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 افتتاح الدورة -1
ابملشاركني يف  ،Jingyuan XIAالسيد  ،لدى منظمة األغذية والزراعة النبااتت ووقاية النبايت اإلنتاج شعبة مديررّحب  [1]

-بشكل افرتاضي للمرة األوىل بسبب جائحة كوفيد اليت ُعقدت )اهليئة( النباتية الصحة تدابريالدورة اخلامسة عشرة هليئة 
 النبااتت لوقاية الدولية االتفاقية يف املائة بعد والثمانني الرابع املتعاقد الطرف ابعتبارها أبوزبكستان خاصة بصورة ورّحب. 19

 .)االتفاقية الدولية(

 أوساط منوأعضاء آخرين   Felipe CANALEدالسيّ  السابق رئيسها ذكرىل ادقيقة صمت تكريم  يف اهليئة شاركتو  [2]
 ضحااي اجلائحة. واذهب الذيناالتفاقية الدولية 

 أنّ  هليئةأمام ايف كلمتها االفتتاحية  ،Beth BECHDOLانئب املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة، السيدة  وأّكدت [3]
 املوارد محاية جلهة املنظمة مع تتشاطرهااليت  ملهمةابو الدولية  االتفاقية ألوساطبتوفري الدعم  كاملم ا  ملتزمة التزامم املنظمة تبقى 

اآلمنة ومحاية البيئة. كما ألقت الضوء على بعض اإلجنازات التارخيية  التجارةمع املسامهة يف الوقت ذاته يف  ،عاملال يف النباتية
السنة الدولية للصحة النباتية. وابلنظر  عن علناإليف السنتني املاضيتني، وشكرت فنلندا على االضطلع بدور رايدي يف 

إىل املستقبل، شّددت انئب املدير العام على أمهية اإلطار االسرتاتيجي اجلديد للتفاقية الدولية لوقاية النبااتت للفرتة 
 ؤديهتللدور الذي  تقديرهاسوف يتطّلب خطط تنفيذ ملئمة لتحقيقه. وعّّبت عن  أنه الحظت ولكنها ،2020-2030

القرتاح إعلن يوم دويل للصحة النباتية، وارأتت تنفيذ حّل إصدار  ةم مناصر  ابعتبارهادعم زامبيا  يفالدولية  االتفاقية ساطأو 
 احلثيثالتطّورات عن التقّدم  آخر يئةاهلعرضت على  ،وختامماالشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية على الصعيد العاملي. 

 جديد للتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف املرحلة القادمة.  احملرز على صعيد اختيار أمني

ألقى الضوء على بعض اإلجنازات الرئيسية  ،هي األخرية له للهيئة دورةالأن هذه  اومب ،املدير العام انئب XIAالسيد  وشكر [4]
والرتويج هلا، وبلورة  الدولية املواضيع السنوية للتفاقية صياغةوقد مشلت:  ،اليت حتققت خلل واليته كأمني للتفاقية الدولية

حلقة عمل  34وتنظيم  ا؛دوليم  امعيارم  56واعتماد  ؛األطر االسرتاتيجية للسنة الدولية للصحة النباتية وللتفاقية الدولية
وتعزيز التعاون اخلارجي؛ وإصدار  ؛ةالدولي لتفاقيةل التابعإقليمية؛ وتعزيز حّل إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية 

عنوان رئيسي لألخبار؛ وزايدة التمويل؛ وإعادة تنظيم أمانة االتفاقية الدولية وزايدة عدد العاملني فيها )ُيشار  700أكثر من 
 بـ"األمانة"(. يليإليها يف ما 

 الرئيسية لوزير الزراعة والغاابت الفنلندي الكلمة 2-

 وشكر ابملشاركني ،Francisco Javier TRUJILLO-ARRIAGAرئيس هيئة تدابري الصحة النباتية، السيد  رّحب [5]
ودعمهما املستمر. وهّنأ مجيع األطراف املتعاقدة، واملراقبني  تنياملشجع همايتعلى كلم BECHDOLوالسيدة  XIA السيد

)انئب رئيس هيئة تدابري الصحة النباتية(، وزملئه األعضاء يف مكتب  Lucien KUAMÉ KONANيف اهليئة، والسيد 
 على واألمانة( لدى االتفاقية الدولية اليومية الشؤون عن املسؤول املوظف) Avetik NERSISYANاهليئة، والسيد 

وثقة ومرونة ودعم  التزام من املتعاقدة األطراف أبدته ملا الصادق امتنانه عن عّّب  كذلك،.  دعمهم على وشكرهم عملها،
 املتحدث الرئيسي. بتقدمي الرئيس قام هذه الدورة للهيئة. مث لعقداالفرتاضي  ألسلوبعلى استخدام ا تهامصادقمن خلل 

 أحداث خّلفته ما يف نظر الذي ،Jari LEPPÄالسيد معايل وألقى اخلطاب الرئيسي وزير الزراعة والغاابت الفنلندي،  [6]
الصحة النباتية. وذّكر الوزير ابالقرتاح األساسي الذي قّدمته فنلندا للحتفال  مستوى على وتداعيات آاثر من املاضية السنة
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االتفاقية  أوساطو  ،والزراعة األغذية نظمةمابعتبارها السنة الدولية للصحة النباتية، وابخلطط الطموحة لفنلندا و  2020بسنة 
 وسبل ةلبيئا إىل ابلنسبة النباتية ةالصح أمهية يفيد أنالعامل  حول اهلدف تكوين فهم  الدولية لوقاية النبااتت اليت تلتها. وكان 

-بعد شهرين من بداية العام، تفّشت جائحة كوفيد ولكن. اإلنسان رفاهإىل  ابلنسبةالصحة البشرية  أمهية تضاهي ،العيش
 أي -إلغاء احلدث الرئيسي معذروته  األمر بلغ قدو  ،وأتجيلها املنعقدة حبضور األعضاء األحداثإىل إلغاء  ىأدّ  ما ،19

 املؤمتر الدويل األول للصحة النباتية.

