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السادة املندوبني  طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احلّد من أتثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من
 واملراقبني التكرّم إبحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم واثئق اجتماعات املنظمة متاحة 

 www.fao.org على اإلنرتنت على العنوان التايل
NC475/A 
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 هيئة تدابري الصحة النباتية
 الدورة اخلامسة عشرة

 2020أبريل/نيسان  3 –مارس/آذار  30روما، 
 توصيات هيئة تدابري الصحة النباتية

 من جدول األعمال 2-8البند 
 لوقاية النبااتتمن إعداد أمانة االتفاقية الدولية 

 
 مقدمة -اًل أوّ 

 
  1منذ سنوات عديدة. اتعتمد هيئة تدابري الصحة النباتية )اهليئة( توصياهت -1
 
 وجيوز لطرف من األطراف املتعااااقااادة أو ألمااااناااة االتفااااقياااة الااادولياااة لوقااااياااة النباااااتت )االتفااااقياااة الااادولياااة(، بنااااً   -2

  اقرتاح موضوع لوضع توصية بشأنه وعرضه على اهليئة. 2واملعايري املتفق عليها،على العملية اخلاصة بتوصيات اهليئة 
 
ح احلاجة إليه ورفعه إىل اهليئة وينبغي إعداد مشااااروع أويل للتوصااااية املقرتحة للهيئة مشاااافوًعا  سااااوّ  أو م ر يوضااااّ  -3

(. وساااااتساااااتغرو فرتة املشااااااورة، يف حال ippc@fao.orgلكي تنظر فيه من خالل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت )
 ريق نظام التعليقات اإللكرتوين.يوليو/متوز من السنة عن ط 1اتفاو اهليئة مع أي مقرتحات، مدة ثالثة أشهر، وستبدأ يف 
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 استعراض توصيات اهليئة يف برانمج العمل -اثنًيا
 
لتشااا يع األطراف املتعاقدة  هاعنمنبثقة يف ضااارورة إصااادار توصاااية  3(2019الرابعة عشااارة ) حبثت اهليئة يف دورهتا -4

على االسااااااتعداد إلدارة لاطر الصااااااحة النباتية املرتبطة بتصاااااادير واسااااااترياد املعونة الغذائية و ريها من املعوانت خالل حالة 
على إدراج املوضوع  اهليئة يف دورهتا الرابعة عشرةكذلك   وافقتو  .طوارئ للحّد من دخول اآلفات النباتية يف هذه الظروف

 التوفري املااااأمون للمعونااااة الغااااذائيااااة و ريهااااا من املعوانت ملنع دخول اآلفااااات النباااااتيااااة خالل حاااااالت الطوارئ " التااااايل 
لعرضاااه يف برانمج عمل هيئة تدابري الصاااحة النباتية، ووافقت على مشاااروع التوصاااية الصاااادرة عن اهليئة  -"(026-2018)

 على املشاورة القطرية.
 
 وبنا  على هذا الطلب، أصااااااادرت األمانة مشاااااااروع التوصاااااااية الصاااااااادرة عن اهليئة لعرضاااااااه على املشااااااااورة القطرية  -5

، عن طريق اسااااااااااتخدام نظام التعليقات اإللكرتوين، ندف عرض النسااااااااااخة 2019ساااااااااابتم /أيلول  30يوليو/متوز و 1بني 
  العتمادها. 2020دورهتا اخلامسة عشرة يف عام  النهائية للتوصية على اهليئة يف

 
تعليقاات )وإّن التعليقاات المت جت يميعهاا متااحاة للعموم على البواباة الادولياة  508 توخالل هاذه العملياة، ورد -6

 ممكن. ها  عاجلتها إىل أقصى حدّ  تقّدم ان المت( وقد قامت األمانة والبلد4للصحة النباتية
 
وُعرض النّص املنّقح والواثئق الااداعمااة خالل االجتماااع االفرتاضااااااااااااااي ملكتااب هيئااة تاادابري الصااااااااااااااحااة النباااتيااة يف  -7

  .2019ديسم /كانون األول 
 
إىل أنه ينبغي إبقا  هذا املوضااوع  عدد آخر منهاهذه التوصااية فيما أشااار   عظمها األطراف املتعاقدة توقد أيّد -8

