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 هيئة تدابري الصحة النباتية
 الدورة اخلامسة عشرة

 2020أبريل/نيسان  3 –مارس/آذار  30روما، 

 التقرير املوجز -املشاورة التقنية احلادية والثالثون بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت
 من جدول األعمال 2-14البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت واجمللس األفريقي للصحة النباتية
 
 ُعقدددددت املشدددددددددددددددددداورة التقنيددددة احلدددداديددددة والثالثون بني املنظمددددات اإلقليميددددة لوقددددايددددة النبددددااتت   الف ة املمتدددددة  -1

، نيجرياي بناء على الدعوة الكرمية املوجهة من املنظمة الوطنية لوقاية أبوجا   2019أكتوبر/ تشددددددددددرين األول  25و 21بني 
وشدددارك    هذه املشددداورة  دددبع  النبااتت   نيجرياي )وكالة احلجر الزراعي   نيجرياي( واجمللس األفريقي للصدددحة النباتية. 

 لة الصددددددددددددددحة الزراعية و ددددددددددددددالمة األغذية وكا منظمات إقليمية لوقاية النبااتت من بني املنظمات العشددددددددددددددر وهي كالتا  
املتو ددددددددددددددق، واجمللس األفريقي للصددددددددددددددحة النباتية،   الكارييب، وجمموعة األنديز، ومنظمة وقاية النبااتت   أورواب والبحر 

احمليق  ومنظمة وقاية النبااتت   أمريكا الشدددددددددددددمالياة، ومنظمة وقاية النبااتت   الشدددددددددددددرت األد  ومنظمة وقاية النبااتت  
ا إلك ونية  اهلادئ. وقدام  هيئة وقاية النبات   آ دددددددديا واحمليق اهلادئ وةنة الصددددددددحة النباتية   املارول اةنوة عرو ددددددددً

للزراعة والعلوم البيولوجية واةماعة اال تشارية  واملركز الدو وشارك كذلك ممثلون عن املنظمة   نيجرياي  بشأن أنشطتها.
 ولية بصفتهم مراقبني.للبحوث الزراعية الد

 
  1على البوابة الدولية للصحة النباتية. كاماًل التقرير   ويردأبرز املعلومات الرئيسية لالجتماع وتقدام هذه الوثيقة  -2
 

 معلومات حمداثة من املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت -الً أوا 
 

  معلومات حمداثة عن أنشطة املنظمة التابعني هلا، تشمل ما يلي قدام ممثلو كل من املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت  
 

 خصائص كل من املنظمات اإلقليمية التابعني هلا؛ 
                                                      

يددرد الددتددقددريددر الددكددددددددامددددددددل لددلددمشدددددددددددددددددددددداورة الددتددقددندديددددددددة احلدددددددداديددددددددة والددثددالثددني بددني املددنددظددمددددددددات اإلقددلدديددمدديددددددددة لددوقددددددددايددددددددة الددنددبددددددددااتت عددلددى الددعددنددوان الددتددددددددا    1
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2019/12/Report_31stTC-RPPO_2019_12_05_Uxw5lqr.pdf  
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 واإلجنازات الفنية وتلك املتعلقة بتنمية القدرات؛ 
 والقضااي واآلفات الناشئة؛ 
  األنشطة املتصلة ابملراقبة؛و واملشاريع 
 .واالق احات ملواصلة التعاون 
 
  2االطالع على مجيع العروض على البوابة الدولية للصحة النباتية. وميكن -3
 

 دور املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت   األنشطة املقبلة الرئيسية  -اثنًيا
   إطار السنة الدولية للصحة النباتية

 
 اإلقليميددة لوقددايددة النبددااتت قدددامدد  أمددانددة االتفدداقيددة الدددوليددة لوقددايددة النبددااتت اق احددات بشدددددددددددددددأن أدوار املنظمددات  -4

  األنشدددددطة الرئيسدددددية املقبلة الا  ددددديضدددددطلع لا   إطار السدددددنة الدولية للصدددددحة النباتية )أحداث إطالت السدددددنة الدولية، 
وقدام ممثال منظمة وقاية  (، واإلعالن الوزاري(.2020واالجتماع الوزاري الذي  يعقد خالل الدورة اخلامسة عشرة للهيئة )

