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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الثانية عشرة

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

 مشروع تجريبي بشأن تنفيذ المراقبة

 من جدول األعمال 2-10البند 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمن إعداد أمانة 
 

 معلومات أساسية -أوالا 
 
راقبة افآفات تنفيذ املراقبة )املشروع التجرييب( إىل اجلمع بني املدراء واخلرباء املعنيني مبيرمي املشروع التجرييب بشأن  -1

لتبادل اخلربات ومناقشةةةةة التتديات وعرض أفضةةةةل املماريةةةةات وتنسةةةةيق عملية وضةةةةع منتجات قيمة ومنايةةةةبة عامليا  ملراقبة 
بة، كما ابق والعمل اجلار  حاليا  يف جمال املراقافآفات. ويةةةةةون يسةةةةةتند املشةةةةةروع التجرييب إىل العمل الذ  أجر  يف السةةةةة

يهدن إىل إطالق عمليات جديدة وأكثر تكامال  لتوفري معلومات مفيدة عن افآفات الناشةةةةةةةةةةةةئة وألريا  منع دلول افآفات 
 .1النباتية وانتشارها

 
 التقّدم المحرز خالل الدورة الحادية عشرة للهيئة -انياا ث

 
النباتات )االتفاقية الدولية(، لالل الدورة احلادية عشةةةةةةةةةةةرة للهيئة، املذكرة عرضةةةةةةةةةةةت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية  -2

املفاهيمية اليت مت إعدادها للمشةةةةةةةةروع التجرييب. ومّكرت انمانة بأن افيئة قد فّوضةةةةةةةةت، يف دورنا العاشةةةةةةةةرة، انمانة بإدارة 
ة النباتات على ت اإلقليمية لوقاياملشةةةةةةةةةةةروع التجرييب هذا كت إشةةةةةةةةةةةران املكتب، وحثت انطران املتعاقدة واملنظماتنفيذ 

 االلتزام بزيادة الرتكيز على مراقبة افآفات النباتية وبتقدمي املوارد.
 

                                                      
على العنوان التايل: يف دورنا احلادية عشرة بشأن هذا املوضوع االطالع على وثيقة افيئة الصادرة ميكن و   1

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2016/05/15_CPM_April_2015_Implementation_pilot_surveillance-
2016-01-12_rXulCt9.pdf 

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2016/05/15_CPM_April_2015_Implementation_pilot_surveillance-2016-01-12_rXulCt9.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2016/05/15_CPM_April_2015_Implementation_pilot_surveillance-2016-01-12_rXulCt9.pdf
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واجتمعت جمموعة صةةةة رية، لالل الدورة احلادية عشةةةةرة للهيئة، ملناقشةةةةة البدء بأنشةةةةاة حمدودة يف إطار املشةةةةروع  -3
نمومجية نها عرب دعوة إىل توفري موارد فنية. وافآفات الآفات منومجية ميكن مجع املعلومات ع التجرييب بايةةةةةةةةةةةةةةتخدام ثال 

 الثال  هي:
 

 آفة Xylella fastidious 
 تركيبة Bactrocera dorsalis 
  النمل ال از 

 
 .2016يف يونيو/حزيران  ميعهاجتالواجب ايتخدام املوارد  بشأنرباء عدد من اخلونُّظمت مناقشة مع  -4
 

 دعوة إلى تقديم موارد فنية -اا ثلثا
 
إىل تقدمي موارد فنية لدعم هذا املشةةةةةةةةةةةةةةروع من أجل إناد املوارد الفنية التالية عن افآفات أطلقت انمانة الدعوة  -5

 .2النمومجية الثال 
 
 :مشاريع جارية ويابقة -6
 

  صتائف وقائع ومواقع وقواعد البيانات؛و  وحَّدةمتش يلّية إجراءات و دالئل/توجيهات ودرايات حالة 
  اة املرتباة هاتفية تعريفية، والتشةةةةةةخيا واملراقبة ونريها من اننشةةةةةة مبا يف ملك تابيقات -تابيقات براجمية

 باملراقبة واليت تستهدن مستخدمني خمتلفني؛
 ايةةتهدان أصةةتال مصةةلتة خمتلفني، وتعزيز القرارات اخلاصةةة بإدارة افآفات  -وارد اإلبالغ عن املخاطر م

االت ة لإلبالغ عن املخاطر لالل حوتوضةةةةةةةةةةةةةيتها، وبرامل املعلومات والتعليم، وااليةةةةةةةةةةةةةرتاتيجيات املختلف
 الاوارئ وتفشي افآفات واحلاالت نري الاارئة مثال ، إىل جانب التواصل والربامل العلمية للمواطنني.

