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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 

 الدورة التاسعة

 4134أبريل/نيسان  4 –مارس/آذار  13روما، 

 4131لعام  حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 األعمال جدول من 3-33البند 

 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات من إعداد

 
 أساسية معلومات -أوالا 

 
 الدوليةة لالتفاقيةة اإلقليميةة العمةل حلقةات بةدعم النباتةات لوقايةة الدوليةة االتفاقيةة أمانة قامت -1

 .3112 عام خالل وبحضورها الدولية( )االتفاقية النباتات لوقاية
 
 الواحةدة السةنة فةي عمل حلقات 7 عددها بلغ وقد ،3111 عام منذ اإلقليمية عملال حلقات تعقد -3

 ،الشةمالية وأمريكةا الغربيةة أوروبةا باسةتننا  كلهةا األقاليم وشملت ،المنصرمة الست السنوات خالل
 .الدولية لالتفاقية النامية المتعاقدة األطراف من المائة في 01 من وأكنر

 
 ضةةرورة علةةى )الهيئةةة( النباتيةةة الصةةحة تةةدابير لهيئةةة النامنةةة دورةالةة اتفقةةت ،3112 عةةام فةةي -2

 .الدوليةة االتفاقيةة عمةلل أوسةع مجةال فةي القةدرات تطةوير أجةل مةن تلة  مةلالع حلقات مفهوم رتغيي
 العمةةل حلقةةات" لتصةةب  العمةةل حلقةةات تسةةمية تغييةةر تةةم ،أفضةةل بصةةورة التغييةةر هةةذا إبةةرا  وبغيةةة

 مشةةاريع بشةةأن اإلقليميةةة العمةةل "حلقةةات سةةابقا تسةةمى كانةةت أن )بعةةد "الدوليةةة لالتفاقيةةة اإلقليميةةة
 .("النباتية الصحة لتدابير الدولية رالمعايي

 
 بشةأن الدوليةة التفاقيةةا فةي المتعاقةدة األطةراف قةدرات لتطةوير منتةد  العمةل حلقات تشك ل -4

 الدوليةة. االتفاقيةة تخص التي القضايا من وغيرها ومعاييرها اقيةاالتف تطبيقب متعلقة أساسية قضايا
 إطةار فةي التطةوير قيةد المواضةيع حةول ميةةواإلقلي الوطنيةة المنظةورات تبادل على األمر وينطوي
 المعايير. وضع عملية

 
 الدوليةة البوابةة على متاحة الدولية لالتفاقية اإلقليمية العمل حلقات عن الصادرة التقارير إن -5

 .1النباتية للصحة

                                                 
1  workshops-ippc-development/regional-activities/capacity-https://www.ippc.int/core 
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 4131 لعام الدولية لالتفاقية اإلقليمية العمل حلقات إنجازات -ثانياا 

 
 181 أصةةل مةةن 124 ،3112 عةةام فةةي الدوليةةة لالتفاقيةةة السةةبع اإلقليميةةة العمةةل حلقةةات حضةةر -6

 326 العمةةل حلقةةات فةةي لمشةةاركينل اإلجمةةالي العةةدد بلةةغ وقةةد الدوليةةة. التفاقيةةةا فةةي متعاقةةدا طرفةةا
 المرفق في إقليمية عمل حلقة لكل والمشاركة بالتنظيم المتعلقة تفاصيلال عن ملخص ويرد مشاركا.

1. 
 
 باسةةتخدام تلةة  العمةةل حلقةةات وتنظةةيم تمويةةل علةةى األقةةاليم الدوليةةة االتفاقيةةة أمانةةة شةةجعت -7
 رضةتعُ  كمةا "الدوليةة التفاقيةةل التابعةة اإلقليمية العمل حلقات تنظيم لترتيبات التوجيهية الخطوط"
 .3 مرفقال في ترد والتي (3113) للهيئة السابعة الدورة في
 
 مةةن مسةةترجعة بمعلومةةات اإلدال  العمةةل حلقةةات فةةي المشةةاركين مةةن لةةبطُ  ،3112 عةةام فةةي -8