يبة األمل النامجة عنها خبو  ،لسنة الدولية للصحة النباتيةاب ة اخلاصةنشطاألالوزير ابآلاثر الضخمة للجائحة على معايل وأقّر  [7]
الصحة  أوبئةأبن  إقناع الناسأنه يف أعقاب اجلائحة، سيكون من األسهل  إىل ولكّنه أشاراحلدث،  ينظممأصابت اليت 

وارئ من التصّدي حلالة ط بكثري الصحة البشرية، وأن الوقاية أقل تكلفةم  أوبئة انتشارسرعة  ثلنتشر مبت النباتية يكن أن
دون تفشي جائحة مستقبلية يف جمال يف جمال الصحة النباتية. غري أن الوزير أشار إىل أننا لن نتمكن من احلؤول شاملة 

القوي، قال إن العامل حباجة إىل  الدويل على دور التعاون ه املناخ وتدهور البيئة. ومع تشديدالصحة النباتية ما مل نتصّد لتغرّي 
نباتية. ال نتشار اآلفاتا نعدف إجياد سبل جمدية ملتمتع به من طاقة ومعرفة هبتاالتفاقية الدولية، وما  أوساط مع تعاونال

فحسب،  19-على أنه عام جائحة كوفيد 2020ذكر عام ، لن يُ سنة من اآلن 30 أنه بعدأمله يف  واختتم كلمته ابلتعبري عن
 بداية وعي دويل جديد إزاء هنج الصحة الواحدة، مبا يف ذلك الصحة النباتية والبيئية.ك  اإمنا أيضم و 

 األعمال جدول اعتماد 3-

من جدول األعمال )ما يستجد من  18البند  ضمنبشأن اجلراد الصحراوي  احتديثم  النباتية الصحة تدابري هيئة أضافت [8]
 .الغذائي األمن على اآلفة هذه اثرآبأعمال(، من أجل التوعية 

هي مسألة جيب  ،ةالبيولوجي لسلمةوا البيولوجي األمنإدراج الصحة النباتية يف هنج الصحة الواحدة، ويف  أناهليئة  الحظتو  [9]
 للهيئة. احلالية الدورة يف ملناقشتها كافية  معلومات تتوفر ال قد أنهو  سيماال أن تنظر فيها جمموعة التخطيط االسرتاتيجي، 

 :النباتية الصحة تدابري هيئة إن [10]
 (.XXا بقائمة الواثئق )املرفق ( وأحاطت علمم XXجدول األعمال مع التغيريات )املرفق  اعتمدت (1)

 االختصاصات املقدم من االحتاد األورويببيان  1-3

على سؤال طرحه االحتاد األورويب، أوضح رئيس هيئة تدابري الصحة النباتية أنه من املمكن استخدام نظام اقرتاع  اردم  [11]
 إلجراء وقتما األورويب الحتاداُينح  سوف اقرتاع، إجراء حال ويف. اتصويتم  يُعتّب لن هذا لكن الدورة، خلل اإلنرتنت على

 مشاورات داخلية.

 :النباتية الصحة تدابري هيئة إن [12]
األعضاء البالغ عددها  هودول األورويب االحتاد من املقدمة التصويت قوقحبإبعلن االختصاصات و  اعلمم  تأحاط (1)

 .1دولة 27
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 انتخاب املقرر 4-

 :النباتية الصحة تدابري هيئة إن [13]
)سرياليون(   Raymonda JOHNSONوالسيدة)إيطاليا(  Mariangela CIAMPITTI ةالسيد انتخبت (1)

 .للدورة مقررتني

 تقرير مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية عن أوراق التفويض 5-

هذا العام، وابالتفاق مع مكتب الشؤون القانونية يف منظمة  أبنه يفالدورة  إببلغ رئيس هيئة تدابري الصحة النباتية قام [14]
 اخلامسة الدورة يف مشاركتهاألجل التفويض اليت قّدمتها األطراف املتعاقدة  أوراقمكتب اهليئة  استعرضاألغذية والزراعة، 

 وهو ماورقة تفويض صاحلة )إضافةم إىل ثلث أوراق غري صاحلة(،  115(. وأبلغ الدورة أبنه مّت تلّقي 2021) للهيئة عشرة
 الكتمال نصاب أغلبية أعضاء اهليئة. فيكي

 :النباتية الصحة تدابري هيئة إن [15]
 بتقرير مكتب اهليئة عن أوراق التفويض. اعلمم  تأحاط (1)

 تقرير رئيس هيئة تدابري الصحة النباتية 6-

إىل إلقاء الضوء على بعض اإلجنازات الرئيسية يف العام املاضي والنظر  وإضافةم  2.تقريره النباتية الصحة تدابري هيئة رئيس قّدم [16]
احلوكمة الذي اختذه مكتب اهليئة إثر إلغاء الدورة اخلامسة  ملوقف اأيضم  التقرير عرضإىل التحدايت املنتظرة يف السنة املقبلة، 

 اهليئة عن ابلنيابة خمتلفة قرارات املكتب ذااخت انطوى ذلك على وقد. 19-كوفيد  جائحة بسبب 2020عشرة للهيئة عام 
 .اإلمكان قدرخبطة العمل السنوية للتفاقية الدولية  اقدمم  املضي أجل من

حتتوي أي قرارات  ال اليت للتقارير ينبغي النبااتت، لوقاية الدولية للتفاقية اإلجرائي الدليلاهليئة أنه ابلتماشي مع  والحظت [17]
 . 3من أن تكون واثئق مؤمتر أن تكون واثئق معلومات بدالم 

 :النباتية الصحة تدابري هيئة إن [18]
 فرتاضيةابلتقرير املقدم من رئيس اهليئة، مبا يف ذلك القرارات اليت اختذها مكتب اهليئة عّب الوسائل اال اعلمم  تأحاط (1)

 ؛2020خلل عام 
 نظم تعزيز بشأن تركيز جمموعة شّكلقد ابلنيابة عن اهليئة،  ،تدابري الصحة النباتية هيئةإىل أن مكتب  تأشار و  (2)

 اآلفات؛ تفشي حلاالت واالستجابة اإلنذار

 اإلنذار نظم تعزيز بشأن للهيئةعلى اختصاصات جمموعة الرتكيز التابعة  صادققد مكتب اهليئة  أبن اعلمم  تأحاطو  (3)
 ؛CPM 2021/13الوثيقة  يفورودها على حنو  اآلفات تفشي حلاالت واالستجابة
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 اآلفات، تفشي حلاالت واالستجابة اإلنذار نظم تعزيز بشأن للهيئةجمموعة الرتكيز التابعة  بتشكيلة اعلمم  تأحاطو  (4)
 .اهليئة مكتب اختارها اليت

