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ُالنباتية الصحة تدابير هيئة

 ة عشرةلثالدورة الثا

 2018أبريل/نيسان  20-16، روما

 2017 عام في النباتات لوقاية الدولية لالتفاقية اإلقليمية العمل حلقات

 من جدول األعمال 1-13البند 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات من إعداد أمانة
ُ

 أساسية معلومات -أواًل 
دكات ُ،ُحثلُنشتريعُلمعتييُلوددوق ُوتدلبيُلوصح ُلونبتتق نشتدرل ُتةنق ُإقيقلق 2002ُُُننهُعتمُّظمنالُزلو ُتُ  -1

لمشاتدرةُلوتةنقا ُبانيُلمنظلات ُ،ُجدصا 2003ُيفُلوبدلي ُيفُلوشار ُلدد ُدااتلُجفريةقاتُديفُنناتطقُ. اقت.ُديفُعاتمُذوكُ
بياادل ُنتنقاا ُوعةاادُحيةاات ُعلاا ُوبناات ُلوةاادرل ُلوااتُتثلاادُفقهااتُُبإتتحاا ُلوصرصاا ُمنااتطقُلمنظلاا لإلقيقلقاا ُوثقتياا ُلونبتتاات ُ

نااعُزيااتدةُنشااترك ُلمنظلاات ُلإلقيقلقاا ُوثقتياا ُلونبتتاات ُيفُحيةاات ُوتاادلبيُلوصااح ُلونبتتقاا ُبشااأ ُنشااتريعُلمعااتييُلوددوقاا ُ
ُكبايًللُُ بعُحيةات ُعلا ُإقيقلقا ُواتصتققا ُلوددوقا ُوثقتيا ُلونبتتات ُتضامُعاددًُتًُمُ نثينظُّ،ُتُ 2005لوعل ُذه .ُدننهُعتمُ
جماردُنا ُجد عُوةضتيتُلتغطيُطتئص ُن ُفغد ُ،ُتغيُنضلث ُحيةت ُلوعل ُلإلقيقلق ُذه 2013ُن ُلوبيدل .ُديفُعتمُ

بةضتيتُلالتصتقق ُلوددوق ُوثقتيا ُنتُيتعيقُُيفلدطرلفُلمتعتقدةُكصت ل ُبغق ُتعزيزُُُ،ُدذوكلمعتييُلوددوق يعُُرتل تعرلضُنش
بنات ُلوةادرل ُيفُبتجتات ُج ُنصهثمُحيةات ُلوعلا ُقادُتطاثرُذقئ ُتدلبيُلوصح ُلونبتتق ُُجشتر ،2014ُلونبتتت .ُديفُعتمُ

ُجد عُن ُجنشط ُلالتصتقق .طتئص ُ

،ُع ةااد ُ اابعُحيةاات ُعلاا ُإقيقلقاا ُيفُجفريةقااتُد. ااقتُدجنريكااتُلواتقنقاا ُدلوشاار ُلدد ُداااتل2017ُيفُعااتمُدُ-2
نااتُجملثعاا ُننهااتُل ااتصتدُ،ُجفريةقااتُدجدردبااتُلوث ااطىُدلوشاارقق ُد. ااقتُلوث ااطىُدلنااثدُ ااردُل ااقاُلبااتد ُدلوبحاارُلوكااتريي

ُ.لبيد117ًُُن ُنيُنشترك206ُ
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 2017 لعام النباتات لوقاية الدولية لالتفاقية اإلقليمية العمل حلقات ومضمون تنظيم - اثانيً 
تناا ُذااه ُلوساان ُذاايُلوساان ُلددىلُلوااتُتعلاا ُفقهااتُجنتناا ُلالتصتققاا ُلوددوقاا ُوثقتياا ُلونبتتاات ُعيااىُإنشاات ُ اات ُك -3

وثقتياا ُلونبتتاات ُدلمكتتاابُلإلقيقلقاا ُمنظلاا ُلد هياا ُُتأوصاا ُلويةناا ُناا ُلمنظلاات ُلإلقيقلقاا قاادُتنظقلقاا ُيفُكاا ُننطةاا .ُُد
ُ.دلمضقصنيُلوثطنقنيُ،نث ُنعهدُلوبيدل ُلدنريكق ُويتعتد ُيفُنقدل ُلوزرلع ن ُُ،دلوزرلع ُدنؤ ست ُتعتد 

نا ُُةتحات نعياىُج ات 2017ُُُقيقلقا ُواتصتققا ُلوددوقا ُوثقتيا ُلونبتتات ُوعاتمإللُحيةا ُلوعلا جعاّدُلاددلُجعلاتلُ -4
يفُللتلتعهااااتُخااااالُُ ناااا ُتنلقاااا ُلوةاااادرل ناااا ُُدُ،2016ُيفُعاااتملوتةنقاااا ُباااانيُلمنظلاااات ُلإلقيقلقاااا ُوثقتياااا ُلونبتتاااات ُُلمشاااتدرة
لمشااردعُعيااىُلمشااتركنيُيفُُع ّلااملوددوقاا ُوثقتياا ُلونبتتاات .ُدبعاادُذوااكُُلالتصتققاا ددحاادل ُجنتناا ُُ،2016ُددلكتنث ُل/ديسالر

ُ.2017ُبقئ ُتدلبيُلوصح ُلونبتتق ُيفُعتمُةلوددرةُلوثتنق ُعشُرنثقشُخالُللتلتعُلتنيُيفُلُدجخيًُتنظقمُحيةت ُلوعل ،ُ

جتقحااا ُويلكتتااابُلإلقيقلقااا ُويلنظلااا ُدلمنظلااات ُلإلقيقلقااا ُوثقتيااا ُلونبتتااات ُد يذاااتُنااا ُخاااالُحيةااا ُلوعلااا ،ُُ-5
ُ ُوعرضُجنشطتهت.تلمؤ ست ُلمشترك ُفرصت

عيااااى2017ُُُعاااتملواااتُعةاااد ُيفُلإلقيقلقاااا ُحيةااات ُعلااا ُلمنظلااات ُلواااتُقاااادن ُيفُُعاااردضع ّللااا ُكتفااا ُلوُ-6
عنهااتُُصاادر،ُُدلونبتتقاا ىُلوبثلباا ُلوددوقاا ُويصااح ُعياا1ُلإلجنيقزياا بتويغاا 2017ُُُيثوقث/متااثز12ُُيفدنشاار ُُنيُلمشااتركنيلمنظلاا

2017.2ُُن ُعتملوثتن ُن ُلوشهرُنصس ُدخرُعتمُيفُُ/.دإعا ُيفُلددلُن ُج سطس

ُيفُدق ُالحقُبيغت ُجخرىُعيىُلوبثلب ُلوددوق ُويصح ُلونبتتق .ذه ُلوعردضُجتقح ُُ-7

ُك ُحية ُعلا ُإقيقلقا ُل تخدن ُُ-8 تاثىلُشاخ ُذنات ُ،ُدكات ُلإلوكاتديونظاتمُلوتعيقةات ُّديا ُلونساخ ُل جينت 
تُتُتادريبًُجيضًُلالتصتقق ُلوددوق ُوثقتي ُلونبتتت ُُتيةىُنثظصثُجنتن كلتُ.ُُذهلُلونظتموتحةقُن ُلوتعيقةت ُدل تخدمُلُق نسؤدو

