تحديثات من الدورة  14لهيئة تدابير الصحة
النباتية
)(2019
سكرتارية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
ورشة العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية
النباتات ()2019

اإلطار االستراتيجي لعمل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
2030-2020
• تم التصديق على محتوى اإلطار االستراتيجي لعمل االتفاقية
الدولية لوقاية النباتات  2030-2020قبل اعتماده رسميا خالل
دورة االنعقاد الـ  15لهيئة تدابير الصحة النباتية ()2020
(سيتم عرضه كنقطة من نقاط جدول أعمال هذه الورشة)
• ال يوجد المزيد من المشاورات وسيتم االعتماد النهائي من
خالل الجلسة الوزاريه للدورة الـ  15لهيئة تدابير الصحة
النباتية ()2020

مجموعة التركيز على معايير السلع والمسارات
•

•

•
•

الدورة الـ  14لهيئة تدابير الصحة النباتية اشارت الى ان هذا العمل هو هدف تنموي
ضمن اإلطار االستراتيجي وله قيمة استراتيجية
وأشارت ان مثل هذه المعايير يجب أال تغير من حقوق السيادة وااللتزامات األساسية
المنصوص عليها في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومنظمة التجارة العالمية –
اتفاقية الصحة والصحة النباتية (مثال :اللوائح التنظيمية يجب ان تبنى على تحليل
مخاطر اآلفات ،عدم فرض التزامات على الدول المستوردة)
تم االتفاق على ان معايير السلع التي يتم وضعها يجب ان تظل "معلقة" حتى يتم
اعتماد المفهوم الجديد لمعايير السلع
تم االتفاق على عمليات الحوكمة الخاصة بمجموعة التركيز على معايير السلع
والمسارات وانعقاد اجتماع ثاني في يونيو (حزيران)
https://www.ippc.int/en/news/making-progress-on-internationalcommodity-standards-for-phytosanitary-measures/

خطة استراتيجية لخمس سنوات لشهادات الصحة النباتية
االلكترونية ePhyto
• الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية الخمسية لشهادات
الصحة النباتية االلكترونية لالنتقال من طور
"المشروع" الى طور "العمل المعتاد" كما تم االتفاق
عليه في الدورة  14لهيئة تدابير الصحة النباتية

أنشطة التجارة االلكترونية e-Commerce
• تم عرض والتصديق على خطة عمل لمشروع عن التجارة
االلكترونية خالل الدورة الـ  14لهيئة تدابير الصحة النباتية
• لم يتم توفير موارد مالية إضافية (خارج الميزانية) وستقوم
سكرتارية االتفاقية بالتوقف عن العمل على التجارة االلكترونية
حتى يتم توفير الموارد ،باستثناء االتصاالت مع المنظمة
العالمية للجمارك
• تقدمت دولة كندا بمساهمة عينية للعمل جزئيا على موضوع
التجارة اإللكترونية

انتشار اآلفات ونظام االنذار
•
•
•
•

تحديثات عن حاالت اآلفات الناشئة سوف يتم إضافتها الى جدول اعمال
هيئة تدابير الصحة النباتية كـ"بند دائم“
يمكن للدول تقديم منح كتمويل إضافي (خارج الميزانية) من خالل صندوق
ائتماني متعدد المانحين لدعم أنشطة سكرتارية االتفاقية ،واالتفاق على
تأسيس صندوق ائتماني طارئ
الدورة الـ  14لهيئة تدابير الصحة النباتية تقدمت بطلب الى المكتب إلعداد
مسودة لخطة عمل لنظام طوارئ لالتفاقية ،وتقديمه في الدورة الـ 15
للهيئة
مؤتمر صحة النبات الذى سيعقد في فنلندا في العام  2020يجب ان يناقش
اآلفات الناشئة والحاالت الطارئة

مقاومة المضادات الميكروبية وعالقتها بقضايا صحة
النبات
• اشارت الدورة الـ  14لهيئة تدابير الصحة النباتية وأبلغت
بتقديرها للمناقشات التي جرت عن استخدام مضادات
الميكروبات ومقاومتها وعالقتها بصحة النبات كموضوع هام
للمتابعة
• دعمت الدورة الـ  14متابعة سكرتارية االتفاقية لألعمال
الحالية الخاصة بمشاركة الصحة النباتية في موضوع مقاومة
مضادات الميكروبات من خالل فرقة عمل الفاو ،طبقا ألولويات
وموارد السكرتارية والهيئة

