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 النباتية الصحة تدابري هيئة

 احلادية عشرةالدورة 

 2016أبريل/نيسان  8-4روما، 

 التفاقية الدولية لوقاية النباتاتلحلقات العمل اإلقليمية  عنتقرير 

 األعمال جدول من 1-2-11البند 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمن إعداد أمانة 

 

 أساسية معلومات -أواًل
 

 لالتفاقيتة  إقليميتة  عمتل  حلقتات  ستت  بتنظيم الدولية( )االتفاقية النباتات لوقاية الدولية االتفاقية أمانة قامت -1

 .5201 عام خالل ودعمها الدولية

 

 واليتة  نطتا   توستيع  ضترورة  علتى  (2013) الثامنتة  هتا دورت يف )اهليئتة(  النباتية الصحة تدابري هيئة وافقتو -2

 ،أفضل بصورة التغيري هذا إبراز وبغية .الدولية االتفاقيةب املرتبطة املسائل من واسعة جمموعة ليشمل تلك ملالع حلقات

 "حلقتات  ستابقا  تستمى  كانت أن )بعد "الدولية لالتفاقية اإلقليمية العمل حلقات" لتصبح العمل حلقات تسمية تغيري مت

 .("النباتية الصحة لتدابري الدولية املعايري مشاريع بشأن اإلقليمية العمل

 

 التالية: األهداف حتقيق إىل ،2015 عام يف الدولية لالتفاقية اإلقليمية عملال حلقات وسعت -3
 

 لتتدابري  الدوليتة  املعتايري  مشتاريع  باستتخدام  مثمترة  تعليقتات  إبتدا   على املتعاقدة األطراف اتقدر تعزيز 

 .2015 عام يف األعضا  بني املشاورة سيا  يف النباتية الصحة

  املتعّلقتة  األنشتطة  خمتلت   عتن  التوعي  مبستتو   واالرتقتا   النباتيتة  الصتحة  جمتال  يف القدرات بنا 

 الدولية؛ باالتفاقية

 اإلقليمي. املستو  على اخلربات وتبادل املعلومات تقاسم 
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 التابعتة  الوحتدات  خمتلت   بتني  الوثيتق  بالتعتاون  العمل حبلقات اخلاصة واملواد األعمال جدول وضع مت ولقد -4

 واملنظمتات  )الفتاو(  والزراعتة  األغذيتة  منظمة يف اإلقليميني املسؤولني مبقرتحات أيضًا األخذ ومت الدولية. االتفاقية ألمانة

 علتى  املدرجتة  املواضتيع  شتأن  متن  وكتان  (.2015) العاشترة  دورتهتا  خالل هليئةا تلقتها اليت النباتات لوقاية اإلقليمية

1العامل. يف الدولية االتفاقية بها تضطلع اليت باألنشطة املشاركني معرفة حتسني على تساعد أن املشرتك األعمال جدول
  

 

 البوابتة  علتى  متاحتة  الدوليتة  لالتفاقيتة  اإلقليميتة  العمتل  حلقتات  ختالل  املستخدمة املواد ومجيع التقارير وإن -5

 النباتية. للصحة الدولية
 

 املستفادة والدروس اجناااتاإل -ثانيًا
 

 .تعاقتداً م طرفتاً  89 من مشاركًا 169 هجمموع ما 5201 عام يف الدولية لالتفاقية اإلقليمية العمل حلقات حضر -6

 متن  حلقتة  كتل ل املشتاركة  ومستتو   التمويل ووكاالت املنظمة اجلهةو املواعيدو االنعقاد أماكن عن مفّصلة معلومات تردو

 الوثيقة. بهذه 1 املرفق يف العمل حلقات

 

 الدوليتة  املعتايري  مشتاريع  إىل بالنستبة  االلكرتونتي  التعليق نظام باستخدام ثمرةامل التعليقات إبدا  عملية وجرت -7

 التالية: النباتية الصحة لتدابري
 

 امتثتال  من للتحقق الرتتيبات أنبش 20 رقم باملعيار املرفق – النباتية الصحة لتدابري الدولي املعيار مشروع 

