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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ.  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة

ويرجى من السادة املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق 

  www.fao.org لي: اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت على العنوان التا

 MM740/A 

A 

 

 هيئة تدابري الصحة النباتية

 الدورة العاشرة

 0262 مارس/آذار 02-61 روما،

 االتصال والشراكات والتعاون بني

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واملنظمات ذات الصلة 

 من جدول األعمال 61 البند

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 مقدمة -أوال 

(، إضفاء الطابع الرمسي على عالقة 4112قررت هيئة تدابري الصحة النباتية )اهليئة(، يف دورتها التاسعة ) - 1

ميكن االطالع على القوائم بهذه . و1أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )االتفاقية الدولية( مع املنظمات الدولية املعنية

 املنظمات، ويف بعض احلاالت، على التفاصيل على صفحات البوابة الدولية للصحة النباتية على اإلنرتنت.

وينبغي للمنظمات اليت ال يرد إمسها يف القائمة واليت ترغب يف إقامة عالقة مع أمانة االتفاقية الدولية أن تتقدم  - 4

وستنظر األمانة يف هذا الطلب، مبساهمة املكتب، من  (.IPPC@fao.orgة االتفاقية الدولية )باقرتاح خطي إىل أمان

أجل دراسة اقرتحات جديدة على أساس كل حالة على حدة، باستخدام املعايري والعمليات املتفق عليها يف الدورة 

 را  يف أ  رراكة مقرتحة.(، مع إيالء اهتمام خاص للموارد املتاحة لألمانة لالخن4112التاسعة للهيئة )
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 ولغرض هذه الوثيقة، قسمت هذه املنظمات إىل ثالثة فئات:  - 3

 ، 2الشركاء (1)

  ناالتصال والتعاو (4)

 املنظمات اليت تشارك فيها أمانة االتفاقية الدولية بوصفها عضوا أو رريكا.  (3)

وقد مع رتى املنظمات الدولية.  4112أدناه ملخص موجز عن تفاعالت أمانة االتفاقية الدولية يف عام  ويرد - 2

من  12بادرت أمانة االتفاقية الدولية، يف حاالت قليلة، إىل دعوة بعض املنظمات إىل تقديم تقاريرها حتت إطار البند 

 جدول األعمال.

 الشراكات -ثانيا

 يولوجي اتفاقية التنّوع الب -ألف

رارك أمني االتفاقية الدولية يف اجتماع مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي الذ  استضافته مجهورية  - 5

، ومت فيه املوافقة على التوجيهات القاضية بالتقليل من خطر 4112كوريا الشعبية الدميقراطية يف أكتوبر/تشرين األول 

حياء اليرية التوجيهات أنواع احليوانات األليفة وأحواض األحياء املائية وأحواض األاألنواع الغازية. وقد استهدفت هذه 

وباإلضافة إىل ذلك، قدمت نسخة أولية من جمموعة أدوات إلدارة األنواع الغازية وطلب من  وأنواع الطعم احلي.

 تاحة يف إطار االتفاقية الدولية.االتفاقية الدولية مراجعة هذه التوجيهات لضمان إمكانية االستفادة من األدوات امل

 على استعراضها وتنقيحها. اونظرا إىل أن خطة العمل املشرتكة باتت قدمية اآلن، فإن األمانتان وافقت - 6

( حتت إطار البند 4115العاررة ) البيولوجي إىل اهليئة يف دورتها انظر التقرير الذ  قدمته أمانة اتفاقية التنّوع - 7

 ألعمال.من جدول ا 12-3

 هيئة الدستور الغذائي -باء

تستمر أمانة االتفاقية الدولية يف العمل مع هيئة الدستور الغذائي بشأن حتديث نظام التعليق اإللكرتوني.  - 8

 وأصبحتا اآلن تتقامسان تكاليف صيانة النظام وحتديثه. 

 االتصال والتعاون -ثالثا

 البيولوجيةاملركز الدولي للزراعة والعلوم  -ألف

التابع للمركز الدولي للزراعة والعلوم  Plantwiseال زالت أمانة االتفاقية الدولية تشارك يف حلقات عمل برنامج  - 9

لمنظمات الوطنية لالبيولوجية من أجل خلق الوعي مبتطلبات رفع التقارير اخلاصة باالتفاقية الدولية والدور القانوني 
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الذ  تؤديه وعية باالتفاقية الدولية والدور وقد ركل ذلك حتى اآلن فرصة إجيابية وقّيمة للت لوقاية النباتات ومسؤوليتها.

 املنظمات الوطنية لوقاية النباتات يف البلدان.

