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 2 من 1 الصفحة  االتفاقية الدولية لحماية النباتات

 

قلميية   تدابري الصحة النباتية وقاية النبااتت يف عالقهتا مع هيئةلأ دوار وهمام املنظامت الإ

عداد ال مانة اب  الفنية( اتداخل املااورلشااور )من اإ

 

 

 

ميية  بني التعاون جمالتتامل  .1  :من التفاقية ما ييل IX.3 للامدة وفقا التفاقية ادلولية لوقاية النبااتت امانةوقاية النبااتت و لاملنظامت الإقل

 املعايري وضع معلية .1

  بداء املالحظات خالل فرتات الشااورمثل حتديد مواضيع  ،وضع املعايري يفاملااركة  املعايري واإ

  مس تقبالك ساس ملعايري دولية  اقرتاهحا ينبغي اليتحتديد املعايري الاقلميية  

  حسب الاقتضاء ،اجامتعات وضع املعايري اس تضافة يف واملساعدة مكتعاوننيالعمل 

 لتدابري الصحة النباتية املؤقتة هيئةمن تقرير ادلورة السادسة لل  111التوضيحية عىل املعايري ادلولية وفقا للفقرة الواثئق  مااريع اعداد، 

 التفاقيةحتت رعاية أ مانة 

  املعايري والإداري ل عضاء جلنة  التقينتوفري ادلمع 

 املعايري.اجامتعات جلنة  يف وقاية النبااتتلاملنظامت الإقلميية  ملراقيب مااركة 

 

 اجلديد( الكال / الامس و)ا] القدرات تمنيةالتطبيق و تسهيل  .2

  يف مناطقهاالاقلميية  مارتك( لورشات) تنظمي  

 - التفاقية واملعايري ادلولية، وحتديد حتدايت اليت تواجه التطبيقتسهيل تطبيق 

  ية النبااتتوقالادلولية والتحدايت اىل املااورات الفنية بني املنظامت الإقلميية  وتطبيق املعايريالإبالغ عن جناحات التفاقية 

 فاد وتسوية املنازعاتت يف املسامهة  

  أ ناطة تمنية القدراتالتفاقية يف تنفيذ امانة التعاون مع 

 ها اجلديد(/ شك  اأ و امسه) مااركة ممثل)يي( املنظامت الإقلميية لوقاية النبااتت جلنة تمنية القدرات 

 ال  املسامهة يف( تطبيق ادلويل للاهادة الصحة النباتية الالكرتونيةePhyto). 

 

 التصالت  .3

 الاس تبياانت ،العملاوراش و ، الس نوية التقارير :مثل املعلومات وتبادل نرش يفومع أ مانة التفاقية  الإقلميية لوقاية النبااتت املنظامت بني التعاون 

 تقنية.ال وارد املو  واقعاملو  ناوراتامل و  معل وخطط جداول ومااريع الاس تقصائية وادلراسات

 

 ادلولية لوقاية النبااتت أ مانة التفاقيةومع املنظامت الإقلميية لوقاية النبااتت التنس يق والرشاكة بني   .4

  املااورات الفنية وهيئة تدابري الصحة النباتية يف الفعاةلاحلضور واملااركة  

 ذا  وغريها  الفرعيةهيئة تدابري الصحة النباتية، يف ال هجزة  ترش يحات يف ان تساعدامكن،  اإ

  الاسرتاتيجيتخطيط ابل بني املنظامت الإقلميية لوقاية النبااتت يف اجملموعة املعنية ضامن متثيل 
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 واجملموعاتاملنظامت الإقلميية لوقاية النبااتت عىل النحو املطلوب لل هجزة هيئة تدابري الصحة النباتية  ترش يح ممثيل 

 املااركة ىف املبادرات العاملية مثل ( الس نة ادلولية لصحة النبااتتIYPH( وشهادة الصحة النباتية الالكرتونية )ePhyto ) 