 إجاباتهم. المشاركين من ئةاالم في 41 نحو فقدم اإلنترنت، عبر اآلرا  استقصا  خالل
 

 :إلى أشارت فقد العمل حلقات مضمون بشأن وردت التي التعليقات اأم -0
 

 الفهم. وسهل وواف مهم المضمون أن 
 التطةورات وآخةر المواضةيع مةن المزيةد مينهاوتضة العمةل حلقةاتل األوسع النطاق أن 

 .إيجابية أمور هي الدولية االتفاقية أمانة انبج من
 التجةةار  مناقشةةة أجةةل مةةن إقليميةةا   لاللتقةةا  المتعاقةةدة طةةرافلأل المتاحةةة الفرصةةة نأ 

 جدا. مةقي   فرصة هي ،النباتية الصحة بمسائل المتعلقة والتحديات
 وطنيةةةال االلتزامةةات وتعتبةةر العمةةل. حلقةةات فةةي للمشةةاركة جي ةةدال اإلعةةداد ضةةرورة 

 حلقةات فةي ربةأك بشةكل عليها التركيز يجب التي امةاله األنشطة من باإلبالغ المتعلقة
 المستقبلية. العمل

 
 هةي العمةل حلقةة عقةدل أيةام نالثةةال أن المتعاقةدة األطةراف اعتبرت العمل، حلقات بعض في -11
 األعمال. جدول على المطروحة المسائل كل تناول تتي  ال جدا قصيرة مدة
 
 فةي طرأت التي واألمكنة اريخالتو في التغييرات 3112 عام في التنظيمية التحديات تضمنت -11
 علةى العمةل أجةل من السريع باإلنترنت تصالالا توفير وضرورة التخطيط مراحل من متأخر وقت
 اإلنترنت. عبر التعليقات إبدا  نظام
 
 عةام فةي الدوليةة المعةايير مشةاريع علةى تعليقةاتب أدلةت التةي المتعاقةدة األطةراف عةدد كان -13

 (.1 مرفةقال )أنظةر 3113 بعةام مقارنةة حةدة علةى إقلةيم كةل فةي  دادا قد أنه مع متدنيا يزال ال 3112
 لوقايةة واإلقليميةة القطريةة للمنظمةات رسةمية اتصةال نقطةة 56 مةن تعليقا 4517 ورد المجموع فيو

 يتضةمن أنةه ولةو السةياق هةذا في واحدة اتصال جهة األوروبي داالتحا يعد) .3112 عام في النباتات
 .األوروبي( لالتحاد 38الـ األعضا  البلدان

 
 الرسةةمية االتصةةال جهةةة قيةةام المشةةاركين مةةن األمانةةة طلبةةت ل،العمةة حلقةةات انعقةةاد خةةالل -12

 فتةةرة نهايةةة عنةةد دولةةي معيةةار مشةةروع كةةل علةةى األقةةل علةةى واحةةد عةةام تعليةةق بتقةةديم بهةةم الخاصةةة
 أي تقةديم نيةة أي وجةود عةدم عةن األمانةة إخطةار بهةدف ذلة  كةان ولةو حتةى ،األعضةا  مشاورات

 ونظةرا   تعليقةات ورود عةدم نبةي مةا التمييةز لألمانة يتي  أن ذل  نشأ منف أخر . تعليقات أو تعليق
 هةذاو العمليةة، هةذه فةي لمشةاركةا فةي الرغبةة انعدام وبين الفنية، المسائل بشأن الشواغل غيا  إلى
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 حضةورل الةدعوة فةي صةراحة ذلة  كةرذُ  وقةد .العمةل حلقةات لحضةور المستقبلي المالي للدعم شرط
 للهيئة. النامنة الدورة أعمال وخالل العمل حلقات

 
 جةدول فةي الدوليةة لالتفاقيةة األساسةية األنشةطة كةل تضةمين إلى الهادف األوسع النطاق أما -14

 قةد هأنة بما ،األمانة أعضا  قدرات يادة  في مباشر غير إيجابي أثر له كان فقد العمل حلقات أعمال
 القليلةة الفةرص مةن أيضةا هةي ملالع حلقاتو .لألمانة خاص خليدا تدريبي برنامج وتنفيذ إعداد تم

 أفضةل بصةورة احتياجاتهةا وفهةم مباشةرة إليهةا واإلصةغا  المتعاقةدة األطةراف لقا  أجل من لألمانة
 األطةراف قةدرات لتطةوير وضةروريا جةدا قيمةا األمةر ذلة  األمانةة وتعتبر اإلقليمي. المستو  على

