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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 عشرة الرابعةالدورة 

 2019أبريل/نيسان  5-1روما، 

 التقرير الموجز -المشاورة التقنية الثالثون بين المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات 
 من جدول األعمال 2-13البند 

 إعداد األمانة العامة لمجموعة األنديز مع مساهمات من أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات من
 
استتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتتتتاز  األمارة العامة  موعة األرديز املشتتتتتتتتتتتتتتاورة التقنية الثالث  للمنظمات ا قليمية لوقاية النباتات  -1

 .2018روزمرب/تشرين الثاين  2كتوبر/تشرين األول إىل أ 29التقنية( يف ليما، بريو خالل الفرتة املمتدة من  )املشاورة
 
 .النباتية على البوابة الدولية للصحة 1 وتعرض هذه الوثيقة بإجياز النقاط الرئيسية احلرجة. والتقرير متاح بنسخته الكاملة -2
 

 االختصاصات والالئحة الداخلية الجديدة للمشاورة التقنية -أوالا 
 
ا قليمية لوقاية النباتات بعتتتتتتترورة عستتتتتتت  التعاو  ملعاملة املشتتتتتتتاكل العاملية وا قليمية املشتتتتتتترتكة أقّرت املنظمات  -3

وتقدمي الدعم النشتتتتتتتتتا رييئة تدابري الصتتتتتتتتتحة النباتية واملنظمات الوطنية لوقاية النباتات. وقد اتفق مثلو املنظمات ا قليمية 
ئحتها الداخلية وذلك  ضتتتتتتتتفامس طابع رسي على أستتتتتتتتلو  عمل لوقاية النباتات على اختصتتتتتتتتاوتتتتتتتتات املشتتتتتتتتاورة التقنية وال

 املنظمات ا قليمية لوقاية النباتات.
 
وعدد االختصتتتتاوتتتتات والالئحة الداخلية، إىل جارم  موعة من البنود األخرى، األهداي الرئيستتتتية للمشتتتتاورة  -4

ستتتتتامس طريقة عمل ميكن من خالريا االتفا  التقنية وأستتتتتلو  عملها لتحقيق رتائق متستتتتتقة على سو أكرب واملستتتتتاعدة يف إر 
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على جدول أعمال اجتماعات املشاورة التقنية. وتُلزم االختصاوات والالئحة الداخلية املنظمات ا قليمية لوقاية النباتات 
 .بوضع خطة متوسطة األجل لالضطالع باألرشطة وعقيق األهداي املشرتكة ب  املنظمات ا قليمية لوقاية النباتات

 
 العمل بالنسبة إلى مفهوم اآلفة الناشئة -ثانياا 

 
جرت مراجعة وثيقة بشتتتتتتتتتا  اشزات النااتتتتتتتتتئة أعّدبا منظمة وقاية النباتات يف أوروبا والبحر األبي  املتوستتتتتتتتتا.  -5

ة النباتات وأاتتتار مثلو املنظمات ا قليمية لوقاية النباتات إىل جدوى مفهوم اشزة النااتتتئة يف ستتتيا  االتفاقية الدولية لوقاي
وتناولوا رقاطًا منبثقة عن املناقشتتتتات الستتتتابقة. وأعطى املشتتتتاركو  يف االجتماع تعقيبابم على املعايري الم عرضتتتتتها منظمة 
وقاية النباتات يف أوروبا والبحر األبي  املتوستتا لتحديد ةزة رااتتئة. واتفق  املشتتاورة التقنية على أرشتتطة مشتترتكة لتطبيق 

 .اسات حالة خاوة خالل االجتماع احلادي والثالث  للمشاورة التقنيةاخلطة وهي ستعّد در 
 
وجرى التاكيد على دور أمارة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومنظمة األغذية والزراعة للمستتتتتتتتتاعدة على معاملة  -6

 .املسائل العاملية وا قليمية املتصلة باشزات املستجدة
 
على احلاجة إىل ترتيم املستتتتتائل ألستتتتتم األولوية وحشتتتتتد املوارد، با ضتتتتتازة إىل ضتتتتترورة ووازق  املشتتتتتاورة التقنية  -7

 .إعداد وحائف بيارات مشرتكة عن اشزات املستجدة
 

 نموذج المنظمة اإلقليمية الدولية لصحة النبات والحيوان لمواجهة حاالت الطوارئ -الثا ثا
 