 (.2005-003) املصّدر البلد يف املوّرد البلد شحنات

 التعبئتة  متواد  )إخضتاع  15 رقتم  املعيتار  علتى  التعديالت – النباتية الصحة لتدابري الدولي املعيار مشروع 

 التعبئة مواد وتبخري النباتية الصحة معاجلات إلدراج 2و 1 امللحقان ،(للوائح الدولية التجارة يف اخلشبية

 متن  1 امللحتق  يف العتالي  بتالرتدد  التستخني ب القسم وتنقيح (010A-2006) السولفوريل بفلوريد اخلشبية

 (010B-2006) 15 رقم النباتية الصحة لتدابري الدولي املعيار

 

 التالية: املواضيع الدولية باالتفاقية املرتبطة القضايا بشأن املشاورات تناولت -8
 

 إبتدا   بتجّنتب  املشتاركني  لتتذكري  املوضتوع  عتن  عتر   – والتربيتر  العملية رمسية: اعرتاضات تقديم (1)

 املعايري. وضع عملية يف النشطة املشاركة خالل من رمسية اعرتاضات

 (http://www.phytosanitary.info) النباتيتة  الصتحة  متوارد  عن اإلنرتنت صفحة ستخدامال تدريب (2)

 على املشاركني إطالع يف تدريبال هذا من اهلدف تمّثلي مل – الدولية باالتفاقية اخلاصة الفنية واملوارد

 عملتي  تتدريب  إتاحتة  يف كتذلك  بتل  فحستب  النباتيتة  الصتحة  موارد صفحة على الطارئة التحديثات

 العديتد  يف واعتتربوا  باحلمتا   املشتاركون  شتعر  وقتد  الصتفحة،  علتى  املوجتودة  املتوارد  علتى  للتعّرف

                                                 
  :التالي العنوان على متاحة النباتات لوقاية الدولية لالتفاقية اإلقليمية العمل حلقات تقارير  1

workshops-ippc-development/regional-activities/capacity-https://www.ippc.int/ar/core/  

http://www.phytosanitary.info/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/capacity-development/regional-ippc-workshops/
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 يف املشتاركون  اقترت   ذلك، ىعل وعالوة اليومية. ألنشطتهم مفيدة أداة تشّكل الصفحة أن احلاالت من

 النباتية. الصحة موارد لصفحة أكرب بشكل الرتويج العمل حلقات

 للصتحة  الدوليتة  الستنة  مبفهتوم  علمتاً  املشتاركون  أحتي   – 2020 لعام النباتية للصحة الدولية السنة (3)

 وُدعتي  األولتي.  وبرناجمهتا  املستتقبلية  وأنشتطتها  وخمرجاتهتا  احملددة وأهدافها 2020 لعام النباتية

 املعلومتات  إتاحتة  خالل من هذه الدولية للسنة التحضري عملية يف فاعل بشكل االخنراط إىل املشاركون

 وإشتراك  ،جديتدة  أفكتار  واستتحدا   ،والتنفيتذ  التخطتي   عمليتات  يف واملشاركة ،هلا والرتويج عنها

 .2020 لعام النباتية للصحة الدولية للسنة ستقبليةامل نشطةاأل يف الشباب نياملهني

 .15 رقم الدولي املعيار رمز تسجيل بشأن حمّدثة معلومات (4)

 عتن  ّدثتة احمل علومتات امل مناقشتة  متتت  – العامليتة  التجارة منظمة عن الصادرة التجارة تيسري اتفاقية (5)

 .احلالي هاوضعو بها املتعّلقة احملتملة والقضايا التجارة تيسري اتفاقية

 .النباتية للصحة اإللكرتونية الشهادات إصدار عن حمّدثة معلومات (6)

 إىل املبعوثتة  الرئيستية  الرستالة  – املنازعتات  تسوية ونظام الدولية باالتفاقية اخلاصة املنازعات جتّنب (7)