 تقرير أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 7-

 وألقى ،2020لعام  4االتفاقية أمانةالصادر عن الدولية التقرير السنوي  لتفاقيةلعن الشؤون اليومية  املسؤول املوظف قّدم [19]
 الفرعية، وأجهزهتا النباتية الصحة تدابري هيئة: أي ،الدولية االتفاقية عمل من جماالت عشرة يف اهلامة اإلجنازات على الضوء
 الدولية، للتفاقية اإللكرتونية الشهادات إصدار وحلّ  الدولية، االتفاقية وشبكات القدرات، وتنمية والتنفيذ املعايري، ووضع
 .الداخلية واإلدارة املوارد وحشد الدويل، والتعاون والدعوة، واالتصاالت النباتية، للصحة الدولية والسنة

 .األعمال جدول من 12البند  ضمنأن املسامهات املالية والعينية كانت مشمولة يف التقرير املايل  اهليئةرئيس  وأوضح [20]
 :النباتية الصحة تدابري هيئة إن [21]

 .2020ابلتقرير السنوي ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت لعام  اعلمم  تأحاط (1)

 احلوكمة واالسرتاتيجية 8-

 2030-2020اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت للفرتة  اعتماد 1-8

 5.النباتية الصحة تدابري هيئة إىل 2030-2020للتفاقية الدولية لوقاية النبااتت للفرتة  السرتاتيجيا اإلطاراألمانة  قّدمت [22]
 اآلن جرى عرضه قدو (، 2019حبيث ُتدمج فيه التعديلت اليت اتفقت عليها اهليئة يف دورهتا الرابعة عشرة ) تنقيحهوجرى 

 .العتماده اهليئة لىع
 منافع بشأن تعليقاتمن األطراف املتعاقدة. وأبدت هذه األطراف  اواسعم  ادعمم  للتفاقية السرتاتيجيا اإلطار وتلّقى [23]

وأهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة، وجدوى اإلطار كأداة  لدى  الدولية االتفاقية عمل برانمج بني الروابط حتديد
، وعلى أمهية وجود خطة لتنفيذ  الرتويج لألنشطة اخلاصة ابلصحة النباتية. ومّت التشديد على ضرورة توفري متويل كاف 

 بنجا من الضرورة عند اإلطار من أخرى وأجزاء التنمية أعمال جدول مراجعة إبمكانية ااإلطار. وأحاطت اهليئة علمم 
املوافقة على التغيريات اليت  التماس مثّ  منجمموعة التخطيط االسرتاتيجي التابعة للتفاقية ومكتب اهليئة، اللذين يكنهما 

 اقرتحتها اهليئة.

 إن هيئة تدابري الصحة النباتية: [24]

 .2030-2020للتفاقية الدولية لوقاية النبااتت للفرتة  السرتاتيجيا اإلطار اعتمدت (1)
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 اعتماد النسخة املراجعة من اختصاصات جلنة التنفيذ وتنمية القدرات والئحتها الداخلية 2-8

وُأجريت  6الداخلية. جلنة التنفيذ وتنمية القدرات والئحتها الختصاصات املقرتحة التنقيحات عن الوثيقة األمانة قّدمت [25]
 .العتمادها اهليئة إىل وُقّدمت مسائل، عدة توضيح أجل من للمنظمة القانونية الشؤون مكتب ملشورة اهذه التنقيحات وفقم 

 الوقت من مزيد توفري إىلمنظمة إقليمية لوقاية النبااتت  عنبعض األطراف املتعاقدة و  عن صادرةال الدعوة يئةاهل الحظتو  [26]
 .الداخلية والئحتها اختصاصاهتا تغيري قبل القدرات وتنمية التنفيذ جلنة عمل ملراقبة

 إن هيئة تدابري الصحة النباتية: [27]

 .للهيئة مقبلة دورة إىل الداخلية والئحتها القدرات وتنمية التنفيذ جلنةالنظر يف تنقيح اختصاصات  أرجأت (1)
 تقرير جمموعة التخطيط االسرتاتيجي 8-3

جملموعة التخطيط  اموجزم  ا، تقريرم Lucien KUAME KONANم رئيس جمموعة التخطيط االســــــــــــرتاتيجي، الســــــــــــيد قدّ  [28]
 اجتماعاهتا خللط الضـــــوء على القضـــــااي الرئيســـــية اليت نظرت فيها اجملموعة ســـــلّ  2020،7لعام  )اجملموعة( االســـــرتاتيجي

تركزت مناقشـــــــة اجملموعة على تنفيذ اإلطار االســـــــرتاتيجي للتفاقية الدولية لوقاية النبااتت للفرتة . و 2020يف عام  املعقودة
االعرتاف بضـــرورة مع  ،وبنود جدول أعمال التنمية احملددة فيه. وقد مت حتديد اجملاالت اليت حتتاج إىل تعزيز 2020-2030

 موعة الئحتها الداخلية.اجملدعمها مبيزانية كافية. كما استعرضت 

حيث ، عقدهتا اجملموعةاالجتماعات اليت ونظرت هيئة تدابري الصـــــحة النباتية يف املقرتحات األربعة التالية اليت انبثقت عن  [29]
األخرى فيما تعود الواثئق لوالايت املتحدة األمريكية لاألوىل تعود الوثيقة ) كل واحدة منها يف وثيقة منفصـــــــــــــلة  ترضـــــــــــــعُ 
 رئيس جمموعة التخطيط االسرتاتيجي(.ل

 تعديل الالئحة الداخلية جملموعة التخطيط االسرتاتيجي

الرتكيز على القضــــــااي  زايدةللئحة الداخلية املنقحة هبدف  امشــــــروعم كانت جمموعة التخطيط االســــــرتاتيجي قد صــــــاغت  [30]
ألطراف املتعاقدة تقدمي تتيح لمن اســــــــتعراض املســــــــائل التشــــــــغيلية واإلدارية، وإدماج آلية  االســــــــرتاتيجية املســــــــتجدة، بدالم 

وُدعيت هيئة تدابري الصــــــــحة النباتية إىل اعتماد  8موعة.اجمل لقاءاتاملقرتحات بشــــــــأن املواضــــــــيع اليت ينبغي مناقشــــــــتها يف 
 اللئحة الداخلية املنقحة.

