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 هيئة تدابري الصحة النباتية
 

 الدورة احلادية عشرة

 2016أبريل/نيسان  8-4روما، 

 أهمية تشخيص اآلفات عنتوصية مقرتحة  - تدابري الصحة النباتية توصيات هيئة

 من جدول األعمال 1-12البند 

 1أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمن إعداد 

 

(، أنه ينبغي وضع 2015) تدابري الصحة النباتية )اهليئة( رأى االحتاد األوروبي، خالل الدورة العاشرة هليئة -1

. وأشارت األطراف املتعاقدة إىل أنها ترغب يف تقدديم  3وقدم مشروع نص للعلم 2أهمية تشخيص اآلفات عنتوصية للهيئة 

طلدب مدن األطدراف    قدد   املشروع ومت االتفاق على ذلك؛ وستعاجل التوصية من خالل اإلجراءات املتبعدة. و  بشأنتعليقات 

 وثيقدة يضدا  . وقدمت بعض األطراف املتعاقدة أ2015مايو/أيار  15تعليقاتها إىل االحتاد األوروبي حبلول  إحالةاملتعاقدة 

عن القضايا االسرتاتيجية املرتبطة بتشدخيص اآلفدات، تضدمنت التوصديات املقرتحدة علدى اهليئدة. وطلدب عددد قليدل           

اقرتاح هدذا املوضدوع   بد االحتداد األوروبدي   مت توصدية  املقدمدة و  الوثيقدة األطراف املتعاقدة املزيد مدن الوقدت للنظدر يف     من

 ( كبند من بنود جدول األعمال. 2016اهليئة يف دورتها احلادية عشرة ) على

 

قددمت  دولة إىل وضدع توصدية مقرتحدة     28يف وقت الحق االحتاد األوروبي ودوله األعضاء البالغ عددها  وبادر -2

اإللكرتوندي. وعقدب اسدتعرال التعليقدات      اتنظام التعليقد ألطراف املتعاقدة من خالل اتعليقات  احلصول علىمن أجل 

 توصية مقرتحة للهيئة لغرل اعتمادها تعضواالقرتاحات الواردة، و 

 

                                        
 .الوثيقةل ستكماال 2016مارس/آذار  9يف ا النص مت إعداد املراجعة األوىل هلذ  1
 CPM 2015/28الوثيقة   2
 CPM 2015/CRP/03الوثيقة   3
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 وإّن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل:   -3
 

 التوصية املقرتحة؛  اعتماد (1)

 تشخيص اآلفات؛   مبسألةالدعوة إىل تعزيز اهتمام األطراف املتعاقدة  تشجيعو (2)

استمرار االتصال مع املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات ومنظمات البحث والتعليم بشأن قضايا  تشجيعو (3)

 تشخيص اآلفات؛  

يف جمدالي  احلاصدلة  أمانة االتفاقية الدولية على نشر التطدورات الوطنيدة واإلقليميدة والدوليدة      تشجيعو (4)

 .رد الصحة النباتيةتشخيص اآلفات وبروتوكوالت التشخيص على الصفحة اخلاصة مبوا
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 أهمية تشخيص اآلفات  عنمشروع توصية اهليئة 

 

 معلومات أساسية  

 

 متشددعبة تقددوم عليهددا معظددم أنشددطة االتفاقيددة الدوليددة لوقايددة النباتددات      مسددألةعددد تشددخيص اآلفددات  ي  

ن مدن ضدمان   إىل الدتمك   وسدعيا  )االتفاقية الدولية(. وبغية اختاذ إجراءات ملكافحة آفة ما، جيب حتديد هذه اآلفة بدقة. 

ستوى عال من الققدة. وجتدرل األطدراف املتعاقددة     مبجتارة آمنة، جيب كذلك إجناز تشخيص اآلفة على وجه السرعة و

بشكل منتظم عمليات تشخيص اآلفات من أجل دعم إصدار الشهادات املتعلقة بالصادرات، وعمليات تفتيش الدواردات،  

يتم الكشف عن وجدود آفدات للحجدر الزراعدي، وبدرامق مراقبدة اآلفدات واستئصداهلا،         واإلجراءات التصحيحية حيقما 

تشخيص بعض اآلفات نظرا إىل أن مفاهيم التصنيف احلديقة وفدر  التشدخيص   من الصعوبة مبكان سبيل املقال. و على

 .اليت تتيحها التكنولوجيات اجلديدة ليست متوفرة عامليا 

 