 
 وقامت اجلهات التالية بتوفري املوارد: -7
 

 منظمة اننذية والزراعة/ شعبة الوكالة الدولية للااقة الذرية 
  افادئمنظمة وقاية النباتات يف احمليط 
  زارة الزراعة انمريكية/ دائرة التفتيش للصتة احليوانية والنباتيةو 

  

                                                      
//:resources-technical-phytosanitary.info/page/callhttp-على العنوان التةةايل:  إىل تقةةدمي موارد فنيةةة لةةدعم هةةذا املشةةةةةةةةةةةةةةةروعالةةدعوة أطلقةةت   2

support-international-plant-protection-convention-ippc-implementation 

http://phytosanitary.info/page/call-technical-resources-support-international-plant-protection-convention-ippc-implementation
http://phytosanitary.info/page/call-technical-resources-support-international-plant-protection-convention-ippc-implementation
http://phytosanitary.info/page/call-technical-resources-support-international-plant-protection-convention-ippc-implementation
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 مجموعة العمل غير الرسمية المعنية بالمشروع التجريبي   -ابعاا ر 
 الخاص باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات بشأن تنفيذ المراقبة

 (2016يونيو/حزيران  12-11)بانكوك، تايلند، 
 
اجتماعا   ية املعنية باملشةةةةةةةروع التجرييب بشةةةةةةةأن تنفيذ املراقبة التابع لالتفاقية الدوليةعقدت جمموعة العمل نري الرمس -8

من اخلرباء يف جمال مراقبة  13، وحضةةةةةةةةةر االجتماع 2016يونيو/حزيران  12إىل  11فا يف بانكوك، تايلند، لالل الفرتة من 
اع الذ  مجع ئ، بالتعاون مع مجهورية كوريا، هذا االجتمافآفات النباتية. ونّظمت هيئة وقاية النبات يف آيةةةيا واحمليط افاد

أوروبا والبتر انبيض  يفممثلني من أيةةةةةةةةةةةةةةرتاليا والربازيل واليابان ومجهورية كوريا ونيوزيلندا وتايلند ومنظمة وقاية النباتات 
يا واحمليط افادئ التابع ليمي فآياملتويط واملركز الدويل للدرايات الزراعية املتقدمة يف البتر انبيض املتويط واملكتب اإلق

 للمنظمة وأمانة االتفاقية الدولية.
 
ووافق املشةةةةةاركون لالل االجتماع على أن افآفات املختارة الثال  منايةةةةةبة للمشةةةةةروع التجرييب. وقررت ا موعة  -9

ق لالل التنسةةةةةي أن اجلهات املسةةةةةعولة عن كل آفة من افآفات يةةةةةتعد  دورا  نشةةةةةاا  لالضةةةةةاالع باننشةةةةةاة مع انمانة من
 اإلمجايل لضمان االتساق ونشر املخرجات على نااق وايع ومت كديد هذه اجلهات على الشكل افآيت:

 
  مت تعيني املركز الدويل للدرايةةةةةةةةةةةةةات الزراعية املتقدمة يف البتر انبيض املتويةةةةةةةةةةةةةط ومنظمة وقاية النباتات يف

 .Xylella fastidiosa أوروبا والبتر انبيض املتويط كجهتني مسعولتني عن آفة

  اعتربت ا موعة أنه من املفيد العمل على تركيبةBactrocera dorsalis .على الرنم من صةةةعوبة تصةةةنيفها 
يرتاليا والربازيل كظى مبساعدة من ألى أن عهة املسعولة عن هذه افآفة اجلاعتبارها بومت تعيني مجهورية كوريا 

على فرتة  Bactrocera dorsalisتد العمل اخلاص برتكيبة واليابان وتايلند. واقرتحت جمموعة العمل أن مي
زمنية أطول. ويةةةةةةةون يُنشةةةةةةةً املسةةةةةةةعولون جلنة  اليةةةةةةةتعراض املواد اننسةةةةةةةب ووضةةةةةةةع قائمة باخلرباء املعنيني. 

 وييجر  هذا العمل بالتعاون مع الوكالة الدولية للااقة الذرية.

  از .اجلهة املسعولة عن آفة النمل ال اعتبارها بومت تعيني أيرتاليا 
 

ومت وضةةةةةةةةةةةةةةع إطار جلمع املوارد يف حني يسةةةةةةةةةةةةةّةرت أمانة االتفاقية الدولية عملية اجلمع. وأُتيتت للمشةةةةةةةةةةةةةةاركني  -10
معلومات وموارد جمّمعة ومراجعة على نرار الدالئل ودرايةةةةةةةةةات احلالة واالجراءات التشةةةةةةةةة يلية املوحدة وما إىل ملك من 

بة  موعة العمل املواد وحددوا الفجوات واندوات اخلاصةةةةةة مبراقمواد تتعّلق بافآفات الثال . وايةةةةةتعرض املشةةةةةاركون يف جم
 كل آفة من افآفات.