 املنازعات. لتجنب األمثل السبيل هو الدولية االتفاقية عمل إطار تنفيذ أنب تفيد املشاركني

 بالربنتامج  علمتاً  املشتاركون  ُأحتي   – بةاقرامل بشأن الدولية االتفاقية ودليل بةاقرملل التجرييب الربنامج (8)

 املتوارد  جانتب  إىل املراقبتة  جمتال  يف فنيتة  متوارد  تقديم إىل املشاركون ُدعي بة.اقرملل املقبل التجرييب

 السياستات  استتعرا   إىل املشاركون ُدعي كما .التجرييب لربنامجل ًادعم جتريبية أنشطةب للقيام املالية

 هليئتة  عشرة احلادية الدورة خالل احملرز التقّدم وعر  املراقبة نبشأ واإلقليمية الوطنية التشريعاتو

 النباتية. الصحة تدابري

 اإلقليمي: املستو  على اخلربات تبادل -9

 تتدريب ال هتذا  إجترا   املتعاقتدة  األطتراف  طلبتت  – الوطنيتة  التقارير تقديمب اخلاصة لتزاماتاال بشأن تدريب (1)

 اخلتربات  بتبتادل  تتدريب ال ومستح  ،النباتيتة  الصتحة  تتدابري  هليئتة  العاشرة للدورة التدريبية اجللسة خالل

 .الوطنية التقارير تقديمل خمتلفة التزامات تلبية إىل الرامية والنهج

 وحمتتو   املعتمتد  التنهج  اختل  .املراقبة أنشطة عن تقارير البلدان رفعت – املراقبة جمال يف لدانالب خربات (2)

 هتذا  متن  ضتافة امل قيمتة وال الوطنيتة.  املستتويات  على املراقبة وأنشطة برامج حالة يف املبني النحو لىع العرو 

 يف مستتقبلية  ألنشتطة  التخطتي   عتن  فضاًل املراقبة لربامج الراهنة احلالة بتحليل مسح أنه يف متّثلت تدريبال

 املتاحتة  واملتوارد  واملشتاريع  املراقبة أنشطة عن معلومات مجع مت ،ذلك على وعالوة التجرييب. الربنامج سيا 

 ومجعها. اإلجابات حتليل متو خاص. استبيان طريق عن تعاقدةامل األطراف لد 

 عمتل ال حلقتة  داعقت ان فرتة أن السابق يف املتعاقدة طرافاأل بعض اعترب إقليمية. بقيادة نشاط – الناشئة اآلفات (3)

 إىل العمتل  حلقتات  منظمتو  بالتتالي  فتُدعي  .اهتمامتا  تلقى اليت املسائل مجيع ملعاجلة كفيت ال أّيام ثالثة على

 وجترت  اإلقليمتي.  االهتمتام  ذات املستائل  مناقشتة  أجتل  من إضافية ألّيام العمل حلقات ملتابعة دعمهم تقديم

 الوستطى  وآستيا  أفريقيتا  ومشال األدنى الشر  يف املنعقدة العمل حلقات خالل الناشئة اآلفات حول املناقشات

 الشرقية. وأوروبا
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 االرتقتا   يف متّثلتت  مباشترة  غتري  منفعتة  عتن  يةالتشتغيل  رحلتة امل قبل اجلارية العمل حلقات أنشطة ومتّخضت -10

 باألمانة. خاص داخلي تدرييب برنامج وتنفيذ إعداد مت أنه إىل نظرًا األمانة، موظفي قدراتب

 

 ومتثيتل  االنعقتاد  مبواعيتد  يتعّلتق  ما يف التحديات بعض الدولية لالتفاقية اإلقليمية العمل حلقات واجهت كما -11

 ميتة بأه األمانتة  وتقترّ  .هتا تنظيم يف املشتاركني  أو العمتل  حلقتات  متي منّظ بعتض  متن  متالي  دعتم  توفري عن ضاًلف األمانة

 .تنظيمها يف املشاركني أو العمل حلقات منظمي مع والتعاون املناقشات

 

