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 هيئة تدابري الصحة النباتية
 الدورة اخلامسة عشرة

 2021أبريل/نيسان  1ومارس/آذار  18و 16، اجتماع افرتاضي
 توصيات هيئة تدابري الصحة النباتية

 من جدول األعمال 10البند 
 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتمن إعداد أمانة 

 

 قدمةامل -اًل أو  
مسائل مهمة متعّلقة ابلصحة النباتية اهليئة بشأن  هإّن توصية هيئة تدابري الصحة النباتية )اهليئة( هي نّص تعتمد -1

 أوسع.أكان ذلك لتعزيز اختاذ إجراءات بشأن مسألة حمددة متصلة ابلصحة النباتية أو ملعاجلة مسألة ذات نطاق 
املنظمات الوطنية أو اإلقليمية لوقاية النبااتت ببعض النفوذ أو السلطة  التوصية مسائل أو إجراءات تتمتع بشأهنا وتغطي

وهي تقّدم كذلك التوجيهات العملية والدعم لتحسني تنفيذ االتفاقية أو معيار دويل حمدد لتدابري  الصالحية ملعاجلتها. أو
 من هذه املعايري. الصحة النباتية أو جمموعة 

 .1منذ سنوات عديدة اتعتمد اهليئة توصياهتو  -2
وجيوز لطرف من األطراف املتعاقدة أو ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت )االتفاقية الدولية(، بناءً على العملية  -3

  اقرتاح موضوع لوضع توصية بشأنه وعرضه على اهليئة. 2اخلاصة بتوصيات اهليئة واملعايري املتفق عليها،
ح احلاجة إليه ورفعه إىل اهليئة لكي وينبغي إعداد مشروع أويل للتوصية املقرتحة للهيئة مشفوًعا مبسوّغ أو مربر يوضّ  -4

 وافقت(. وستستغرق فرتة املشاورة، يف حال pc@fao.orgipتنظر فيه من خالل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت )
 ريق نظام التعليقات اإللكرتوين.يوليو/متوز من السنة عن ط 1، مدة ثالثة أشهر، وستبدأ يف االقرتاحاتعلى  اهليئة
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 استعراض توصيات اهليئة يف برانمج العمل -اثنًيا
املعوانت اإلنسانية ملنع دخول اآلفات التوفري املأمون للمعونة الغذائية وغريها من " -ألف

 "(026-2018النباتية خالل حاالت الطوارئ )
لتشجيع األطراف املتعاقدة  هاعنمنبثقة يف ضرورة إصدار توصية  3(2019حبثت اهليئة يف دورهتا الرابعة عشرة ) -5

على االستعداد إلدارة خماطر الصحة النباتية املرتبطة بتصدير واسترياد املعونة الغذائية وغريها من املعوانت خالل حالة طوارئ 
  على إدراج املوضوع التايل كذلك اهليئة يف دورهتا الرابعة عشرة  وافقتو  .للحّد من دخول اآلفات النباتية يف هذه الظروف

 التوفري املأمون للمعونة الغذائية وغريها من املعوانت ملنع دخول اآلفات النباتية خالل حاالت الطوارئ "
يف برانمج عمل هيئة تدابري الصحة النباتية، ووافقت على مشروع التوصية الصادرة عن اهليئة لعرضه  -"(026-2018)

 .على املشاورة
 شروع التوصية الصادرة عن اهليئة لعرضه على املشاورة القطرية على هذا الطلب، أصدرت األمانة م وبناءً  -6

، عن طريق استخدام نظام التعليقات اإللكرتوين، هبدف عرض النسخة النهائية 2019سبتمرب/أيلول  30يوليو/متوز و 1بني 
  للتوصية على اهليئة العتمادها.