ضـــرورية يف  ما إذا كانت غري وأ موعةاجملدور  ســـتعززوتباينت آراء األطراف املتعاقدة حول ما إذا كانت التغيريات املقرتحة  [31]
وجود توافق يف اآلراء،  وتســــليمما بعدمرية. جناح جمموعة التخطيط االســــرتاتيجي يف الســــنوات األخإىل  االوقت احلاضــــر نظرم 

 مناقشة املسألة.  يف موعةاجمل ستمراقرتح رئيس هيئة تدابري الصحة النباتية أبن ت
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إنشاااجم جمموعة تركيز اتبعة ئيئة تدابري الصااحة النباتية معنية تطط تنفيذ اإلطار االساارتاتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية 
  2030-2020 النبااتت للفرتة

أوصـــت جمموعة التخطيط االســـرتاتيجي مكتب هيئة تدابري الصـــحة النباتية بوضـــع اختصـــاصـــات جملموعة تركيز تنشـــئها  [32]
هيئة تدابري الصـــــــحة النباتية، لوضـــــــع خطة واضـــــــحة لتســـــــلســـــــل تنفيذ بنود جدول أعمال التنمية ل طار االســـــــرتاتيجي 

على هيئة تدابري  اليت مت التوصـــل إليهاوُعرضـــت االختصـــاصـــات . 2030-2020للتفاقية الدولية لوقاية النبااتت للفرتة 
  9الصحة النباتية للنظر فيها.

ط أحدها الضــوء األطراف املتعاقدة عن دعمه إنشــاء جمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصــحة النباتية، وســلّ  بعضوأعرب  [33]
واالضـــطلع هبا بشـــكل جيد،  على حدة، كل العناصـــرعلى أمهية التســـلســـل ألنه من األفضـــل الرتكيز على عدد قليل من 

. ومت تســــليط الضــــوء على دور اإلطار االســــرتاتيجي للتفاقية الدولية دفعةم واحدةمن حماولة االضــــطلع بكل شــــيء  بدالم 
 اإلطار. الصحة النباتية، وأعربت األمانة عن تقديرها لنيوزيلندا وفنلندا إلعداد مشروع أوساطلوقاية النبااتت يف تعزيز 

 قرّ  عملية الرتشـــــيح حبيث يريووافقت هيئة تدابري الصـــــحة النباتية على تعديل االختصـــــاصـــــات املقرتحة جملموعة الرتكيز لتغي [34]
من استعراضها، وتغيري القسم اخلاص ابلوظائف ليتوافق بشكل أفضل  مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية الرتشيحات بدالم 

  10لتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.اإلطار االسرتاتيجي ل هلجةمع 

 إنشاجم جمموعة تركيز اتبعة ئيئة تدابري الصحة النباتية معنية ابالتصاالت

لتفاقية الدولية لوقاية اتبعة ل يقضــــي بوضــــع اســــرتاتيجية جديدة للتصــــاالت اأقّرت جمموعة التخطيط االســــرتاتيجي اقرتاحم  [35]
كانت قد أوصت هي  ، و 2030-2020تتماشى مع اإلطار االسرتاتيجي للتفاقية الدولية لوقاية النبااتت للفرتة و النبااتت، 

أبن تقوم هيئة تدابري الصـــــــــحة النباتية إبنشـــــــــاء جمموعة تركيز معنية ابالتصـــــــــاالت اتبعة هلا لتكون مســـــــــؤولة عن صـــــــــياغة 
 اسرتاتيجية االتصاالت اجلديدة ودعم تنفيذها.

ووافقت على تعديل  11تدابري الصحة النباتية يف هذا االقرتاح ابإلضافة إىل مشروع االختصاصات املقابل له، ونظرت هيئة [36]
ألايم الدولية ختطيط ا أنشطة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت على تنص على أن ترّكزاالختصاصات لتشمل نقطة إضافية 

 للصحة النباتية وتنفيذها.

 بعة ئيئة تدابري الصحة النباتية معنية آباثر تغري املناخ على الصحة النباتيةإنشاجم جمموعة تركيز ات
أوصـــــت جمموعة التخطيط االســـــرتاتيجي أبن تنشـــــص هيئة تدابري الصـــــحة النباتية جمموعة تركيز معنية آباثر تغري املناخ على  [37]

ت بشــــــــأن تغري املناخ وتنســــــــيق تنفيذها. الصــــــــحة النباتية، تكون مكلفة بوضــــــــع خطة عمل للتفاقية الدولية لوقاية النباات
  12ونظرت هيئة تدابري الصحة النباتية يف هذا االقرتاح، إىل جانب مشروع االختصاصات املقابل له.
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إدخال تعديلت  اوكان هناك دعم واســــــع إلنشــــــاء جمموعة الرتكيز هذه بني األطراف املتعاقدة، ولكن اقرتح بعضــــــها أيضــــــم  [38]
تعديلت على ال. ومشلت هذه التغيريات ما يلي: فيهاعلى التغيريات احملتملة فيما عّلق بعضــها اآلخر على االختصــاصــات 

، وعملية واضــــحة الختيار ةقليمياإل اترتشــــيحخيص الالعضــــوية، من حيث امتلك جمموعة واســــعة من املهارات، وعنصــــر 
ليمي؛ ووظيفة إضـــــــــــــافية حمتملة؛ وتعديلت جلعل اخلّباء، ودعوة مفتوحة لتقدمي الرتشـــــــــــــيحات مبا يف ذلك الرتشـــــــــــــيح اإلق

مع تلك اخلاصة مبجموعات الرتكيز األخرى اليت يتم النظر فيها يف إطار هذا البند من جدول  ااالختصاصات أكثر اتساقم 
ل اليت مت ابلشــــــــــواغ ااألعمال. وأقّرت هيئة تدابري الصــــــــــحة النباتية ابحلاجة إىل متثيل مجيع األقاليم يف العامل، وأحاطت علمم 

اإلعراب عنها بشـــــــــــأن عدم مطالبة البلدان اباللتزام بتغطية تكاليف املشـــــــــــاركة يف االجتماعات الوجاهية. واقرتحت بعض 
 األطراف املتعاقدة أن تكون جمموعة الرتكيز مفتوحة أمام الكياانت األخرى العاملة يف جمال تغري املناخ.

