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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ى املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل
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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الثالثة عشرة

 2018أبريل/نيسان  20-16روما، 

 واآلفات الناشئة راقبةمشروع تجريبي بشأن تنفيذ الم - مشروع تجريبي بشأن تنفيذ المراقبة

 من جدول األعمال 4-9البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 

 مشروع تجريبي بشأن تنفيذ المراقبة -الا أو  
 
، ومن الاعاليات العاملية واإلقليمية قائمةإىل االسرررررررتاادة من املوارد ال تجرييب بشرررررررأن تنايذ املراقبةالشررررررررو  امليرمي  -1

النباتات واملؤسسات الشريكة. وخلصت  لوقايةوالعمل بالتنسيق مع املنظمات الوطنية واإلقليمية  ،والوطنية املتصلة باملراقبة
ينبغي أن يركز بشكل واسع تنايذ التجرييب بشأن الشرو  امل أن ، إىل1هيئة تدابري الصحة النباتية )اهليئة(، يف دورهتا العاشرة

 ة النباتية )املعايري الدولية( ذات الصلة باملوضو .على املراقبة وأن يغطي مجيع املعايري الدولية لتدابري الصح
 
 ،بدعم عام من جانب األطراف املتعاقدة خالل الدورة العاشررررررررة للهيئةتنايذ التجرييب بشرررررررأن الشررررررررو  املوحظي  -2

 اليت تضررررررررررررررمنررت  ررة عررامررة  2املقرتحررة ومتررت املوافقررة على  خطررة العمررل االسرررررررررررررررتاتيجيررة لقنررام  التنايررذ ا ررا  برراملراقبررة 
االنطالق منها نقطة بداية ميكن  شرررررررررررّكلعن املشررررررررررررو ط ووافقت األطراف املتعاقدة على أن خطة العمل االسررررررررررررتاتيجية ت

أمانة االتااقية الدولية مواصلة العمل بشأن األنشطة ا ددة اليت ينبغي  إىل . وطلبت اهليئة، يف دورهتا العاشرةللمضي قدما  

                                                      
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2015/07/Report_CPM-  التقرير النهائي للدورة العاشرة للهيئة:  1

10_Final_posted_2015-07-02.pdf. 
2  02.pdf-07-10_Final_posted_2015- -https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2015/07/Report_CPM. 

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2015/07/Report_CPM-%2010_Final_posted_2015-07-02.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2015/07/Report_CPM-%2010_Final_posted_2015-07-02.pdf


2  CPM 2018/21 

 

جل حتديد أنشرررررررطة العمل وترتيبها ألمن خالل انتقاء خقاء والتعاون معهم  ،تنايذالتجرييب بشرررررررأن الشررررررررو  املإدراجها يف 
 حبسب األولوية.

 
الدولية حتت إشراف املكتب، وحثت  وفّوضت اهليئة، يف دورهتا العاشرة، إدارة التنايذ التجرييب إىل أمانة االتااقية -3

على مراقبة آفات النباتات واملسررررررررررررررامهة  قاية النباتات على االلتزام بزيادة الرتكيزاألطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لو 
 ا أمكن ذلك.وحتايز جهات أخرى على املسامهة باملوارد من أجل دعم التنايذ التجرييب حيثم ،باملوارد

 
 ز نيرررة تركّ فوارد م ( جتميع معلومرررات من خالل دعوة إىل توفري2016واقرتحرررت الررردورة احلررراديرررة عشرررررررررررررررة للهيئرررة ) -4

 لتالية: على ثالث آفات. وسوف تقوم جهة مناصرة بقيادة األنشطة املتصلة بكل من اآلفات الثالث ا
 

  آفة Xylella fastidiosaواملركز الدويل  ،حر املتوسرر أوروبا والب )اجلهتان املناصرررتان مها منظمة وقاية النباتات يف
 طلبحر األبيض املتوس (للدراسات الزراعية املتقدمة يف منطقة ا

  ومرّكبBactrocera dorsalis )ط)اجلهة املناصرة هي مجهورية كوريا 
 )والنمل الغازي )اجلهة املناصرة هي أسرتاليا.  