ُ. عيىُكقصق ُل تخدلن

نادلخا ُحاثلُعضاثُذاهلُلويفُك ُحية ُنا ُحيةات ُلوعلا ُلوسابع.ُدقادمُُلحتضرًُعضثُن ُ ن ُلمعتييُكت ُُ-9
ُ.تييإعدلدُلمعتتعيقُبُنثلضقعدحثلُنشتريعُلمعتييُلوددوق ُوتدلبيُلوصح ُلونبتتق ُ

دجنريكاااتُُعلااا :ُ. اااقتنااا ُحيةااات ُلووكاااّ ُحيةااا ُجخباااترُرئقساااق ُويصاااح ُلونبتتقااا ُُلإلوكتدنقااا نشااار ُعياااىُلوبثلبااا ُ -10
7دجفريةقاات6ُدلناثدُ ااردُل اقاُلبااتد 5ُدجدردباتُلوث ااطىُدلوشاارقق ُد. اقتُلوث ااطى4ُدلوشاار ُلدد ُدااتلُجفريةقاات3ُلواتقنقا 
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REGIONAL-IPPC-2017-THE/NEWS/EN/INT.IPPC.WWW://HTTPS-ُكثزكاااااااث،ُيف2017ُُوعاااااااتمُلواتقنقااااااا ُدنريكاااااااتُلإلقيقلقااااااا ُلوعلااااااا ُحيةااااااا ُعةاااااااد 3ُُ

WORKSHOP-FOR-LATIN-AMERICA-SUCCESSFULLY-HELD-IN-CUSCO-PERUُ
ُويصح ُصترن ُتدلبيُدإنصتذُلوتةترةُتقسيُوتعزيزُجفريةقتُداتلُلدد ُلوشر ُننطة ُبيدل ُلونبتتت ُوثقتي ُلوددوق ُدلالتصتقق ُدلوزرلع ُلد هي ُننظل ُتدعم4ُُ
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 خاااااالُحيةااااات ُلوعلااااا ُلإلقيقلقااااا ُواتصتققااااا ُلوددوقااااا ُوثقتيااااا ُلونبتتااااات ُلواااااتُعةاااااد ُذت عرضااااا ُيايااااا ُفقاااااديُث -11

ُ:2017ُعتميفُ
 "9ُُلوكيل ُلالفتتتحق ُن ُجننيُلالتصتقق ُلوددوق ُوثقتي ُلونبتتت ُ"لوصح ُلونبتتق ُدتقسيُلوتةترة
 وتةقااقمُلوةاادرل ُيفُجمااتلُلوصااح ُلونبتتقاا 401ُُُشاارياُفقااديثُعاا ُنشااردعُنرفااقُدضااعُلمعااتييُدتنلقاا ُلوتةااترة

10ُ.لوتتبعُواتصتقق ُلوددوق ُوثقتي ُلونبتتت 
 202011ُُويسن ُلوددوق ُويصح ُلونبتتق تردجييُُشرياُفقديث

 2017ُيااااااردُيفُلميحااااااقُلددلُحمتااااااثىُحيةاااااات ُلوعلاااااا ُلإلقيقلقاااااا ُواتصتققاااااا ُلوددوقاااااا ُوثقتياااااا ُلونبتتاااااات ُوعااااااتمُ-12

ُ.دلمثلضقعُلإلقيقلق 

ُيردُيفُلميحقُلوثتيُلددلُييخ ُحيةت ُلوعل ُلإلقيقلق ُواتصتقق ُلوددوق ُوثقتي ُلونبتتت ُلوتُعةد ُيفُعتمُ-13
ُ لمنظلااانعةاااتدُدعاااددُلمشاااتركنيُدلدطااارلفُلمتعتقااادةُدتصتصاااق ُعااا ُل هااات ُلالحسااابُلإلقياااقمُناااعُنثعااادُدنكااات 2017ُُ

 لملّثو .ُدلوثكتال 

 العمل حلقات عقب تأجري يتال حو المس من نتائج -اثالثً 
حيةاا ُلنتهاات ُبعاادُنساا ُُتعبئاا 2017ُُحيةاات ُلوعلاا ُلإلقيقلقاا ُواتصتققاا ُوعااتمكاا ُناا ُطياابُناا ُلمشااتركنيُيفُُُ-14

جنريكاتُُ؛16ُ؛ُلوكاتريي11ُ؛ُلوشار ُلدد ُدااتلُجفريةقات23ُ)ل اقاُلباتد ُنشاتركني110ُُقدُجكل ُتعبئ ُلمس ،ُُدلوعل 
ُ(.16ُ،جدردبتُلوث طىُدلوشرقق ُد. قتُلوث طىُ؛13ُ. قتُ؛4ُجفريةقتُ؛27ُلواتقنق 

ُ صصانُّإذُ. اقتُلوث اطىُدجدردباتُلوشارقق ُتياكُلواتُعةاد ُيفُبت اتثنت ُتُننت بًُمجقعهتُُحيةت ُلوعل ُإيةتعلعترُُ-15
كات ُُُنضالثاتمجقاعُحيةات ُلوعلا ُعياىُج ُبشادةُيفُدلفةاثلُدلفاقُلجملقباث ُجدُويغتيا .ُُدُت اريعًُكات ُُُعياىُجنا ن ُلجملقبني6ُُ

ُُد ه ُلوصهمُدج ُلدذدلفُكتن ُدلضح .دشتنًاُُتننت بًُ

ياىُعيثنات ُعلمكررُلمتحديث ُلإل بت ُدلوصرنسقث ُر بتهمُيفُج ُتكاث ُلمعاتييُلوددوقا ُوتادلبيُلوصاح ُلونبتتقا ُُدُ-16
ُيغتهم.بلوبثلب ُلوددوق ُويصح ُلونبتتق ُ

                                                                                                                                                                                     
ُُلثرلقتُيف2017ُُوعتمُلوث طىُد. قتُدلوشرقق ُلوث طىُددردبتُلونبتتت ُوثقتي ُلوددوق ُ/لالتصتقق ُدلوزرلع ُلد هي ُمنظل ُلوعل ُحية ُعةد 5ُُ

HTTPS://WWW.IPPC.INT/EN/NEWS/2017-IPPC-REGIONAL-WORKSHOP-FOR-CENTRAL-AND-EASTERN-EUROPE-AND-CENTRAL-ASIA-
SUCCESSFULLY-HELD-IN-GEORGIA/ 

ُفقةيُيف2017ُُوعتمُلبتد ُل قاُ ردُ نثدُلونبتتت ُوثقتي ُلوددوق ُواتصتقق ُلإلقيقلق ُلوعل ُحية ُعةد 6ُُ
ُHTTPS://WWW.IPPC.INT/EN/NEWS/THE-2017-IPPC-REGIONAL-WORKSHOP-FOR-THE-SOUTH-WEST-PACIFIC-HELD-IN-FIJ/ 

