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من أجل الحّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على  ُطبع عدد محدود من هذه الوثيقة
من السادة المندوبين والمراقبين التكّرم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية  المناخ. ويرجى

 www.fao.org منها. ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة على اإلنترنت على العنوان التالي:

MJ487/A 

A 

 هيئة تدابير الصحة النباتية
 

 التاسعةالدورة 

 0234 نيسان/أبريل 4 -مارس/آذار 13 ،روما

 توصيات هيئة تدابير الصحة النباتية

 من جدول األعمال 31البند 

 النباتاتمن إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية 

 

 معلومات أساسية
 
)الهيئة(، وثيقة هيئة تدابير الصحة النباتية قدمت األمانة، خالل انعقاد الدورة الثامنة ل -1

عدة سنوات الهيئة قامت، على مدى  األعضاء بأن تهيئة وذّكرالتعرض توصيتين اقترحتهما 
عايير دولية لتدابير تعتبر مال فئة من القرارات استحداث الحاجة إلى ة ناقشبم(، 8002-8002)

وتبرز بصورة أفضل مّما لو دائمة قد تشكل مواد مرجعية ولكنها  )معايير دولية( الصحة النباتية
 .نشرت ضمن نّص تقرير الهيئة

 
الفوري خالل انعقاد الدور الثامنة للهيئة، عن تأييدهم لالعتماد  ،أعرب بعض األعضاء و -8

في هذا ن إلى إجراء مشاورات إضافية قبل المضي قدماً وآخرى سعفي حين للتوصيتين المقدمتين 
 ة.ريهمية كبتكتسيان أالحظوا أن التوصيتين الشأن نظرا إلى أنهم 

 
 :في دورتها الثامنة، من األمانة أن تقوم بما يلي ،هيئةوطلبت ال -3
 

 ؛8013مايو/ أيار  30األعضاء إلى إبداء تعليقاتهم على التوصيتين قبل  وةدع (1)
 التوصيتين إلى المكتب للنظر فيهما؛ ةحالإ (8)
المجموعة المعنية باالتخيي  للمناقشة خالل اجتماع منقّحتين التوصيتين تقديم التعليقات وال (3)

 ؛8013االستراتيجي في أكتوبر/ تشرين األول 
 هيئة في دورتها التاسعة.التوصيتين إلى النسختين النهائيتين للتقديم  (4)
 
هيئة ا المنظر فيهكي تلتين التالي ينجميع الخيوات، التوصيتإنجاز بعد وتقدم األمانة،  -4
 ا.موافق عليهتو
 
 وإن الهيئة مدعوة إلى القيام بما يلي: -5
 

http://www.fao.org/
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لنباتاات لالدولياة لوقاياة النباتاات االتفاقياة بشاأن تطيياة  CPM-9/2014/01التوصيتين  اعتماد (1)
 المائيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة

النباتااات والمااواد باإلنترناات )التجااارة اإللكترونيااة( علااى التجااارة بشااأن  CPM-9/2014/02و
  األخرى الخاضعة للوائح.
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 CPM-9/2014/01رقم: الهيئة توصية 
 توصية بشأن تغطية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات للنباتات المائية

 
 :معلومات أساسية

 
"تأمين العمال المشاتر  التي يتمثل هدفها في ، لوقاية النباتات )االتفاقية الدولية( االتفاقية الدوليةإن 

ميز باين النباتاات توالفعال لمنع انتشار ودخول اآلفات التي تصيب النباتات والمنتجات النباتية"، ال 
االتفاقياة فاإن لاى ذلا ، إضاافة إشير علاى وجاا التحدياد إلاى النباتاات المائياة. وتالبرية والمائية وال 
مزروعاة أو ساواء أكانات حماياة النباتاات تعنى ب، عدة هيئة في مناسباتال تأوضحالدولية، حسبما 

 .أو خاضعة لإلدارة برية
 

 أو قد توفر قناةفات، اآلبلإلصابة ، األخرى طيرها من النباتاتكالنباتات المائية، وقد تتعرض 
 ت األخرى.النباتابالنسبة إلى آفات أن تكون ذاتها لآلفات أو 

 
إطاار تحات اتاات ينبطاي حمايتهاا علاى أنهاا نبمعاايير دولياة  ة"النباتاات المائياة" فاي عادويشار إلى 
ماع الدولياة أماناة االتفاقياة  إلاى تنسايق( 2006الهيئة في دورتهاا األولاى ) ت. وأشارالدولية االتفاقية

النباتااات المائيااة بفيمااا يتعلااق الدوليااة توضاايح واليااة االتفاقيااة ماان أجاال المنظمااات الدوليااة األخاارى 
تها الهيئة ي اعتمدت، ال8011-8002 الخاصة باالتفاقية الدولية للفترة خية األعمالواعتبرت الطازية. 