 
  2018و 2017مني دوالر أمريكي لتنايذ أنشررررررررررررررطة العا 30.000وقّدمت مجهورية كوريا مسررررررررررررررامهة مالية قدرها  -5

 تعدد املاحنني.املمن خالل حساب األمانة 
 
اليت جرى جتميعها بشرررررررررأن اآلفات الثالث، وهي جضرررررررررع للمراجعة من قبل جلنة التنايذ  تقنيةومت نشرررررررررر املوارد ال -6

 Xylellaبشرررررأن آفة  3صررررريغت صرررررحياة وقائعقد و  وتنمية القدرات التابعة لالتااقية الدولية لوقاية النباتات )جلنة التنايذ(.

fastidiosa ( باضل املسامهة املالية اليت قدمتها مجهورية كوريا، وهي متاحة 2017ووزعت على الدورة الثانية عشرة للهيئة )
 صحياة وقائع حول النمل.  وقد مت التخطي  إلصدارعلى اإلنرتنت. 

 
يا ةوانطالقا  من  -7  6قيح املعيار الدويل رقم جيري تناول العديد من املواضرررررررررررررريع كتن ،املعايري الدولية عملية صرررررررررررررر
ىل الدورة الثالثة عشررررررررة من أجل إووافقت جلنة املعايري على املشررررررررو  الواجب تقدمي   ،(ا طوط التوجيهية بشرررررررأن املراقبة)

 ، من أجرل رفع  (منطقرة مرايف  حترديرد حرالرة اآلفرات) 8اعتمراده. وقرامرت عموعرة لعمرل ا قاء بتنقيح املعيرار الردويل رقم 
 هي أيضررررررررررا   فعوسرررررررررررت  ثمار،باب الاملعايري املتعلقة بذ سررررررررررلسررررررررررلةوجتري حاليا  إعادة تنظيم  .2018إىل جلنة املعايري يف عام 

 27ملعيار الدويل رقم حقني باامللالتشرررررررررررخي   بروتوكويلإىل الدورة الثالثة عشررررررررررررة للهيئة.  وتتم يف الوقت الراهن صررررررررررريا ة 
التابع  روتوكوالت التشررررررررخي ب( من قبل فريق ا قاء الاين املعين بإعداد شررررررررخي  اآلفات ا اضررررررررعة للوائحبروتوكوالت ت)

 ا عتمررررادمهررررا المررررتقرررردميه من املتوّقعو ، Xylella fastidiosaفررررة آو  Bactrocera dorsalisملركررررب  ،لالتارررراقيررررة الرررردوليررررة
 . 2018يف عام 

 
                                                      

3  together idiosaXylella fastFacing the threat of   مواجهة هتديد(fastidiosa Xylella  معا )
https://www.ippc.int/static/media/uploads/IPPC_factsheet_Xylella_final.pdf . 

https://www.ippc.int/static/media/uploads/IPPC_factsheet_Xylella_final.pdf
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ديد حالة حتحول  8رقم  يلالدو  ملعياراب دالئل متعلقةمثل إنتاج  ،ألمانة االتااقيةمقررة  وهناك أنشررررررررررررررطة أخرى -8
 املراقبة عند املقتضى.  ايذتجرييب بشأن تنالشرو  امليف  هاجادميتم إس ،إدارة خماطر اآلفاتوب اآلفات يف منطقة ما

 
 أنشطة االتفاقية الدولية حول المراقبة واآلفات الناشئة -ثانياا 

 
تصرررلة باآلفات الناشرررئة اليت ذكرهتا جلنة تنمية القدرات، املعلومات املع وحتليل يجمتب االتااقية الدولية قامت أمانة -9