ُُتث ثُوثني،ُيف2017ُُوعتمُدفريةقتُلونبتتت ُوثقتي ُلوددوق ُواتصتقق ُلإلقيقلق ُلوعل ُحية ُعةد 7ُُ
ُبربتدد ُوريدلتتد ،2017ُُوعتمُلوكترييُويبحرُلونبتتت ُوثقتي ُلوددوق ُواتصتقق ُلإلقيقلق ُلوعل ُحية ُعةد 8ُُ

https://www.ippc.int/en/news/the-2017-ippc-regional-workshop-for-the-caribbean-successfully-held-in-bridgetown-
barbados/ 

ُلوتةترة"ُدتقسيُلونبتتق ُ"لوصح ُلونبتتت ُوثقتي ُلوددوق ُواتصتقق ُلإلقيقلق ُلوعل ُحية ُفقديث9ُُ
ُHTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=PPG6MBIUUKI 

ُُلونبتتت ُوثقتي ُلوددوق ُواتصتقق ُلوتتبع ُلونبتتق ُلوصح ُجمتلُيفُلوةدرل ُوتةققم401ُُلوتةترةُدتنلق ُلمعتييُدضعُنرفقُنشردعُع ُفقديثُشريا10ُُ
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=AMHWWULIRT0&T=14S 

2020ُُS15=TYXI&CMXUX0V=_V?WATCH/COM.YOUTUBE.WWW://HTTPSُُعتمُيفُلونبتتق ُويصح ُلوددوق ُويسن ُتردجييُفقديثُشريا11ُُ

https://www.ippc.int/en/news/the-2017-ippc-regional-workshop-for-the-caribbean-successfully-held-in-bridgetown-barbados/
https://www.ippc.int/en/news/the-2017-ippc-regional-workshop-for-the-caribbean-successfully-held-in-bridgetown-barbados/
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يتاثفرُل تضتف ُلاللتلتعُيفُنكت ُ.ن ُإىلُتنظقمُنبكرُإلر تلُلور تئ ُُدلحلتل ُإىلُلوتعبيُع ُكررُلمشتركث ُُ-17
ُلتصتلُ ريعُبتإلنتن ،ُدالُ قلتُيفُجفريةقت.فق ُ

ذاي2017ُُلوعنتصرُلوتتوق ُن ُحيةت ُلوعل ُلإلقيقلق ُواتصتقق ُلوددوق ُوثقتي ُلونبتتات ُوعاتمُج ُلعترُلمشتركث ُُ-18
 لدكثرُققل ُ:

 لمعيثنت ُ)لوكتريي،ُجنريكتُلواتقنقا ،ُجفريةقات،ُ. اقت،ُلوشار ُلدد ُدااتلُجفريةقات(،ُدختصا ُبشاأ ُدلُتبت
)لوشر ُلدد ُلد هي ُدلوزرلع ُجنشط ُلالتصتقق ُلوددوق ُوثقتي ُلونبتتت ُ)جنريكتُلواتقنق (ُدنشتريعُننظل ُ

 داتلُجفريةقت(

 نقااا ،ُجفريةقااات،ُ. اااقت،ُلوشااار ُلدد ُدااااتلُجفريةقااات،ُجدردباااتُإقتنااا ُلوشااابكت ُ)ل اااقاُلباااتد ،ُجنريكاااتُلواتق
 لوث طىُدلوشرقق ُد. قتُلوث طى(ُدنعرف ُلهت ُلالتصتلُعيىُلمستثىُلإلقيقليُ)ل قاُلبتد (

 ُشت ُ)لوكتريي،ُجنريكتُلواتقنق ،ُجدردبتُلوث طىُدلوشرقق ُد. قتُلوث طى(تنةدلوتبتدلُلدفكتر 

 ُ جنريكتُلواتقنق (،ُدجنتن ُلالتصتقق ُلوددوق ُوثقتي ُلونبتتت ُ)لوكترييتييُلمعدلثدُممثينيُع ُ ن 

 ُ ل ااقاُلبااتد ُوتاادلبيُلوصااح ُلونبتتقاا ُلمعااتييُلوددوقاا عُيُرتنشاادلوتعيقااقُعيااىُُلإلوكااتدينظااتمُلوتعيقةاات(ُ،
 (جدردبتُلوث طىُدلوشرقق ُد. قتُلوث طى

 ُقت(،ُ)جنريكتُلواتقنق ع ُلآلفت ُلونتشئ ُويلنطة ُنعيثنت ُتثفر .ُ

ُ:لوتتوق ُ ّياُلمشتركث ُلوضث ُعيىُجمتال ُلوتحسنيُ-19
 عُلمعااتييُلوددوقاا ُيُرتدقاا ُإضااتيفُحليةاات ُلوعلاا ُلإلقيقلقاا ُواتصتققاا ُلوددوقاا ُوثقتياا ُلونبتتاات ُمنتقشاا ُنشاا

 لوشرقق (ُوتدلبيُلوصح ُلونبتتق ُدنثلضقعُجخرىُ)جفريةقت،ُلوشر ُلدد ،ُ. قتُلوث طىُدجدردبت

 ُ لمثلضااااقعُذل ُلدمهقاااا ُلإلقيقلقاااا ُ)جنريكااااتُبشااااأ ُلمعيثناااات ُدختصاااا ُبااااتدلُوتختصااااق ُنزياااادُناااا ُلوثقاااا
ُوتادلبيُلوصاح ُلونبتتقا ُلمعتييُلوددوق عُيُرتنشجدردبتُلوث طىُدلوشرقق ُد. قتُلوث طى(ُدننتقش ُ،ُلواتقنق 

 لوشر ُلدد ُداتلُجفريةقت(ُ،)جنريكتُلواتقنق 

 لمر ي ُويلشتدرل ُلوثتنق ُ)جنريكتُلواتقنق ،ُلوشر ُلدد ُداتلُجفريةقت(ع ُلمشتريعُُشرح 

 ) ليست ُتصتعيق ُنعُلمزيدُن ُلدنثي ُ)لوكتريي،ُجنريكتُلواتقنق 

 )متتري ُعليق ُ)جنريكتُلواتقنق ،ُلوشر ُلدد ُداتلُجفريةقت 

 ) نزيدُن ُلوعل ُل لتعيُ)ل قاُلبتد 

 وعردضُ)جنريكتُلواتقنق (لُال تكلتلل ُبتوصقديثُجينت ُدرش ُلوعل ُعةدُنؤمتُر 

 ُجنريكتُلواتقنق (ُبحثققدُلولوةقتمُبزيترةُفنق ُتتعيقُبتمثضثع( 

 ُكثكتق (ُ)ل قاُلبتد (حصا ُُُ،)نثاًُإلقتن ُشبكت ُفرصُهتقئ ُلحلتل ُإىل 

 ُّقت(ُن سبةتًُُمي ُتةدُّنعيثنت ُحمد .( 

 قت(نبتحثت ُإللرل ُةُجتلقعُلوبيدل ُلجملتدُر .(ُ
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 التمويل والمشاركة في حلقات العمل اإلقليمية -ارابعً 
 2017 لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

ننظلات ُتتيصا ُلوكار ُنا ُدعمُلواتنظقمُ بعُحيةت ُعل ُإقيقلق ُواتصتقق ُلوددوقا ُوثقتيا ُلونبتتات ُبصضا ُُجنك ُ-20
ُ.آلوقت ُتتيص ُتددفةًُُ تتيصبدرلت ُنظلث ُلمشتر ُيتعردُجنتن ُلالتصتقق ُع ُلنتنتاتُلوبتوغُبت.ُفصيُك ُننطة ،ُ

