيل التجارة اآلمنة ومحاية 
رئيس جلنة تدابري الصحة والصحة  ،Tang-Kai Wangالسيد  ااملؤمتر أيضً  حضرد قاملوارد النباتية يف العامل من اآلفات. و 

 .النباتية

تدابري الصــحة والصــحة النباتية  بلجنةلدورة أبطال الشــفافية اخلاصــة  2022وســامهت أمانة االتفاقية الدولية يف نســخة عام  ]22[
وابإلضــافة إىل ذلك، شــاركت أمانة االتفاقية  20227. ولألا ينشــر ت/أكتوبر 7إىل  3 من اليت ُعقدت يف ســويســرا يف الفرتة

بشــــأن املعايري الدولية وأفضــــل لجنة تدابري الصــــحة والصــــحة النباتية ليف اجللســــة املواضــــيعية املختلطة  شــــكل فاعلبالدولية 
ة وقدمت حمل 20228،املمارســــــــات يف جمال حتديد خماطر اآلفات وتقييمها وإدارهتا، واليت ُعقدت يف نوفمرب/تشــــــــرين الثاين 

نـة تـدابري جل وجمتمععـامـة عن االتفــاقيــة الـدوليــة ومعــايريهـا الـدوليــة املتعلقــة بتحليــل خمـاطر اآلفـات وتنفيــذهـا. وأُبِلغ منــدوبو 
أبن جلنة املعايري تقوم مبراجعة وإعادة تنظيم مجيع املعايري الدولية لالتفاقية الدولية املتعلقة بتحليل الصـــــحة والصـــــحة النباتية 

، ورئيس جلنة Sophie PETERSONالســـيدة  شـــارك يف اجللســـة املواضـــيعية كل من رئيســـة جلنة املعايريخماطر اآلفات. و 
. وعالوًة على ذلك، شــهدت اجللســة مشــاركة ممثل منظمة Dominique PELLETIERالســيد  التنفيذ وتنمية القدرات

أمني  يســـــــرهاة أخرية لألســـــــئلة واألجوبة األغذية والزراعة الذي ســـــــلط الضـــــــوء على أمهية التجارة واألمن الغذائي، وجلســـــــ
 السيد أسامة الليسي. االتفاقية الدولية

("االســــــتجابة  2022عام  جلنة تدابري الصــــــحة والصــــــحة النباتية يف - اإلعالن الوزاري ملنظمة التجارة العامليةدور صــــــومع  ]23[
أُنشــئت العديد من جمموعات العمل، وتقوم أمانة االتفاقية الدولية  9للتحد�ت احلديثة املتعلقة ابلصــحة والصــحة النباتية")

جلنة تدابري الصـــحة والصـــحة النباتية  - وتتعاون قدر اإلمكان. وســـيتم تقدمي تقرير من أمانة منظمة التجارة العاملية ابملتابعة
 إىل االجتماع السابع عشر هليئة تدابري الصحة النباتية.

: شـــاركت املنظمة يف جمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصـــحة النباتية بشـــأن نظم اإلنذار احليواناملنظمة العاملية لصــحة  ]24[
 بتفشي اآلفات واالستجابة هلا.

 التابعة : شــــــــــاركت أمانة االتفاقية الدولية كمراقب يف االجتماع االفرتاضــــــــــي جملموعة األمن الربيدياالحتاد الربيدي العاملي ]25[
 .2022املي يف عام لالحتاد الربيدي الع

: كانت األمانة على اتصــــال مع ممثل للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ]26[
 ســــعًيا إىل تعاو�ا عن طريق تعيني أخصــــائي يف جمال تغري املناخ لتشــــكيل جمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصــــحة النباتية

تعزيز اإلقرار مبسائل الصحة النباتية يف النقاش املعنية بتغري املناخ ومسائل الصحة النباتية. ومن بني أهداف جمموعة الرتكيز 
التعاون، وتبادل املعلومات مع املنظمات ذات الصلة كاهليئة احلكومية الدولية املعنية واصر أ، ومتتني الدويل بشأن تغري املناخ

 بتغري املناخ.
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CPM 2023/28   ّثة عن التعاون الدويلمعلومات حمد 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 7من  6الصفحة 

واحدة صـــــــــحة " –إلقاء خطاب خالل مؤمترها ىل إ: دعت اهليئة أمانة االتفاقية الدولية وروبية لســـــــالمة األغذيةاهليئة األ ]27[
 "محاية النبااتت يف عصر تغري املناخ".بعنوان وذلك يف إطار اجللسة  – "واحدجمتمع و واحد بيئة و 

 البحوث واألوساط األكادميية

ا ]28[  اليت تقوم هبا مع األوســـــــــــــــاط البحثية واألكادميية ابلتماشـــــــــــــــي التنســـــــــــــــيقأنشـــــــــــــــطة  زادت أمانة االتفاقية الدولية أيضـــــــــــــــً
مع خطة التنمية اجلديدة بشــــــــأن تنســــــــيق حبوث الصــــــــحة النباتية اليت ارتقبها اإلطار االســــــــرتاتيجي لالتفاقية الدولية للفرتة 

2020–2030. 