 .اتيةالنب بالصحة يتعلق فيما الدولية التفاقيةا في المتعاقدة
 

 المستقبلية العمل لحلقات والتحسينات المستفادة الدروس -ثالثاا 
 
 للخطةوط وفقا التنظيم في الشركا و المنظمين قبل من التنسيق عملية مواصلة األمانة تشجع -15

 جةةدول األمانةةة تعمةةم سةةوف ،3114 عةةام مطلةةع فةةي الوثيقةةة. لهةةذه 3 مرفةةقال فةةي الةةواردة التوجيهيةةة
 المنظمةةين، مةةع وللتفةةاو  فيهةةا للنظةةر الدوليةةة لالتفاقيةةة اإلقليميةةة العمةةل لحلقةةات المقتةةر  األعمةةال
 :فيها بما العمل، بحلقة الخاصة بالمتطلبات قائمة عن فضال
 

 المشاركين اختيار  
 المشاركين قبل من لالجتماع اإلعداد 
 المالي الدعم طشرو 
 مشاركين ستوفد التي المتعاقدة األطراف اتالتزام 
 لها. أوقات وتخصيص والبرامج االنعقاد أماكنو المواعيد تحديد 

 المةواد أنشة ومةن .3114 عةام فةي وتنظيمهةا العمةل حلقةات تنسيق تحسين إلى األمانة تسعى -16
 تنميةة وأنشةطة المناقشةات وأسةئلة األساسةية المعلومةات مةن المزيةد تتضةمن التي المحسنة التدريبية
 المتعاقدة. األطراف مشاركة  يادة على تساعد أن ،القدرات

 
 التةةةدريب تتةةةي  الدوليةةةة االتفاقيةةةة فةةةإن ،العمةةةل لحلقةةةة التدريبيةةةة االحتياجةةةات يخةةةص فيمةةةاو -17

 وذلة  األوقات، من وقت أي في الطلب بحسب االنترنت عبر التعليقات إبدا  نظام لىع االفتراضي
 .2النباتية للصحة الدولية البوابة ىعل المتاحة بعد عن االستخدام أدوات بواسطة

 
 :إلى مدعوة الهيئة نإ -18
 

 علةى النباتات لوقاية اإلقليمية المنظماتو ةالمتعاقد واألطراف المانحة الجهات عيتشج (1)
 الدولية. لالتفاقية اإلقليمية العمل حلقات تمويل في المساهمة

 فةي مةا)ب كافةة المسةتويات علةى للمشةاركة االسةتعداد علةى المتعاقةدة األطةراف عيتشج (3)
 الوفةةةا  وعلةةةى المختةةةارين( والمشةةةاركين النباتةةةات لوقايةةةة الوطنيةةةة المنظمةةةات ذلةةة 

 لمعةةاييرا مشةةاريع مةةن مشةةروع كةةل بشةةأن األقةةل علةةى واحةةد تعليةةق تقةةديمب هةةابالتزامات
 الدولية.

 مينهالتضة الدوليةة لالتفاقيةة يميةةاإلقل العمةل حلقةات مضةمون تغييةر بأن علما اإلحاطة (2)
 حية  مةن ناجحةة ةاسةتراتيجي شةك ل قةد ،باالتفاقية الخاصة القضايا من أوسع مجموعة
 فةي الدوليةة التفاقيةةا قضةايا فةي النباتيةة الصةحة مسةتو  علةى الوطنية القدرات  يادة
 كافة. األقاليم

                                                 
2  http://ippc.int/ocs  
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 إبةدا  نظةام علةى االفتراضةي التةدريب تقةدم الدوليةة االتفاقيةة أمانةة بةأن علما اإلحاطة (4)
  الطلب. بحسب اإلنترنت عبر التعليقات

 للتحسين. المقترحة واإلجرا ات المستفادة بالدروس علما اإلحاطة (5)
 الخطةةوط" إتبةةاع علةةى الدوليةةة لالتفاقيةةة التابعةةة اإلقليميةةة العمةةل حلقةةة منظمةةي تشةةجيع (6)

 المتعلقةةة المسةةائل لمناقشةةة اإلقليميةةة العمةةل حلقةةاتل التنظيميةةة للترتيبةةات التوجيهيةةة
 ."النباتات لوقاية الدولية باالتفاقية