 معهد البلدان األمريكية للتعاون يف ميدان الزراعة -باء

 4112يميتني لالتفاقية الدولية يف عام دّعم معهد البلدان األمريكية للتعاون يف ميدان الزراعة حلقيت عمل إقل - 11

بصفة  4112)إقليم أمريكا الالتينية والبحر الكارييب(. وحضرت أمانة املعهد اجتماعات جلنة تنمية القدرات خالل عام 

 مراقب.

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية -جيم

الدولية للطاقة الذرية الستخدام التقنيات  أعدت أمانة االتفاقية الدولية والشعبة املشرتكة بني الفاو والوكالة - 11

بشأن وضع مرادفات ألربع آفات ذباب  4112يف نوفمير/تشرين الثاني  3النووية يف األغذية والزراعة مقاال صحفيا مشرتكا

مراجعة تصنيفية ذات آثار مهمة على تطبيق تدابري الصحة النباتية، ال سيما يف  - Bactroceraالفاكهة من جنس 

. ونظمت B. dorsalisيا جنوب الصحراء الكيرى اليت سجلت فيها  خالل السنوات األخرية حاالت تفشي ذباب أفريق

، رارك يف رعايتها كل من 4112يف أوكيناوا باليابان يف ديسمير/كانون األول  4أمانة االتفاقية الدولية مشاورة للخيراء

الشعبة املشرتكة بني الفاو والوكالة الدولية للطاقة الذرية والبلد املضيف والوكالة اليابانية للحجر النباتي، وذلك من أجل 

 B. dorsalisاستعراض ومعاجلة الشواغل املرتبطة بتصميم حبوث ملعاجلات الصحة النباتية بشأن اآلفات من جنس  

 مها. وتنفيذها وتقيي

 اجملموعة الدولية للبحوث املعنية باحلجر احلرجي -دال

، ومتثلت إحدى أهم نقا  4112استضافت أمانة االتفاقية الدولية االجتماع السنو  يف روما يف سبتمير/أيلول  - 14

الدولية  املناقشة يف بروتوكول كارديف الذ  يشكل أساس مشروع معايري معاجلات مواد التعبئة اخلشبية يف التجارة

)إخضاع مواد التعبئة اخلشبية يف التجارة الدولية إىل اللوائح(.   15(، وهو مشروع ملحق للمعيار الدولي رقم 111-4116)

طالع على املزيد من املعلومات على الصفحة اخلاصة باجملموعة الدولية للبحوث املعنية باحلجر احلرجي يف إلوميكن ا

 .5باتيةموقع البوابة الدولية للصحة الن

 املنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا  -هاء

( بشأن موضوع احلد من انتقال اآلفات 4112بعد القرارات اليت اختذتها اهليئة يف دورتها التاسعة ) - 13

لة إىل رؤساء املنظمة البحرية الدولية ومنظمة (، بعثت أمانة االتفاقية الدولية رسا4118-111باحلاويات البحرية )

                                        
3           https://www.ippc.int/news/ippc-secretariat/four-devastating-fruit-flies-pests-are-one-and-same-

species  
4    https://www.ippc.int/core-activities/standard-settings/expert-consultation-phytosanitary-treatments-

bactrocera-dorsalis-complex  
5                 fqrg: https://www.ippc.int/partners/liaison/international-forestry-quarantine-research-group  
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العمل الدولية وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا تعرب فيها عن تقديرها للعمل الذ  قامت به هذه املنظمات 

(. وقد أحاطتها أمانة CTU Codeالثالث خبصوص مراجعة مدونة املمارسات بشأن تعبئة وحدات نقل الشحنات )

( بشأن هذه املسألة والتمست إقامة 4112لدولية علما بالبيانات اليت وافقت عليها اهليئة يف دورتها التاسعة )االتفاقية ا

املزيد من التعاون. ومت اآلن حتديد جهة اتصال بشأن موضوع احلاويات البحرية املوضوع داخل املنظمة البحرية الدولية، 

 .4115عنية باحلاويات البحرية لعام وستدعى إىل املشاركة يف جمموعة عمل اخليراء امل

 االحتاد الدولي للبذور -واو

  الدولية للبذور -دعي االحتاد الدولي للبذور إىل تقديم تعليقاته بشأن مشروع املعيار اخلاص باحلركة  - 12

مجيع . وقد نشرت 4112نوفمير/تشرين الثاني  31اليت انتهت يف  4112( خالل مشاورة األعضاء لعام 113-4119)

. وهي ختضع يف الوقت احلالي الستعراض اجلهة املشرفة 6التعليقات الواردة على البوابة الدولية للصحة النباتية

 4115مايو/أيار  15إىل  11وستعرض على جمموعة العمل املؤلفة من سبعة أعضاء التابعة للجنة املعايري خالل الفرتة من 

 جنبا إىل جنب مع مشروع املعيار.

 املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس - زاي

عيار امل(، إعداد 2 -بدأت املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس جمددا من خالل جمموعة عمل )جمموعة العمل - 15

 :ISO/TC 34/SC 16/ 13484املسمى واملنظمة الدولية لتوحيد املقاييس والصادر عن املتصل بالنباتات املسببة لألمراض 

Molecular Biomarker Analysis: General requirements for molecular biology analysis for detection and 

identification of plant pests  حتليل العالمات البيولوجية اجلزيئية: املتطلبات العامة للتحليل البيولوجي اجلزيئي(

عد عرض مشروع هذا املعيار على جلنة املنظمة للكشف عن اآلفات النباتية وحتديدها(.  وليس هناك أ  توقع بشأن مو

. وقد يرغب أعضاء اهليئة يف متابعة عملية 4115الدولية لتوحيد املقاييس للتعليق عليه، لكن من احملتمل عرضه يف عام 

مة وضع هذا املعيار املنظمة الدولية للتوحيد القياسي، وتقديم تعليقات من خالل جهة االتصال الوطنية التابعة للمنظ

الدولية لتوحيد املقاييس عندما تفتح هذه األخرية فرتة تقديم التعليقات. ومن املهم اإلرارة إىل أن اهليئة وافقت، يف 

(، على أن معايري املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس ليست إلزامية لتنفيذ املعايري الدولية لتدابري 4113دورتها الثامنة )

ايري الدولية لتدابري الصحة النباتية هلا األسبقية، يف جمال الصحة النباتية، على معايري الصحة النباتية، وعلى أن املع

 املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس. 

 أمانة اتفاق الصحة والصحة النباتية - حاء

يف اجتماعات جلنة تدابري الصحة والصحة النباتية التابعة ملنظمة التجارة  تشارك االتفاقية الدولية بشكل نشط - 16

، كانت االتفاقية الدولية ممثلة يف االجتماعات الثالثة اليت عقدتها جلنة تدابري الصحة والصحة 4112العاملية. ويف عام 

االتفاقية الدولية جلنة تدابري النباتية، وقدمت تقارير عن أنشطة االتفاقية الدولية.  وعلى وجه اخلصوص، رجعت 

                                        
6 https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/compiled-member-comments-draft-standards  
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الصحة والصحة النباتية ممثلي اللجنة على ضمان وفائهم بالتزامات رفع التقارير الوطنية اخلاصة بهم، وقدمت معلومات 

عن إعداد مواد تدريب جديدة متاحة على صفحة معلومات الصحة النباتية على اإلنرتنت، واألنشطة ذات الصلة بوضع 

. كما راركت االتفاقية الدولية وقدمت عروضا بصفة خبري يف عدة حلقات عمل تدعمها جلنة تدابري املعايري الدولية

 الصحة والصحة النباتية.  

( حتت إطار 4115انظر التقرير املقدم من أمانة اتفاق الصحة والصحة النباتية إىل اهليئة يف دورتها العاررة ) - 17

 من جدول األعمال. 3-12البند 

 نة األمم املتحدة االقتصادية ألوروباجل -طاء 

كما أرري إىل ذلك أعاله، بعثت أمانة االتفاقية الدولية، بعد القرارات اليت اختذتها اهليئة يف دورتها التاسعة  - 18

(، رسالة إىل رئيس جلنة األمم املتحدة 4118-111( بشأن موضوع احلد من انتقال اآلفات باحلاويات البحرية )4112)

ادية ألوروبا تعرب فيها عن تقديرها ملا أجنز من عمل خبصوص مراجعة مدونة املمارسات بشأن تعبئة وحدات االقتص

 نقل الشحنات.  

 منظمة اجلمارك العاملية -اء ي

أمانة االتفاقية الدولية يف التواصل مع منظمة اجلمارك العاملية وتشارك بنشا  يف املناقشات بشأن حلقة  تستمر - 19

اجلديدة ملنظمة التجارة العاملية لتيسري التجارة. كما تعمل منظمة اجلمارك العاملية مع أمانة االتفاقية الدولية بشأن العمل 

 القضايا املتعلقة باحلاويات البحرية. 