  .2018عام يف  إطار الدعوة إىل اقرتاح مواضيع وتنفيذها يف أصاًل ويل،  ا أنه قد جت تقدميه يف برانمج عمل لوضع معيار د
 
ن العديد من الواثئق تعليقات مرتبطة ابسااتخدام املصااطلحات على تو متسااق مع االتفاقية الدولية لوقاية وتضاامّ  -9

 (.مصطلحات الصحة النباتيةمسرد ) 5لتدابري الصحة النباتية رقم  واملعيار الدويلالنبااتت 
 

. وابإلضافة إىل ذلك، استعرض ذكر املنظمة العاملية للصحة احليوانيةالتعليقات الواردة بشأن ونظر املكتب يف  -10
 إىل التعليقات الواردة من األطراف املتعاقدة. يئة هذه، مشريًااهلتوصية ملخاطر الناشئة عن تقدمي املعوانت، يف املكتب ا

 
انقش املكتب مسااااااااااااألة النطاو الواسااااااااااااع جدا المت طرحها بعن األطراف املتعاقدة، فضااااااااااااال عن اقرتاح  وكذلك -11

  إلصدار توصيتني اثنتني منفصلتني.
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 وأشاااااارت األمانة إىل أنّه جيري بلورة مشاااااروع توصاااااية هيئة تدابري الصاااااحة النباتية بشاااااأن موضاااااوع اآلفات امللّوثة،  -12

قد أوصااات اهليئة يف دورهتا اخلامساااة عشااارة ابلنظر يف مشاااروع التوصاااية بغرض املوافقة  5 يوأّن جمموعة التخطي  االسااارتاتي
  على إحالتها إلجرا  مشاورات بشأهنا ليكون التوقيت مناسًبا هلذا اخليار.

 
 للهيئة ومل يتفق املكتب على ما إذا كان ينبغي وضااع مسااألة املعونة وايع املخاطر ذات الصاالة يف توصااية واحدة -13

 تني.قأو يف توصيتني اثنتني مرتاف
 

 انقش املكتاااب الشااااااااااااااوا ااال العاااديااادة املتعلقاااة ابملرفقاااات، وقاااد وردت عااادة تعليقاااات م يااادة إلدراجهاااا وكاااذلاااك  -14
 تسلسلها.يف و  حتفاظ نا أو إزالتهاينبغي اال المت رفقاتاملومل يتمكن املكتب من النظر يف  يف التوصية.

 
واردة أعاله إىل جانب الردود على التعليقات الواردة، ومل يتمكن من إحالة مشااااااااااااااروع ونظر املكتب يف النقاط ال -15

"التوفري املأمون للمعونة الغذائية و ريها من املعوانت ملنع دخول اآلفات النباتية خالل حاالت الطوارئ  يئة بشأناهلتوصية 
 ( العتمادها.2020يف دورهتا اخلامسة عشرة ) إىل اهليئة -("026-2018)
 

 جرا  جولة إضاااااااااافية إل إىل البلدان إرساااااااااال مشاااااااااروع التوصاااااااااية الالزممن ذلك، اعت  مكتب اهليئة أنه من  بدالً  -16
 .2020عام  يف ااملشاورات بشأهنمن 
 

 القرارات -اثلثًا
 

 إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام  ا يلي  -17
 

التوفري املأمون للمعونة الغذائية و ريها من املعوانت ملنع دخول اآلفات اهليئة "املوافقة على توزيع مشاااروع توصاااية  (1)
 جولة إضااااااااااااافية من املشاااااااااااااورات بشااااااااااااأن   على البلدان إلجرا-"(2018-026الطوارئ )النباتية خالل حاالت 

ظام ، عن طريق اسااااااااااااااتخدام ن2020ساااااااااااااابتم /أيلول  30يوليو/متوز و 1يف الفرتة املمتدة ة بني  هذه التوصااااااااااااااية
( 2021التعليقات اإللكرتوين، ندف عرض النساااااخة النهائية للتوصاااااية على اهليئة يف دورهتا الساااااادساااااة عشااااارة )

 العتمادها.
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