واحليوا  منوذًجا ملواجهة حاالت الطوارئ املرتبطة باشزات يف عرضتتتتتتتت  املنظمة ا قليمية الدولية لصتتتتتتتتحة النبات  -8

 التوقي  املناسم وبصورة زعالة من خالل التشديد على ضرورة معاملة املوارم التالية:
 

 مواجهة حاالت الطوارئ بصورة خمتلفة عن العمل الروتيين يف  ال الصحة النباتية؛ 
  حشد املوارد بسرعة لإلعال  عن حالة طوارئ ما؛ 
 .استخدام محالت تواول خمتلفة حلاالت الطوارئ 

 
 إصدار الشهادات اإللكترونية للصحة النباتية -رابعاا

 
ختلل االجتماع عديث أعّده رئيس ا موعة التوجيهية  وتتتتتتتتدار الشتتتتتتتتهادات ا لكرتورية للصتتتتتتتتحة النباتية التابعة  -9

لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات، يستتتتتتتتتعرض زيه بإجياز النقاط الرئيستتتتتتتتية عن احلالة الفعلية ملشتتتتتتتتروع إوتتتتتتتتدار الشتتتتتتتتهادات 
 .GeNsرظام ا لكرتورية للصحة النباتية مبا يف ذلك املركز و 
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واتتتتتتتتتتتتتتتدد مثلو بع  املنظمتات ا قليميتة لوقتايتة النبتاتتات على التدور التذي بتإمكتا  املنظمتات ا قليميتة لوقتاية  -10
حستم االقتعتامس يف كل إقليم، مع مراعاة كو  عيع املنظمات  GeNsالنباتات أ  تؤديه للمستاعدة يف تنفيذ املركز ورظام 

 .2020-2019و  قادرة على متابعة معمو  خطة التنفيذ االسرتاتيجية للفرتة ا قليمية لوقاية النباتات قد ال تك
 

وأوو  املشاورة التقنية بوجو  أ  تصدر اللجنة التوجيهية املعنية بإودار الشهادات ا لكرتورية للصحة النباتية  -11
 .GeNsتقريرًا مرحلًيا عن البلدا  الرائدة الم لديها رظام 

 
 اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات حلقات العمل -خامساا

 ونظام التعليقات اإللكتروني
 

عرضتتتتتتتتتتتتتت  أمارة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات التحديثات اخلاوتتتتتتتتتتتتتتة أللقات العمل ا قليمية لالتفاقية الدولية  -12
ا قليمية لوقاية النباتات تووتتتتتتتيات  لوقاية النباتات واستتتتتتتتخدام رظام التعليقات االلكرتوين. وأوتتتتتتتدر مثلو بع  املنظمات

لتحستتتتتتتتتت  استتتتتتتتتتتخدام رظام التعليقات االلكرتوين خالل زرتة املشتتتتتتتتتتاورة وأقّروا بالتقدم امللحو  املستتتتتتتتتتجل يف هذا ا طار.  
 .وأخذت أمارة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات علًما باالقرتاحات وستعمل على تنفيذها قدر املستطاع

 
لق أللقات العمل ا قليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات، زقد مت اقرتاح إتاحة قدر من املرورة بشتتتتتتتتتتتتتا  أما يف ما يتع -13

كيفية تنظيم حلقات العمل وكيفية عديد البنود املدرجة على جدول األعمال وحعتتتتور األععتتتتامس يف ملنة التنفيذ وبنامس القدرات 
ا بتنظيم دورات تدريبية لبنود معيّنة بنامس على اقرتاح زريق املهام بشتتتتتا  كيفية وملنة املعايري من ا قليم. وكار  هناك تووتتتتتي ة أيعتتتتتً

 .إعداد اقرتاح استجابة للدعوة إىل اقرتاح املواضيع وتعمينه املناقشات بشا  اشزات املستجدة، حسم االقتعامس
 

 معلومات محّدثة من المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات -سادساا
 

كل من املنظمات ا قليمية لوقاية النباتات معلومات حمّدثة عن أرشتتتتتتتتتتتتتتطة املنظمة التابع  ريا. وميكن االطالع   قّدم مثلو
 .2على عيع العروض على البوابة الدولية للصحة النباتية