كتن ُر اتو ُدعاثةُجنتنا ُلالتصتققا ُلوددوقا ُوثقتيا ُلونبتتات ُنرفةا ُنعظمُحيةت ُلوعل ،ُُحتو ُيفُ،2017ُيفُعتمُُ-21
ُ.لمشتَكنيُلنيمنظُّن ُلبر تو ُلودعثةُ

لوبياادل ُحلضااثرُحيةاا ُلوعلاا ُبسااببُحمدددياا ُكتفاا ُدعااثةُُيفُحتواا ُجفريةقاات،ُنُيكاا ُبتإلنكاات ُناا ُلمؤ ااهُجناا ُُ-22
ددالرُودعمُحية ُلوعل ُذاه ُلوسان .ُدبتونساب 000ُ44ُُدوك ُجتدرُلإلشترةُإىلُجن ُمتُتثفيُنقزلنق ُققت ق ُقدرذتُُ،لمثلرد

وثقتي ُلونبتتات ُلوبيادل ُلواتُ تحضارُلدفريةق ُلدفريةيُويصح ُلونبتتق ُدلمنظل ُلإلقيقلق ُويسنثل ُلوستبة ،ُلختترُلجمليسُ
بت ااتخدلمُلمااثلردُلوااتُتةاادنهتُجنتناا ُلالتصتققاا .ُدناا 2017ُُحيةاا ُلوعلاا ُلإلقيقلقاا ُواتصتققاا ُلوددوقاا ُوثقتياا ُلونبتتاات ُوعااتمُ

لمتوقااا ُنااا ُلمنظلااات ُلإلقيقلقااا ُوثقتيااا ُساااتمه ُدلوتلثيااا ُلواااهل ُدلمُلوشااالثللوضاااردريُيفُلمساااتةب ُلونظااارُيفُكقصقااا ُضااالت ُ
ُ.لونبتتت ُدشركت ُ.خري 

عياىُقباثلُنارلقبني2017ُُلتصقُلمشاتركث ُيفُتنظاقمُحيةات ُلوعلا ُلإلقيقلقا ُواتصتققا ُلوددوقا ُوثقتيا ُلونبتتات ُوعاتمُُ-23
ُلإلقيقلق .لمبتحثت ُوتصتديُلوتأييُعيىُكهوكُعهمُُدضلالقتصترُعيىُبيدل ُجخرى.ُدطيبُن ُلمرلقبنيُن ُن ُننظلت ُُد

منظلا ُُحية ُلوعل ُلإلقيقلق ُددردبتُلوث طىُدلوشرقق ُد. اقتُلوث اطىُدفرياقُشاؤد ُذقئا ُتادلبيُلوصاح ُلونبتتقا ُ-24
ُللقادًُُتنهنقًاُيّسار ُلاللتلتعات ُتباتداًلُقادُوتعتد ُبنيُكقاتنني.ُُدعيىُللقدُلمتث اُنثتلُدقتي ُلونبتتت ُيفُجدردبتُدلوبحرُ

ُ.بنيُلوبيدل ُلونتنق ُدلوبيدل ُلمتةدن ُلونلثُيفُلمنطة 

نشاردعُلالتصتققا ُخاالُحيةا ُلوعلا ُلإلقيقلقا ُلواتُلنعةاد ُيفُد ااُدشار ُجدردباتُد. اقتُلوث اطىُُتجطيقُرمسقًاُ-25
ُلمشااات ُبااانيُلوصااانيُدننظلااا ُيفُإطاااترُبرناااتناُلوتعاااتد ُفقلاااتُبااانيُبيااادل ُل ناااثدتنلقااا ُلوةااادرل ُولوددوقااا ُوثقتيااا ُلونبتتااات ُ

12ُُلوهيُيدعمُحيةت ُلوعل ُلإلقيقلق .ُلد هي ُدلوزرلع 

ُ
 عنوان حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات -اخامسً 

،ُمبات2013ُظل ُحيةت ُلوعل ُلإلقيقلق ُواتصتقق ُلوددوق ُوثقتيا ُلونبتتات ُبتنتظاتمُيفُلمناتطقُلوسابعُنناهُعاتمُن ُُ-26
.ُدتكاار ُجنتناا 2005ُعُلمعااتييُننااهُعااتمُيُرتشااتدرل ُحااثلُنشاالمتنلقاا ُلوةاادرل ،ُيفُحاانيُنظلاا ُي عاابُبيفُذوااكُنكااث ُ
ُتل ُلدطرلفُلمتعتقدة.حلكبيةُوتنظقمُحيةت ُلوعل ُذه ُدوتحسقنهتُبت تلرلرُل تةتب ُلالتصتقق ُلهثدلًُُ

                                                           
ُُدلمنظل ُلوصنيُبنيُلمشت ُل نثدُبيدل ُبنيُنتُيفُلوتعتد ُبرنتناُإطترُيفُلوةدرل ُتنلق ُبشأ ُلونبتتت ُوثقتي ُلوددوق ُلالتصتقق ُنشردعُوبد ُرمسيُإطا 12ُُ

HTTPS://WWW.IPPC.INT/EN/NEWS/AN-OFFICIAL-LAUNCH-OF-THE-INCEPTION-FOR-THE-IPPC-PROJECT-ON-CAPACITY-
DEVELOPMENT-UNDER-THE-FRAMEWORK-OF-FAO-CHINA-SOUTH-SOUTH-COOPERATION-PROGRAMME/ 
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ت ُعيىُجاتُ"حيةاقهتُلمنتطق،ُتثدُجنتن ُلالتصتقق ُج ُيشترُإوزُحيةت ُلوعل ُذه ُيفُمجقعُُدوضلت ُلتست ُدبُرُ-27
متثييهات.ُُديفُتنظقمُحيةت ُلوعل ُذه ُددرُفّعتلُقيقلق ُواتصتقق ُلوددوق ُوثقتي ُلونبتتت ".ُدويلنظلنيُلمشتركنيُلإلعل ُلو
 ذقئ ُتدلبيُلوصح ُلونبتتق .خالُحية ُلوعل ُديفُمُستمهتهمبلدنتن ُنّث ُدت

ُ
 التقنية للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات اتمساهمات المشاور  -سادساً 

لوتةنق ُويلنظلات ُلإلقيقلقا ُوثقتيا ُلونبتتات ُتنظاقمُحيةات ُُل خالُللتلتعهتُلوتت عُدلوعشري ،ُحبث ُلمشتدُرُ-28
 لوعل ُلإلقيقلق ُواتصتقق ُلوددوق ُوثقتي ُلونبتتت ،ُدخيص ُإىلُنتُييي:

 ُعيااىُلوصااعقدُُتإجيتبقًاا2017ُكاات ُتنظااقمُحيةاات ُلوعلاا ُلإلقيقلقاا ُواتصتققاا ُلوددوقاا ُوثقتياا ُلونبتتاات ُوعااتم
 إدختلُنزيدُن ُلوتحسقنت ُعيىُحية ُلوعل ُلإلقيقلق ُدفريةقت.بتإلنكت ُ،ُوك ُيعتملو

