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توصية – توصية مقرتحة عن أهمية تشخيص اآلفات
اليند  65من جدول األعمال
من إعداد االحتاد األوروبي
م

أوالً– معلومات أساسية

م
-1م تقوم مععظم مأغشطة ماالتفاضوة ماظدوظوة مظوضاؼة ماظنؾاتات م(االتفاضوة) مسلى معلأظة متشكوص ماآلصات ،ممبا ميف مذظكم
أغشطةمإصدارماظشهاداتمظلصادراتموسملواتمتفؿوشماظوارداتموبراعجمعراضؾةماآلصاتموادؿؽصاهلا.موبناءمسلىمرلبمػوؽةم
تدابري ماظصقة ماظنؾاتوة م(اهلوؽة) ميف مدورتها ماظؿادعة م( ،)4112مغاضشت ماجملموسة مادلعنوة مباظؿكطوط ماالدرتاتوفيم
(اجملموسة)ميفمذهرمأطؿوبر/تشرؼنماألولم4112معلائلمادرتاتوفوةمعؿصلةمبؿشكوصماآلصات.موغاضشتماجملموسةمأػموةم
تشكوصماآلصات مواظصالت م برؤؼةماالتفاضوةمظللنواتماظعشرؼنمادلقؾلةمواإلرارماخلاصممبعاؼريماالتفاضوةموتنفوذػاموبرغاعجم
اظؿنفوذماظرائدماظذيمدريطزمسلىمادلراضؾة.م
م
-4م وأؼّدتماجملموسةمإسدادمتوصوةمظلهوؽةمسنمأػموةمتشكوصماآلصاتمظؿقوممسلوهامأغشطةماظصقةماظنؾاتوةمورلؾتم
إىلمعنظمةموضاؼةماظنؾاتاتميف مأوروبامواظؾقرمادلؿودط م/ماالحتادماألوروبيمإسدادمبوانمؼُعرضمسلىماهلوؽةمظالدؿعاغةمبهمعنم
أجلمتشفوعماألررافمادلؿعاضدةمسلىمختصوصمادلواردماظكاصوةمألغشطةمتشكوصماآلصات.مم
م
رؾعمسددمحمدودمعنمػذهماظوثوقة عنمأجلماحلدّمعنمتأثرياتمسملواتمادلنظمةمسلىماظؾوؽةموادللاػمةميفمسدمماظؿأثريمسلىمادلناخ.موؼرجىمعنماظلادةم
ادلندوبنيموادلراضؾنيماظؿكرّممبإحضارمغلكهممععهممإىلماالجؿماساتموسدممرلبمغلخمإضاصوةمعنها.موععظمموثائقماجؿماساتمادلنظمةمعؿاحةمسلىماإلغرتغتم
سلىماظعنوانماظؿاظي:مwww.fao.org
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-3م
اظؿاظوة:م








م

وؼردميفمادللققم1مبهذهماظوثوقةمعشروعمتوصوةمعقرتحةمظلؿشاورمبشأغها.موميكنمأنمتشملمػذهماظؿوصوةماظعناصرم
اظؿودعمأطـرميفمحبثمعدىمعلاػمةموجودمععاؼريمدوظوةمعوحدةميفمتقؾّلمخدعاتماظؿشكوصموغؿائفهامواظؾقثم
يفمطوفوةمحتوؼلمتشكوصماآلصاتمإىلمبرغاعجمعلؿقؾليمظلؿنفوذ.م
تشفوعماألررافمادلؿعاضدةموادلنظماتماظقطرؼةمظوضاؼةماظنؾاتاتمسلى:متطوؼرمغظمموعراصقموخرباتمعنادؾةمظإلدارةم
واحملاصظة مسلوها موتشارر مادلعارف مواخلربات موادللاػمةمعن مخاللماخلرباءميف مسمل ماالتفاضوة موسملوات موضعم
ادلعاؼري ماإلضلوموة مواظنظر ميف ماالحؿواجات ماالدرتاتوفوة ميف مجماظي ماظؿصنوف ماظعلمي موعهارات ماظؿشكوصم
االسؿوادؼة.م
تشفوعمادلنظماتماإلضلوموةمظوضاؼةماظنؾاتاتمسلى:مإسدادمبروتوطوالتمتشكوصمتعينماألضاظومماظؿابعةمهلاموإسطاءم
توجوهاتمسنماالحؿواجاتمادلكربؼةمودسممتؾادلمادلعارفمواظؿدرؼبموتولريمررقمتعزؼزماخلرباتمواظقدراتميفم
اإلضلوممعـالًمعنمخاللمتطوؼرمعراطزمظلكربة.م
تشفوع مأعاغة ماالتفاضوة مسلى :متأعني ماظؿموؼل موتطوؼر ماظعمل مسلى مدسم مسملوات ماظؿشكوص مواظؿواصل مععم
ادلنظماتماإلضلوموةمظوضاؼةماظنؾاتاتموعنظماتماظؾقوثمواظؿعلوممواإلسالنمسنمادللؿفداتمسلىمصفقاتمعواردم
اظصقةماظنؾاتوة.م

