
 CPM 2023/29 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 األعمالمن جدول  1-18البند  تقرير عن املشاورة التقنية بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت

 2 من 1الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 

 هيئة تدابري الصحة النباتية
 الدورة السابعة عشرة

 بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتتاملشاورة التقنية تقرير عن 
 من جدول األعمال 1-18البند 

 (اإلقليمية لوقاية النبااتتاملشاورة التقنية بني املنظمات من إعداد رئيس )
 

خ ل  اجتماعات ةلنبااتت )املشاااااااورة التقنية( ا اعقدت املشاااااااورة التقنية الرابثة والني اني بني املنظمات اإلقليمية لوقاية ا [1]
اتثقااد من املزمع أن ، و 2022عااا    12. وُعقاادت اسلتاااااااااااااااات اال  ا اااااااااااااايااة يف 2023يف الربع األول من عااا   اجتماااعاا 

حضوري مت تنظيمه على هامش شكل ، ابإل ا ة إىل اجتماع ب2023نو مرب/تشرين النياين ومارس/آذار  7سبتمرب/أيلول و
 سبتمرب/أيلول(. 22و 21يومي يف لندن، اململكة املتحدة )الذي انثقد املؤمتر الدويل للصحة النباتية 

 : تيةاإلقليمية لوقاية النبااتت مبثلومات حمّداة عن البنود اآل املنظماتمت تزويد و  [2]

، رئيس Christopher Daleتغري املناخ: خارطة الطريق للتنفيذ اإلقليمي سدول األعمال، وقّد  هذا الثرض التيد  -
 . )اهليئة( يةالتابثة هليئة تدابري الصحة النبات جمموعة ال كيز املثنية بتغري املناخ ومتائل الصحة النباتية

نظم اإلنذار واالساااات ابة  االت تفشااااي اآل ات: عرض عن نظا  اإلنذار بتفشااااي اسراد الصااااحراوي ا ا  بل نة  -
 ، من إقليم املخروط اسنويب. Héctor Medinaالصحة النباتية يف املخروط اسنويب، قّدمه التيد 

املشاااااااااااااااورة التقنية بني املنظمات اإلقليمية لوقاية  )االتفاقية الدولية( وأحاطت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت -
ا ابلنُ  ل إىل النبااتت علم  فثالية والقدرة على التكّيف املزيد من الهج اليت تتبثها إلجياد  ر  للتغيري هبدف التوصااااااااااااااّ

تنفيذها، وا وكمة واالتصاااالت واالبتكارات، وقّدمت مثلومات حمّداة عن األنشااطة املّتصاالة مبا يلي: و ااع املثايري و 
 . للصحة النباتية وحّل إصدار الشهادات اإللك ونية

ملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت اختاذها اليت يتثني على اإلجراءات ل احات شااااافوعة ابقوأعّدت املشااااااورة التقنية وايقة م [3]
م  ّثال لإلنذار واالسااااااات ابة  االت تفشاااااااي شاااااااروع التوصااااااايات الذي و اااااااثته جمموعة ال كيز من أجل نظما يتثلق مبيف 

على اجتماع  Stephanie BLOEM اآل ات. وقدمت هذه الوايقة إىل أمانة االتفاقية الدولية لكي تثر اااااااااااااها التااااااااااااايدة
االوايقة قد لقيت . و 2022يف أكتوبر/تشاارين األول املثقود التخطيط االساا اتي ي جمموعة  . وساايكون من اسااتحتاااي  جيد 

 هم الوظائف والقدرات  2030-2020إلطار االساااااااااااااا اتي ي لموعات اليت تنفذ بنود جدول أعمال التنمية املفيد للم 
 .األساسية ملنظمة إقليمية لوقاية النبااتت على حنو أ ضل لتحديد ما إذا كان إبمكان هذه املنظمات املتامهة  يها

 قدرة على و ع إنشاء(، مت االتفاق على إنشاء جمموعة توجيهية للثمل على 2022لهيئة )لوخ ل الدورة التادسة عشرة  [4]
من منظمة  Stephanie BLOEMإلنذار واالساااات ابة  االت تفشااااي اآل ات. واختارت املشاااااورة التقنية التاااايدة لنظم 