 ُ جكثاااارُُدلوتتقباااات ُل تصاااا ُاااااه ُلويةاااات لويةاااات ُلوتثلقهقاااا ُوكاااا ُحيةاااا ُعلاااا ُتشااااكق ُينبغااايُج ُيكااااث
 .تدضثحًُ

 ُلمثضااثع ُعيااىُيااتمُإضااتفق ُيفُبعااقُلمنااتطقُوتغطقاا ُلمعااتييُدلونةاات ُلدخاارىُدقاادُتكااث ُذناات ُضااردرة
 عيىُلمثلرد.نعُلإلقرلرُبتبعت ُذوكُُ،لددلُلدعلتل

 ًُحليةاات ُلوعلاا ُلإلقيقلقاا ُواتصتققاا ُيتنقااً ُوتعبئاا ُلمااثلردُلُ ااتبهلُلمنظلاات ُلإلقيقلقاا ُوثقتياا ُلونبتتاات ُلهااثد
 .2018لوددوق ُوثقتي ُلونبتتت ُوعتمُ

 ُ جقصىُعددُممك ُنشترك ُطيبُن ُلجمليسُلدفريةيُويصح ُلونبتتق ُج ُيعززُلهثد ُوتعبئ ُلمثلردُوضلت
 ن ُلوبيدل .

 ُكات ُكتفا ُدعاثةُُنبغيُي لدطارلفُلمتعتقادةُحلضاثرُحيةا ُلوعلا ُلإلقيقلقا ُل تصا ُااتُبغاقُلونظارُعلاتُإذل
 .مشتركتهتُنتثفرللوتلثي ُل ترليُ

 ُكاات ُجياا ُدناا ُُإجيااتدُحيااثلُينبغاايُبااهلُلهااثدُوتحدياادُلالعتلضاات ُلورمسقاا ُيفُدقاا ُنبكاارُدلوسااعيُإىل
 .تذوكُممكنًُ

،ُلقتحاااا ُلمشااااتدرةُلوتةنقاااا 2018ُيةاااات ُلوعلاااا ُلإلقيقلقاااا ُواتصتققاااا ُلوددوقاااا ُوثقتياااا ُلونبتتاااات ُوعااااتمُبتونسااااب ُحلُ-29
 :ويلنظلت ُلإلقيقلق ُوثقتي ُلونبتتت ُنتُييي

 لمعيثنت .بتدلُدتلمعتييُلوددوق ُوتدلبيُلوصح ُلونبتتق ُُتريعضلت ُتثلز ُبنيُلوتعيققُعيىُنش 

 لونتشئ .ُلإلقيقلق ُع ُلآلفت لمعيثنت ُدلوبقتنت ُبتدلُفتئدةُت 

 

 2017اجتماع لجنة المعايير في نوفمبر/تشرين الثاني  -اسابعً 

لوعلاا ُدنريكاااتُلواتقنقااا ُدننطةااا ُُقاادن ُ نااا ُلمعاااتييُيفُللتلتعهااتُلوثاياااني،ُلالقتلحااات ُلوتتوقاا :ُدنااااُحيةاااتُ-30
نشااترك ُ ناا ُلمعااتييُدعاادمُتغقاايُنثلعقاادُلاللتلااتعُدد ُجقصااىُقاادرُناا ُلوبحاارُلوكااتريي؛ُدلددواا ُلاللتلتعاات ُوتحةقااقُ
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اددُإلارل ل ُنتتبعا ُعنادنتُلختتذُُحيةت ُلوعل ُلإلقيقلق ؛ُضلت ُإعدلدُلمعتييُيفدحدةُُينثظصإشرل ُتشتدر؛ُ قضاتيتُُت 
ُيفُلمشتدرل ُلوتةنق ُويلنظلت ُلإلقيقلق ُوثقتي ُلونبتتت .ُنثًاُُ،.فت ُإقيقلق 

ُ.2018قيقلق ُوعتمُلإلعل ُن ُحيةت ُلويفُك ُحية ُلوهي ُ قشتركث ُجعضت ُلويةن ُُت ن ُلمعتييُنبدئقًُُن عقُُّ-31

ُ
 مات لجنة تنمية القدراتاسهإو  2017عام في التنفيذ  -اثامنً 

 تنظاااقمُحيةااات ُلوعلااا ُلإلقيقلقااا بشاااأ ُلقتحااا ُ نااا ُلوتنصقاااهُدتنلقااا ُلوةااادرل ُخاااالُللتلتعهاااتُلددلُناااتُييااايُُ-32

ُ:2018وعتمُ

لُ،ُدُتديدًُيةن ُلوتنصقهُدتنلق ُلوةدرل تيكُلمتعية ُبلمعتييُُدلحلصتظُعيىُتثلز ُلقدُبنيُلمثلضقعُلمتعية ُبيةن ُُ-33
د اايُذوااكُناا ُُ،نبااتدرل ُتنلقاا ُلوةاادرل لوتةااتريرُلوثطنقاا ُُدرفااعُلوتزلناات ُُدُلمعااتييُلوددوقاا ُوتاادلبيُلوصااح ُلونبتتقاا تريعُنشاا

ُ.لوعردضُذل ُلوصي 

عُلمعاااتييُلوددوقااا ُوتااادلبيُلوصاااح ُيُرتإىلُلوتعيقاااقُعياااىُنشااافحسااابُج ُحيةااات ُلوعلااا ُذاااه ُالُهتااادفُتثضاااق ُُ-34
كايُتياتلسُعيثنت ُنبتشرةُن ُجنتن ُلالتصتقق ُلوددوقا ُُدلمُ لورلناُلوةطريُىتيةكيُتفرص ُفريدةُُُمتث تُإاتُجيضًُلونبتتق ،ُب ُ

ُنبتشرةُن ُلوبيدل ُدلمنتطق.تعيقةت ُدناحظت ُجنتن ُلالتصتقق ُلوددوق ُ

ناا ُلويةناا ُُلضاارد ُحيةاا ُلوعلاا ُلإلقيقلقاا ُلااز ًُينبغاايُج ُيكااث ُجعضاات ُ ناا ُلوتنصقااهُدتنلقاا ُلوةاادرل ُلوااهي ُحُ-35
ُتُبأ ُحضرُجعضت ُ ن ُلمعتيي.لمنظل ُديثصىُجيضًُ

دننتقشت ُن ُحقثُيغرل ُلوتنصقاهُنعقترُدلحدُلختقترُحليةت ُلوعل ُلإلقيقلق ُيفُلمستةب ُجن ُميك ُُتحُجيضًُلقت ُُ-36
ُُ.جنتن ُلالتصتقق ُلوددوق إىلُنتتئاُذه ُلمنتقشت ُتةّدمُودلوتحديت ُ

 :2018لوتتوق ُحليةت ُلوعل ُلإلقيقلق ُوعتمُُلمثلضقع ن ُلوتنصقهُدتنلق ُلوةدرل ُلقتح ُُ-37

 ُ لورئقسق ُلوصتدرةُع ُذقئ ُتدلبيُلوصح ُلونبتتق لونةت 

 ُ ن ُلوتنصقهُدتنلق ُلوةدرل شرحُكقصق ُعل  

 ُ(جعضت ُذقئ ُتدلبيُلوصح ُلونبتتق ن ُيحضثرُوُتجيضًُُلنصقدًُذوكُكث ُيقدُ)ويلثلضقعُلودعثةُل ديدة 