تعليقات )وإّن التعليقات اليت مت جتميعها متاحة للعموم على البوابة الدولية  508 توخالل هذه العملية، ورد -7
 ممكن. ها مبعاجلتها إىل أقصى حدّ  تقّدم ان اليت( وقد قامت األمانة والبلد.4للصحة النباتية

 اهليئة( مكتب) وُعرض النّص املنّقح والواثئق الداعمة خالل االجتماع االفرتاضي ملكتب هيئة تدابري الصحة النباتية -8
  .2019يف ديسمرب/كانون األول 

إىل أنه ينبغي إبقاء هذا املوضوع  عدد آخر منهاهذه التوصية فيما أشار  مبعظمها األطراف املتعاقدة توقد أيّد -9
 .2018عام يف  إطار الدعوة إىل اقرتاح مواضيع وتنفيذها يف أصالً يف برانمج عمل لوضع معيار دويل، مبا أنه قد مت تقدميه 

، فسيلزم تقدمي اقرتاح جديد واملوافقة عليه، من أجل إعادة اهليئةهذا املوضوع من خالل توصية ت معاجلة ه قد متومبا أن
  برانمج العمل. ضمنإدراج هذا املوضوع 

على حنو متسق مع االتفاقية الدولية  والنطاق ن العديد من الواثئق تعليقات مرتبطة ابستخدام املصطلحاتوتضمّ  -10
 (.مسرد مصطلحات الصحة النباتية) 5لتدابري الصحة النباتية رقم  واملعيار الدويلة النبااتت لوقاي
. واملسائل املتصلة بصحة اإلنسان ذكر املنظمة العاملية للصحة احليوانيةالتعليقات الواردة بشأن ونظر املكتب يف  -11

اإلنسانية على النحو الوارد  املعوانتخمتلف أنواع قدمي املرتبطة بت احملتملة ملخاطروابإلضافة إىل ذلك، استعرض املكتب ا
املتعلقة  مبا يشمل تلك لتعليقات الواردة من األطراف املتعاقدةامللحقني مبشروع هذه التوصية. وقد أحاط املكتب علًما اب يف

وكذلك انقش املكتب  املدرجة عن نطاق االتفاقية الدولية. املسائلابشرتاط احلصول على معلومات إضافية وخروج بعض 
   عن اقرتاح إلصدار توصيتني اثنتني منفصلتني. مسألة النطاق الواسع اليت طرحها بعض األطراف املتعاقدة، فضالً 
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)مبا يشمل تلك املتصلة ومل يتفق املكتب على ما إذا كان ينبغي وضع مسألة املعونة ومجيع املخاطر ذات الصلة  -12
 تني.قأو يف توصيتني اثنتني مرتاف للهيئة يف توصية واحدةابآلفات امللّوثة( 

 أحاط علًما بتأييد عّدة أطراف متعاقدةاملرفقات، وقد ضّم انقش املكتب الشواغل العديدة املتعلقة بوكذلك  -13
 تسلسلها.يف و  حتفاظ هبا أو إزالتهاينبغي اال اليت رفقاتاملومل يتمكن املكتب من النظر يف  إلدراجها يف التوصية.

ب يف النقاط الواردة أعاله إىل جانب الردود على التعليقات الواردة، ومل يتمكن من إحالة مشروع ونظر املكت -14
 جراء جولة إضافيةإل إىل البلدان إرسال مشروع التوصية الالزمكتب أنه من املمن ذلك، اعترب  بدالً  العتمادها. يئةاهلتوصية 

 .2020عام  يف ااملشاورات بشأهنمن 
يف الفرتة املمتدة  االبلدان إلجراء مشاورات بشأهن على الطلب، وّزعت األمانة مشروع التوصيةهذا بناًء على  -15
هبدف عرض النسخة النهائية  عن طريق استخدام نظام التعليقات اإللكرتوين، ،2020سبتمرب/أيلول  30يوليو/متوز و 1 بني

 .للتوصية العتمادها

البوابة الدولية للصحة وترد التعليقات اجملّمعة للجمهور على  .تعليق 500خالل هذه العملية، ورد أكثر من و  -16
 القرتاح واستعرضتها األمانة إىل أقصى حد ممكن.الذي قّدم االبلد  عاجلهاوقد  5النباتية

 .2020عرض النّص املنّقح والواثئق الداعمة خالل االجتماع االفرتاضي ملكتب اهليئة يف ديسمرب/ كانون األول مت و  -17

