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هيئة تدابير الصحة النباتية
الدورة الرابعة عشرة
روما 5-1 ،أبريل/نيسان 2019

المشاورة التقنية الثالثون بين المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات  -التقرير الموجز
البند  2-13من جدول األعمال
من إعداد األمانة العامة لمجموعة األنديز مع مساهمات من أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
اس ت ت ت ت ت تتتع ت ت ت ت ت تتاز األمارة العامة موعة األرديز املش ت ت ت ت ت تتاورة التقنية الثالث للمنظمات ا قليمية لوقاية النباتات
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(املشاورة التقنية) يف ليما ،بريو خالل الفرتة املمتدة من  29أكتوبر/تشرين األول إىل  2روزمرب/تشرين الثاين .2018
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وتعرض هذه الوثيقة بإجياز النقاط الرئيسية احلرجة .والتقرير متاح بنسخته الكاملة  1على البوابة الدولية للصحة النباتية.

أوالا -االختصاصات والالئحة الداخلية الجديدة للمشاورة التقنية
أقرت املنظمات ا قليمية لوقاية النباتات بع ت ت تترورة عست ت ت ت التعاو ملعاملة املش ت ت تتاكل العاملية وا قليمية املش ت ت تترتكة
-3
ّ
وتقدمي الدعم النشت ت ت تتا رييئة تدابري الصت ت ت تتحة النباتية واملنظمات الوطنية لوقاية النباتات .وقد اتفق مثلو املنظمات ا قليمية
لوقاية النباتات على اختص ت ت تتاو ت ت تتات املش ت ت تتاورة التقنية والئحتها الداخلية وذلك ض ت ت تتفامس طابع رسي على أس ت ت تتلو عمل
املنظمات ا قليمية لوقاية النباتات.
وعدد االختصت تتاوت تتات والالئحة الداخلية ،إىل جارم موعة من البنود األخرى ،األهداي الرئيست تتية للمشت تتاورة
-4
التقنية وأس ت تتلو عملها لتحقيق رتائق متس ت تتقة على سو أكرب واملس ت تتاعدة يف إرس ت تتامس طريقة عمل ميكن من خالريا االتفا
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التقرير الكامل لالجتماع متاح على العنوا التايل:

/https://www.ippc.int/ar/reports---tc-amongst-rppos

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ( ،)QRوهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة
للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
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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.

ثانيا -العمل بالنسبة إلى مفهوم اآلفة الناشئة
جرت مراجعة وثيقة بش ت ت ت تتا اشزات الناا ت ت ت تتئة أع ّدبا منظمة وقاية النباتات يف أوروبا والبحر األبي املتوس ت ت ت تتا.
-5
وأا تتار مثلو املنظمات ا قليمية لوقاية النباتات إىل جدوى مفهوم اشزة الناا تتئة يف س تتيا االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
وتناولوا رقاطًا منبثقة عن املناقش تتات الس تتابقة .وأعطى املش تتاركو يف االجتماع تعقيبابم على املعايري الم عرض تتتها منظمة
وقاية النباتات يف أوروبا والبحر األبي املتوستتا لتحديد ةزة رااتتئة .واتفق املشتتاورة التقنية على أرشتتطة مشتترتكة لتطبيق
اخلطة وهي ستع ّد دراسات حالة خاوة خالل االجتماع احلادي والثالث للمشاورة التقنية.
وجرى التاكيد على دور أمارة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومنظمة األغذية والزراعة للمست ت ت تتاعدة على معاملة
-6
املسائل العاملية وا قليمية املتصلة باشزات املستجدة.
ووازق املشت تتاورة التقنية على احلاجة إىل ترتيم املست تتائل ألست تتم األولوية وحشت تتد املوارد ،با ضت تتازة إىل ضت تترورة
-7
إعداد وحائف بيارات مشرتكة عن اشزات املستجدة.

ثالثاا -نموذج المنظمة اإلقليمية الدولية لصحة النبات والحيوان لمواجهة حاالت الطوارئ
منوذجا ملواجهة حاالت الطوارئ املرتبطة باشزات يف
عرض ت ت ت ت املنظمة ا قليمية الدولية لصت ت ت تتحة النبات واحليوا
-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.

رابعا -إصدار الشهادات اإللكترونية للصحة النباتية
ا
ختلل االجتماع عديث أع ّده رئيس ا موعة التوجيهية و ت ت تتدار الش ت ت تتهادات ا لكرتورية للص ت ت تتحة النباتية التابعة
-9
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،يست ت ت تتتعرض زيه بإجياز النقاط الرئيست ت ت تتية عن احلالة الفعلية ملشت ت ت تتروع إوت ت ت تتدار الشت ت ت تتهادات
ا لكرتورية للصحة النباتية مبا يف ذلك املركز ورظام .GeNs
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 -10وات ت ت ت ت ت تتدد مثلو بع املنظمتات ا قليميتة لوقتايتة النبتاتتات على التدور التذي بتإمكتا املنظمتات ا قليميتة لوقتاية
النباتات أ تؤديه للمستاعدة يف تنفيذ املركز ورظام  GeNsحستم االقتعتامس يف كل إقليم ،مع مراعاة كو عيع املنظمات
ا قليمية لوقاية النباتات قد ال تكو قادرة على متابعة معمو خطة التنفيذ االسرتاتيجية للفرتة .2020-2019
 -11وأوو املشاورة التقنية بوجو أ تصدر اللجنة التوجيهية املعنية بإودار الشهادات ا لكرتورية للصحة النباتية
تقر ًيرا مرحليًا عن البلدا الرائدة الم لديها رظام .GeNs