دراسررة  ضررمنوهذه الوثيقة متاحة  .2014منذ عام  )املشرراورة التقنية( اإلقليمية لوقاية النباتات اتواملشرراورة التقنية للمنظم
 4املخصصة على اإلنرتنت. الصاحةعلى  ،لنظام االستعراض ودعم التنايذ

 
أعد استبيانا  حول املسائل فقد للمنظمة،  االستشرافيةجزءا  من اجملموعة  التنايذاالستعراض ودعم نظام وباعتبار  -10

أرسل قد الناشئة يف عال الصحة النباتية، أرسل إىل املشاركني كافة يف احللقة الدراسية اإلقليمية التابعة لالتااقية الدولية. و 
. وقد طلب االسررررررررررررتبيان إىل اجلهات املتعاقدة املشرررررررررررراركة لهااتات كاالسررررررررررررتبيان أيضررررررررررررا  إىل املنظمات اإلقليمية لوقاية النب

 واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات ذكر املسرررررائل الناشرررررئة ا مص األهم املتصرررررلة بالصرررررحة النباتية يف الارتة املقبلة املمتدة 
مراقبة اآلفات يف عال  القدرة على فتبنّي أنوتقدمي تاسررررررريات مقتضرررررربة عن كل مسررررررألة.  ،من سررررررنتني إىل اص سررررررنوات

 كل األطراف املتعاقدة واألقاليم املشررررررررراركة لدى  الصرررررررررحة النباتية حتتل املرتبة الثالثة بني املسرررررررررائل الناشرررررررررئة األكثر شررررررررريوعا  
 .5والدراسة متاحة على البوابة الدولية للصحة النباتية يف االستبيان.

 
راقبة واآلفات الناشرررئة خالل حلقات العمل اإلقليمية املتجرييب بشرررأن تنايذ الشررررو  امل دمت آخر مسرررتجداتوقُ  -11

 2017.6عام  اليت عقدت خاللالتابعة لالتااقية الدولية 
 

دوالر  20.000 ، وذلك باضررل مسررامهة قدرها2020إىل  2018وسررتناذ أنشررطة أخرى بشررأن اآلفات الناشررئة من  -12
الناشرررئة حبسرررب أولويتها  ( إرسررراء عملية لرتتيب اآلفات1)حكومة سرررويسررررا. وتتضرررمن األنشرررطة  قدمتهاأمريكي يف السرررنة 

ديد الثغرات على مستوى املوارد وحت ،تقاسم املعلومات حول اآلفات ذات األولويةو  (2)على املستويني العاملي واإلقليمي، 
 إنشاء وتنايذ آلية مالية وعينية تتعلق باآلفات الناشئة. و ( 3)الانية 

 
 المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات في مسألة اآلفات الناشئةدور  -ثالثاا 

 
ة التخطي  االسرررررتاتيجية بند دائم بشررررأن اآلفات الناشررررئة، بالتماشرررري مع مناقشررررات عموع ةملشرررراورة التقنيدى ال -13

 هذه املسألة. ملعاجلة فضلرمبا تتمتع باملوقع األاليت اعتقت أن املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات  2016لعام 
 

                                                      
 .https://www.ippc.int/en/irss/activities/ ميكن االطال  على أنشطة النظام على الصاحة  4
5  Global Emerging Issues ملية الناشئة( )املسائل العا/https://www.ippc.int/en/irss/activities/30. 
6  IPPC Implementation Pilot Programme on Surveillance: toward Concrete Actions لالتااقية  التابع )برنام  التنايذ ا ا  باملراقبة

 ./https://www.ippc.int/en/publications/84605 الدولية لوقاية النباتات: حنو تدابري ملموسة(

https://www.ippc.int/en/news/launch-of-the-new-irss-helpdesk/
https://www.ippc.int/en/news/launch-of-the-new-irss-helpdesk/
https://www.ippc.int/en/irss/activities/30/
https://www.ippc.int/en/publications/84605/
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 الناشئة:  اآلفاتبشأن فتتضمن ما يلي  2016أما ا طوات اليت توصي هبا املشاورة التقنية لعام  -14
 