 
  



5 CPM 2014/16 

 

 3 مرفقال
 

 تمثيل والمكان الزمان اإلقليم
 األمانة

 األطراف والممولة المنظمة الوكالة
 المتعاقدة
 الممثلة

 األطراف
 غير

 المتعاقدة
 الممثلة

 المشاركون
 يشمل )بما

 المشاركين
 مراقب( بصفة

 األطراف
 يالت المتعاقدة
 تعليقات قدمت

 )من رسمية
 إبداء نظام خالل

 عبر التعليقات
 اإلنترنت(.

 المشاااااركون
 انجزوا الذين
 التقييم

 37-32 أفريقيا
 أكتوبر/تشرين

 األول
 السنغال داكار،

3 
 

 فةةةي األفريقيةةةة األمةةةم مشةةةاركة مشةةةروع
 المعةةةةايير بوضةةةةع المعنيةةةةة المنظمةةةةات
 االتحادالنباتيةةةةةةة/ والصةةةةةةحة الصةةةةةةحية
  (المشاركة تأكيد )طلب األفريقي

28 3 51 13 7 

 أكتوبر/تشرين 38 آسيا
 1 - األول

 نوفمبر/تشرين
 الناني
 كوريا جمهورية

 الةدعم باسةتمرار كوريا جمهورية قدمت 1
 الخاصةةة العمةةل حلقةةة الستضةةافة المةةالي

 تمويل تم وقد عديدة. لسنوات آسيا إقليمب
 كوريةةا قبةةل مةةن 3112 لعةةام العمةةل حلقةةة
 النبةات وقايةة هيئةة قبةل من تنظيمها تمو
 ئ.الهاد والمحيط آسيا فى

18  21 11 32 

 البحر
 الكاريبي

 سبتمبر/أيلول 3-6
 وتوباغو ترينيداد

 العمةل حلقة الدولية االتفاقية أمانة مولت 1
 باسةتخدام 1231 عةام الكاريبي البحر في

 البلةدان معهةد صةناديق مع اتفاق خطا 
 الزراعةةة ميةةدان فةةي للتعةةاون األمريكيةةة
 وسةةةاعد والزراعةةةة. األغذيةةةة ومنظمةةةة
 هذه. العمل حلقة تنظيم في المعهد

12  31 0 14 

 آسيا
 الوسطى
 وأوروبا
 الشرقية

 يوليو/تمو  15-10
 يكوفو،اموسكو/ب

 روسيا

 المشةةاركة الدوليةةة االتفاقيةةة أمانةةة مولةةت 1
 خةةالل مةةن 3112 لعةةام العمةةل حلقةةة فةةي

 وقةةةد .الدوليةةةة لالتفاقيةةةة األمانةةةة حسةةةا 
 أوروبةا فةي النباتات وقاية منظمة مولت

10  43 7 8 
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 اللغةةة إلةةى الترجمةةات المتوسةةط والبحةةر
 اإلقليمةةةةةةي المكتةةةةةةب وقةةةةةةام الروسةةةةةةية.
 منظمةةةة فةةةي الوسةةةطى وآسةةةيا ألوروبةةةا
 خةةةةدمات بتمويةةةةل والزراعةةةةة األغذيةةةةة
 كمةةا االجتمةةاع خةةالل الفوريةةة الترجمةةة

 التشةغيل مصاريف بتمويل روسيا تقام
 العامة.

 أمريكا
 الالتينية

17-18-10 
 سبتمبر/أيلول

 خوسيه، سان
 كوستاريكا

 البلةةةةدان معهةةةد سةةةاعد ،3112 عةةةام فةةةي 1
 الزراعةةة ميةةدان فةةي للتعةةاون األمريكيةةة

 باالشةترا  هةذه العمةل حلقةة تنظةيم على
 فةي النباتيةة للصةحة اإلقليميةة اللجنةة مع

 الدوليةةةة والمنظمةةةة الجنةةةوبي المخةةةروط
 والصةةةةةحة النباتةةةةةات لوقايةةةةةة االقليميةةةةةة
 التمةةةةةويلي الةةةةةدعم بتقةةةةةديم ،الحيوانيةةةةةة
 .للمشاركين

