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لسادة ا طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من
 املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة 

 www.fao.org على اإلنرتنت على العنوان التايل
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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الثانية عشرة

 2017أبريل/نيسان  11-5إنتشون، جمهورية كوريا، 

 2016تقرير عن حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام 

 األعمال من جدول 1-12البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 

 معلومات عامة -أوالا 
 
ُعقدت سبع حلقات عمل إقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف أفريقيا، وآسيا، وأمريكا الالتينية، والشرق  -1

األدىن ومشال أفريقيا، وأوروبا الوسطى والشرقية وآسيا الوسطى، وجنوب غرب احمليط اهلادئ، والبحر الكارييب. وقد استفاد 
 بلداً من حلقات العمل هذه يف األقاليم السبعة. 114شخصاً من  212ما جمموعه 

 
وهذه السنة، أُعيد تنظيم حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات بوصفها منتدى لتعزيز التبادل  -2

اعة، ومؤسسات التعاون ر بني األطراف املتعاقدة، واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات، واملكاتب اإلقليمية ملنظمة األغذية والز 
وأمانة االتفاقية الدولية. كما أن الشراكات املعّززة مع اجلهات املنظمة مسحت بالقيام بأنشطة أكثر تفاعليًة. وبفضل هذه 
الطريقة اجلديدة يف العمل، متكنت أمانة االتفاقية الدولية من تكوين فهم أفضل لشواغل األطراف املتعاقدة، والرتويج للتآزر 

 عاون بني األطراف املعنية.والت
 
 االلكرتوين اجلديد، وُقّدمت أنشطة تدريبية لألطراف املتعاقدة احلاضرة،  اتوهذا العام، مت إطالق نظام التعليق -3
 ا أّدى إىل زيادة كبرية يف عدد التعليقات، واخاصة الواردة من البلدان النامية.مم
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 اإلقليمية األنشطة الرئيسية: مضمون حلقات العمل -ثانياا 
 

 ملعايريا شاريعمتعزيز قدرات األطراف املتعاقدة على صياغة تعليقات منتجة بشأن 
 

 2016االلكرتوين واإلجراءات املعّدلة لوضع املعايري لعام  اتنظام التعليق 
  الدولية لتدابري الصحة النباتية ملعايرياحول  2016حملة عامة عن مشاورة عام 
  ( املتعلق مبسرد مصطلحات الصحة 2016) 5مشروع التعديالت على املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم

 (1994-001النباتية )
  (2009-004: نظم الرقابة الوطنية )6مشروع تعديل املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 
 (2014-005) شروط استخدام عالجات احلرارة كتدبري للصحة النباتية 
 

 التنفيذ والتوعية يف إطار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات/منظمة األغذية والزراعة
 

  يف مكتب املساعدة اخلاص بنظام االستعراض ودعم التنفيذ، ودراسات نظام االستعراض  ملية تدريبيةعتيسري
 النباتات فاقية الدولية لوقايةودعم التنفيذ، والصفحة اخلاصة مبوارد الصحة النباتية واملوارد الفنية لالت

 ُميسَّر( دريبتكتّيب االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )  - التحقق من الواردات 
  (لمنظمةلأو أي أنشطة أخرى لتنمية القدرات )كما حتّدده املكاتب اإلقليمية  ملنظمةامشاريع 
  لتوصية الصادرة عن لنباتات، واالصحة النباتية )دليل االتفاقية الدولية لوقاية ا لتشخيص يف جمالاتقدمي خدمات

 الدورة احلادية عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية، وأدوات التشخيص/الكشف املتاحة، وبروتوكوالت التشخيص(
 

 االنتقال معاً من األفكار إىل التدابري )دورات ميسّرة(
 

 /اشئة يف جمال بشأن القضايا الن االستبيانو الدولية لوقاية النباتات  التفاقيةااستشراف منظمة األغذية والزراعة
 صحة النباتات: النقاش واالستنتاجات لإلقليم

 2020 السنة الدولية للصحة النباتية: وضع خطة عمل لإلقليم 
  وسة.الرقابة: باجتاه تدابري ملم شأنبمشروع التنفيذ التجرييب لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
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 القضايا اإلقليمية -ثالثاا 
 
قاليم عروضًا حمّددة وجُتري مناقشات باالستناد إىل الشواغل اخلاصة هبا. وترد يف اجلدول أدناه العروض تقّدم األ -4

 اخلاصة بكل إقليم.
 