 لطوارئ أو هن  النظمل  يخطالتمشاركة املعلومات وتنسيق األنشطة املتصلة ب: 
o دولية واملنظمة ال أوروبا والبحر املتوسرررررررررر ، بشررررررررررأن مرض اخضرررررررررررار احلمضررررررررررّيات: منظمة وقاية النباتات يف

، ومنظمة وقاية Communidad Andinaقليمية لوقاية النباتات والصررررررررررررررحة احليوانية، والرابطة اإل ائية إلا
 لصحة النباتية للقرن اجلنويب.النباتات يف الشرق األدىن، ومنظمة وقاية النباتات يف ا ي  اهلادئ، وجلنة ا

o لية لوقاية النباتات، والوكالة : االتااقية الدو راقبةاملتجرييب بشررررررررررأن تنايذ الشرررررررررررو  املل وذباب الثمار من خال
 كافة.  الدولية للطاقة الذرية، واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات

o آلفة  4 والعرق االسررررررررتوائيFusarium : الصررررررررحة احليوانية والرابطة و املنظمة الدولية االقليمية لوقاية النباتات
اللجنة اإلقليمية و  ووكالة الصرررررررحة الزراعية وسرررررررالمة األ ذية يف الكارييب ،Communidad Andinaاإل ائية 

 .واجمللص األفريقي للصحة النباتية للصحة النباتية يف املخروط اجلنويب
o  آفة و fastidiosaXylella: اتات يف أوروبا والبحر منظمة وقاية النباتات يف الشرررررق األدىن ومنظمة وقاية النب

واللجنة اإلقليمية حليوانية قليمية لوقاية النباتات والصررررررررررررحة اإلاملتوسرررررررررررر ، مع معلومات من املنظمة الدولية ا
  Communidad Andinaالرابطة اإل ائية و  ،للصحة النباتية يف املخروط اجلنويب

 
  آلفة  4 العرق االسرررررررررررتوائيحول التعاون بشرررررررررررأن البحوث وFusarium :وافقت الرابطة اإل ائيةCommunidad 

Andina مع مسررررررررامهة كل املنظمات اإلقليمية لوقاية  ،على وضررررررررع آلية جلمع املعلومات حول أنشررررررررطة البحوث
ت كانت قد استخدمت لصيا ة قدمت الرابطة معلوما ،الصدد النباتات عق تقدمي الراب  إىل باحثيها. ويف هذا

ومن املتوقع للموارد ناسرررررها اليت قدمتها الرابطة أن تقدم من أجل اسرررررتعراضرررررها  7مقالة إخبارية لالتااقية الدولية.
 من قبل جلنة التنايذ لنشرها على صاحة موارد الصحة النباتية.

 
 مقررات مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية بشأن اآلفات الناشئة -رابعاا 

 
لومات بشررأن اآلفات املعنية أمر وتقرر أن تقاسررم املع ناقش املكتب األولويات واملعايري ا اصررة باملسررائل الناشررئة. -15

ات، معلومات عن حالة ممكن، ولكن ال يوجد أي متويل ألي من تدابري الدعم اإلضررررررررافية. وقد يتضررررررررمن تقاسررررررررم املعلوم
ذي قد يتواصرررل مشررراركة البنك الدويل، ال وقائمة با قاء املعنيني. وميكن لألمانة أن تلتمص الانيةاآلفات ومراقبتها واملوارد 

 عمل ذات صلة.  وحلقاتمع املنظمة وا قاء املعنيني من خالل تنظيم مؤمترات 
 

تتخذ االتااقية  اليت تسرررررررتحق أن جيب اعتبارها من املسرررررررائل الناشرررررررئة اآلفات تناقش املكتب بشرررررررأن أية منوقد  -16
ليت انتقلت من قارة إىل أخرى، واليت لديها تدابري على اآلفات ا ق أن  من األفضرررررررررل تطبيقالدولية إجراءات بشرررررررررأهنا. واعتُ 