توصيات هيئة تدابير الصحة النباتية
• اعتمدت الدورة الـ  14توصيات الهيئة الخاصة بـ "تكنولوجيا تحديد
التتابع عالية اإلنتاجية كأداة تشخيصية ألغراض الصحة النباتية"
(CPM-R8).
• تم اقتراح توصية عن "توفير امن لألغذية وغيرها من المساعدات لمنع
دخول اآلفات النباتية في خالل الحاالت الطارئة" وتم تعميمها من اجل
مشاورة الدول خالل العام 2019
• سيتم وضع توصية خالل العام  2019تخص "تسهيل التجارة األمنة
عن طريق تقليل حدوث حاالت التلوث باآلفات المرتبطة بتجارة السلع"

تعاون المعايير والتنفيذ )(1/3

إطار عمل للمعايير والتطبيق
• إطار عمل للمعايير والتنفيذ:
نسخة العام  2019تم المصادقة عليها ،مع وضع مسؤولية
المراجعة والتعديل على لجنة المعايير ولجنة تنمية القدرات
والتطبيق ومجموعة التخطيط االستراتيجي
سوف يتم تقديم نسخة معدلة وسهلة االستخدام الى لجنة التخطيط
االستراتيجي 2019

تعاون المعايير والتطبيق )(2/3

فرق عمل الموضوعات
•  2018دعوة مشتركة للتقدم بموضوعات :المعايير والتطبيق
• الدورة الـ  14اعتمدت الموضوعات واألولويات الموصى بها ،
وشجعت األطراف المتعاقدة (الدول األعضاء) والمنظمات
اإلقليمية لوقاية النباتات على تقديم الدعم والتمويل
• الدورة الـ  14عبرت عن تقديرها لفوائد العملية الجديدة التي
زادت من التعاون بين المعايير والتطبيق

تعاون المعايير والتطبيق )(3/3

تحليل المشروع التجريبي للمراقبة
• الدورة الـ  14طلبت من مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية تقييم ما
يمكن إنجازه من خالل هذا المشروع ومراجعته من قبل مجموعة
التخطيط االستراتيجي ولجنة تنمية القدرات والتطبيق ،ثم تقديمها الى
الدورة الـ  15من أجل اعتمادها وطلب التمويل.

• دليل االتفاقية عن مراقبة اآلفات سوف يتم تحديثه كأولوية وإنشاء
صفحة مرتبطة عن المراقبة على الموقع اإللكتروني لالتفاقية

المعايير
• تقرير من لجنة المعايير ،ملخص ألنشطة العام  2018واعتماد 6
بروتوكوالت تشخيص ( DP 2 revision: Plum pox virus, DP
25: Xylella fastidiosa, DP 26: Austropuccinia psidii,DP
27: Ips spp.,DP 28: Conotrachelus nenuphar, DP 29:
)Bactrocera dorsalis
• اعتمدت الدورة الـ 14األتى:
• المعيار  :43متطلبات استخدام التبخير كأجراء للصحة النباتية
•  2017تعديالت للمعيار ( 5مسرد مصطلحات الصحة النباتية)

التطبيق وتنمية القدرات
• تقرير من لجنة التنفيذ وتنمية القدرات ،تم تقديم ملخص عن
األنشطة موضحا به:
• نظام تجنب وتسوية المنازعات ،ومراجعة التطبيق ونظام الدعم،
االلتزامات الوطنية لإلبالغ عن اآلفات ومجموعة عمل حاويات
النقل البحري اصبح تحت اشراف لجنة التطبيق وتنمية القدرات
• تقييم قدرات منظمات الصحة النباتية ،األدلة االسترشادية والمواد
التدريبية ،ورش العمل ومعلومات موقع االنترنت

خطة عمل وميزانية سكرتارية االتفاقية
• تم خالل الدورة الـ  14اعتماد خطة استثمارية
خمسية لسكرتارية االتفاقية  2024-2020متصلة
بتطبيق إطار العمل االستراتيجي لالتفاقية -2020
2030
• تم خالل الدورة الـ  14اعتماد خطة العمل وميزانية
سكرتارية االتفاقية للعام .2020

اين على شبكة االنترنت
 (2019):الدورة الـ  14لهيئة تدابير الصحة النباتية
التقرير كاملhttps://www.ippc.int/en/publications/87271/ :
أوراق العملhttps://www.ippc.int/en/core- :
activities/governance/cpm/

العام القادم سوف يتم عقد الدورة الـ  15لهيئة تدابير الصحة النباتية
( )2020من  30مارس (اذار) وحتى  3ابريل (نيسان) مع الجلسة
الوزاريه في  2ابريل (نيسان) ) بالتزامن مع العام الدولي للصحة
النباتية
مقر الفاو ،روما  ،إيطاليا

لألتصال
سكرتارية االتفاقية الدولية
لوقاية النباتات
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Web:
www.ippc.int
www.fao.org/plant-health-2020