 (NIPHMاملعهد الوطين إلدارة الصحة النباتية ) - كاف

الوطين إلدارة الصحة النباتية ودائرة التفتيش املعنية  عقدت أمانة االتفاقية الدولية، جنبا إىل جنب مع املعهد - 41

بشؤون الصحة احليوانية والنباتية التابعة لوزارة الزراعة يف الواليات املتحدة ودائرة الزراعة اخلارجية، حلقة عمل 

باتية يف أواخر عام إقليمية يف اهلند للتوعية باالتفاقية الدولية وتنمية القدرات بشأن معايري معينة لتدابري الصحة الن

 .4115. وانطوت هذه املشاركة على تقديم عروض على مدى ثالث أيام، ومن احملتمل أن تستمر يف عام 4112

 املنظمات اليت تشارك فيها أمانة االتفاقية الدولية بوصفها عضوا أو شريكا  -رابعا 

 فريق االتصال املعين باتفاقيات التنوع البيولوجي -ألف 

بني رؤساء أمانات  4114ىل تعزيز االتساق والتعاون يف جمال التنفيذ، أنشئ فريق اتصال يف عام سعيا إ - 41

االتفاقيات السبع املرتبطة بالتنوع البيولوجي. وجيتمع فريق االتصال املعين باتفاقيات التنوع البيولوجيي بانتظام من 

التنسيق وتبادل املعلومات. وأصبحت االتفاقية الدولية أجل استكشاف الفرص املتاحة لتنفيذ األنشطة التآزرية وزيادة 

. ومن املتوقع أن تؤد  هذه 4112آخر عضو انضم إىل فريق االتصال املعين باتفاقيات التنوع البيولوجي يف أغسطس/آب 
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من خارج  التفاقية الدولية بعدد من الطرق، من بينها الوصول إىل موارد جديدة للدعما أمامالعضوية إىل فتح األبواب 

 امليزانية إضافة إىل اجلهود التعاونية األوسع نطاقا مع رركاء جدد.   

هلذا الفريق الذ  تنشر فيها املعلومات والتقارير املنبثقة  7وتستضيف اتفاقية التنوع البيولوجي املوقع الشبكي - 44

 عن االجتماعات.

 باألنواع الغريبة الغازيةجمموعة االتصال املشرتكة بني الوكاالت واملعنية  -باء 

راركت األمانة يف اجتماع استضافه املركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية )أفريقيا( واملكتب اإلقليمي ألفريقيا  - 43

. وخالل االجتماع، تبادل 4112الشرقية واجلنوبية التابع لالحتاد الدولي حلفظ الطبيعة يف يناير/كانون الثاني 

مات من أجل املساعدة على بناء أوجه التآزر وتفاد  االزدواجية يف جمال إدارة األنواع الغريبة الغازية. املشاركون معلو

هلذه اجملموعة اليت تنشر فيه املعلومات والتقارير املنبثقة عن  8وتستضيف اتفاقية التنوع البيولوجي املوقع الشبكي

 االجتماعات. 

 ةمرفق وضع املعايري وتنمية التجار -جيم 

تعتير االتفاقية الدولية مشاركا رئيسيا يف أنشطة مرفق وضع املعايري وتنمية التجارة باعتبارها جهة تستعرض  - 42

، عمل منسق 4112مقرتحات املشاريع وباعتبارها منظمة تقدم مقرتحات مشاريع للنظر فيها على السواء. ويف عام 

ومشلت أنشطة هذه اجملموعة عرض مقرتح للنظر يف ملرفق. ذا االتابعة هلاالتفاقية الدولية كرئيس جملموعة عمل اخليراء 

لجنة املعنية بالسياسات، والنظر يف نهج لإلدارة املستندة إىل املخاطر الإعادة صياغة القواعد التنفيذية للمرفق على 

كيها أمانة املرفق، ضمن مجلة بالنسبة إىل عمليات أمانة املرفق، وتقديم اإلسهامات والتعليقات بشأن األوراق اليت تز

أمور أخرى. وتتعاون االتفاقية الدولية بشكل وثيق مع وحدة سالمة األغذية يف الفاو وهيئة الدستور الغذائي واملنظمة 

العاملية لصحة احليوان يف حماولة لضمان أن املشاريع متسقة وسليمة من وجهة نظر الصحة والصحة النباتية. ويف نهاية 

النباتية على  قدمت االتفاقية الدولية مبقرتح مشروع لدعم تطوير إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة، ت4112عام 

ومن املتوقع أن يتم تناول هذا املقرتح يف االجتماع القادم جملموعة عمل اخليراء التابعة للمرفق خالل املستوى العاملي. 
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 أمانة االتفاقية الدولية يف ما يتعلق باملنظمات الدولية. بأنشطة األخذ علما 
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