يتعاين النظار فيهاا،  مساتجدةالمائياة األخارى قضاية البحرياة و، النباتاات (8002)في دورتهاا الثانياة 
 النباتات المائية.بعين االعتبار عديلها لتأخذ معايير دولية أو تتمت اإلشارة إلى ضرورة وضع و
 

عرضاات النباتااات المائيااة، بشااأن عقااد جلسااة علميااة (، 8010وتاام، خااالل الاادورة الخامسااة للهيئااة )
نيااا  هيئااة علااى أن أعضاااء الواتفااق . والمتأتيااة منهااالنباتااات المائيااة بالنساابة إلااى امخاااطر اآلفااات 

 .لنباتات المائيةا من حيث المبدأيطيي  الدولية االتفاقية
 

جماعاة ضارورة أن يواصال المكتاب وعلاى (، 8011للهيئاة )سادساة خالل الادورة ال ،تم االتفا كما 
مسااألة النباتااات النظاار فااي العماال رياار الرساامية المعنيااة بااالتخيي  االسااتراتيجي والمساااعدة الفنيااة 

هيئاة الاالستنتاجات إلاى أن ترفع إطار االتفاقية الدولية وتحت المائية )بما في ذل  مسألة اليحالب( 
 .من تقرير الدورة السادسة للهيئة( 123الفقرة )
 
التفاقية الدولية" بالنسبة إلى االنباتات المائية وأهميتها ن دراسة استكشافية عتم إجراء "تبعا لذل ، و
ة التااي نظمتهااا االتفاقيااالناادوة خااالل  هاعرضااو نظااام االسااتعراض ودعاام التنفيااذإطااار مشااروع  فااي

 .(8018أثناء انعقاد الدروة السابعة للهيئة )الدولية 
 

النتائج المستخلصة من مراعاة ، مع المناقشاتهذه بتجميع ما جرى في هذه التوصية وتقوم 
مجموعة من اإلجراءات تخلص إلى ونظام االستعراض ودعم التنفيذ التي أجراها الدراسة 
المنظمات ( ووطنية لوقاية النباتاتبها لألطراف المتعاقدة )بما في ذل  المنظمات ال الموصى

 .واألمانة اإلقليمية لوقاية النباتات
 

 موجهة إلى:
 

وأمانة  والمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات لمنظمات الوطنية لوقاية النباتاتاواألطراف المتعاقدة 
 االتفاقية الدولية.

 
 :التوصية
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النباتااات المائيااة الطازيااة آفااات واعتبااار النباتااات المائيااة حمايااة  الهيئااة علااى ضاارورة ؤكاادت -1

 .الدولية محتملة في إطار االتفاقية
 
 :ولذل ، فإنها -8
 

 :على القيام بما يلياألطراف المتعاقدة تشجع  -ألف
 
 تحليال مخااطر اآلفااتلنباتات المائية فاي عملياات بالنسبة إلى اتقييم لمخاطر اآلفات إدراج  -1

 .الخاصة بها
 
والمساااتوردين والمصااادرين وشاااركات و/ أو المعنياااة الوكااااالت الحكومياااة إدرا  ضااامان  -8

وأصاحاب المصالحة اآلخارين  (السافنبالنسبة إلاى صاابورات وصاهاريج الشحن ) اتوكاالت خدم
 . تهاوحرك باستيراد النباتات المائيةذات الصلة لمخاطر اآلفات 

 
 كآفات في قياع تجارة الزينة وريره للوائحانتشار النباتات المائية الخاضعة ة دون الحيلول -3

، بدعم من المنظمات الوطنية المناسبة، باستخدام تدابير الصحة النباتية من القياعات التجارية
 هذه التدابير. إنفاذمكنها من التي توجد في وضع ياألخرى 

 
أو  اآلفاتلتحليل مخاطر محتملة، قنوات وآفات باعتبارها النباتات المائية، ضمان خضوع  -4

استيراد النباتات المائية فيها حيثما كان ذل  مناسبا، وال سيما في الحاالت التي يتم  إدراجها فيها
في تربية األحياء المائية أو كما للزراعة، مخصصة نباتات ك ةدوقصمالستخدامات بشكل متعمد 