بتشـــــكيل جمموعة ملناقشـــــة  اطراف املتعاقدة حول موضـــــوع املناخ اقرتاحم من جانب األ اوتضـــــمنت التعليقات األوســـــع نطاقم  [39]
بعقد ندوة متهيدية عّب اإلنرتنت لتقدمي نتائج الدراســــــة حول أتثري تغري املناخ  االتحدايت اليت يفرضــــــها تغري املناخ، واقرتاحم 

 على الصحة النباتية.

للختصاصات مبزيد من التفاصيل خارج اجللسة، وأعادت النسخة ونظرت األطراف املتعاقدة املهتمة يف التغيريات املقرتحة  [40]
وُأخذت بعني االعتبار احلاجة إىل أن تســــتند عضــــوية جمموعة الرتكيز  13املعدلة إىل هيئة تدابري الصــــحة النباتية للنظر فيها.

 اآلفات.بشأن  على اخلّبة العلمية وكذلك التمثيل اإلقليمي، مبا يف ذلك اخلّبة يف جمال تغري املناخ

 وإن هيئة تدابري الصحة النباتية: [41]

 جملموعة التخطيط االسرتاتيجي للتفاقية الدولية لوقاية النبااتت؛ 2020مبوجز اجتماعات عام  اعلمم  أحاطت (1)
على عدم تنقيح اختصــــــاصــــــات جمموعة التخطيط االســــــرتاتيجي للتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف هذا  واتفقت (2)

 أبن األمر حيتاج إىل مزيد من الدراسة من جانب جمموعة التخطيط االسرتاتيجي؛  اوأحاطت علمم الوقت، 

على إنشاء جمموعة تركيز اتبعة هليئة تدابري الصحة النباتية معنية بتنفيذ بنود جدول أعمال التنمية ل طار ووافقت  (3)
اختصاصات اجملموعة على النحو واعتمدت ، 2030-2020االسرتاتيجي للتفاقية الدولية لوقاية النبااتت للفرتة 

 (؛XXاملعّدل يف هذا االجتماع )املرفق 

اختصـــاصـــات واعتمدت على إنشـــاء جمموعة تركيز اتبعة هليئة تدابري الصـــحة النباتية معنية ابالتصـــاالت، ووافقت  (4)
 (؛XXاجملموعة على النحو املعّدل يف هذا االجتماع )املرفق 

على إنشـــــاء جمموعة تركيز اتبعة هليئة تدابري الصـــــحة النباتية معنية آباثر تغري املناخ على الصـــــحة النباتية، ووافقت  (5)
 (.XXاختصاصات اجملموعة على النحو املعّدل يف هذا االجتماع )املرفق واعتمدت 

 والتنفيذ للمعايري احملّدث اإلطار إقرار 4-8

 ومواءمتهإطار املعايري والتنفيذ الذي مّت حتديثه وإعادة تنظيمه  الدولية لتفاقيةلاملسؤول عن املسائل اليومية  املوظف عرض [42]
وجلنة التنفيذ وتنمية  املعايري جلنة ابستعراضه قامت يذوال ،2030-2020 للفرتةمع اإلطار االسرتاتيجي للتفاقية الدولية 

 14.إلقراره اهليئة إىل تقديهصدد  يف اآلن وهواالسرتاتيجي،  القدرات وجمموعة التخطيط
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 إن هيئة تدابري الصحة النباتية: [43]

 يف الوثيقة؛ على حنو تقديهطار املعايري والتنفيذ تنقيح إ أقرّت (1)

أن حتّدث األمانة احملتوى احلايل إلطار املعايري والتنفيذ، مبا يف ذلك التحديثات حبيث تعكس القرارات اليت طلبت و  (2)
 (؛2021) اختذهتا اهليئة يف دورهتا اخلامسة عشرة

املعايري، وجلنة التنفيذ  جلنةتم احملافظة على النسخة األحدث إلطار املعايري والتنفيذ اليت حّدثتها تعلى أنه ساتفقت و  (3)
 ابلكامل على البوابة الدولية للصحة النباتية. إاتحتها معوتنمية القدرات وجمموعة التخطيط االسرتاتيجي، 

 املعايري وضع 9-
 املعايري جلنة من تقرير 1-9

وعرض اخلطوط العريضة للتقدم احملرز على  2020.15و 2019رئيس جلنة املعايري التقرير عن أنشطة اللجنة خلل العامني  قّدم [44]
هنج التنمية واحلوكمة ملعايري السلع األساسية مع تشكيل جلنة فنية جديدة،  بشأنصعيد وضع املعايري، والعمل الذي مّت 

بشأن الرتخيص  ُعقدتواملناقشات اليت جرت حول إعادة تنظيم املعايري اخلاصة بتحليل خماطر اآلفات، والندوة اإللكرتونية اليت 
موضوع يف برانمج عمل  100من أصل  50 حوايل إىل تقّدم العمل يف اأيضم  وأشار. هليئات بتنفيذ إجراءات الصحة النباتية

 املعايري إطار تنقيح يف القدرات وتنمية التنفيذ جلنة مع التعاوين العمل على الضوءجلنة املعايري  رئيس ألقى كماجلنة املعايري.  
شكر مجيع املشاركني يف عملية وضع املعايري، مبا يف ذلك اللجان الفنية وخاصة الفريق التقين املعين ابحلجر  ،ويف اخلتام. والتنفيذ

 للهيئة.  احلالية الدورةمن جدول أعمال  3-9البند  حتت حّلهاحلرجي، الذي كان من املفرتض البحث يف 

 إن هيئة تدابري الصحة النباتية: [45]

 . 2020و 2019 عاميابلتقرير عن أنشطة جلنة املعايري يف  اعلمم  أحاطت (1)