18  21 11 31 

 الشرق
 األدنى

 أكتوبر/تشرين 38
 1 - األول

 نوفمبر/تشرين
 الناني
 أغادير
 المغر 

 االتفاقيةة أمانة استخدمت ،3112 عام في 3
 األمانةةةةة حسةةةةا  مةةةةن أمةةةةواال الدوليةةةةة
 حلقةةة تمويةةل أجةةل مةةن الدوليةةة لالتفاقيةةة
 اإلقليمةةي المكتةةب قةةام وقةةد هةةذه. العمةةل
 بتنظةةةيم المنظمةةةة لةةةد  األدنةةةى للشةةةرق
 التشةةةغيل مصةةةاريف وتغطيةةةة االجتمةةةاع
 العامة.

18 1 36 4 8 

 جنو 
 غر 
 المحيط
 الهادئ

 سبتمبر/أيلول0-12
 فيجي
 

 قبةل مةن 3112 لعام العمل حلقة تنظيم تم -
 المحةةةةيط فةةةةي النباتةةةةات وقايةةةةة منظمةةةةة
 .أستراليا من مالي بدعم الهادئ

10  25 3 5 
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 4 مرفقال
 

  تناقش التي اإلقليمية العمل حلقات لتنظيم التوجيهية الخطوط -ألف
 النباتات لوقاية الدولية باالتفاقية المتعلقة المسائل

 
 المسؤولياتو المشاركة

 
 حلقةات لحضةور الةدعوات كتابةة النباتات لوقاية الدولية تفاقيةاال نةأما تتولى أن ينبغي 

 النباتةةات لوقايةةة الوطنيةةة تالمنظمةةا إلةةى ليرسةةلوها المنظمةةين إلةةى ترسةةلها وأن العمةةل
 بالمشةاركين تتصةل لكةي الدوليةة االتفاقية ألمانة كاف بوقت ذل  يسم  سوفو .مقدما
 .الحلقة انعقاد قبل بالمعلومات وتزويدهم االختيار، عليهم يقع الذين

 الوطنيةة التعليقةات وجمةع إلةيهم، ترسل التي الوثائق تحليل عن مسؤولون المشاركون 
 العمةةل حلقةةة عةةن مسةةترجعة معلومةةات وإعطةةا  العمةةل، حلقةةة حضةةور قبةةل وإعةةدادها
  النباتية(. للصحة الدولية البوابة على متاحةال) اآلرا  استقصا  وسيلة باستخدام

 المقةررة المواعيةد واحتةرام العمةل حلقةة دورات جميةع حضةور المشاركين من يرجى 
   المشاركة. وشروط

 العمةل حلقةة انعقاد قبل بالمنظمين تتصل أن النباتات لوقاية الدولية االتفاقية أمانة على 
  باألمر. المعنيين ومسؤوليات أدوار واستعرا  البرنامج لمناقشة كاف بوقت

 لتةةيا الةةدعوة خطةةا  )بعةةد الةةدعوات إرسةةال عةةن مسةةؤوال   العمةةل حلقةةة مةةنظم سةةيكون 
 جميةع واتخةاذ العمةل، لحلقةة الال مةة التسةهيالت وتقةديم (ةالدولي االتفاقية أمانة تضعه

  الال مة. اللوجستيه الترتيبات
  علةةى المشةةرفين أو المعةةايير لجنةةة أعضةةا  أو المكتةةب، هيئةةة تةةدعوا أن لألقةةاليم يجةةو 

 فةي يشاركوا قد الرأي أهل من كأشخاص أخر  أقاليم من أو أقاليمهم من االجتماعات
 عمليةةة فةةي المعةةايير مشةةروعات لمفةةاهيم أفضةةل فهةةم إيجةةاد فةةي ويسةةاعدوا المناقشةةات

 ويجةب النباتةات. لوقاية الدولية باالتفاقية علقةالمت األنشطة من وغيرها المعايير وضع
 حلقةات فةي تةدور التةي المناقشةات تيسير في المساعدة في سباقين الرأي أهل يكون أن

 المال. الموارد توافر على هؤال  الرأي أهل مشاركة تتوقفو .العمل
 

 والتقرير األعمال جدول
 

  العمل. لحلقات موحد أعمال جدول النباتات لوقاية الدولية االتفاقية أمانة ستطر  
 موضةوعات أو إقليميةة أهميه لها أخر  موضوعات تستوعب أن العمل لحلقات يمكن 

