
CPM 2018/24 February 2018 
 

    

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، 

 تقرير رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية
 من جدول األعمال 6البند 

 من إعداد رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية
 
قد تشفففففرفت بشفففففنلب هذا املنصفففففب فاألخري بصفففففيس رئيسفففففا  يئة تدابري الصفففففية النباتية  ا يئة .  يهذا هو تقرير  -1

 وقيادة التطور والنمو اجلاريني اللذين تشهدمها االتياقية الدولية لوقاية النباتات  االتياقية الدولية .
 
موه من دعم وكّرسففففففففففففففوه من جهد ووقت ما قدّ  تقديري وامتناين لزمالئب أعضففففففففففففففا  املكتب علىبالغ وأعرب عن  -2

وأعضففا  األمانة على تركيزهم وعملهم  Xiaم يف جدول أعمال ا يئة. كما أعرب عن تقديري وشففكري للسففيد إلحراز تقدّ 
م كبري يف العديد من املبادرات، تقدّ على مدى العامني املاضففففففففيني،  ،قد أحرزفمن أجل تنسففففففففيق أولويات ا يئة وتوجيهها. 

ا كان لييدث لوال شففففففففففففففيافية عملية وديد األولويات والنواتط ا ّددة والتخطير الناجع واإلدارة اليعالة وإمكانية وهو م
 الوصول إىل املوارد الداخلية واخلارجية.

 
وتسفففففففففففتمر عمليات األمانة اخلاصفففففففففففة بوضفففففففففففع امليزانية والتخطير يف التطور وسفففففففففففتوفر األسفففففففففففا  لتيقيق النتائط  -3

هناك حاجة إىل ضفففمان االسفففتقرار ما زالت األولوية، والتما  املسفففامهات من خارمل امليزانية. وأعتقد أن  واإلجرا ات ذات 
يف ما يتعلق بالتمويل األسفففففففففففففاسفففففففففففففب لومانة ومالك املوتيني اخلات ئا وإىل التنييذ التام للنتائط املتيق عليها لتقييم تعزيز 

دور األمانة سففففففففتيمل يف طيالا فرصففففففففا لالبتكار و فاقا جديدة، ت على أطر الس أن التنيريات األخرية ومن املؤكد األمانة. 
بيريق  Avetik Nersisyanوكلب أمل أن فريق اإلدارة اجلديد سففففيسففففعى جاهدا إىل وقيق ريية التقييم. وأرحب بالتيا  

 Brent Larsonيضا إىل كل من كل النجاح والتوفيق يف تأدية الدور امللقى على عاتق . وأتوّج  بالشكر أل   األمانة وأمتىن 
وضفففففففففع املعايري وتنمية القدراتعالتنييذ على التوايل على  ماه من مسفففففففففامهات هائلة يف  ايلعلى ما قدّ  Orlando Sosaو

 مدى سنوات عديدة.
 



2 CPM 2018/24 

 

ايري وأرى أن السنوات القليلة املاضية قد شهدت بد  االتياقية الدولية لعملية انتقالية من منظمة معنية بوضع املع -4
يف اسففتيعاب هذا الطموح من  2030-2020إىل منظمة عاملية معنية بالصففية النباتية. كما بدأ اإلطار االسففرتاتيجب لليرتة 

الصية النباتية وقاطرة العمل  يف  الخالل سلسلة من املبادرات الس ستجعل من االتياقية الدولية جهة االتصال العاملية 
ا ادف إىل احلد من  ثار  فات النباتات على األمن النذائب والتجارة والبيئة. وأعترب اإلطار غاية بدال من خارطة طريق، 

لكب يسفففتطيع التجاوب مع التنريات احلاصفففلة يف البيئة التشفففنيلية الس  د أنيسفففنا التكّيف وسفففيتعني علي  مع مرور الوقت 
. بإعادة النظر يف توجهنا وتعديل  متاشفففففيا مع هذا الدور املسفففففتقبلمن أجل النظر إىل األفق بصفففففورة دورية . وينبنب لنا فيها

أن تأخذ بيعالية بزمام القيادة يف  ال الصفففففففففية النباتية وينبنب لنا  مبقدورهاوبكل بسفففففففففاطة، ال توجد منظمة عاملية أخرى 
 كمنطلق  ذه الريية.  استخدام السنة الدولية للصية النباتية