 العروض المحّددة اإلقليم
 لتقين يف املنظمةاأولوية بالنسبة إىل التعاون  وأمريكا الوسطى، إقليم ذ أمريكا الالتينية

  أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمواضيع للتحليل مع 
الشرق األدىن ومشال 

 أفريقيا
 وغريها من األنشطة لتنمية القدرات يف جمال وقاية النباتات يف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا ملنظمةامشاريع 

 أنشطة املشاورة الفنية للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات
 يف شرق أفريقيا Parthenium hysterophorusاب الغازية املكافحة البيولوجية لألعش
( والتهديد الذي تطرحه حاالت التفشي األخرية Opuntia ficus-indica) بار اهلنديلصّ لاستخدامات متعددة 

 ( يف حوض البحر األبيض املتوسطDactylopiusopuntiaeللكوتشينيال )
أوروبا الوسطى والشرقية 

 وآسيا الوسطى
بشأن إصدار الشهادات االلكرتونية للصحة النباتية، والتقدم احملرز والربنامج التجرييب ملفهوم مركز  ألخريةاملستجدات ا

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 القضايا الناشئة

 مقدمة - شبكة األنواع الغازية احلرجية ألوروبا وآسيا الوسطى
 خدمات الصحة النباتية لدى البلدان اآلفات الناشئة يف اإلقليم، والثغرات واملشاكل يف

يمي ألوروبا وآسيا املكتب اإلقل نطقةماألولويات الوطنية واإلقليمية واملشرتكة بني األقاليم بشأن وقاية النباتات يف 
 الوسطى

اإلقليمي املكتب  نطقةمنقاش حول اخلطوات املستقبلية على املستويات الوطنية واإلقليمية واملشرتكة بني األقاليم يف 
 ألوروبا وآسيا الوسطى

 مواضيع النقاش من إقليم البحر الكارييب البحر الكارييب
 2016 - اإلقليمية وأنشطة تنمية القدرات ملنظمةااملستجدات: أنشطة 

 

 اإلنجازات الرئيسية -رابعاا 
 

 حلقة العمل خلاص باسرتجاع املعلومات عناس  املحتليل 
 
 أجاب ستة وستون شخصًا على املس ، وكانوا بصورة خاصة من املشاركني يف حلقات العمل اليت نُّظمت  -5

. ووجد املشاركون مشاركاً  212يف أفريقيا، وأمريكا الالتينية، والبحر الكارييب وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية، من أصل 
سهل الفهم، واعتربوا أهنم أُطلعوا بشكل جيد على أهدافها. كذلك، بصورة عامة أن مضمون حلقات العمل مهم وواٍف و 

والوثائق األخرى  ريملعاياأهنم قاموا بتحليل مشاريع و سيما ال جيداً حللقات العمل،  هيئنيمأفاد معظم املشاركني أهنم كانوا 
كني بزيادة حت العروض للمشار هلا. وقد مس هيئنيمقبل انعقاد هذه احللقات يف حني أقّر البعض منهم أهنم مل يكونوا 

ركني وجدوها ، غري أن بعض املشابشكل عام معرفتهم بشأن املواضيع املعروضة. ورغم اعتبار وترية حلقات العمل مالئمة
 سريعة جداً واقرتحوا ختصيص مزيد من الوقت هلا.
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 واعترب املشاركون العناصر التالية ذات أمهية خاصة: -6
 

 ة النباتية، والبوابة االلكرتوين، والسنة الدولية للصح اتية النباتات، ونظام التعليقفهم أفصل لالتفاقية الدولية لوقا
 .إىل ذلكما و الدولية للصحة النباتية، 