 املعايري اعتماد 2-9

املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية  اريعجدول األعمال الذي قّدم مش منالبند  ذاهب املتصلةاألمانة الواثئق  عرضت [46]
املقرتحة من جانب جلنة املعايري العتمادها من هيئة تدابري الصحة النباتية، وبروتوكوالت التشخيص اليت اعتمدهتا جلنة 

 16ة املعايري املعتمدة.املعايري ابلنيابة عن هيئة تدابري الصحة النباتية منذ انعقاد الدورة األخرية للهيئة، واألنشطة املتصلة برتمج
 ملسامهتهم الناشطة يف إعداد هذه املعايري. تقديرها اخلّباء يف جمموعات الصياغة إىلوطلبت جلنة املعايري أن تنقل اهليئة 

 احملددة يف عملية وضع املعايري كانت ثلثة العرتاضاتا تقدميأبن املهلة الزمنية ل يةاألمانة هيئة تدابري الصحة النبات وأبلغت [47]
مل ترد أي اعرتاضات  ولكن ،2021فّباير/شباط  22 وحتديدما(، 2021) لهيئةلاخلامسة عشرة  الدورةأسابيع قبل انعقاد 
 17حىت ذلك التاريخ.

                                                      
   17INF//2021CPMو  17/2021CPMالوثيقتان  15
 (11-1)مبا يف ذلك امللحق   15/2021CPMالوثيقة  16
  11INF//2021CPMالوثيقة  17
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 املعيار مثل معايري تطبيق علىبضرورة تنمية القدرات ملساعدة األطراف املتعاقدة يف البلدان النامية  ااهليئة علمم  وأحاطت [48]
 .املعّدل اجلوّ  معاجلات بشأن

 إن هيئة تدابري الصحة النباتية: [49]

( XXاملرفق ) (005-2009) (حتديد حالة اآلفات يف منطقة ما): 8رقم  الدويل لمعيارل املنقحة النسخة اعتمدت (1)
 ا؛وألغت النسخة املعتمدة سابقم 

 (006-2014) (النباتية متطلبات استخدام معاجلات اجلو املعّدل كتدابري للصحة) 44املعيار الدويل رقم اعتمدت و  (2)

 (؛XXاملرفق )

املرفق ) 001-1994) ) (مسرد مصطلحات الصحة النباتية) 5لمعيار الدويل رقم ل 2018عديلت عام تاعتمدت و  (3)
XX ا؛(، وألغت النسخة املعتمدة سابقم 

شروع املعيار الدويل مبأبن جلنة املعايري اعتمدت ابلنيابة عن اهليئة بروتوكول التشخيص التايل كملحق  اعلمم  أحاطتو  (4)
 ذاببة الفاكهة الشرقية): 29برتوكول التشخيص  :(بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح) 27 رقم
 (Bactrocera dorsalis (2006-026)؛ 

 (015-2017)( ابإلشعاع Bactrocera dorsalis معاجلة ذاببة الفاكهة الشرقية) 33املعاجلة  بروتوكولاعتمدت و  (5)

 املرفق( )معاجلات الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة للوائح) 28شروع املعيار الدويل رقم مب 33 رقم لحقامل حتت اسم
XX؛) 

 ابلّبودة يف مثار الكرز Ceratitis capitata معاجلة ذاببة الفاكهة املتوسطية) 34املعاجلة  بروتوكول اعتمدتو  (6)
 Prunus avium والّبقوق الياابين Prunus salicina واخلوخ والنكتارين Prunus persica )2017-022A) )

 (؛XX املرفق) 28ملعيار الدويل رقم اب 34 رقمامللحق  اسم حتت

 ابلّبودة يف مثار الكرز Bactrocera tryoni معاجلة ذاببة فاكهة كوينزالند) 35املعاجلة  بروتوكولاعتمدت و  (7)
 Prunus avium والّبقوق الياابين Prunus salicina واخلوخ والنكتارين Prunus persica )(2017-022B) 

 (؛XX املرفق) 28ملعيار الدويل رقم اب 35لحق رقم امل اسم حتت

على نبات  Ceratitis capitata املعاجلة الباردة لذاببة الفاكهة املتوسطية) 36املعاجلة  بروتوكولاعتمدت و  (8)
 (؛XX املرفق) 28ملعيار الدويل رقم اب 36لحق رقم امل اسم حتت Vitis vinifera )(2017-023A) الكرمة

 ابلّبودة يف نبات الكرمة Bactrocera tryoni معاجلة ذاببة فاكهة كوينزالند) 37املعاجلة  بروتوكولاعتمدت و  (9)
 Vitis vinifera )(2017-023B) 28ملعيار الدويل رقم اب 37لحق رقم امل اسم حتت (املرفق XX؛) 

 اسم حتت (026-2017)( ابإلشعاع Carposina sasakii معاجلة ذاببة اخلوخ) 38املعاجلة  بروتوكولاعتمدت و  (10)
 (؛XX املرفق) 28ملعيار الدويل رقم اب 38لحق رقم امل

 اسم حتت (031-2017)( ابإلشعاع Anastrepha ذاببة الفاكهة معاجلة جنس) 39املعاجلة  بروتوكولاعتمدت و  (11)
 (؛XX املرفق) 28ملعيار الدويل رقم اب 39لحق رقم امل

املفروضة على املنظمات الوطنية لوقاية النبااتت  املتطلباتلتدابري الصحة النباتية ) 45املعيار الدويل رقم اعتمدت و  (12)
 (؛XX املرفق) (002-2014)( يف حال الرتخيص لكياانت لتنفيذ إجراءات للصحة النباتية
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 يف اجملموعات ممّن صاغوا املعايري املعتمدة على مسامهتهم الناشطة يف إعداد هذه املعايري اخلّباء شكرتو  (13)
 (؛XX املرفق)

عرضت من قبل استُ املعايري الدولية الثلثة التالية )مبا يف ذلك تشخيص بروتوكول واحد( قد  أبن اعلمم  أحاطتو  (14)
والعربية ابإلضافة إىل أقسام الرتمجة التحريرية يف املنظمة وأبن جمموعات مراجعة اللغات اإلسبانية والروسية والصينية 