 .ى سبيل المثالعل موائل المائية األخرىال
 
باعتبارها  ،النباتات المائيةعلى ضمان خضوع مخاطر اآلفات، لوفقا لنتائج تحليل العمل،  -5

نباتية مثل متيلبات الصحة النباتية الصحة مناسبة للتدابير اتخاذ لمراقبة رسمية و ،أو آفاتقنوات 
 .رير ذل لمراقبة، والقضاء، واالحتواء وتدابير لو ،راديعند االست

 
 :على القيام بما يليتشجع المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات  -باء
 
لنباتااات بالنساابة إلااى اتحلياال مخاااطر اآلفااات فااي مجااال تنساايق الجهااود التعاونيااة اإلقليميااة  -1

 أو آفات.قنوات المائية باعتبارها 
 
اآلخارين لحة وأصحاب المصلوقاية النباتات  الوطنيةبين المنظمات فيما تنسيق االتصاالت  -8

لتعزيز النهج اإلقليمية إلدارة المخاطر وتحديد الخيارات المناسبة إلدارة النباتات المائياة باعتبارهاا 
 أو آفات.قنوات 

 
 الدولية:االتفاقية  وإن -جيم
 
ََ تُ  -1 تنمياة لأنشاية  ماا ستضايلع باا فاي المساتقبل مانالنباتات المائياة فيفي ع على النظر شَج

وريار  ،لصحة النباتياة وخيا  إلدارة اآلفااتوضع لوائح لتحليل مخاطر اآلفات، وتتعلق بالقدرات 
 ذل .
 



5 CPM 2014/14 

 

 

ََ تُ  -8 )اتفاقيااة التنااوع المعنيااة التنساايق مااع المنظمااات الدوليااة المضااي قاادما فااي ع علااى شااَج
لتعزياز التنسايق والتعااون فاي مجاال حماياة اآلخارين البيولوجي على وجا الخصاو(( والشاركاء 

 أو آفات. قنوات منع دخول وانتشار النباتات المائية باعتبارها إضافة إلى النباتات المائية 
 

 أعاله:  التوصية المذكورة حل محلالتي ت( التوصياتالتوصية )
 
 .توجدال 
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 CPM-9/2014/2رقم: الهيئة توصية 
والماواد األرارا الضاةاعة  النباتااتببشأن التجاارة علاى اإلنترناا )التجاارة اإللنترونياة( توصية 
 للوائح

 
 :معلومات أساسية

 
اإلنترنات )التجاارة اإللكترونياة( التاي ياتم طلبهاا علاى مبيعات النباتاات والمنتجاات النباتياة تزايدت 

وتتعلااق ومعظاام المعااايير الدوليااة. الدوليااة االتفاقيااة اعتماااد بشااكل ملحااو  فااي الساانوات التااي تلاات 
تجار النباتات ال يأخذ  ،في كثير من الحاالتوالسلع المتداولة. متزايد من  حجمبالتجارة اإللكترونية 
بياع وشاحن عملياة قبل الموافقة علاى  العمالءبعين االعتبار موقع نترنت على اإلوالمنتجات النباتية 

ات مان ماواد خاضاعة شاحنتصادير معرفة موقاع العميال أن ياؤدي إلاى ويمكن لعدم . ما اشتروه لهم
وطنياة لوقاياة د بدون شهادات الصحة النباتية التي قد تكون ميلوبة من قبل المنظماة اللللوائح إلى ب
 لذل  البلد.النباتات 

 
نظاام االساتعراض ودعام المضايلع بهاا فاي إطاار دراساة المان الدراساات، بماا فاي ذلا  بيّن عدد و

(، أن المواد 8018)عرضت على الهيئة في دورتها السابعة التي على اإلنترنت التجارة بشأن  التنفيذ
هادات الصااحة النباتيااة عااادة مااا ال ترفااق بشاااإلنترناات التااي يجااري طلبهااا علااى الخاضااعة للااوائح 

أشكال أخارى مان البياع عان بشأن شوارل مماثلة وتم اإلعراب عن االستيراد. عملية أثناء  ناسبةالم
عالنااات فااي الصااح  اإلتاااجر عباار التااي تشااركات م بااا الالبيااع بالمراساالة الااذي تقااوبعااد، مثاال 
 والمجالت. 