 تبادل املعلومات واخلربات 
 التفاعالت مع أطراف متعاقدة أخرى 
 العمل ضمن جمموعة 
  ر الوثائقفاتو 
 فهم القضايا اإلقليمية 
   ملعايرياتنقي 
 

 املتاحة على البوابة االلكرتونية للصحة النباتيةاملعلومات واألخبار 
 
العمل والتقارير  العروض اخلاصة حبلقات كذلكو والروسية والعربية،  واإلسبانية اإلنكليزية اللغاتبالعروض أتيجت  -7

 1على البوابة االلكرتونية للصحة النباتية.
 
والشرق  3، وأمريكا الالتينية2للصحة النباتية لكّل حلقة عمل: آسيامتّ نشر األخبار الرئيسية على البوابة االلكرتونية  -8

 .8، والبحر الكارييب7، وأفريقيا6اهلادئ، وجنوب غرب احمليط 5، وأوروبا الوسطى والشرقية وآسيا الوسطى4األدىن ومشال أفريقيا
 
 ن الغذائي العاملي "تعزيز األم النباتات بعنوان:كما أن الكلمة االفتتاحية املصّورة ألمني االتفاقية الدولية لوقاية  -9

 9من خالل تعزيز الصحة النباتية" متاحة أيضاً على البوابة االلكرتونية لوقاية النباتات.
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 االلكرتوين اتالواردة من خالل نظام التعليق ملعايرياالتعليقات على مشاريع 
 
طرفاً متعاقداً  84خالل فرتة االستشارات. وقد مشل ذلك  ملعايرياتعليقاً بشأن مشاريع  5327، ورد 2016يف عام  -10

 ت نيابًة )يُعترب االحتاد األورويب طرفاً واحداً رغم أنه يبدي تعليقا ملعايرياومنظمة دولية قّدمت تعليقاهتا على مشاااااااااااااااريع 
 (.اً دولة عضو  28عن 
 
 10نباتية.البوابة االلكرتونية للصحة الااللكرتوين متاحة على  اتكما أن األخبار الرئيسية بشأن نظام التعليق -11
 

 التوصيات: حلقات العمل اإلقليمية    -خامساا 
 2017لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام 

 
 اقرتاحات للتحسني،  2016قّدم املشاركون يف حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام  -12

ا(، وإجراء مزيد )أفريقي لمناقشات وعمليات التدريبلمثل إضافة يوم واحد على حلقات العمل وختصيص مزيد من الوقت 
 )أفريقيا والبحر الكارييب( وتقسيم العمل إىل جمموعات )أفريقيا(، وتقدمي عروض ووثائق  ملعايرياحول  ملناقشاتامن 
 أو اإلسبانية )أمريكا الالتينية(. بالفرنسية )أفريقيا( ملعايرياعن 
 
 أغساااااااااااااط /آب  1، ساااااااااااااوف تُنّظم حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات من 2017ويف عام  -13
بعد  ملعايرياسبتمرب/أيلول، حبيث يتسىن أسبوعان إىل ثالثة أسابيع لألطراف املتعاقدة لتقدمي تعليقاهتا على مشاريع  10إىل 

العمل. وسااااااااوف يتّم حتديد أو تأكيد مكان انعقاد حلقات العمل. كذلك، جرت مناقشااااااااة جدول أعمال حلقة  حلقات
العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات خالل الدورة الثامنة والعشاااااااااارين للمشاااااااااااورة الفنية بني املنظمات اإلقليمية 

 األعماااااال متااااااحااااااً  دولجااااان املتوقع أن يصااااااااااااااب  مشااااااااااااااروع . وم2016لوقااااااياااااة النبااااااتاااااات يف نوفمرب/تشاااااااااااااارين الثااااااين 
 .2017حبلول مارس/آذار 

 
 خمتلفاااة، اقرُتق تقااادمي قاااائماااة من املواضاااااااااااااايع إىل األطراف املتعااااقااادة حبياااث  حتيااااجااااتاومباااا أن جلميع األقااااليم  -14

لقات على ثالثة ختتار من بينها وتضاااع جدول األعمال الذي يناسااابها قبل انعقاد حلقات العمل. وينبغي أن متتد هذه احل
 إىل أربعة أيام.