 املتو ددددددددددق ومنظمة وقاية النبااتت   أمريكا الشددددددددددمالياة، معلومات حمداثة عن األنشددددددددددطة احملددة   أورواب والبحر النبااتت 
ووافق  املشدددددداورة التقنية  والداببيس، وغري ذلك(. اتوالرزانمالا تعتزم املنظمتان اال ددددددطالع لا )العالمات على األمتعة 

 للصحة النباتية.على تيسري االحتفال ابلسنة الدولية 
 

 معلومات حمداثة عن نظم اإلنذار بتفشي اآلفات واال تجابة هلا  -اثلثًا
 التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 
قدام  أمانة االتفاقية الدولية معلومات حمداثة عن مشدددددددددددروع خطة العمل اخلاصدددددددددددة بتعزيز نظم اإلنذار بتفشدددددددددددي  -5

 مناقشددددددددددددددة خطة العمل، واتفق  املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت على توفري مزيد  وقد مت  اآلفات واال ددددددددددددددتجابة هلا.
من التفاصددديل حول معايري إ دددناد األولوية للفات الناشدددئة الا ينباي مراعااا   نظم اإلنذار بتفشدددي اآلفات واال دددتجابة 

يمية لوقاية النبااتت على أنه ينباي إ ددددددددددددافة مو ددددددددددددوع واتفق  املنظمات اإلقل هلا التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.
   ددددددددلام األولوايت، إىل قائمة موا دددددددديع التنفيذ وموارد  األوىل  املرتبة  يندرجللتنفيذ بشددددددددأن دليل خاط اطق الطوارئ 

 تنمية القدرات، وأوص  ةنة التنفيذ ابلقيام بذلك. 
 

                                                      
لنبدددااتت العروض الا قددددمتهدددا املنظمدددات اإلقليميدددة لوقدددايدددة النبدددااتت خالل املشدددددددددددددددددداورة التقنيدددة احلددداديدددة والثالثني بني املنظمدددات اإلقليميدددة لوقدددايدددة ا  2

https://www.ippc.int/en/core-activities/external-cooperation/partners/technical-consultation-among-rppos/2019-31st-tc-
among-rppos/ 

https://www.ippc.int/en/core-activities/external-cooperation/partners/technical-consultation-among-rppos/2019-31st-tc-among-rppos/
https://www.ippc.int/en/core-activities/external-cooperation/partners/technical-consultation-among-rppos/2019-31st-tc-among-rppos/
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 أو املبادرات اإلقليمية؟ منصة حتليل خماطر اآلفات  التاطية العاملية -رابًعا
 
منصددددددة حتليل خماطر اآلفات التابعة هلا والا أتيح   املتو ددددددقعرض ممثل منظمة وقاية النبااتت   أورواب والبحر  -6

، والبلدان التابعة هلا واهليئة املتو ددددددددددددددقمؤخرًا. وإنا حتاليل خماطر اآلفات الا جتريها منظمة وقاية النبااتت   أورواب والبحر 
وينباي لكل بلد التسددددددددجيل للتمكان من نشددددددددر حتليل ملااطر  األوروبية لسددددددددالمة األغذية متاحة جمااًن على هذه املنصددددددددة. 

 واتفق  املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت على تشددارك املعلومات على هذه املنصددة مع  ددائر البلدان األعضدداء. اآلفات.

 لك على ا دددددتشدددددارة البلدان األعضددددداء التابعة هلا وتقدن التعقيبات بشدددددأن مناقشدددددااا إىل منظمة وقاية النبااتت واتفق  كذ
 .املتو ق  أورواب والبحر 

 
 تيسري التنفيذ وتنمية القدرات -خامًسا

 
مهامه كممثل وافق  املشدددددددددددددداورة التقنية على دعم ممثل منظمة وقاية النبااتت   أمريكا الشددددددددددددددمالياة ليواصددددددددددددددل  -7

 (.2023-2020للمنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت   ةنة التنفيذ لوالية جديدة مداا ثالث  نوات )
 

 آخر املستجدات اخلاصة أبنشطة التجارة اإللك ونية - ادً ا
 
 لتجارة اإللك ونية.  جمال ا نشطةاألاملشاورة التقنية على أحدث  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتأطلع  أمانة  -8

خرباء تعيني ووافق  على غري رمسية للتجارة اإللك ونية. فرحاب  املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت بفكرة إنشدددددداء شددددددبكة 
وقد ترغب املنظمات  إقليميني متاصددصددني   جمال التجارة اإللك ونية ليشدداركوا   شددبكة غري رمسية للارباء لذا الشددأن.