لديها قدرة كبرية على التسرربب بالضرررر وا سررائر اليت و  ،وحيث العوائل موزعة على نطاق واسررع ،طائاة واسررعة من العوائل
                                                      

7   IPPC Regional Plant Protection Organization Communidad Andina develops webpage dedicated to Fusarium oxysporum 

f.sp cubense (TR4)  الرابطة اإل ائية(Communidad Andina  وهي منظمة إقليمية لوقاية النباتات تابعة لالتااقية الدولية تطلق صاحة إلكرتونية
 Fusarium oxysporum f.spcubense (TR4)خمصصة آلفة 

https://www.ippc.int/en/news/ippc-regional-plant-protection-organization-comunidad-andina-develops-webpage-dedicated-
to-fusarium-oxysporum-fsp-cubense-tr4/ 

https://www.ippc.int/en/news/ippc-regional-plant-protection-organization-comunidad-andina-develops-webpage-dedicated-to-fusarium-oxysporum-fsp-cubense-tr4/
https://www.ippc.int/en/news/ippc-regional-plant-protection-organization-comunidad-andina-develops-webpage-dedicated-to-fusarium-oxysporum-fsp-cubense-tr4/
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تاج اإلنعلى  و تداعيات على البيئة الطبيعيةاليت لديها و  ها،خماطر  تغرّي يفدليل على  واليت يوجداالقتصرررررادية عق القارات، 
 Tuta absolutaعلى ترررردمري ا رررراصرررررررررررررريررررل والقضررررررررررررررررراء على منرررراطق إنترررراج بكرررراملهررررا. وتشررررررررررررررمررررل األمثلررررة آفيت  قرررردرةو 
 )دودة خشب الصنوبر(.  Bursaphelenchus xylophilusو
 

عتق وأهنا تُ  ،على اآلفات ا اضررررررررررررررعة للحجر الزراعي ز عامة  وقد اعرتف املكتب أيضررررررررررررررا  أن االتااقية الدولية تركّ  -17
 ،لالتااقية الدولية ا  جديد ا  دور باعتباره  ،املسررررررررائل أو اآلفات الناشررررررررئة تناول أما ،لوضررررررررع املعايري رئيسرررررررري منظمة   بشرررررررركل

لذلك، وافق املكتب على منح املنظمات اإلقليمية لوقاية  الوقت والتمويل. ومراعاة   يففسرررررررررررريتطلب املزيد من االسررررررررررررتثمار 
واليت ينبغي تنسريقها على مسرتوى  إقليمها،بناء على املعلومات امللتمسرة يف  ،النباتات دورا  أكق يف حتديد املسرائل الناشرئة

 ها وترتيبها حبسب األولوية. بعد انتقائ إبالغ اهليئة هبااملشاورة التقنية للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات، ومن مث 
 

وقرر املكتب أن التدبري اجلديد ملعاجلة القضررررررررررايا الناشررررررررررئة سرررررررررريتمثل يف عقد املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات  -18
  حول ق  األمانة، من أجل مناقشرررررررة املسرررررررائل الناشرررررررئة واجاذ قرار( تنسرررررررّ ةأشرررررررهر )بوترية فصرررررررلي 3اجتماعا  هاتايا  مرة كل 

طراف املتعاقدة )إرسرررررررراء ألتلك املسررررررررائل تعتق عاملية أو إقليمية فق ، وحتديد التدابري املمكنة والتوصرررررررريات لإذا كانت ما 
و ري ذلك(. وسرروف تتعاون األمانة مع رئيص املشرراورة التقنية للمنظمات اإلقليمية  خماطر اآلفات حتليالت املراقبة وتقاسررم