-2م وؼعؿزم ماالحتاد ماألوروبي ،مظدى ماسؿماد مجدول مأسمال ماظدورة ماظعاذرة مظلهوؽة م( ،)4112مإضاصة مبند مخمصصم
ظدرادةمعلائلمادرتاتوفوةمعؿصلةمبعملواتمتشكوصماآلصات.مم
م

ثانياً– توصيات هليىة تدابري الصحة النياتية

م


مم

ادلواصقةمسلىمإسدادمتوصوةمظلهوؽةمسنمأػموةمتشكوصماآلصاتمرؾقاًمظإلجراءاتماظيتمواصقتمسلوهاماهلوؽة.م
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امللحق 6

مشروع توصية مقرتحة هليىة تدابري الصحة النياتية عن أهمية تشخيص اآلفات

م
معلومات أساسية
م
ؼُعدّمتشكوصماآلصات معلأظة معؿشعّؾة متقوممسلوهامععظممأغشطةماالتفاضوةماظدوظوةمظوضاؼةماظنؾاتاتم(االتفاضوة).م
م
وتُفري ماألرراف مادلؿعاضدة مدورؼاً متشكوصاً مظًصات معـالً مظدسم مسملوات مإصدار ماظشهادات مظلصادرات موتفؿوش ماظوارداتم
وبراعجمعراضؾةماآلصاتموادؿؽصاهلا.م
م
وتشريمغؿائجمادللحماظعاممظؿنفوذماالتفاضوةموععاؼريػامعنمضؾلمغظامماالدؿعراضمودسمماظؿنفوذ موشريػامعنمسملواتم
م
ادللحماظيتمأجراػامغظامماالدؿعراضمودسمماظؿنفوذ مإىلموجودمعشكلةمساعةميفماحلصولمسلىماظدسممظعملواتماظؿشكوص.م
وؼقوّضمػذامضدرةمبعضماظؾلدانمسلىماظقواممبادلراضؾةموحتدؼدمحاظةماآلصاتموإجراءمحتلولمدلكاررماآلصاتموعامذابه.موػذهم
علأظةمجوػرؼةمؼؿعوّنمسلىماظؾلدانمواالتفاضوةماظدوظوةمظوضاؼةماظنؾاتاتمععاجلؿها.مم
م
وباإلضاصةمإىلمادلشاطلمداخلماظؾلدان ،مأذارتمأضاظوممسدؼدةمإىلموجودمعنقىمساممؼؿمـلميفمتراجعماخلربةميفم
م
االخؿصاصاتماظعلموةماظرئولوة،موعنهامعـالًماظؿصنوفماظعلميمظًصاتموعهاراتماظؿشكوصماظعادؼة.مم
م
الًوصية
م
تواصقمػوؽةمتدابريماظصقةماظنؾاتوةمسلى:م
م
م
 اظؿودعمأطـرميفمحبثمعدىمعلاػمةموجودمععاؼريمدوظوةمعوحدةميفمتقؾّلمخدعاتماظؿشكوصموغؿائفهامواظؾقثم
يفمطوفوةمحتوؼلمتشكوصماآلصاتمإىلمبرغاعجمعلؿقؾليمظلؿنفوذ.م
م
تشفعمػوؽةمتدابريماظصقةماظنؾاتوةماألصراف املًعاقدة واملنظمات الوصنية لوقاوة النياتاتمسلى:م
م
م
 اظؿأطد معن م وجود معراصق موخربات مخمربؼة معنادؾة مظدسم مسملوات متشكوص ماآلصات ماظيت متقوم مسلوها مأغشطةم
اظصقةماظنؾاتوة
 ختصوصمادلواردماظكاصوةمظؿطوؼرمػذهماظقدراتمواحملاصظةمسلوها
 تشارر مادلعارف مواخلربات معع ماظؾلدان ماألخرى محوـما مأعكن مذظك ،معـالً معن مخالل مإتاحة مأعاطن ميف مبراعجم
اظؿدرؼبمأومصلحماجملالمالخؿؾارماظؿمرّسمأوماظرتوؼجمألعـلةمسنمأصضلمادلمارداتمادلكربؼة
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م
م
م