  ادلمع للبدلان ال عضاء يف الوفاء ابلزتاماهتا ادلولية لوقاية النبااتت يف املناطق املناس بة مثل الإبالغ عن الآفاتتقدمي  

  التفاقية ادلولية لوقاية النبااتتواثئق  ترمجة يفاملساعدة 

  تطلب ادلمعاتت احملمتةل اليت املنظامت الإقلميية لوقاية النبااو  املنظامت الإقلميية لوقاية النبااتت مع العيينالتعاون  

 اخل(. ،واللواحئ املعايري مثلالصةل ) الاقلميية ذات علومات عن الاناطةامل توفري 

 ها من أ ناطة تمنية القدراتوغري  يف الورشات الاقلميية لتفاقية ادلولية لوقاية النبااتت واملااركة الفعاةل التنظمي يفمع املناطق الاخرى  التعاون 

  روابط مالمئة. أ و لتفاقية ادلولية لوقاية النبااتتصفحة املوارد اىل  املوارد التقنيةتوفري 

 

 ان هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة اىل: .2

يف املناطق نس يق التفاقية ادلولية لوقاية النبااتت، ك هجزة ت  املادة التاسعة من مبوجبوقاية النبااتت مت انااهئا لاملنظامت الإقلميية التذكري ابن  (1

 اليت تغطهيا. اجلغرافية

 1997قح لالتفاقية قضااي الصحة النباتية اذلي ادى اىل النص املنيف معاجلة وقاية النبااتت لالفنية بني املنظامت الإقلميية التذكري بدور املااورات  (2

نااء هيئة مؤقتة لتدابري الصحة النباتية ىل اإ  .واحلاجة اإ

-2012جي النبااتت يف تطوير وحتديث وتنفيذ التفاقية ادلولية واملعايري ادلولية، كام ورد يف التفاقية والإطار الاسرتاتيالتذكري ابدلور الرئييس يف  (3

.2019 

  وقاية النبااتت.لاملنظامت الإقلميية  حول أ دوار ووظائف 2005س نة  لتدابري الصحة النباتية التذكري ابلتوصيات اليت اعمتدهتا الهيئة املؤقتة (4

أ و امسها  CDC(، وجلنة تمنية القدرات )SPGب أ ن تواصل أ مانة التفاقية ادلولية لوقاية النبااتت، واجملموعة املعنية ابلتخطيط الاسرتاتيجي )طل (5

وىخ يف هذا الإصدار املت وقاية النبااتت عىل النحولالتعاون مع املنظامت الإقلميية  او شكها اجلديد(، والاهجزة الفرعية لهيئة لتدابري الصحة النباتية

 .احملدث من أ دوارها وهماهما

عىل النحو قاية النبااتت بعضها البعض ومع امانة التفاقية ادلولية لو  مع مواصةل التعاون وتعزيز رشااكهتا وقاية النبااتت عىللاملنظامت الإقلميية  تاجيع (6

 .2015وقاية النبااتت ويف اس تعراض تعزيز أ مانة التفاقية س نة لاملتوىخ يف هذا الإصدار احملدث من أ دوار وهمام املنظامت الإقلميية 

كتب هيئة مل  تاجيع ادلور الناط للمااورات الفنية بني املنظامت الإقلميية لوقاية النبااتت كآلية لشسهيل هذا التعاون، وتقدمي مساهامت اسرتاتيجية (7

 .تدابري الصحة النباتية ولهيئة تدابري الصحة النباتية

طار التفاقية ادلولية الاعرتاف (8  .بأ ن ل يشء يف هذا ]القرار[ حيد أ و يسشبدل حقوق أ و الزتامات ال طراف املتعاقدة يف اإ

 .وقاية النبااتت أ و حيد من ال ناطة اليت قد تتخذهالالاعرتاف بأ ن ل يشء يف هذا ]القرار[ يؤثر عىل دور املنظامت الإقلميية  (9

 أ دوار وهمام املنظامت الإقلميية لوقاية النبااتت يف عالقهتا مع الهيئة. اعامتد الصيغة املنقحة التالية من   (10

 