ا لذلك إبدراج التعديلت ونشرت النسخ اجلديدة على صفحة املعايري املعتمدة على أمانة االتفاقية الدولية قامت تبعم 
 ؛حمل النسخ السابقة لتحلّ البوابة الدولية للصحة النباتية 

 (مصطلحات الصحة النباتيةمسرد ) 5املعيار الدويل رقم  -

 (متطلبات استخدام التبخري كتدبري للصحة النباتية) 43املعيار الدويل رقم و  -

 (فريوس جدري اخلوخ) 2بروتوكول التشخيص رقم و  -

إىل األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت املشاركة يف جمموعات مراجعة اللغات،  وتوجهت ابلشكر (15)
 ؛اللغات أقسام الرتمجة يف املنظمة على جهودها وعملها احلثيث لتحسني نسخ املعايري الدولية مبختلفإضافةم إىل 

مسامهات األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت واملنظمات اليت استضافت االجتماعات  وأثنت على (16)
 :2019املعنية بوضع املعايري أو ساعدت يف تنظيمها خلل سنة 

 ، (014-2015) ابملراجعات يف سياق الصحة النباتية ةكندا على استضافة جمموعة عمل اخلّباء املعني -

يف األغذية والزراعة  نوويةلتقنيات الالستخدام ااملشرتكة بني املنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية الشعبة و  -
 تية يف فيينا، النمسا،على استضافة اجتماع الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النبا

 على استضافة ،La Torbe Universityو AgriBio-Centre for Agri Bioscience سرتاليا، مركزأو  -
 .اجتماع فريق اخلّباء الفين املعين إبعداد بروتوكوالت التشخيص

 .لوحدة وضع املعايري لدى أمانة االتفاقية الدولية 2019عام يف املوظفني من خلل فرنسا، لتقديها دعمما عينيما و  -

 :وهم 2020و 2019 عاميعلى مسامهات أعضاء جلنة املعايري ممّن غادروا اللجنة يف وأثنت  (17)

 Jesulindo Nery DE SOUZA JUNIORالّبازيل، السيد  -

 Rajesh RAMARATHNAMكندا، السيد  -

 عبد القادر خضري عّباسالعراق، السيد  -

 Esther KIMANIكينيا، السيدة  -

  نيكوال عيد لبنان، السيد -
 Stephen BUTCHERنيوزيلندا، السيد  -

 Lupeomanu Pelenato FONOTIساموا، السيد  -

 Jayani Nimanthika WATHUKARAGEسري النكا، السيدة  -

  عروبة الزيتاين أبو الّبغل اجلمهورية العربية السورية، السيدة -
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 :همو  2019عام يف غادروا  ممّن الفريق التقين املعين مبعاجلات الصحة النباتيةعلى مسامهات األعضاء يف وأثنت  (18)
 )عضو(  Andrew PARKER، السيدالذرية املشرتكة بني املنظمة والوكالة الدولية للطاقةالشعبة  -

 )عضو( Yuejin WANGالصني، السيد  -

 (ةمساعد ة)مشرف شذى عمرمجهورية مصر العربية، السيدة  -
 :2019عام يف الفريق التقين املعين ابحلجر احلرجي الذي غادر على مسامهة العضو التايل امسه يف وأثنت  (19)

 )عضو(. Krzysztof SUPRUNIUKبولندا، السيد  -

 18االتساق، املنبثقة من استعراضات عتمدةالتعديلت التحريرية املقرتحة على املعايري الدولية املاألمانة الوثيقة بشأن  وقّدمت [50]
 عاجلتنياملعلى  اأيضم  ُتطّبق سوف الوثيقة يف املوصوفة ابإلشعاع النباتية الصحة ملعاجلات التحريرية التعديلت أن اأيضم  وبّينت

 28.19الدويل رقم  ملعياراب حقنيكمل  لهيئةل الدورة هذه يف عتمدتنياملابإلشعاع 

 حذفأو حمتواه، مثل  عياراملاليت تغرّي جوهر  الفنية التغيريات الذي يقضي مستقبل ابعتبار القرتاحاب عملم  اهليئة أحاطتو  [51]
التحريرية  التعديلت أماكتعديلت حتريرية،   قّدمتُ  لففنية  تنقيحاتمبثابة بيان إخلء املسؤولية بشأن املعاجلات ابإلشعاع، 

 .املصطلحات اتساق نيتحسب الكفيلة رياتلتغيفتطبق ل
 :النباتية الصحة تدابري هيئة إن [52]

، امللحق ابلنسخة XXاملرفق ) 28ملعيار الدويل رقم ابلحق املعتمدة التالية مليف اابلتعديلت التحريرية ا أحاطت علمم  (1)
 اإلنكليزية فقط(:

 (Anastrepha ludens املعاجلة ابإلشعاع لذاببة): 1معاجلة الصحة النباتية رقم  -

 (Anastrepha obliquaاملعاجلة ابإلشعاع لذاببة ): 2معاجلة الصحة النباتية رقم  -

 (Anastrepha serpentina املعاجلة ابإلشعاع لذاببة): 3الصحة النباتية رقم  معاجلة -

 (Bactrocera jarvisi )املعاجلة ابإلشعاع لذاببة 4معاجلة الصحة النباتية رقم  -

 (Bactrocera tryoni )املعاجلة ابإلشعاع لذاببة 5معاجلة الصحة النباتية رقم  -

 (Tephritidae )املعاجلة ابإلشعاع لذابب الفاكهة من صنف 7معاجلة الصحة النباتية رقم  -

 (Ceratitis capitata )املعاجلة ابإلشعاع لذاببة 14معاجلة الصحة النباتية رقم  -

 (Bactrocera dorsalis الفاكهة الشرقية املعاجلة ابإلشعاع لذاببة) 33الصحة النباتية رقم  معاجلة -

 (Anastrephaاملعاجلة ابإلشعاع جلنس ذابب الفاكهة ) 39الصحة النباتية رقم  معاجلة -

ابلتعديلت التحريرية الستخدام "فئة السلع" لضمان االستخدام املتسق يف املعايري الدولية لتدابري  اأحاطت علمم و  (2)
 ابلنسخة اإلنكليزية فقط(، امللحق XXاملرفق الصحة النباتية )