 قليمية لوقاية النبااتت.اإل ةاملنظموقاية النبااتت يف أمريكا الشمالّية ل نضما  إىل اجملموعة التوجيهية كممنيلة عن 



CPM 2023/29 تقرير عن املشاورة التقنية بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 2من  2الصفحة 

دة من سنة الصااااااحة النباتية يف املخروط اسنويب، دنيلة جدي Melisa NEDILSKYJواختارت املشاااااااورة التقنية التاااااايدة  [5]
 .القدرات عنها لدى سنة التنفيذ وتنمية

ت األرجنتني رجلساااااااااااااااااة سنااااة الصااااااااااااااحااااة النباااااتيااااة يف املخروط اسنويب وذلاااا  ح  2022نيتاااااااااااااااااان /أبرياااال 1ويف  [6]  ، تولااااّ
 للمشااااااورة التقنية، أعلن والني اني الرابثة  الدورة. وخ ل Diego QUIROGA التااااايدهو ، ورئيتاااااها 2024مارس/آذار 

  Sandrine BAYENDI LOUDITأّن التاااااااااااااااااااااااياااااااااادة  Jean Gérard MEZUI M’ELLAالتااااااااااااااااااااااايااااااااااد 

 يف اجمللس األ ريقي للصحة النباتية. منصبه مها وليان ستت Luiza MUNYUAوالتيدة 

بادل جملاالت املتصاااااااااااااالة ابآل ات اليت كظى ابهتما  مشاااااااااااااا  ، وتاب ما يتثلق املشاااااااااااااااورة التقنية أمنيلة للتثاون يفووجدت  [7]
 ااتت املتامهة  يها. املثلومات حول الفثالّيات اإلقليمية اليت ميكن لتائر املنظمات اإلقليمية لوقاية النب

 (. 2023الدورة التابثة عشرة للهيئة ) بثدوستتوىل منظمة وقاية النبااتت يف أمريكا الشمالية رجلسة املشاورة التقنية  [8]
 املشاااااااورة من اختصاااااااصاااااااتلكٍل لنتااااااخة النهائية أن كيط اهليئة علم ا يف دورهتا التااااااابثة عشاااااارة اباملشاااااااورة التقنية تود و  [9]

 1. تفاقية الدوليةاإللك وين لوقع املعلى  تنياملتاحوالئحتها الداخلية 
وتلّقت املشاورة التقنية مثلومات حمّداة عن الو ع يف اسماعة االقتصادية لدول غرب أ ريقيا يف ما خيّص طلبها ل ع اف  [10]

 هبا كمنظمة إقليمية لوقاية النبااتت. 
  ،لوقااااااياااااة النبااااااااتت عن تقااااااديرهم للرئيس املنتهيااااااة واليتاااااه نظمااااااات اإلقليميااااااةوأعرب دنيلو املشااااااااااااااااااااورة التقنيااااااة بني امل [11]

من سنة الصااااااااااااحة النباتية يف املخروط اسنويب، لتولّيه رجلسااااااااااااة االجتماع الرابع والني اني  Diego QUIROGAالتاااااااااااايد 
لنبااتت يف أمريكا ، من منظمة وقاية اStephanie BLOEMللمشاااااااااااااورة التقنية، ورّحبوا ابلرئيتااااااااااااة اسديدة، التاااااااااااايدة 

 .2023ستتوىل رجلسة االجتماع ا امس والني اني للمشاورة التقنية يف عا  اليت  ،الشمالية
 مدعّوة إىل القيا  مبا يلي: (2023) إّن هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا التابثة عشرةو  [12]

 ابلتقرير؛ األخذ علم ا (1)
ابلنتاااااخة النهائية من اختصااااااصاااااات املشااااااورة التقنية بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت والئحتها  واألخذ علم ا (2)

 الداخلية.

                                                      
 /https://www.ippc.int/en/publications/91820ثنوان التايل: الوالئحتها الداخلية على التقنية  املشاورة اختصاصاتميكن االط ع على   1
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