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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الرابعة عشرة

 2019أبريل/نيسان  5-1روما، 

 توصيات هيئة تدابير الصحة النباتية

 من جدول األعمال 10-8البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

 مقدمة -ًال أوّ 

 .1تعتمد هيئة تدابري الصحة النباتية (اهليئة) توصيات منذ سنوات عديدة -1

وجيوز لطرف من األطراف املتعاقدة أو ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (االتفاقية الدولية)، بناءً على العملية  -2
عرض ي نأوعرضه على اهليئة. وينبغي  بشأنهتوصية  وضعل ، اقرتاح موضوع2اخلاصة بتوصيات اهليئة واملعايري املتفق عليها

من  اهليئةكي تنظر فيه ل وذلك ،ر احلاجة إليهربّ لتوصية املقرتحة مشفوًعا باألساس املنطقي أو ما يلمشروع أويل اهليئة  على
 .2019فبراير/شباط  22) يف موعد أقصاه ippc@fao.orgخالل أمانة االتفاقية الدولية (

                                                      
activities/governance/cpm/cpm-https://www.ippc.int/ar/core- :ميكن االطالع على التوصيات اليت اعتمدهتا اهليئة على العنوان التايل1  

recommendations-1/cpm-recommendations/ 
cpm-recommendations-activities/governance/cpm/cpm-https://www.ippc.int/ar/core/1- العملية اخلاصة بتوصيات اهليئة: 2 

recommendations/recommendations-procedure/ 

https://www.ippc.int/ar/core-activities/governance/cpm/cpm-recommendations-1/cpm-recommendations/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/governance/cpm/cpm-recommendations-1/cpm-recommendations/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/governance/cpm/cpm-recommendations-1/cpm-recommendations/recommendations-procedure/
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يوليو/متوز  1يف حال اتفاق اهليئة مع أي مقرتحات، مدة ثالثة أشهر، وستبدأ يف  ،فرتة املشاورة ستغرقستو   -3
 عن طريق نظام التعليقات اإللكرتوين. 2019

 العمل برنامج في الهيئة توصيات استعراض -ثانًيا

دورة الثالثة عشرة خالل ال اقرتحت كل من أسرتاليا ومنظمة وقاية النباتات يف أوروبا والبحر املتوسط ونيوزيلندا، -4
اتات يف حتديد التسلسل يف تشخيصات آفات النب تكنولوجياتمن  اجلديد"تطبيق اجليل )، إضافة موضوع 2018للهيئة (

 3إىل برنامج عمل االتفاقية الدولية من أجل وضع توصية للهيئة. "النباتيةسياق الصحة 

 تكنولوجياتمن  داجلدياملرتبطة باستخدام اجليل  بالتحديات أخذت علماً رهتا الثالثة عشرة، و وإن اهليئة، يف د -5
حتديد التسلسل على اعتبارها أداة تشخيص ألغراض الصحة النباتية، ووافقت على وضع توصية للهيئة بشأن "اجليل اجلديد 

ألوانه إنشاء  ابقأنه من الس قّررتوحتديد التسلسل" باعتبارها أداة تشخيص لغايات الصحة النباتية،  تكنولوجياتمن 
 هبذا املوضوع.فريق مهام معين 

أغسطس/آب  15نص املشاورة عن طريق نظام التعليقات اإللكرتوين حىت ، عرض مشروع 2018 مايو/أيارويف  -6
ها ، وإن التعليقات اليت مت جتميعالعام الطابع ذات قاتتعليال من 21منها  ،من التعليًقات 158ما جمموعه  ورد. وقد 2018
 حت النص. وردت أمانة االتفاقية الدولية على التعليقات الواردة ونقّ 4للعموم على البوابة الدولية للصحة النباتيةمتاحة 

 يئة يف اجتماعه املنعقد يفهلالنص، وعرضت الوثائق على مكتب اقّدمت  اليتبإسهامات من األطراف املتعاقدة 
 ات وشّدد على أن اهلدف الرئيسي لتوصية اهليئة هذه يتمثل يف. وناقش مكتب اهليئة التعليق2018أكتوبر/تشرين األول 
ما أشري إىل أنه مت تعديل كبالرتويج هلا.   قوم، وأشار إىل أنه اختياري وأن اهليئة لن تالتكنولوجيات ذهرفع مستوى الوعي هب

باعتبارها  ساسية قد أدرجتالعنوان لكي يربز مصطلحات أكثر دقة وإىل أن املعلومات بشأن القسم اخلاص باملعلومات األ
 توصية اهليئة نظرا إىل أ�ا توفر معلومات مفيدة لألطراف املتعاقدة.بمرفقا 

، استعرض مكتب اهليئة النص وأوصى بأن يعرض مشروع توصية اهليئة خبصوص 2018ويف ديسمرب/كانون األول   -7
ا الرابعة عشرة حة النباتية" على اهليئة يف دورهتأداة تشخيص ألغراض الص باعتبارها األداء العايلالتسلسل  كنولوجيات"ت
 ) من أجل اعتماده.2019(

  

                                                      
  /https://www.ippc.int/en/publications/85963): 2018تقرير الدورة الثالثة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية ( 3 
 الصحة غراضأل تشخيص داةأ باعتبارهاحتديد التسلسل  تكنولوجياتمن  اجلديداالطالع على التعليقات اجملمعة بشأن مشروع "اجليل  ميكن 4

 /https://www.ippc.int/en/publications/86239 ∫التايل العنوان على" النباتية

https://www.ippc.int/en/publications/85963/
https://www.ippc.int/en/publications/86239/
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 القرارات -ثالثًا

 حة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:إن هيئة تدابري الص -8

داة تشخيص أ باعتبارهااألداء  العايلالتسلسل  تكنولوجيات" بشأن ةتوصية اهليئة املقرتحمشروع  اعتماد )1(
 )؛2019يناير/كانون الثاين  10ألغراض الصحة النباتية" (املعروض على اهليئة يف 

 جديدة بشأن توصيات اهليئة واملوافقة على إدراجها يف برنامج العمل. اقرتاحاتأي  مناقشةو )2(