املعونة، بينما  ىلقتحيتمل أن ت اليتاألقاليم  البلدان أو جانب ال سيما مندة، مؤيّ وكانت هناك تعليقات عامة  -18
احلاجة  مت اإلعراب عّدة مرات عن. وقد واملرفقاتما يتعلق ابلنطاق  شواغل كبرية خاصة يفأطراف أخرى عن  تأعرب
مرة أخرى اقرتاحا بوضع عديدة دت أطراف متعاقدة وأيّ ، الدعمت واحلصول على مزيد من مواد التصاالا إجراء مزيد من إىل

حيتمل  ا ألمهية هذه املسألة وحاجة عدد من البلدان اليتنظرً ، 2021املواضيع لعام  اقرتاحمفاهيمي يف إطار الدعوة إىل  معيار
  أكرب. مفّصلة على حنوصول على توجيهات إىل احلاملعونة أن تتلقى 

تتجاوز والية  متت اإلشارة إليه ألهّنا كما املرفقاتحذف ووافق على ح املنقّ  يف التعليقات والنصّ  املكتبونظر  -19
مشروع إحالة اللجنة. وبعد إدخال بعض التنقيحات على النص وتسلي  الضوء على أمهية هذا املوضوع، وافق املكتب على 

التوفري املأمون للمعونة الغذائية وغريها من املعوانت اإلنسانية ملنع دخول اآلفات هيئة تدابري الصحة النباتية بشأن توصية 
 .( العتمادها2021)إىل الدورة اخلامسة عشرة للهيئة  (2018 -026النباتية خالل حاالت الطوارئ )

حيتمل أن تتلقى لبلدان اليت إىل ا، ال سيما ابلنسبة املرفقاتمة الواردة يف املعلومات القيّ خسارة عدم هبدف و  -20
 البوابة الدولية للصحة النباتيةيف  املرفقاتلمعونة ودعمها، يُقرتح إدراج املقّدمة لوكاالت الاملعونة وتلتمس املواد لتثقيف 

 ووفًقا لعملية املسامهة ابملوارد. ناسباملشكل ابلكموارد مسامهة وكمواد توجيهية، 

 ("2019-002إصابة السلع املتداولة ابآلفات امللو ثة )"تيسري التجارة اآلمنة عن طريق احلد من  -ابء

تيسري التجارة اآلمنة عن طريق احلد "بشأن هيئة تدابري الصحة النباتية مشروع توصية  بلورةتواصلت عملية  -21
من خالل ، الرابعة عشرةالذي طلبته اهليئة يف دورهتا على النحو  ،("2019-002)إصابة السلع املتداولة ابآلفات امللّوثة  من
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 اهليئة ت اجملموعة املعنية ابلتخطي  االسرتاتيجيأوصالتوصية. و  صياغةاملعين ب فريقاجتماعات افرتاضية للحلقة عمل دولية و 
مشروع التوصية بغرض املوافقة على إحالتها إلجراء مشاورات يف خالل دورهتا اخلامسة العشرة ابلنظر 6 2019يف عام 
 .2021 التماس موافقتها إلجراء مشاورات بشأهنا يف عاممن أجل على اهليئة النص ُتعرض مسودة وس ا.بشأهن

 القرارات -اثلثًا
 إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي  -22
التوفري املأمون للمعونة الغذائية وغريها من املعوانت اإلنسانية ملنع دخول اآلفات مشروع توصية اهليئة " اعتماد (1)

 .CPM 2021/16_01 على النحو الوارد يف الوثيقة"(2018 -026خالل حاالت الطوارئ ) النباتية
تيسري التجارة اآلمنة عن طريق احلد من إصابة السلع املتداولة "املوافقة على إحالة مشروع توصية اهليئة بشأن و  (2)

 اء املشاورات بشأهنإلجرا CPM 2021/16_02(" على النحو الوارد يف الوثيقة 2019-002)ابآلفات امللّوثة 
، عن طريق استخدام نظام التعليقات اإللكرتوين، 2021سبتمرب/أيلول  30يوليو/متوز و 1يف الفرتة املمتدة ة بني 

 ( العتمادها.2022هبدف عرض النسخة النهائية للتوصية على اهليئة يف دورهتا السادسة عشرة )
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