املسح العام لتنفيذ االتفاقية ومعايريها الذل أجراه نظام االستعرال ودعم التنفيدذ  اليت خلص إليها نتائق إن الو  

 إىل احلاجة إىل حتسني إمكانية احلصدول علدى الددعم يف جمدال التشدخيص.     تشري  اليت قام بها وعمليات املسح األخرى

إجدراء حتليدل ملخداطر اآلفدات     فمن شأن ذلك أن يساعد بعض البلدان على االضطالع باملراقبة وحتديدد حالدة اآلفدات و   

 .أساسية ينبغي لألطراف املتعاقدة واهليئة معاجلتها مسألةذلك. وهذه  وغري

 

وباإلضددافة إىل املشدداكل داخددل األطددراف املتعاقدددة، أشددارت أقدداليم عديدددة إىل وجددود اجتدداه عددام يف تراجددع اخلدد ة    

 مهارات التشخيص التقليدية. التخصصات العلمية الرئيسية، مقل التصنيف العلمي لآلفات و يف

 

 توصية موجهة إىل األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات وأمانة االتفاقية الدولية:

 

آلفات يددع  إصددار الشدهادات املتعلقدة بالصدادرات وعمليدات تفتدي         لتشخيص الدقيق والسريع التقر اهليئة بأن 

لدة لآلفدات ويددع  الد ام      اباتيدة املناسدبة، ويكمن دن مدن إجدراق مراقبدة فع      الواردات وتطبيق معاجلات الصدحة الن 

    :. ولزيادة مقدرة األطراف املتعاقدة وقدراتها على تشخيص اآلفاتاالناجحة الستئصاهل
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 تشجع اهليئة األطراف املتعاقدة على: 

 

   الديت تقدوم عليهدا    والتصدنيف  ضمان وجود خ ات ومرافق خم ية مناسبة لدعم أنشطة تشخيص اآلفات

 .أنشطة الصحة النباتية من خالل ختصيص املوارد الكافية

      تشاطر املعارف واخل ات مع البلدان األخرى حيقما أمكن ذلك، مقال  من خدالل إتاحدة أمداكن يف بدرامق

ات املخ يدة،  أفضدل املمارسد  ب املتعلقدة التدريب أو إفساح اجملال أمام اختبار األهلية أو الرتويدق لألمقلدة   

طبوعدات  املوتشجيع املنشورات املتعلقة بالتشخيص والتصدنيف ذات الصدلة بأنشدطة الصدحة النباتيدة يف      

 .شكل مصادر مفتوحة خضعت الستعرال األقران، وعلى اخلصو  يفاليت ناسبة امل

      تقاسم بروتوكوالت التشخيص اليت تستخدمها املنظمات الوطنية لوقاية النباتدات علدى الصدفحة اخلاصدة

 .مبوارد الصحة النباتية لالتفاقية الدولية ع  روابط بصفحات موارد املنظمات الوطنية لوقاية النباتات

   يددة يف مددا يتعلددق تشددجيع اخلدد اء ودعمهددم للمسدداهمة يف عمليددات وضددع معددايري االتفاقيددة الدول

 .ب وتوكوالت التشخيص

  ومهدارات التشدخيص    التصنيف العلمي لآلفاتالنظر يف االحتياجات االسرتاتيجية إىل اخل ات يف جمال

، ومجع املوارد عند االقتضاء، مع منظمات وطنية أخرى لوقاية النباتات لضمان توافر مدا يكفدي   التقليدية

 تشخيص لتلبية الطلب يف املستقبل.الب اخلاصة مكانياتاإلقدرات والمن 

 

 

 

 

 

 شجع اهليئة املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات على: تك

 

   دعم وضع بروتوكوالت التشخيص وغريها من املوارد ذات األهمية بالنسبة إىل اإلقليم التابعة له وتقامسهدا

 .على الصفحات اخلاصة مبوارد الصحة النباتية لالتفاقية الدولية

   دعم إعداد توجيهات بشأن املتطلبات املخ ية للكشف عن اآلفات وبشأن اإلدارة العامة واجلوانب الفنيدة

 .تشخيصللملخت  

 تبادل املعارف وإجراء التدريب بشأن أساليب التشخيص والقدرات املخ ية. 

 ميني على سبيل املقال.العمل من أجل تعزيز اخل ات والقدرات داخل اإلقليم، كتحديد اخل اء اإلقلي 

        حتديد وتشجيع إنشاء مراكز اخل ة اليت ميكن للمنظمدات الوطنيدة لوقايدة النباتدات داخدل اإلقلديم

 .الوصول إليها

 