 
عاليات، وشكرت هلذه الف إجيايب تأثريوجود والحظت املشاورة الفنية بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات  -15

. كذلك، قّدمت املشاورة 2016األمانة على الدعم املقّدم حللقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام 
 :2017عام  خالل نية عدداً من االقرتاحات لتحسني عملية تنظيم حلقات العملالف
 

 االلكرتوين السرتجاع وظيفة املنظمة اإلقليمية لوقاية النباتات لتبادل التعليقات؛ اتحتسني نظام التعليق 
  لنباتات واملنظمات ا، واالتفاقية الدولية لوقاية لمنظمةلتعزيز العالقة بني املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية

 اإلقليمية لوقاية النباتات؛
                                                      

stakeholders-strengthen-to-continues-ippc-https://www.ippc.int/en/news/the-االلاااكااارتوين:  اتاألخااابااااااااار عااان ناااظااااااااام الاااتاااعااالاااياااقاااااااا  10

engagement-in-setting-international-standards-for-phytosanitary-measures/ 

https://www.ippc.int/en/news/the-ippc-continues-to-strengthen-stakeholders-engagement-in-setting-international-standards-for-phytosanitary-measures/
https://www.ippc.int/en/news/the-ippc-continues-to-strengthen-stakeholders-engagement-in-setting-international-standards-for-phytosanitary-measures/
https://www.ippc.int/en/news/the-ippc-continues-to-strengthen-stakeholders-engagement-in-setting-international-standards-for-phytosanitary-measures/
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 جلنة تنظيمية إقليمية تضم أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، واملنظمة اإلقليمية لوقاية النباتات، ومكتب نشاءإ 
 ، وأطراف متعاونة أخرى يف اإلقليم، لتعزيز إجناز حلقة العمل.ملنظمةا

 ية زيادة عدد األطراف املتعاقدة اليت حتضر حلقات العمل اإلقليمية.طلب اجملل  األفريقي للصحة النبات 
 .ضرورة تقاسم العبء املايل حللقات العمل على ضوء التمويل احملدود املخصص لدعم املشاركة 

 
لدولية ا واقرتحت املشاورة الفنية للمنظمة اإلقليمية لوقاية النباتات أيضاً مواضيع حللقات العمل اإلقليمية لالتفاقية -16

 :2017لوقاية النباتات لعام 
 

  دولية "تيسري التجارة والصحة النباتية" والرتويج للسنة ال لسنة عناالنقاش مع موضوع  واضيعمضرورة أن تتواءم
 للصحة النباتية.

  وإقااامااة مناااطق  ملعااايريامزياادًا من التفسااااااااااااااريات بشاااااااااااااااأن عمليااة وضااااااااااااااع  2017قااد توفّر حلقااات العماال لعااام 
 خالية من اآلفات.

  بة إىل  عن القضايا اليت جتري مناقشتها بالنس ساسيةأأن تتضمن معلومات  ملعايريامن شأن العروض عن مشاريع
 .عيارمكل 

  ات العمل النباتية يف حلقتقدمي عرض عن التجوال على املوقع االلكرتوين الذي يوفّر معلومات عن الصحة
 .2017اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام 

 
. وتشمل بنود 2017وتبادلت جلنة تنمية القدرات األفكار حول املواضيع املمكنة حللقات العمل اإلقليمية لعام  -17

 جدول األعمال املقرتق ما يلي:
 

  أداة تقييم بناء القدرات يف جمال الصحة النباتية ومنافع تطبيقها. وميكن أن يقدم املتدربون يف مرفق وضع املعايري
 خرباهتم بشأن حلقات العمل املتصلة بتقييم بناء القدرات يف جمال الصحة النباتية. 401وتنمية التجارة 