تشفعمػوؽةمتدابريماظصقةماظنؾاتوةماملنظمات اإلقليمية لوقاوة النياتاتمسلى:م







م
م
م

وضعمبروتوطوالتمتشكوصمتعينماألضاظومماظؿابعةمهلا
وضعمأومإضرارمتوجوهاتمسنماالحؿواجاتمادلكربؼةمظؿشكوصماآلصات
تؾادلمادلعارفمواظؿدرؼبمسلىمررقماظؿشكوصمواإلعكاغاتمادلكربؼة
تولريمررقمأخرىمظؿعزؼزماخلرباتمواظقدراتمداخلماإلضلوم،معـالًمعنمخاللمتؾادلمادلوزفنيموتؾادلماظعوّناتم
واخؿؾارماظؿمرّسموخططماظؿوجوهمواظؿدرؼبمأثناءماظعمل
حتدؼدمعراطزماخلربةماظيتمبإعكانماألررافمادلؿعاضدةميفماإلضلومماظنفاذمإظوهاموتشفوعمتطوؼرػا.
تشفعمػوؽةمتدابريماظصقةماظنؾاتوةمأمانة االتفاقية الدولية لوقاوة النياتاتمسلى:م






م

تشفوع ماخلرباء مسلى مادللاػمة ميف مسملوات موضع مادلعاؼري ميف ماالتفاضوة ماظدوظوة مظوضاؼة ماظنؾاتات مظربوتوطوالتم
اظؿشكوصم
اظنظرميفماالحؿواجاتماالدرتاتوفوةمظلكرباتميفمجمالماظؿصنوفماظعلميمظًصاتموعهارات ماظؿشكوصماظعاديم
ومتوؼلمذظكمإعامعنمداخلماظؾلدمأو،محوـمامتدسوماحلاجة،معنمجمموسةمعواردمعؿاحةمباظؿعاونمععمبلدانمأخرىم
ظؿأعنيماظقدرةمواإلعكاغاتماظكاصوةمظلؿشكوصممبامؼليبماظطلبميفمادللؿقؾل.م

تأعنيماظؿموؼلمظؿنموةماظقدراتميفمجمالمدسممسملواتماظؿشكوصمواحلرصمسلىمإدراجمعلائلمتشكوصماآلصاتم
ضمنمبراعجماظعملمحوـمامطانمذظكمعنادؾاً
اظؿواصلمععمادلنظماتماإلضلوموةمظوضاؼةماظنؾاتاتموعنظماتماظؾقوثمواظؿعلوممبشأنمعلائلمتشكوصماآلصاتم
اإلسالن مسن مادللؿفدات ميف مجمال متشكوص ماآلصات موبروتوطوالت ماظؿشكوص مسلى مصفقات معوارد ماظصقةم
اظنؾاتوة.م