 ُي تديت ُلوبحُرلحللوعل ُل تريُعيى 

 ُلوتةتريرُلوثطنق ُواوتزلنت ُلمتعية ُبرفعفثلئدُلالنتثتل 

 ُ ذل ُلوصي ذقئ ُتدلبيُلوصح ُلونبتتق ُلونبتتت ُلمتئق ُدتثصق 

بت ااتخدلمُنااثلدُطااثرُتُ ثفُ ااُبشااأ ُلحلركاا ُلوددوقاا ُويبااهدر38ُمبااتُج ُجملثعاا ُتاادريبُعيااىُلمعقااترُلواادديُرقاامُُ-38
جملثعااا ُلوتنصقاااهُدتنلقااا ُلوةااادرل ُدلالُتاااتدُلوااادديُويباااهدر،ُ تساااتعرضُ نااا ُننظلااا ُدقتيااا ُلونبتتااات ُيفُجنريكاااتُلوشااالتوق ُ

ُ.2018نتيث/جيترُلتذزةُحبيثلُُوتكث ُلوتدريب

ُ  
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 ذقئ ُتدلبيُلوصح ُلونبتتق ُندعثةُإىل:إ ُُ-39

ُلونبتتااااات واتصتققااااا ُلوددوقااااا ُوثقتيااااا ُلوتنظقلقااااا ُل ديااااادةُحليةااااات ُلوعلااااا ُدلوتتقبااااات ُُباااااتوتةريرُتعيلًااااالإلحتطااااا ُُ(1)
 .2017وعتمُ

عيااىُلوتةااد ُحيةاا ُعلاا ُإقيقلقاا ُواتصتققاا ُلوددوقاا ُوثقتياا ُلونبتتاات "ُوتحةقااقُلتساات ُ"ُبااتوعنثل ُتعيلًاالإلحتطاا ُُ(2)
 لوصعقدُلوعتمي.

الُهتادفُفحسابُإىلُلوتعيقاقُلونبتتات ُُوثقتيا ُلوددوقا ُواتصتققا ُلإلقيقلقا حيةات ُلوعلا ُُبأ ُتعيلًُلإلحتط ُُ(3)
تإاااتُعُلمعاتييُلوددوقاا ُوتاادلبيُلوصاح ُلونبتتقاا ،ُيُرتعياىُنشاا ُكاايُتتيةاُجيًضا لواارلناُلوةطرياا ُُىمتثاا ُفرصا ُفرياادة

لمعيثنت ُنبتشرةُن ُجنتن ُلالتصتقق ُلوددوق ُدكيُتيتلسُجنتن ُلالتصتقق ُلوددوق ُتعيقةت ُدناحظت ُنبتشرةُ
ُن ُلوبيدل ُدلمنتطق.

يفُحيةاات ُلوعلاا ُلإلقيقلقاا ُواتصتققاا ُلوددوقاا ُوثقتياا ُلونبتتاات ُلدطاارلفُلمتعتقاادةُعيااىُلمشااترك ُبصعتوقاا ُتشااةقعُُ(4)
ُ.2018وعتمُ

حيةات ُلوعلا ُيفُضاثرُعاددُلحللدطرلفُلمتعتقدةُد يذتُن ُلمؤ ست ُعيىُتثفيُنثلردُنتوق ُوزياتدةُُتشةقعُ(5)
ُ.2018عتمُولإلقيقلق ُواتصتقق ُلوددوق ُوثقتي ُلونبتتت ُ

ن ُلمكتبُدضعُعليق ُإلضصت ُصبغ ُرمسق ُعيىُجذدلفُحيةت ُلوعل ُلإلقيقلقا ُواتصتققا ُدبنقتهاتُُلوطيبُ(6)
ُكلنتااديت ُتعةاادُبتالشااتل ُنااعُجنتناا ُلالتصتققاا ُلوددوقاا ُوثقتياا ُلونبتتاات ُ دلمنظلاات ُلإلقيقلقاا ُوثقتياا ُدمتثييهاات

إعادلدُلالتصتقق ُمباتُيفُذواكُلوتشاتدرُبشاأ ُثلتاُتةدمُيفُنُحرلزإللد هي ُدلوزرلع ُنكتتبُننظل ُلونبتتت ُُد
لالحتقتلاااات ُبتوعاقاااا ُنااااعُضاااال ُلوسااااقت ُلإلقيقلاااايُُددذوااااكُلمعااااتييُدبناااات ُلوةاااادرل ُدلمخااااتطرُلونتشاااائ ،ُ

ُدلددوثيت ُلإلقيقلق .
ُ  



9 CPM 2018/15 

 

حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقيةة الدوليةة لوقايةة النباتةات التةي عقةدت فةي مضمون : 1الملحق 
 والمواضيع اإلقليمية 2017عام 

 2017حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام مضمون  -ألف 

ُكلتُييي:إُ-40   ُحمتثىُحيةت ُلوعل ُلإلقيقلق ُلوتُعةد ُعيىُندىُياي ُجيتم

 عامة:عروض 

  جذدلفُحية ُلوعل 

 ُ دجنشط ُلدنتن (2017ُبقئ ُتدلبيُلوصح ُلونبتتق ُ)ُةلوثتنق ُعشُرُلوددرةن ُنعيثنت ُحمّدي 

 لوتلثي ُلمستدلم 

 لد هي ُدلوزرلع ُُنشط ُلإلقيقلق ُمنظل نعيثنت ُحمّدي ُع ُلد 

 ُ ع ُجنشط ُلمنظلت ُلإلقيقلق ُوثقتي ُلونبتتت نعيثنت ُحمّدي 

 2017عُلمعتييُويتشتدرُيفُعتمُيُرت:ُتعزيزُقدرةُلدطرلفُلمتعتقدةُعيىُصقت  ُتعيقةت ُعيىُنش1لوةسمُُ-41

 ُ يفُذهلُلوشأ ُلمستةدل ُجحدثُدُلإلوكتدينظتمُلوتعيقةت 

 نظرةُعتن ُعيىُعليق ُإعدلدُلمعتيي 

 ُ حثلُنشردعُلمعتييُلوددوق ُوتدلبيُلوصح ُلونبتتق ننتقش: 

O ُنسااااااااردُنصااااااااطيحت ُلوصااااااااح ُلونبتتقاااااااا (5ُمعقااااااااترُلواااااااادديُعيااااااااىُل2017ُتعااااااااديا ُعااااااااتم( 

(001-1994) 

O ُك  (2014-004وصح ُلونبتتق ُ)تدبيُن ُتدلبيُلنتطيبت ُل تخدلمُلوتبخي

O (ُ 2008-005لحلرك ُلوددوق ُويزذثرُدلددرل ُلمةطثف) 

/ُلمنظلات ُلإلقيقلقا ُلد هي ُدلوزرلعا :ُلوتنصقهُدلوتثعق ُيفُإطترُلالتصتقق ُلوددوق ُوثقتي ُلونبتتت /ننظل 2ُلوةسمُُ-42
 وثقتي ُلونبتتت 