 ات اليت أُرسااااالت التوقع ساااااتبياناراف املتعاقدة من خالل متابعة املعلومات عن القضاااااايا الناشااااائة اليت توفرها األط 
 .2016إىل املشاركني يف حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام 

  ملعلومات عن مشروع التنفيذ التجرييب بشأن املراقبة التابع لالتفاقية الدولية.اآخر 
  وأداة ما بعد االمتثال. 14املعيار الدويل رقم 
 ص النجاق عن مكافحة اآلفات الواردة من أطراف متعاقدة.قص 
 تونبكترييا لفحة الزي وضع Xylella fastidiosa. 
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تقوم أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بتنفيذ التوصيات املقدمة من املشاورة الفنية للمنظمة اإلقليمية لوقاية  -18
، وغريها لمنظمةلالنباتات وجلنة تنمية القدرات من خالل مشاورة املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات، واملكاتب اإلقليمية 

املتعاقدة لوضع جدول أعمال حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات  من املؤسسات ذات الصلة واألطراف
 .2017لعام 

 
بشكل كبري،  2017سوف يتم ختفيض املوارد املالية املتاحة لتنظيم حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لعام  -19

 وهو أمر يطرق حتدياً.
 
 :مدعوة إىل الصحة النباتيةهيئة تدابري  نّ إ -20
 

  2016 سنة اليت جرى تنظيمها خالل لقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتاتحب اإلحاطة علماً  (1)
 .طرأ من مستجدات بشأهنايما و 

 2017بالتحسينات املقرتحة لتنظيم حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام  علماً  اإلحاطة (2)
األطراف املتعاقدة على املشاركة بصورة ناشطة يف حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات  تشجيع (3)

 .2017لعام 
ليمية توفري موارد مالية لزيادة حضورها يف حلقات العمل اإلقعلى  غريها من املؤسساتو األطراف املتعاقدة  تشجيع (4)

 .2017عام  يفلالتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
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 حسب اإلقليم  2016حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات التي ُعقدت عام : جدول 1الملحق 
 ة.والوكاالت الممّول ومكان انعقادها، وعدد المشاركين واألطراف المتعاقدة وتفاصيل عن الجهات المنظمة وعدممع 

 

عدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  والمكان لموعدا اإلقليم
 المشاركين

األطراف عددددددد 
 المتعاقدة

الجهدددددات المنظمدددددة والوكددددداالت الممولدددددة عدددددام 
2016 

 لموعدامناقشدددددددددددات بشددددددددددد ن 
 والمكان القادمين

بتموياال من وهوريااة كوريااا وبتنظيم من هيئااة وقااايااة  18 30 يوليو/متوز آسيا
النباتات يف آساااااايا واحمليط اهلادئ. سااااااوف تساااااااهم 

كّونات مأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف 
 ملعايرياوضع 

سااااابتمرب/أيلول يف بوساااااان،   4-8
 كوريا اجلنوبية

 أغسط /آب 26-23 أمريكا الالتينية
 بنما

بتمويااال من حسااااااااااااااااااب أمااااناااة االتفااااقياااة الااادولياااة،  19 41
واملنظمة الدولية اإلقليمية لوقاية النباتات والصااااااااااحة 
احليوانياااة، واللجناااة اإلقليمياااة للصاااااااااااااااحاااة النبااااتيااة يف 

ن ومعهد البلدان األمريكية للتعاو  اجلنويب،املخروط 
يف مياادان الزراعااة، وبتنظيم من هااذا املعهااد مبوجااب 
خطاب موافقة ومبساااااااااااااعدة إدارة الصااااااااااااحة الزراعية 

 الوطنية يف بنما.

سااااااااااااااابتمرب/أيلول. اقرتحااات  4-8
بريو اسااااااااااااااتضااااااااااااااافة حلقة العمل 
اإلقاااالاااايااااماااايااااااااة املااااقااااباااالااااااااة، ووافااااق 
 املشاركون على هذا االقرتاق.