 واملشررررراورة التقنية  ،ملناقشرررررتها من قبل اجملموعة املعنية بالتخطي  االسررررررتاتيجيلوقاية النباتات وتناقش هذه التدابري املقرتحة 
 (. 2018الدورة الثالثة عشرة للهيئة ) خالليف هناية أكتوبر/تشرين األول الجاذ القرار 

 
المشاورة التقنية للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات حول المراقبة  مناقشات -خامساا 

 واآلفات الناشئة
 

 ناقشت املشاورة التقنية مسألة اآلفات الناشئة واستنتجت أن:  -19
 

   لدى االجتما  املقبل  تصرررررررررنيل اآلفات الناشرررررررررئةل على املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات أن تتقاسرررررررررم منهجية
 للمشاورة التقنية.

 أن تعد  ،أمريكا الشرررررمالية، بالنيابة عن سرررررائر املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات وعلى منظمة وقاية النباتات يف
اقرتاحا  للجنة املعايري تعرض في  إضرررررررررررررافة عبارة  اآلفات الناشرررررررررررررئة  إىل برنام  عمل الاريق الاين املعين مبسررررررررررررررد 

 مصطلحات الصحة النباتية.
   كرانرت اآلفرة املعينرة تطرابق التعريل، وتبعرات اعتبرار ولعرل هنراك منهجيرة ميكن أخرذهرا يف االعتبرار حول مرا إذا

 اآلفة املعينة كآفة ناشئة.
  .وميكن للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات أن تعمل على املعايري وأن تدرس تداعياهتا 
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 ن المراقبة واآلفات الناشئةبشأالتغذية الراجعة للجنة التنفيذ وتنمية القدرات  -سادساا 
 

تجرييب بشرأن تنايذ الشررو  املإىل دعيت جلنة التنايذ إىل تقدمي مسرامهاهتا يف تقييم اآلفات الناشرئة وتقدمي أفكار  -20
مت لب إىل جلنة التنايذ أيضررررررررررررررا  توفري مواد، يف حال إتاحتها، تتعلق باملراقبة وباآلفات الثالث املرجعية اليت . وقد طُ راقبةامل

 تناوهلا يف إطار القنام  التجرييب، مبا يف ذلك املواد التدريبية ا اصة باملراقبة هليئة وقاية النبات يف آسيا وا ي  اهلادئ.
 

 وإن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي: -21
 

 النبرراتررات يف أوروبررا والبحر املتوسرررررررررررررر  واملركز اإلحرراطررة علمررا  سهود أسرررررررررررررررتاليررا ومجهوريررة كوريررا ومنظمررة وقررايررة  (1)
يف مناصرررررررررررة مبادرات القنام  الثالث  ،الدويل للدراسررررررررررات الزراعية املتقدمة يف منطقة البحر األبيض املتوسرررررررررر 

 املتعلقة باآلفاتط
ت يف األنشررررررطة بعمل األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات واألمانة اليت سررررررامه واإلحاطة علما   (2)

 الواردة يف هذا التقريرط 
 سويسرا ومجهورية كوريا على مسامهاهتما املالية السخيةط  إىل التقدم بالشكرو  (3)
 ط املتابعةيف ما إذا كانت أنشطة املشرو  التجرييب بشأن املراقبة تستحق  والنظر (4)
واألنشررررطة  راقبةاملتجرييب بشررررأن تنايذ الشرررررو  املية إىل واملال الانيةاألطراف املتعاقدة على تقدمي املوارد  وتشررررجيع (5)

 املتعلقة باآلفات الناشئةط 
 وا قة بشرررررررررررررأن اآلفات الناشرررررررررررررئة فضرررررررررررررال  عن وسرررررررررررررائل لتقييم اآلفات الناشرررررررررررررئة، إىل أمانة  الانيةاملوارد  وتوفري (6)

 .االتااقية الدولية
 