 النباتيتة  الصتحة  جمتال  يف القدرات لتطوير ساسيةأ الدولية لالتفاقية اإلقليمية العمل حلقات أن األمانة تعتربو -12

 لفهم املتعاقدة ألطرافا مع مباشرة نةاألما لتجتمع فريدة فرصة العمل حلقات ومتّثل االتفاقية. يف املتعاقدة األطراف لد 

 علتى  ومكانتهتا  الدوليتة  االتفاقيتة  وجود إلبراز جدًا قّيمة أداة العمل حلقات أن ماك أفضل. بشكل اإلقليمية احتياجاتهم

 .الوطين املستو 

 

 املائتة  يف 84 ّدر اإلنرتنت على مسح خالل من العمل حلقات حول عليقاتت إبدا  املشاركني من ُطلب ذلك، ضو  ويف -13

 .عليه املشاركني من

 

 ستبيل  بوصتفها  الدوليتة  فاقيتة لالت اإلقليميتة  العمل حلقات يقّدرون املشاركني أن إىل الواردة التعليقات وأشارت -14

 :يلي ما لتحقيق
 

 النباتات؛ لوقاية وطنية منظمة أي إىل بالنسبة مهمة مواضيع حول ومعارف خربة اكتساب (1)

 اإلقليميتة  واملنظمتات  النباتتات  لوقايتة  الوطنيتة  املنظمتات  بني الفنية واملعارف واآلرا  اخلربات تبادل (2)

 النباتات؛ لوقاية

 الدولية؛ باالتفاقية املرتبطة املسائل حول الوعي وتعزيز األمانة مع االخنراط (3)

 إقليميتة  اتفاقتات  إبترام  أمتام  اجملتال  يفستح  ممتا  النباتية الصحة لتدابري الدولية املعايري فهم حتسني (4)

 التنفيذ. مبستو  واالرتقا 

 

 وجلنتة  األمانتة  متن  مرجعيني أشخاص للقا  الساحنة الفرصة إزا  خاصة بصورة تقديرهم عن املشاركون عربوأ -15

 خمتلفتة  كانتت  هتذه  العمتل  حلقات هيكلية أن على أيضًا الضو  تسلي  ومت النباتات. لوقاية اإلقليمية واملنظمات املعايري

  املتعاقدة. األطراف إىل بالنسبة بأهمية املطروحة البنود اكتست فيما السابقة احللقات عن



5 CPM 2016/09 

 املستقبلية العمل حللقات التحسينات -ثالثًا

 

 األطتراف  مصتلحة  لضتمان  التنظتيم  يف الشتركا  و املتنظمني  بتني  والتعتاون  التنسيق عملية مواصلة األمانة عتشّج -61

 .الفضلى املتعاقدة

 

 األنشتطة  خمتلت   ملناقشتة  الوقتت  من املزيد تكريس خالل من العمل حلقات تنظيم حتسني إىل األمانة تسعىو -71

 اإلقليمي. االهتمام ذات واملواضيع الدولية باالتفاقية املرتبطة

 

 :إىل مدعوة اهليئة نإ -18
 

 متويل يف املساهمة على النباتات لوقاية اإلقليمية املنظماتو ةاملتعاقد واألطراف املاحنة اجلهات عيتشج (1)

 الدولية. لالتفاقية اإلقليمية العمل حلقات

 قتدرات  لتطتوير  وأساسية قّيمة أداة تشّكل الدولية لالتفاقية اإلقليمية العمل حلقات بأن علمًا اإلحاطة (2)

 لالتفاقيتة  اإلقليميتة  العمتل  حلقتات  حمتتو   تغتيري  وأن ،النباتية الصحة جمال يف املتعاقدة األطراف

 الدوليتة  باالتفاقيتة  املرتبطة املسائل بشأن وتوحيدها املعارف لزيادة ناجحة اسرتاتيجية شّكل الدولية

   األقاليم. مجيع يف
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األطراف  املشاركون  واملكان دملوعا اإلقليم