 للحصةول أو النباتيةة الصةحة مجةال فةي الوطنيةة القدرات بنا  في الخاصة أهميتها لها
 الدولية االتفاقية أمانة موافقة على الحصول نبغيوي المعايير. تنفيذ عن معلومات على
 لمناقشةةات كةةاف وقةةت إتاحةةة ينبغةةي كمةةا األعمةةال. جةةدول علةةى تعةةديالت أي علةةى

  .النباتية الصحة لتدابير الدولية المعايير مشروع بشأن مستفيضة
 والمقةرر للةرئي  المشتركة بالجهود الحلقة انعقاد أثنا  العمل حلقة تقرير إعداد ينبغي 

 االجتمةاع، أثنةا  التقريةر على المشاركون يوافق وأن الدولية، االتفاقية أمانة موظفيو
  أسبوعين. خالل النباتية للصحة الدولية البوابة على ينشر وأن

 
 التقييم

 
 يرتةداب هيئةة إلةى العمةل حلقةة بتقيةيم اموجز النباتات لوقاية الدولية االتفاقية أمانة ترفع 

 يسةتكمله الةذي االستقصةا  نتةائج علةى بنةا  المعةايير، ةولجنة المكتبو النباتية الصحة
  الدولية. االتفاقية أمانة موظفي وتقارير المشاركون
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 وقاياة لتادابير الدولياة المعاايير لمشاروعات االجتماعاات علا  المشرفين لتقديم النهائية المواعيد
   النباتات

 
 لتةةدابير الدوليةةة المعةةايير مشةةاريع بإعةةداد النباتةةات لوقايةةة الدوليةةة االتفاقيةةة أمانةةة تقةةوم 

 عبةر التعليقات إبدا  نظام طريق عن للتشاور األعضا  على وطرحها النباتية الصحة
 وفةي أيةار، مةايو/ شةهر فةي المعةايير لجنةة اجتمةاع بعةد ممكةن وقةت بأسةرع االنترنت
  ان.حزير يونيو/ 31 أقصاه موعد

  ليسةةتخدمه باوربوينةةت ببرنةةامج جةةدوال النباتةةات لوقايةةة الدوليةةة االتفاقيةةة أمانةةة تطةةر 
 مشةروعات عةن عامةة لمحةة إعةداد المشةرفون ويتةولى العمل. حلقات على المشرفون
 ببرنةةةامج كعةةةر  أو مةةةوجزة كوثيقةةةة ،النباتيةةةة الصةةةحة لتةةةدابير الدوليةةةة المعةةةايير

 المعيةةةار مشةةروع فةةي العناصةةةر أهةةم  العةةر هةةةذا يلخةةص أن وينبغةةي باوربوينةةت.
 العةةر  يكةون أن ينبغةةي بكفةا ة، المةوارد واسةةتخدام الوقةت مةةن ولالسةتفادة المقتةر .
 كمةا المعيةار. بمشةروع الخةاص الةنص محةل يحةل أن بةه امقصود لي  أنه إذ ،اموجز
 مةةن والمطلةةو  المعةةايير. لجنةةة فةةي نوقشةةت التةةي األساسةةية المسةةائل يشةةر  أن ينبغةةي

 أمانةةة إلةةى وعروضةةهم المةةوجزة وثةةائقهم يقةةدموا أن العمةةل حلقةةات علةةى المشةةرفين
 األمانة وتتولى حزيران. يونيو/ 15 يتعد  ال موعد في النباتات لوقاية الدولية االتفاقية
 .النباتية للصحة الدولية البوابة على والعرو  الموجزة الوثائق نشر

 حسةةب أخةةر  لغةةات إلةةى العةةرو  ترجمةةة فةةي يسةةاعدوا أن المنظمةةين مةةن يرجةةى 
 إلةةى العةرو  و/أو المترجمةة المةةوجزة الوثةائق جميةع تقةةديم وينبغةي الحةال. مقتضةى
 للصةةحة الدوليةةة البوابةةة علةةى أيضةةا تنشةةر لكةةي النباتةةات لوقايةةة الدوليةةة االتفاقيةةة أمانةة

   النباتية.
 
 