 :ّفذت أنشطة تنسيق مع املنظمات التاليةونُـ  ]29[

ضـــــمن جمموعة الرتكيز الشـــــبكة  عاونتتالصـــــحة النباتية، يف جمال حباث ألجل تنســـــيق اأمن : Euphrescoشـــبكة  )1(
يف املؤمتر  شــاركتكما ،  بنود جدول أعمال التنمية لإلطار االســرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتتبشــأن تنفيذ 

سبتمرب/أيلول ة البحر األبيض املتوسط يف الدويل للصحة النباتية مع املركز الدويل للدراسات الزراعية املتقدمة يف منطق
  .يف لندن 2022

لوقاية اخلاصـــــــة اب لركيزةاتنفيذ لمع أمانة االتفاقية الدولية  املركزتعاون  ،2022يف عام : املركز الدويل للزراعة والعلوم )2(
 .ملكافحة دودة احلشد اخلريفية ةالعاملياخلطة  يف

امعة يف ج علم األمراض النباتية طالبلألقت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت حماضـــــــــــــــرة : جامعة فلورنســـــــــــا )3(
. قســــــــم علم األمراض النباتية وعلم احلشــــــــرات، العلوم والتكنولوجيا الزراعية والغذائية والبيئية واحلرجية ليةك،  فلورنســــــــا

جمللة م األمراض النباتية ورئيســــــــــة التحرير املشــــــــــاركة عليف ، أســــــــــتاذة Laura Mugnaiالربوفيســــــــــورة ت اســــــــــتضــــــــــافو 
Phytopathologia Mediterranea،  ةفرتاضـــــيلوســـــائل االاب حماضـــــرةإللقاء أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 

 حماولة إشراكمع  إدارة املوارد الطبيعية للتنمية الريفية االستوائيةدامت ثالث ساعات على طالب املاجستري يف جمال 
 رضــــــــــت عليهمعمث أنشــــــــــطتها عل النبااتت و  االتفاقية الدولية لوقايةأمانة على رة الطالب احملاضــــــــــِ  وعّرفت. لطالبا

  .حماكاة واقعية مع سيناريو افرتاضي للكشف عن اآلفات

 املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت

اإلقليمية لوقاية النبااتت يف مشــــــــــاركتها يف أعمال قدمت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت دعًما مســــــــــتمرًا للمنظمات  ]30[
بعض جمموعــات الرتكيز التــابعــة هليئــة تــدابري الصـــــــــــــــحــة النبــاتيــة املعنيــة كمــا يف تقــدمي نــدوات على اإلنرتنــت وغري ذلــك من 

 متت اليتية النبااتت، املشــاورة التقنية الرابعة والثالثني بني املنظمات اإلقليمية لوقا ودعمت أمانة االتفاقية الدولية. فعاليات
، فتلقت املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت املشــاركة حتديًثا 2022بشــكل افرتاضــي وحضــوري خالل الربع األخري من عام 

عن عمل جمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصـــــحة النباتية بشـــــأن نظم اإلنذار بتفشـــــي اآلفات  من أمانة االتفاقية الدولية
ربية يف ما يتعلق جبدول أعمال التنمية لإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية هلا، وعن شبكات التشخيص املخ واالستجابة

بشـــــــــــــــأن طلب اجلماعة  ا حتديثً نيالرابع والثالث يف اجتماعه التعاون التقين فريقلقى ت. 2030–2020لوقاية النبااتت للفرتة 
لوقاية النبااتت، وتفاعل االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت مع  إقليمية االقتصــــــــادية لدول غرب أفريقيا لالعرتاف هبا كمنظمة

 وتقدمي التقارير إىل االجتماع السابع عشر هليئة تدابري الصحة النباتية. فريقياأن مالنظراء 



 CPM 2023/28 ثة عن التعاون الدويلمعلومات حمدّ 

 7 من 7الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 : وإن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي ]31[

 .2022ابلتقرير عن أنشطة التعاون الدويل لعام  اعلمً  حاطةإلا )1(
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