 
وقد أبدت با عال املنظمات ا قليمية لوقاية النباتات اهتمامها يف رفس البنود ومثة زرص لتوطيد التعاو  بشا   -14

 املواضيع التالية: 
 

 اشزات الناائة 
 املراقبة 
 عمليات التشخيص 
 عليل خماطر اشزات 
 تبادل أرشطة التدريم 
 األرشطة املتصلة باحلاويات البحرية 

                                                      
العروض الم قتتتتتدمتهتتتتتا املنظمتتتتتات ا قليميتتتتتة لوقتتتتتايتتتتتة النبتتتتتاتتتتتتات خالل املشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاورة التقنيتتتتتة الثالث  ب  املنظمتتتتتات ا قليميتتتتتة لوقتتتتتايتتتتتة النبتتتتتاتتتتتتات   2

https://www.ippc.int/en/core-activities/external-cooperation/partners/technical-consultation-among-rppos/30th-tc-among-rppos/ 
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  بإودار الشهادات ا لكرتورية للصحة النباتيةاألرشطة املتصلة 
 تبادل وحائف الوقائع / وحائف البيارات والنماذج 
 عس  عملية تنفيذ معايري دولية حمددة لتدابري الصحة النباتية 

 
 نظام االستعراض ودعم التنفيذ ودور المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات -سابعاا

 
الزراعية وستتتتتالمة األغذية يف الكاريو معلومات حمّدثة عن االجتماع االزرتاضتتتتتي الذي عرض مثل وكالة الصتتتتتحة  -15

عقدته ا موعة الفرعية املعنية بالتنفيذ وتنمية القدرات بشتتتتتا  رظام االستتتتتتعراض ودعم التنفيذ. وراقشتتتتت  املشتتتتتاورة التقنية 
اورة التقنية عديًدا إجرامس دراستتتتتتات مكتبية عن املواضتتتتتتيع ذات األولوية وكيفية إدراجها ضتتتتتتمن هذا النظام. واقرتح  املشتتتتتت

 .اشزات الناائة وا جرامسات يف حاالت الطوارئ؛ وبشا  تسوية النزاعات وجتّنبها
 

 تبادل المعلومات الحيوية خالل المشاورة التقنية من قبل المنظمات الدولية -ثامناا
 

 .األمريكية للتعاو  يف ميدا  الزراعة بصفة مراقماارك مثلو املركز الدويل للبطاطا ومعهد البلدا   -16
 

واتتتتتتتتتتدد مثل املركز الدويل للبطاطا على األرشتتتتتتتتتتطة الم يقوم  ا املركز يف  ال اشزات ومن بينها عمليات تقييم  -17
خماطر اشزات ووضع مناذج للمخاطر وإجرامس ألوث بشا  امليل التايل من تكنولوجيات عديد التسلسل. وقد دع  أمارة 

للبطاطا ومنظمة منظومة املماعة االستتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتارية للبحوث الزراعية الدولّية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات املركز الدويل 
لالتصتتال بالفريق التابع ألمارة االتفاقية املستتؤول عن الستتنة الدولية للصتتحة النباتية للمشتتاركة يف االحتفال بتلك الستتنة يف 

 .2020عام 
 

الم يقوم  ا يف  ال وتتتتتتتتتحة النباتات واملتصتتتتتتتتتلة  وعرض معهد البلدا  األمريكية للتعاو  يف ميدا  الزراعة األرشتتتتتتتتتطة -18
 .باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
 2019خطة عمل المشاورة التقنية لعام  -تاسعاا

 
عدد زيها الشتتتخص املستتتؤول عن كل إجرامس وتوقيته وتعطي  2019اتفق  املشتتتاورة التقنية على خطة عمل لعام  -19

 .ضمن امللحق بتقرير املشاورة التقنيةووًفا له. وترد خطة العمل هذه 
 

ومن املقرر أ  تعقد املشتتتتتتتتتتتتتتاورة التقنية احلادية والثالثو  ب  املنظمات ا قليمية لوقاية النباتات يف ريجرييا من  -20
 .بعيازة ا لس األزريقي للصحة النباتية 2019أكتوبر/تشرين األول  25إىل  21

 
 النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:وإّ  هيئة تدابري الصحة  -21
 

 ا حاطة علًما بالتقرير. (1)