خامسا -حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
ا
ونظام التعليقات اإللكتروني
 -12عرضت ت ت ت ت ت ت أمارة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات التحديثات اخلاو ت ت ت ت ت تتة أللقات العمل ا قليمية لالتفاقية الدولية
لوقاية النباتات واست ت تتتخدام رظام التعليقات االلكرتوين .وأوت ت تتدر مثلو بع املنظمات ا قليمية لوقاية النباتات تووت ت تتيات
أقروا بالتقدم امللحو املست ت ت ت تتجل يف هذا ا طار.
لتحس ت ت ت ت ت است ت ت ت تتتخدام رظام التعليقات االلكرتوين خالل زرتة املشت ت ت ت تتاورة و ّ
علما باالقرتاحات وستعمل على تنفيذها قدر املستطاع.
وأخذت أمارة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ً
 -13أما يف ما يتعلق أللقات العمل ا قليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،زقد مت اقرتاح إتاحة قدر من املرورة بشت ت ت ت ت تتا
كيفية تنظيم حلقات العمل وكيفية عديد البنود املدرجة على جدول األعمال وحع تتور األعع تتامس يف ملنة التنفيذ وبنامس القدرات
ع ت تا بتنظيم دورات تدريبية لبنود معيّنة بنامس على اقرتاح زريق املهام بشت تتا كيفية
وملنة املعايري من ا قليم .وكار هناك تووت تتية أي ً
إعداد اقرتاح استجابة للدعوة إىل اقرتاح املواضيع وتعمينه املناقشات بشا اشزات املستجدة ،حسم االقتعامس.

سادسا -معلومات مح ّدثة من المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات
ا
ق ّدم مثلو كل من املنظمات ا قليمية لوقاية النباتات معلومات حم ّدثة عن أرش ت ت ت ت ت تتطة املنظمة التابع ريا .وميكن االطالع
على عيع العروض على البوابة الدولية للصحة النباتية.2
 -14وقد أبدت با عال املنظمات ا قليمية لوقاية النباتات اهتمامها يف رفس البنود ومثة زرص لتوطيد التعاو بشا
املواضيع التالية:






2

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

العروض الم قت تتدمته ت تتا املنظم ت تتات ا قليميت تتة لوق ت تتايت تتة النب ت تتات ت تتات خالل املش ت ت ت ت ت ت ت ت تتاورة التقنيت تتة الثالث ب املنظمت تتات ا قليميت تتة لوقت تتايت تتة النبت تتاتت تتات

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

سابعا-
ا

نظام االستعراض ودعم التنفيذ ودور المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات

 -15عرض مثل وكالة الص ت تتحة الزراعية وس ت تتالمة األغذية يف الكاريو معلومات حم ّدثة عن االجتماع االزرتاض ت تتي الذي
عقدته ا موعة الفرعية املعنية بالتنفيذ وتنمية القدرات بش ت تتا رظام االس ت تتتعراض ودعم التنفيذ .وراقشت ت ت املش ت تتاورة التقنية
عديدا إجرامس دراست ت تتات مكتبية عن
املواضت ت تتيع ذات األولوية وكيفية إدراجها ضت ت تتمن هذا النظام .واقرتح املش ت ت تاورة التقنية ً
اشزات الناائة وا جرامسات يف حاالت الطوارئ؛ وبشا تسوية النزاعات وجتنّبها.

ثامناا -تبادل المعلومات الحيوية خالل المشاورة التقنية من قبل المنظمات الدولية
-16

اارك مثلو املركز الدويل للبطاطا ومعهد البلدا األمريكية للتعاو يف ميدا الزراعة بصفة مراقم.

 -17وا ت ت ت تتدد مثل املركز الدويل للبطاطا على األرش ت ت ت تتطة الم يقوم ا املركز يف ال اشزات ومن بينها عمليات تقييم
خماطر اشزات ووضع مناذج للمخاطر وإجرامس ألوث بشا امليل التايل من تكنولوجيات عديد التسلسل .وقد دع أمارة
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات املركز الدويل للبطاطا ومنظمة منظومة املماعة االس ت ت ت ت ت تتتش ت ت ت ت ت تتارية للبحوث الزراعية الدو ّلية
لالتصتتال بالفريق التابع ألمارة االتفاقية املستتؤول عن الستتنة الدولية للصتتحة النباتية للمشتتاركة يف االحتفال بتلك الستتنة يف
عام .2020
 -18وعرض معهد البلدا األمريكية للتعاو يف ميدا الزراعة األرشت ت ت تتطة الم يقوم ا يف ال وت ت ت تتحة النباتات واملتصت ت ت تتلة
باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

تاسعا -خطة عمل المشاورة التقنية لعام
ا

2019

 -19اتفق املش تتاورة التقنية على خطة عمل لعام  2019عدد زيها الش تتخص املس تتؤول عن كل إجرامس وتوقيته وتعطي
وو ًفا له .وترد خطة العمل هذه ضمن امللحق بتقرير املشاورة التقنية.
 -20ومن املقرر أ تعقد املشت ت ت ت ت ت تتاورة التقنية احلادية والثالثو ب املنظمات ا قليمية لوقاية النباتات يف ريجرييا من
 21إىل  25أكتوبر/تشرين األول  2019بعيازة ا لس األزريقي للصحة النباتية.
-21

وإ ّ هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:
() 1

علما بالتقرير.
ا حاطة ً