 ة ابلتجارة اإللك ونية واةارية   أقاليمها.  للوقاية النبااتت أيًضا   تيسري مجع املعلومات بشأن املبادرات املتصاإلقليمية 
 
وانقش  املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت كيفية حتسني التزامات رفع التقارير الوطنية، وال  يما مساعدة أمانة  -9

واعترب  .وحتديثها قوائم اآلفات اخلا ددددعة للوائ و بشددددأن جهات االتصددددال القطرية لتقارير الدولية   تشددددجيع رفع ا االتفاقية
ممثل منظمة وقاية النبااتت   أمريكا الشدددمالياة أنا النقص   رفع التقارير يرجع   األ ددداس إىل  ددديق الوق  لدى جهات 

لتالية لتحسددددني الوفاء ابلتزامات رفع التقارير الوطنية االتصددددال.  وتقدام  املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت ابالق احات ا
وهي  جعل إجراءات تايري احملرر وجهة االتصدددددال أو ددددد ؛ وإعداد مقالة صدددددحافية عن اإلجراءات اخلاصدددددة ابلتزامات رفع 

ات؛ ومتابعة حلقات التقارير الوطنية؛ وإقامة روابق بني النظم اإلقليمية والعاملية ألمانة االتفاقية الدولية لإلبالغ عن اآلف
العمل اخلاصددددددددددددة ابلتزامات رفع التقارير الوطنية   األقاليم؛ وإعداد دورات تعليمية إلك ونية بشددددددددددددأن التزامات رفع التقارير 

  الوطنية.
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 ما هو دور املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت   إطار نظام املراقبة العاملي؟ - ابًعا
 

االنبااتت   أورواب والبحر قدام ممثل منظمة وقاية  -10 وهو عبارة عن ربق  عن نظام املراقبة العاملي. 3املتو دددددددق عر دددددددً
نظم املراقبة املوجودة حالًيا مع خمتربات التشدددددددايص ووحدات التقييم، وقد شدددددددجاع املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت على 

 املشاركة   هذه اةهود.
 

 ما يلي  واق ح  املشاورة التقنية -11
 

 ن يقوم كل من ممثل منظمة وقاية النبااتت   أورواب والبحر املتو ددددددددددددددق وممثل منظمة وقاية النبااتت   أمريكا أ
الشدددددددمالية وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ابلتنسددددددديق مع الباحثني   شدددددددبكة نظام املراقبة العاملي من أجل 

 قاية النبااتت واملنظمات اإلقليمية والوطنية لوقاية النبااتت.طالعهم على عمل االتفاقية الدولية لو إ
 ( وأن يعر دددددوا هذا املفهوم 2020أن يشدددددارك ممثلو شدددددبكة نظام املراقبة العاملي   الدورة اخلامسدددددة عشدددددرة للهيئة )

 خالل اةلسة العامة.
 

 موعد انعقاد املشاورة التقنية املقبلة ومكاهنا -اثمًنا
 

اإلقليمية لوقاية النبااتت على عقد املشدددددددددداورة التقنية املقبلة   روما مباشددددددددددرة بعد انعقاد الدورة اتفق  املنظمات  -12
وذلك من أجل اداخار  2020أبريل/ نيسددان  8إىل  6، ملدة ثالثة أايم   الف ة املمتدة من (2020) اخلامسددة عشددرة للهيئة

و يكون هذا االجتماع انتقالًيا للبحث   املسائل القانونية  مية.املوارد املالية والوق  و مان حضور مجيع املنظمات اإلقلي
 املتصلة ابختصاصات املشاورة التقنية والئحتها الداخلية وتوفري فرصة أو ع للتنسيق مع موظفي املنظمة املعنيني.

 
 القيام مبا يلي  مدعواة إىلوإن اهليئة   دوراا اخلامسة عشرة،  -13
 

 التقنية احلادية والثالثني بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت. بتقرير املشاورة ااألخذ علمً  (1)

                                                      
مه ممثل منظمة وقاية النبااتت   أورواب والبحر   3  .https://www.ippc.int/en/publications/87994املتو ق متاح على الرابق التا   العرض الذي قدا