 ُدجدلةتاااااااتطرُلآلفااااااات ،ُإلدلرةُلوااااااانظمُُااااااااايفُُلمتكتنيااااااا ُلوتااااااادلبيل اااااااتخدلم14ُُلوااااااادديُرقااااااامُلمعقاااااااتر 

 .نتُبعدُلالنتثتل

  لوةضتيتُلونتشئ ُيفُصح ُلونبت 

 ُ معت ت ُلوصح ُلونبتتق وتةد ُنةتحت ُدعثةُلدنتن 

 ُ تنلق ُلوةدرل ُيفُجمتلُلوصح ُلونبتتق يفُجنشط ُلمنظل 

 ُ لوةدرل ُيفُجمتلُلوصح ُلونبتتق لمنظلت ُلإلقيقلق ُيفُتنلق ُجنشط 

 ن ُلدفكترُإىلُلوتدلبيُ)ددرل ُنقّسرة(ُتلالنتةتلُنعًُ:3ُلوةسمُُ-43

 ُتةققمُلوةدرل ُيفُجمتلُلوصح ُلونبتتق ُفهم 
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 ُ حيةاا ُلوعلاا ُلإلقيقلقاا ُلإلجنااتزل ُدنتتبعاا ُناا ُلمعيثناات ُُدُجحاادث:2020ُلوساان ُلوددوقاا ُويصااح ُلونبتتقاا
 يعتمُلمتضيُن ُلوبيدل و

 ع ُنسثحُُدنتن ُدنثقعُنعيثنت ُلوصح ُلونبتتق ُعيىُلإلُتثضقحيُويبثلب ُلوددوق ُويصح ُلونبتتق ُعرض
 لالتصتلُواتصتقق ُلوددوق ُوثقتي ُلونبتتت لهت ُ

 ُلمرلقب بشأ ُلوتةرييُالتصتقق ُلوددوق ُوثقتي ُلونبتتت ُتنصقهُلنشردع 

وضاالت ُعليقاا ُشااصتف ُلوددوقاا ُوثقتياا ُلونبتتاات ُنثحاادةُضاال ُجنتناا ُلالتصتققاا ُنعقترياا ُُق إلاارل ل ُتشااغقيضااع ُدُ ُ-44
لوددوق ُوثقتي ُُجنتن ُلالتصتقق يشل ُتُواتصتقق ُلوددوق ُوثقتي ُلونبتتت ُبثصصهتُنشتطًُإلعدلدُحيةت ُلوعل ُلإلقيقلق ُكصؤةُُد

ُ.لونبتتت ُكيهت

ُ  
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 قليميةاإل المواضيع -باء 

ااريُننتقشات ُُتتةاّدمُلدقاتوقمُعردًضاُ-45 نيخاا ُُجدنات ُل اددلُيفُدياردُ.لوشاثل  ُل تصاا ُااتعياىُج ات ُحماّددةُدجت 
 .لونبتتق ُويصح ُدذيُنتتح ُعيىُلوبثلب ُلوددوق ُ،إقيقمُبك ُل تص ُويعردض

 العروض المحددة اإلقليم

جدردبااااتُلوث ااااطىُ
دلوشاااارقق ُد. ااااقتُ

 لوث طى

ناتُبانيُبيادل ُل ناثدُلمشات ُُبرناتناُلوتعاتد ُيفُن ُبدعمُلوةدرل ُوتنلق ُلوددوق ُلالتصتقق ُنشردع
 لد هي ُدلوزرلع ُدننظل بنيُلوصنيُ

ُل ناثدُبيادل ُبانيُناتُيفُلوتعاتد ُبرناتناُبشاأ ُننظلا ُلد هيا ُدلوزرلعا ُل اتلتقةق ُعيىُعتن ُنظرة
ُدلمنظل ُلوصنيُبنيُلمشت 

 دطريقُدلحد"ُدصح ُلونبت ،ُنبتدرةُ"حزلمُدلحد

ُلوكترييُيفُتنلق ُلوةدرل ُُيفُلد هي ُد ان ُلوزرلعق ُلوصح ُجنشط ُدكتو  لوكتريي
2018ُ-2017ُدلوزرلع ُيفُتنلق ُلوةدرل لد هي ُُننظل ُجنشط 

ُنعهدُلوبيدل ُلدنريكق ُويتعتد ُيفُنقدل ُلوزرلع لمعيثنت ُع ُجنشط ُجحدثُ
 PINK HIBISCUS MEALYBUG نكتفحاااااااا ُبقثوثلقاااااااا ُحلشاااااااارةُلوكركدياااااااا ُلوااااااااثردي

ُُ)جخضر( MACONELLICOCCUS HIRSUTUSو
 دتثبت ثُترينقدلدُلوصحيُيفُدلحلةرُلونبت ُدقتي ُ-ُلال تيلدُطيبت ُتصتري 

 ع ُجنشط ُجملثع ُلدنديزُتةرير جنريكتُلواتقنق 

 لويةن ُلإلقيقلق ُويصح ُلونبتتق ُيفُلمخرد ُل نثيبع ُجنشط ُُتةرير

ُوثقتي ُلونبتتت ُدلوصح ُلحلقثلنق ُلإلقيقلق لمنظل ُلوددوق ُلمعيثنت ُع ُجنشط ُجحدثُ
ُُإفقتثُلمعيثنت ُع ُنشردعجحدثُ

ُُلوصح ُلونبتتق ُويةرلدُلوطتئرُيفُبثوقصقتُحتو ُطثلر 
ُُ رلدُيفُلدرلنتنيلحتو ُ
ُيفُبترل ثلي( Schistocerca cancel) لوطتئرُل رلدُدنرلقب ُإدلرة

ُُلمنظل ُلإلقيقلق ُلوددوق ُويصح ُلوزرلعق ُُننطة ُيفُرلدل ُتصشيُن ُلوثقتي 
 .Fusarium oxysporum f.sp.فا ُ-إكاثلددرُتدلبيُلوصح ُلونبتتق ُويثقتيا ُنا ُلآلفات ُلونتشائ ُيفُ

cubenseُن ُصنه R4Tُ
ُُلمنظل ُلإلقيقلق ُلوددوق ُويصح ُلوزرلعق ُجترب ُ :R4T كقهُتستعدُلمنطة ُوتهديدُ.ف 

Trogoderma spp y T. Granariumُُلعتلضُ.ف ُ
 ذنددرل ُ-تدلبيُلوصح ُلونبتتق ُواُتتدُل لركيُيفُ ثلتقلتالُ

/ُلويةنااا ُلإلقيقلقااا ُويصاااح ُلونبتتقااا ُيفSTDF-502ُُ-نشاااردعُنرفاااقُدضاااعُلمعاااتييُدتنلقااا ُلوتةاااترةُ
 لمخرد ُل نثيبُ
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 انعقادها ومكان موعد مع اإلقليم حسب 2017 عام في عقدت التي النباتات لوقاية الدولية لالتفاقية اإلقليمية العمل حلقات جدول :2 الملحق