األدىن الشااااااااااااااااااااارق 
 ومشال أفريقيا

 سبتمرب/أيلول 5-9
 اجلزائر العاصمة/

 اجلزائر

بتمويااال من حسااااااااااااااااااب أمااااناااة االتفااااقياااة الااادولياااة،  15 38
اإلقليمي للشاااااااااارق األدىن، وبتنظيم  ملنظمةاومكتب 

 ملنظمااااةامن أمااااااناااااة االتفااااااقياااااة الااااادولياااااة، ومكتاااااب 
 اإلقليمي للشااااااااااااااارق األدىن، ومنظمة وقاية النباتات 

 يف الشرق األدىن.

أغساااااااااااااااااااااااطاااااااا /آب يف  21-24
القاهرة، ما مل يتقدم بلد باقرتاق 

 خمالف. 

أوروبااا الوساااااااااااااااطى 
والشااااااااارقية وآسااااااااايا 

 الوسطى

 سبتمرب/أيلول 5-9
 مينسك/بيالروس

 

بتمويااال من حساااااااااااااااااااب أمااااناااة االتفااااقياااة الااادولياااة،  17 32
اإلقليمي ألوروبا وآسااااااايا الوساااااااطى  ملنظمةاومكتب 
طى، الوساااااإلقليمي الفرعي آلساااايا  ملنظمةاومكتب 

 ملنظمةاوبتنظيم من أمانة االتفاقية الدولية ومكتب 
اإلقليمي ألوروبا وآساااااايا الوسااااااطى ومفتشااااااية الدولة 

 تااات وقااايااة النباااو الرئيسااااااااااااااايااة إلنتااا  البااذور واحلجر 
 يف وهورياااااة بيالروس ومنظماااااة وقااااااياااااة النبااااااتاااااات 

ر املركز ووفّ  - املتوساااااااااااااااط األبيض يف أوروبااا والبحر
 ية.وارد التدريبالروسي للحجر النبايت تروة امل

 يفسااااااااااااااابتمرب/أيلول مبادئيااً  4-8
 جورجيا.

سااااااااااااوف تُقّدم رمسياً االقرتاحات 
الساااااااااااااتضاااااااااااااافة االجتماع حبلول 

 .2017أبريل/نيسان 

جاااااااانااااااااوب غاااااااارب 
 ئاحمليط اهلاد

 سبتمرب/أيلول 12-16
 نادي/فيجي

 

بتمويل من إدارة الشااؤون اخلارجية والتجارة حلكومة  17 32
أساارتاليا مبساااعدة من مشااروع الوصااول إىل األسااواق 

ن جااانااب موالبساااااااااااااااتنااة يف احمليط اهلااادئ. وبتنظيم 
 .اهلادئمنظمة وقاية النباتات يف احمليط 

أغساااااااااااااااط /آب، نادي،  9-11
 فيجي

 أفريقيا
  

 سبتمرب/أيلول 14-16
 أدي  أبابا )إثيوبيا(

 

بتمويااال من حساااااااااااااااااااب أمااااناااة االتفااااقياااة الااادولياااة،  16 26
للتضااااااااااااامن مع أفريقيا ومشااااااااااااروع حساااااااااااااب األمانة 

ل  اإلقليمي ألفريقيا واجمل ملنظمةامبسااااااااعدة مكتب 
 األفريقي للصحة النباتية.

ساااااااااابتمرب/أيلول، أبيدجان،   4-8
 كوت ديفوار.

 البحر الكارييب
 

بتمرب/أيلول  13-16 ساااااااااااااااا
 ترينيداد وتوباغو

شر والصحة النباتية العابتمويل من مشروع الصحة  12 13
لصاااااااااااااندوق التنمية األورويب التابع لالحتاد األورويب، 
وحسااااااااااااااااب أمانة االتفاقية الدولية، وأمانة االتفاقية 

من تنظيم معهااد البلاادان  الجتماااعاكااان و الاادوليااة. 
األمريكية للتعاون يف ميدان الزراعة مبوجب خطاب 

 موافقة

 سبتمرب/أيلول، 6-8
 اً(يترينيداد وتوباغو )مبدئ