 
للصفففية النباتية، الذي    يف نقل معلومات الصفففية اإللكرتونية م ا رز يف ما يتعلق مبركز الشفففهادات وإن التقدّ  -5

ص الشففكر إىل لخباقدم النباتية، يشففكل خطوة هامة باهاه تنسففيق إصففدار الشففهادات اإللكرتونية على املسففتوى العاملب. وأت
ه حىت اآلن.  ابلوغ ما حّققنيف  ساعدتناشهادات اإللكرتونية للصية النباتية ومجيع اجلهات الس الملعنية باللجنة التوجيهية ا

ولكن ينبنب أال ينيب عن بالنا أن هذا  رد خطوة أوىل وأن هناك حاجة إىل خطوات عديدة أخرى للتوصل إىل االعتماد 
تية. وأعتقد أن   ن األوان لكب تأخذ ا يئة بزمام برنامط التنييذ العاملب حلل إصفففففففدار الشفففففففهادات اإللكرتونية للصفففففففية النبا

واعتماد خطة عمل مدلا مخس سففففنوات. وسففففتشففففمل العناصففففر الرئيسففففية ما يلب: تسففففليم األدوات اإللكرتونية من املشففففرو  
هادات اإللكرتونية االتيا  على منوذمل األعمال إلصففففففففففدار الشففففففففففو التجرييب املمّول من مرفق وضففففففففففع املعايري وتنمية التجارة  

مواد الدعم ملسففففففففففاعدة األطراف املتعاقدة يف تنييذ احلل وإدماج  يف عمليالا اخلاصففففففففففة بتسففففففففففيري توفري للصففففففففففية النباتية  و 
مسففتمر إىل حني االتيا  على  تأمني متويلوهذا سففيقتضففب  .األعمال  واسففتمرار حوكمة وصففيانة احلل وت إشففراف ا يئة

خري لعمليات إصفففدار الشفففهادات اإللكرتونية للصفففية النباتية. وسفففتكون الشفففيافية واملسفففا لة منوذمل األعمال ودعم هذا األ
ما يتعلق باإلجرا ات وامليزانيات واملصفففففففففففروفات أمرا ال غىن عن  لضفففففففففففمان مضفففففففففففب اجلهات املا ة قدما يف االسفففففففففففت مار  يف
التخصففففففففصففففففففات يف الرتتيبات النهائية املتعلقة امل هذه ر إصففففففففدار الشففففففففهادات اإللكرتونية للصففففففففية النباتية، وسففففففففيتعني إد يف

 والرقابة. باحلوكمة
 
بالنسففبة إىل األمانة واملكتب. ويف الوقت  ياودتشففكل مسففألة ضففمان التمويل املسففتدام لالتياقية الدولية ظل وسففت -6

زانية، فإين ال أرى لة من خارمل امليلمشففاريع واألنشففطة املموّ لالذي بذلت في  جهود لتبسففير عملية تقدم مسففامهات طوعية 
إىل طريق مسففففدود بشففففأن وديد مسففففامهات تكميلية بالنسففففبة  ناوصففففلنا أي حلول دائمة خارمل املسففففامهات املقّررة. ويبدو أن

لكل طرف متعاقد، لذلك سففففففييتيل كل بلد ملرية املسففففففامهة، كل حسففففففب قدرات ، يف جوانب برنامط العمل األك ر أمهية 
ة من يالتمويل القائمة على املشففففففففاريع بنجاح لدعم فريق املهام املعا باحلاويات البير  بالنسففففففففبة إلي . وقد اسففففففففتخدمت  لية

خالل التما  مسففففامهات نقدية وعينية يف شففففكل منسففففق  ّول  القطا  ورعاية االجتماعات السففففنوية. وسففففتدعم هذه اآللية 
يف األمانة لتيسفففففففففري األنشفففففففففطة الس تتجاوز  ل وتائف إضفففففففففافيةع الس  ا جدول زما حمّدد ونتائط حمّددة. ولن متوّ ياملشفففففففففار 

الس متّول من الربنامط العادي. وأشففففففجع املناقشففففففة اجلارية بشففففففأن اآلليات البديلة و ألمانة الس تؤديها االوتائف األسففففففاسففففففية 
 للتمويل املستدام.
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، ولكن أود  ددا أن 2017 سيعرض يف تقريره ما وّقق من  احات يف عام Xiaعلى يقني من أن السيد لوإين  -7
أتوج  بالشفففكر إىل حكومة مجهورية كوريا ومنظمة األغذية والزراعة واللجنة القائمة على التنظيم على ضفففمان أن أول دورة 