 
الوطنيااة لمنظمااات ينبطااي ل، التيااور حمايااة النباتااات مواكبااة هااذاالعااالمي لطااار ولكااي يتساانى لإل

مان أجال التعاون مع أصاحاب المصالحة اآلخارين الدولية وأمانة االتفاقية  لوقاية النباتاتاإلقليمية و
وائح الصحة ة في لاليريقه هذها بطلبتي يتم نترنت وضمان إدراج البضائع الاإلرصد التجارة على 
في مخاطر. وهذا يتيلب تحسين التعاون والرصد واإلنفاذ باالستناد إلى تحليل الالنباتية ذات الصلة 

 تسليم السريع.الوالبريد خدمات بضائع، السيما معروفة لنقل تل  الالقنوات ال
 

 موجهة إلى:
 

وأمانة  والمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات لمنظمات الوطنية لوقاية النباتاتاومتعاقدة األطراف ال
 االتفاقية الدولية.

 
 :التوصية

 
في إطاار وتسليمها  هاطلبالتي يتم تنيبق هذه التوصية على مجموعة متنوعة من المنتجات  -1

ماااواد أخااارى مثااال النباتاااات و المخصصاااة للزراعاااة،نباتاااات الالتجاااارة اإللكترونياااة. وهاااي تشااامل 
جموعاة واساعة تنتماي إلاى موالكائنات الحية التي  وسائ  النمو،لالستهال ، والتربة، والمخصصة 

 البااحثينالهاواة وأو يجاري بيعهاا وتبادلهاا مان قبال آفات نباتياة  هاأنعلى التي تعرف من األصناف 
تشاكيالت المنتجاات التاي قاد  كثير من هاذه الماواد فاي مجموعاة متنوعاة مانيمكن بيع الو وريرهم.

المناتج ذاتاا قاد ال يظهار ذلا  مباشارة  ررام أنمخصصاة للزراعاة نباتاات تنيوي على تتضمن أو 
منزلياة، الماواد الو ،والمنتجات الورقية ،بياقات المعايدةو ،لتعبئةمواد احذية، واألمالبس، وال)مثل 

 (.المبتكرة، وريرها ةيدجدالمنتجات الو
 

 تشجع الهيئة:، متطورع الهذا الوةولمواجهة 
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 : على القيام بما يليواإلقليمية لوقاية النباتات وطنية المنظمات ال -ألف
 
األقااليم بلادان والفاي الاذين يوجادون التجاارة اإللكترونياة متعاملين في وضع آليات لتحديد ال -1

 .التابعين لها
 
التاااي يمكااان شااارايها عااان طرياااق التجاااارة المثيااارة للقلاااق إنشااااء آلياااات لتحدياااد المنتجاااات  -8

 المخصصاة للزراعاةنباتاات العالية المخااطر مثال القنوات المحتملة اإللكترونية، مع التركيز على 
لتنفيااذ لااوائح المتاحااة الستكشاااف الخيااارات ورياار ذلاا ، و   النمااو والكائنااات الحيااةئساااووالتربااة و

 المخاطر.تقييم باالستناد إلى الصحة النباتية المناسبة 
 
متيلبااات لالتجااارة اإللكترونيااة الااذين يعملااون تحاات إطااار امتثااال العمااالء والتجااار شااجيع ت -3

شاكلها تجااوز يالمعلومات عن المخاطر التاي ما يكفي من لبلدان المستوردة وتوفير لالصحة النباتية 
 هذه المتيلبات.

 
المعلومااات ذات الصاالة نقاال السااريع لضاامان والتسااليم تعزيااز التنساايق مااع خاادمات البريااد  -4

التجااارة العاااملين فااي إطااار لتجااار إلااى امخاااطر الصااحة النباتيااة وتاادابير الصااحة النباتيااة المتعلقااة ب
 اإللكترونية.

 
أسااليب  إدراجوعان بعاد التحقيق في مخاطر الصحة النباتية التي تشكلها جميع أشكال البيع  -5

 .عند االقتضاء االخاصة به في أنشية إدارة المخاطرء هذه الشرا
 

 :على القيام بما يليواإلقليمية لوقاية النباتات وأمانة االتفاقية الدولية وطنية المنظمات ال -باء
 
 .ائح الصحة النباتيةلورفع مستوى الوعي بمخاطر تجاوز  -1
 

 أعاله: التوصية المذكورة حل محلالتي ت( التوصياتالتوصية )
 
 .توجدال 