 الممّولة. والوكاالت المنظمة الجهات عن وتفاصيل المتعاقدة واألطراف المشاركين وعدد

الموعد  اإلقليم
 والمكان

عدد 
 المشاركين

عدد 
األطراف 
 المتعاقدة

 13التمويل ةمنظّ الم  الجهات 

 الموعد والمكان
المقبالن )غير 

 مؤكدين(

جنةةةةوب غةةةةرب 
المحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  

 الهادئ

ناااتدي،ُفقااادلي،ُ
7-9ُُ/08 

لمنظلااااا ُ،ُننظلااااا ُدقتيااااا ُلونبتتااااات ُيفُل اااااقاُلباااااتد  21 29
 د تلوقتُلوثطنق ُوثقتي ُلونبتتت 

،ُلونبتتاااااات ُيفُل ااااااقاُلبااااااتد ننظلاااااا ُدقتياااااا ُ
ُبااانيُبيااادل ُل ناااثدُل اااتلوقت،ُبرناااتناُلوتعاااتد 

ُلمشاات ُباانيُلوصاانيُدلمنظلاا ُلوتااتبعُواتصتققاا 
 ُلوددوق ُوثقتي ُلونبتتت 

 تالحةًُل ُددحُ 

الشرق األدنة  
وشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمال 

 أفريقيا

،ُلوعتصاال ُتااثنس
ُتثنس،

21-24ُ/08 

ويشار ُلدد ُدااتلُنكتبُننظلا ُلد هيا ُدلوزرلعا ُ 15 40
 ننظل ُدقتي ُلونبتتت ُيفُلوشر ُلدد جفريةقت،ُ

لمكتااااابُلإلقيقلااااايُمنظلااااا ُلد هيااااا ُدلوزرلعااااا ُ
باااانيُبياااادل ُُبرنااااتناُلوتعااااتد ددالر،30.000ُُ
لمشااات ُبااانيُلوصااانيُدلمنظلااا ُلوتاااتبعُُل ناااثد

20.000ُ،ُلوددوقاااا ُوثقتياااا ُلونبتتاااات ُواتصتققاااا 
 ددالر،ُتثنس

10-13/09ُ
 لوسثدل ُوبنت ُجد

أوروبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 
الوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
والشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرقية 
وآسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيا 

 الوس  

تبيقساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي،ُ
/8ُُ-5لثرلقت،ُ

09 

لوث ااااطى،ُنكتاااابُلمنظلاااا ُلإلقيقلاااايُددردبااااتُد. ااااقتُ 18 24
،ُلإلقيقلاااايُلوصرعاااايُآل ااااقتُلوث ااااطىلمنظلاااا ُنكتاااابُ

،ُجدردبااااتُدلوبحاااارُلمتث اااااايفُننظلاااا ُدقتياااا ُلونبتتاااات ُ
 لوثكتو ُلوثطنق ُوأل هي ُيفُلثرلقت

 ُنكتتاابُلمنظلاا ُلإلقيقلقاا ُدلإلقيقلقاا ُدعلاا
ت،ُبرنااااااتناُلوتعااااااتد ُباااااانيُنشااااااترك11ًُُلوصرعقاااااا ُ

بيااادل ُل ناااثدُلمشااات ُبااانيُلوصااانيُدلمنظلااا ُ
ُلوتاااااااتبعُواتصتققااااااا ُلوددوقااااااا ُوثقتيااااااا ُلونبتتااااااات ،ُ

 ددالر،ُلثرلقت25.000ُ

3-7ُُ/09ُ،
 نث كث،ُرد قت

                                                           
ُتتق و ُد تةدمُتصتصق ُعنهتُإىلُذقئ ُتدلبيُلوصح ُلونبلمستمهت ُلوعقنق ُ يُجمددَُ 13ُ
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بث اات ،ُمجهثرياا ُُ آسيا
-4كثرياااااااااااااااااااااااااااات،ُ

8/09 

،ُمجهثرياا ُُلونباات ُيفُ. ااقتُدل ااقاُلبااتد ذقئاا ُدقتياا ُ 21 37
 كثريت

 

مجهثريااا ُُُباااتنكث ،/ننظلااا ُلد هيااا ُدلوزرلعااا ُ
 كثريت

10-14  /09، 
مجهثري ُُ قثل،ُ

 كثريت

أمريكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 
 الالتينية

ُكث،ُبيد،كثزُ
5-8ُُ/09 

لويةناا ُلإلقيقلقاا ُويصااح ُلونبتتقاا ُيفُ،ُجملثعاا ُلدنااديز 17 35
لالقيقلقاااا ُوثقتيااااا ُلمنظلاااا ُلوددوقااااا ُ،ُلمخاااارد ُل ناااااثيب

نعهاادُلوبياادل ُلدنريكقاا ُ،ُلونبتتاات ُدلوصااح ُلحلقثلنقاا 
لمنظلااااا ُلوثطنقااااا ُوثقتيااااا ُ،ُويتعاااااتد ُيفُنقااااادل ُلوزرلعااااا 

دلوزرلع ُلودلئرةُلوثطنق ُوشؤد ُلوصح ُوبيد،ُُلونبتتت 
 بيدو

لمنظلاااا ُلوددوقاااا ُلالقيقلقاااا ُ،ُجملثعاااا ُلدنااااديز
 ُلويةنااااا،ُوثقتيااااا ُلونبتتااااات ُدلوصاااااح ُلحلقثلنقااااا 

،ُلإلقيقلق ُويصح ُلونبتتق ُيفُلمخرد ُل نثيب
نعهاااادُلوبياااادل ُلدنريكقاااا ُويتعااااتد ُيفُنقاااادل ُ

 ،ُبيدلوزرلع 

27-31ُ/08ُ،
 لورلزي 

برياااااااااااااااااااااااااادلتتد ،ُ الكاريبي
-13بربااااااتدد ،ُ

15ُُ/09 

دكتوااااا ُنكتااااابُلمنظلااااا ُلإلقيقلااااايُلوصرعااااايُويكاااااتريي،ُ 11 19
نعهاااادُ،ُيكااااترييولوصااااح ُلوزرلعقاااا ُد ااااان ُلد هياااا ُ

 لوبيدل ُلدنريكق ُويتعتد ُيفُنقدل ُلوزرلع 

ُ

15.000ُُدلوزرلعااا /ُبرباااتدد ننظلااا ُلد هيااا ُ
10.000ُ،ُدزلرةُلوزرلعااااااااااااااا ُلدنريكقااااااااااااااا ُددالر

ددالر،ُمتثلُلالتصتققا ُلوددوقا ُوثقتيا ُلوبتتات /ُ
ددالر،ُبربااااااااااتدد ،8.000ُُلالُتاااااااااتدُلددرديبُ

نعهاااادُلوبياااادل ُلدنريكقاااا ُويتعااااتد ُيفُنقاااادل ُ
ُع لوزرل

5-7ُُ/09ُ،
ُلمكت ُحددُالحةتًُ

 

واااااااااثني،ُتث اااااااااث،ُ أفريقيا
11-13ُُ/09ُ

لوثطنقااااا ُنظلااااا ُلمُلونبتتقااااا ،لجملياااااسُلدفريةااااايُويصاااااح ُ 14 22
ُوتث ثثقتي ُلونبتتت ُو

متثلُلالتصتقق ُلوددوق ُوثقتي ُلوبتتت /ُلالُتتدُ
 ددالر،ُتث ث44.000ُلددرديبُنتُيص ُإىلُ

11-13ُُ/08ُ،
تتنتنتريهُ
 )ند شةر(

 

ُ