 
 ووافقت ا موعة على ما يلي: -11
 

  إعداد صفتة الكرتونية على املوقعPhytosanitary.info  ؛من أجل نشر أكثر املوارد صلة  بافآفات الثال 
 ع لكل آفة من افآفات على أن تُتاح على االنرتنت ويتم توزيعها لالل الدورة الثانية وضةةةةةةةةةةةع صةةةةةةةةةةةتيفة وقائ

 ؛عشرة للهيئة

http://phytosanitary.info/
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  القسم املخصا لألحدا  على املوقع الرتويل لألحدا  املتصلة باملراقبة علىosanitary.infoPhyt؛ 
 عداد منهل تدرييب عن أيةةةةةاليب مراقبة آفة إXylella fastidiosa  ،وتشةةةةةخيصةةةةةها، وكذلك عن مواد الدعوة

 من أجل إتاحتها لألقاليم والبلدان.
 

 .3وإن التقرير الكامل لالجتماع متاح على موقع البوابة الدولية للصتة النباتية -12
 

 6تنقيح المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم    -امساا خ
 )الخطوط التوجيهية بشأن مراقبة اآلفات(

 
 2015مت تنقيح اخلاوط التوجيهية بشةةةةةةةةةةةةةأن مراقبة افآفات يف عام  :6املعيار الدويل لتدابري الصةةةةةةةةةةةةةتة النباتية رقم  -13

مشةةةةةروع املعيار هذا ومناقشةةةةةته لالل حلقات العمل . ومت عرض 2016وُأحيل مشةةةةةروع املعيار إىل املشةةةةةاورة انوىل يف عام 
 .2016اإلقليمية لالتفاقية الدولية يف عام 

 
يمية خالل حلقات العمل اإلقل جلسة عن المشروع التجريبي بشأن تنفيذ المراقبة   -سادساا 

 2016لالتفاقية الدولية في عام 
 

قات العمل ظمة املتعددة يف إطار حلنُّظمت جلسةةةةةةة تفاعلية عن افآفات الناشةةةةةةئة ومشةةةةةةاريع املراقبة يف أقاليم املن -14
لالل هذه اجللسات إىل كل إقليم من انقاليم بشأن  علومات مرتدةم. ومت تقدمي 2016اإلقليمية لالتفاقية الدولية يف عام 

عن املراقبة. وترتبط املعلومات الذ  جرى مجعها بربامل املراقبة الوطنية كما أهنا يةةةةةةةةةةةةتشةةةةةةةةةةةةّكل  2015نتائل ايةةةةةةةةةةةةتبيان عام 
مات أيةةةةةةةةةايةةةةةةةةةية مفيدة للمشةةةةةةةةةروع التجرييب. ووفّرت املنظمات الوطنية واإلقليمية لوقاية النباتات معلومات حمّدثة عن معلو 

 براجمها اخلاصة باملراقبة مسّلاة  الضوء على افآفات مات انولوية.
 

على البوابةةة  2016وتتةةاح العروض والتقةةارير اليت مت تقةةدميهةةا يف حلقةةات العمةةل اإلقليميةةة لالتفةةاقيةةة الةةدوليةةة لعةةام  -15
 .4الدولية للصتة النباتية

  

                                                      
 :2016يةةةةةونةةةةةيةةةةةو/حةةةةةزيةةةةةران  12و 11تةةةةةقةةةةةريةةةةةر جمةةةةةمةةةةةوعةةةةةةةةة الةةةةةعةةةةةمةةةةةةةةل عةةةةةن املشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروع الةةةةةتةةةةةجةةةةةريةةةةةيب بشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأن املةةةةةراقةةةةةبةةةةةةةةة، بةةةةةةةةانةةةةةكةةةةةوك، تةةةةةةةةايةةةةةلةةةةةنةةةةةةةةد،    3

https://www.ippc.int/en/news/working-towards-a-stronger-focus-on-ippc-implementation-the-working-group-
on-the-pilot-project-on-surveillance-convened/ 

ies/capacityactivit-https://www.ippc.int/ar/core- :2016لةةعةةروض والةةتةةقةةةةةةةةاريةةر اخلةةةةةةةةاصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ةةلةةقةةةةةةةةات الةةعةةمةةةةةةةةل اإلقةةلةةيةةمةةيةةةةةةةةة لةةعةةةةةةةةام ا   4