 املتعاقدة

 املمثلون من األمانة

 األول أكتوبر/تشرين 23-19 آسيا

 جيجو

 كوريا مجهورية

35 

 

 كوريتتا مجهوريتتة متتن بتمويتتل - 17

 النباتات وقاية هيئة من وبتنظيم

 وأمانتة  اهلادئ واحملي  آسيا يف

 الدولية. االتفاقية

 - سبتمرب/أيلول 29 الكارييب البحر

 األول /تشرينأكتوبر 1

 سبني أوف بورت

 وتوباغو ترينيداد

 الصتتحة مشتتروع متتن بتمويتتل 1 11 16

 لصتتتندو  النباتيتتتة والصتتتحة

 لالحتتاد  التابع األوروبي التنمية

 أمانتتتة وحستتتاب األوروبتتتي،

 وأمانتتتتة الدوليتتتتة، االتفاقيتتتتة

 متتن بتنظتتيم الدوليتتة. االتفاقيتتة

 للتعتاون  األمريكية البلدان معهد

 مبوجتتتب الزراعتتتة ميتتتدان يف

 موافقة. خطاب

 الوستتطى أوروبتتا

 وآستيا  والشرقية

 الوسطى

 سبتمرب/أيلول 7-10

 موسكو

 روسيا

 أمانتتتة حستتتاب متتتن بتمويتتتل 2 12 31

 الفتاو  ومكتب الدولية، االتفاقية

 وآستتتتتيا ألوروبتتتتتا اإلقليمتتتتتي

 أمانتتة متتن وبتنظتتيم الوستتطى،

 الفتاو  ومكتب الدولية، االتفاقية

 الوستطى  وآسيا ألوروبا اإلقليمي

 الصتحي  للحجر الروسي واملركز

 (.VNIIKR FGBU) النباتي

 األول أكتوبر/تشرين 23-20 الالتينية أمريكا

 ليما

 بريو

 

 عن مؤمتر 16 30

 عدُب

 أمانتتتة حستتتاب متتتن بتمويتتتل

 متن  وبتنظتيم  الدوليتة،  االتفاقية

 للتعتاون  األمريكية البلدان معهد

 مبوجتتتب الزراعتتتة ميتتتدان يف

 الدولية واملنظمة موافقة، خطاب

 النباتتتتتات لوقايتتتتة اإلقليميتتتتة

 واللجنتتة احليوانيتتة، والصتتحة

 يف النباتيتتة  للصتتحة قليميتتةاإل

 وإدارة اجلنتتتتتوبي، املختتتتتروط

 بريو يف الوطنية الزراعية الصحة

(SENASA) 
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 01 املرفق

 األدنتتى الشتتر 

 أفريقيا ومشال

 سبتمرب/أيلول 17 -14

 عّمان

 األردن

 أمانتتتة حستتتاب متتتن بتمويتتتل 2 14 40

 الفتاو  ومكتب الدولية، االتفاقية

 األدنتتتتى، للشتتتتر  اإلقليمتتتتي

 االتفاقيتتة أمانتتة متتن وبتنظتتيم

 األردنيتتتة واملنظمتتتة الدوليتتتة،

 الفتتاو ومكتتتب النباتتتات لوقايتتة

 ومنظمة األدنى، للشر  اإلقليمي

 الشتتتتر  يف النباتتتتتات وقايتتتتة

 األدنى.

 غتتترب جنتتتوب

 اهلادئ احملي 

 /مّتوزيوليو 29-31

 سوفا

 فيجي

 الشتتتتؤون إدارة متتتتن بتمويتتتتل 1 19 17

 حلكومتتة والتجتتارة اخلارجيتتة

 مشتتروع متتن مبستتاعدة أستترتاليا

 والبستتتنة األستتوا  إىل الوصتتول

 وأمانتتتة اهلتتتادئ احملتتتي  يف

 متتن بتنظتتيم الدوليتتة. االتفاقيتتة

 يف النباتتتتتات وقايتتتتة منظمتتتتة

 اهلادئ. احملي 
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