 تنظم خارمل روما تكّللت بنجاح باهر.الس  يئة من دورات ا
 
ويشففففففففففففكل أول اجتما  للجنة التنييذ وتنمية القدرات معلمة بارزة بالنسففففففففففففبة إىل االتياقية الدولية. وأود أن أهن   -8

عمل اخلات ئم. الوضففففع إجرا الم التشففففنيلية وبرنامط قيامهم بأعضففففا  هذه اللجنة على اختيارهم وأمتىن  م التوفيق لدى 
حلففاويففات البيريففة من خالل اإلجرا ات املتخففذة من قبففل فريق املهففام وأتطلع كففذلففك إىل إحراز تقففدم يف احلففد من تلوث ا

 املعا باحلاويات البيرية.
 
وسفففففيتعني إحراز تقدم بشفففففأن عدد من القضفففففايا املسفففففتجدة لدعم احلد من احلركة الدولية ل فات النباتية. فيركة  -9

سفففففيما يف ما يتصفففففل  ة، والطر صفففففية نباتية مجّ السفففففلع من خالل التجارة اإللكرتونية أو التجارة على اإلنرتنت تشفففففكل  ا
هذه املسفففففففألة إعاد حل عاملب ألن  ال  كن ليرادى سفففففففتقتضفففففففب بالكشفففففففف عنها والعمل مع املواقع التجارية اإللكرتوينة. و 

ية دان معاجلتها. وقد  ن األوان للتصففديق على اتيا  تيسففري التجارة وإتاحة اليرصففة للتعاون مع سففائر الوكاالت احلدودلالب
الس  ا اهتمام مماثل بالتجارة اإللكرتونية، وينبنب لنا بذل جهود ح ي ة يف ما يتعلق بتنييذ اتيا  تيسففففففففففففففري التجارة باعتباره 

على إحراز تقدم يف وضع خطة عمل قوامها املشاريع، على كل احلرت وثيق الصلة باألهداف الس ننشدها. وإين حريص  
ة، من أجل توجي  اإلجرا ات بشففأن التجارة اإللكرتونية. وأنا واثق من أن هناك فرصففة غرار تلك اخلاصففة باحلاويات البيري

 إلدرامل األنشطة الس تنيذها فعال بعض األطراف املتعاقدة يف هذه اخلطة.
 
اقرتاح بشفففففأن توصفففففية تعتمدها ا يئة خبصفففففوت اسفففففتخدام اجليل التايل من التسفففففلسفففففل اجلينومب كأداة تقدم وإن  -10

وأشفففّجعكم على املشفففاركة يف املناقشفففات بشفففأن  األطراف املتعاقدة إىل هذه التكنولوجيا الناشفففئة.سفففيليت انتباه تشفففخيص 
منافع هذا االبتكار و اطره ا تملة، ولكن أيضفففففففففففا على التيكري يف كيف ينبنب لنا التيلب باملزيد من النشفففففففففففا  يف وديد 

 أدوات جديدة ملساعدتنا يف ما نقوم ب  من عمل.
 
 ض. وقد غادرنا بع2017وأخريا، أود أن أتوج  بالشففففففففففففففكر إىل كل من سففففففففففففففاهم يف النجاح الذي تكّلل ب  عام  -11

األصفففدقا  القدامى والتيق بنا زمال  جدد نرحب ئم بيننا. وكما أشفففرت إىل ذلك السفففنة املاضفففية، تشفففمل أنشفففطتنا مئات 
ال ابت واجلهود املبذولة، ما كنا لنيّقق الك ري األشففففففففففففففخات وتؤثر يف أشففففففففففففففخات عديدين  خرين. وبدون هذا االلتزام 

ن املوارد م هاوغري وارد املالية باملتها بسففففخا  لجهات املا ة واألطراف املتعاقدة على مسففففامهل ّقق . وأعرب عن تقديري  ممّا
 يف أنشطة االتياقية الدولية.

 
 وإن هيئة تدابري الصية النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلب: -12
 

 اإلحاطة علماً بتقرير رئيس هيئة تدابري الصية النباتية.  1 
 