development/regional-ippc-workshops/ 

http://www.phytosanitary.info/events
http://www.phytosanitary.info/events
https://www.ippc.int/en/news/working-towards-a-stronger-focus-on-ippc-implementation-the-working-group-on-the-pilot-project-on-surveillance-convened/
https://www.ippc.int/en/news/working-towards-a-stronger-focus-on-ippc-implementation-the-working-group-on-the-pilot-project-on-surveillance-convened/
https://www.ippc.int/en/news/working-towards-a-stronger-focus-on-ippc-implementation-the-working-group-on-the-pilot-project-on-surveillance-convened/
https://www.ippc.int/en/news/working-towards-a-stronger-focus-on-ippc-implementation-the-working-group-on-the-pilot-project-on-surveillance-convened/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/capacity-development/regional-ippc-workshops/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/capacity-development/regional-ippc-workshops/
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 التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية   -سابعاا 
 في مجال العمل على ذباب الفاكهة

 
تُقيم انمانة حوارا  مع الوكالة الدولية للااقة الذرية بشةةةةةةةةةةةةأن إمكانية التعاون على وضةةةةةةةةةةةةع توجيهات فنية عن مبال  -16

اكهة، لفين املعين باملناطق اخلالية من افآفات وبُنهل النظم املتعلقة بذبال مثار الفالفاكهة. وإىل جانب مواصةةةةةةةلة دعم الفريق ا
زال  . وما2017أعربت الوكالة الدولية عن اهتمامها لوضةةةةةةةةع توجيهات فنية لتنفيذ املعايري املوجودة عن مبال الفاكهة يف عام 

ها وإدارنا طبقا  للوقاية من نزوات مبال الفاكهة والقضاء علياملقرتح يف مراحله انوىل ويتمّثل افدن منه يف إعداد دليل فين 
. ويشةةةةةمل ملك توطيد 2016للخاوط العريضةةةةةة املوضةةةةةوعة  موعة العمل الصةةةةة رية اليت اجتمعت يف تايلند يف يونيو/حزيران 
طق اخلالية من افآفات وبُنهل االعمل مع املوظفني الفنيني للوكالة الدولية إىل جانب بعض انعضةةةاء يف الفريق الفين املعين باملن

النظم املتعلقة بذبال مثار الفاكهة. ولقد بدأت الوكالة الدولية للااقة الذرية العمل على وضةةةع بعض أدوات التواصةةةل املمكنة 
على نرار شةةةةةةةةةةريط فيديو بالصةةةةةةةةةةور املتترّكة شةةةةةةةةةةبيه باإلنفوجرافيك )تقنية احلشةةةةةةةةةةرات العقيمة والبعوض املوجودان على املوقع 

 ( وتتوقع انمانة ايتالم مقرتح من الوكالة الدولية عن تفاصيل العمل املقرتح.5كرتوين للوكالةاالل
 

 اإلقليمية لوقاية النباتاتمساهمات المشاورة التقنية للمنظمات    -ثامناا 
 ولجنة تنمية القدرات

 
املتصةةلة باملشةةروع  شةةاةأشةةارت املشةةاورة التقنية للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات وجلنة تنمية القدرات إىل انن -17

 التجرييب عن تنفيذ املراقبة.
 

 ووافقت جلنة تنمية القدرات على ما يلي: -18
 

  ييقوم أعضاء اللجنة واملراقبون فيها بتيسري مجع املواد عن افآفات النمومجية الثال  يف أقاليمهم بايتخدام
 .اإلطار املوضوع

  ومجية ها عرب املشةةةةةروع التجرييب لافات النمُتنشةةةةةأ صةةةةةفتة جديدة خمصةةةةةصةةةةةة للموارد الفنية اليت مت مجعيةةةةةو
 .Phytosanitary.info.الثال  على املوقع 

 
 وإن افيئة مدعوة إىل القيام مبا يلي: -19
 

 إىل التقّدم احملرز على مستوى املشروع التجرييب لتنفيذ املراقبة. اإلشارة (1)
اخلاصةةة بافآفات النمومجية الثال  والرتويل فا وللصةةفتات اجلديدة على  إىل صةةفتات الوقائع واإلشةةارة (2)

 .Phytosanitary.info.املوقع 
 وتشجيع انطران املتعاقدة على املسامهة مبوارد مالية وموارد ألرى للمشروع التجرييب بشأن تنفيذ املراقبة. (3)

                                                      
naweb.iaea.org/nafa/ipc/ipc-http://www- معلومةةةةات عن مكةةةةافتةةةةة افآفةةةةات احلشةةةةةةةةةةةةةةةريةةةةة واردة من الوكةةةةالةةةةة الةةةةدوليةةةةة للاةةةةاقةةةةة الةةةةذريةةةةة:  5
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