                                                      
  22/2021CPMالوثيقة  18
  12INF//2021CPMالوثيقة  19
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حسبما  املعايري املعنية ابللغات املختلفةأبنه سيجري إدخال التعديلت التحريرية على نصوص  اعلمم أحاطت و  (3)
 .تسمح به املوارد

 ابلنسخ للمعايري السابقة النسخ استبدال سيتم التحريرية، التعديلت قتعلى أنه حاملا تكون األمانة قد طبّ  اتفقتو  (4)
 ا؛حديثم  املنّفذة

 . حتريرايم  ابلتعليقات اليت أُبديت يف هذا االجتماع بشأن ما يشكل تعديلم ا أحاطت علمم و  (5)

 جلنة املعايري إىل هيئة تدابري الصحة النباتية  توصيات 3-9

حتديثات وهي تشمل  2020.20و 2019قّدم رئيس جلنة املعايري توصيات اللجنة إىل هيئة تدابري الصحة النباتية من عامي  [53]
ضافها مكتب اهليئة ابلنيابة عن اهليئة، ، مبا يف ذلك املواضيع اليت أ21مواضيع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت لقائمة

أن  من املواضيع احلالية الواردة يف برانمج عمله أليواقرتاح حّل الفريق الفين املعين ابحلجر احلرجي ألنه ليس من املتوقع 
 .2017ا يف السنوات القادمة، وألن الفريق مل جيتمع منذ سبتمّب/أيلول تقدمم  حيرز

ا أبن حّل الفريق الفين املعين ابحلجر احلرجي لن يعيق التقدم يف املواضيع املتصلة هيئة تدابري الصحة النباتية علمم  وأحاطت [54]
ات عمل اخلّباء أو الفريق الفين املعين أن العمل على مواضيع فردية يكنه أن جيري من خلل جمموعو ما سيّ ال ابلغاابت، 

 مبعاجلات الصحة النباتية.

 :النباتية الصحة تدابري هيئة إن [55]
 CPM ، مع التعــديلت احملــددة يف الوثيقــةاعتمــدت قــائمــة مواضــــــــــــــيع معــايري االتفــاقيــة الــدوليــة لوقــايــة النبــااتت (1)

 ؛2021/18

 الفريق الفين املعين ابحلجر احلرجي؛حّلت و  (2)

 .(XXاملرفق الفريق الفين املعين ابحلجر احلرجي على مسامهاهتم على مّر السنوات )أعضاء شكرت و  (3)
 

 النباتية الصحة تدابري هيئة توصيات 10-

 عشرة الرابعة دورهتا انعقاد منذ النباتية الصحة تدابري هيئة توصيات مشروع إعداد تعرض اليت الوثيقة األمانة قّدمت [56]
 ،بشأن مسائل مهمة متعلقة ابلصحة النباتيةمعتمد من اهليئة  نصمبثابة اهليئة  عنوتكون التوصية الصادرة  22(.2019)

 23نطاق. أوسعأكان ذلك لتعزيز اختاذ إجراءات بشأن مسألة حمددة متصلة ابلصحة النباتية أو ملعاجلة مسألة 

                                                      
  18/2021CPMالوثيقة  20
ippc-topics-setting/list-activities/standards-https://www.ippc.int/ar/core-قائمة املواضــــــــــــيع اخلاصــــــــــــة ابالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت:  21

standards/list 
  16/2021CPMالوثيقة  22
cpm/1-recommendations-activities/governance/cpm/cpm-https://www.ippc.int/en/core-توصـــــــــــــــيات هيئة تدابري الصـــــــــــــــحة النباتية:  23

/recommendations 

https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/list
https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/list
https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/list
https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/cpm-recommendations-1/cpm-recommendations/
https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/cpm-recommendations-1/cpm-recommendations/
https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/cpm-recommendations-1/cpm-recommendations/
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 "الغذائية"املعونة  بشأن النباتية الصحة تدابري هيئة توصية مشروع اعتماد 1-10

التوفري املأمون للمعونة الغذائية وغريها من املعوانت ملنع دخول اآلفات " النباتية الصحة تدابري هيئة توصية مشروع تقدميجرى  [57]
جولتني من املشاورات، وجرى تنقيحه بناءم على هذا األساس. ومشل التنقيح  يف(026-2018) "حاالت الطوارئ خللالنباتية 
كموارد مساهم هبا على   املرفقاتإذ ُأشري إىل أهنا تتعّدى نطاق االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت. واقرُتح تقدمي  املرفقاتإزالة 

ا عن ذلك، ابتباع العملية العادية للموارد املساهم هبا. وعقب هذه التغيريات، كان مكتب البوابة الدولية للصحة النباتية عوضم 
 24(.2021د أوصى ابعتماد مشروع توصية اهليئة يف الدورة اخلامسة عشرة للهيئة )هيئة تدابري الصحة النباتية ق

بعض األطراف املتعاقدة عن دعمها العتماد مشروع توصية اهليئة، مع اإلشارة إىل األمهية اخلاصة اليت تتسم هبا  وعّّبت [58]
بشأن إزالة  األطراف املتعاقدة عن خيبة أمله بعض منالتوصية ابلنسبة إىل البلدان املعّرضة للكوارث الطبيعية. كما عّّب 

. وقامت إحدى املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت إببلغ اهليئة بنّيتها تقدمي اقرتاح بشأن تدبري دويل ملعايري الصحة املرفقات
املعلومات الواردة  ذلك يف مبا ،2021 عاملاملواضيع  تقدميإىل خلل الدعوة  املعونة الغذائية واإلنسانية توفريب يتعلق ةالنباتي
 بعض وقّدم. املفّصلة التوجيهات من مزيد توفري بضرورة شعرت أهناو  سيماال اليت مّتت إزالتها من توصية اهليئة،  املرفقاتيف 
 .موضوع اقرتاحنيته  اأيضم  أحدهادعمه لفكرة إعداد معيار، حيث أبدى  تعاقدةامل طرافاأل

 :النباتية الصحة تدابري هيئة إن [59]
التوفري املأمون للمعونة الغذائية وغريها من املعوانت ملنع دخول اآلفات النباتية التوصية التاسعة للهيئة )اعتمدت  (1)

 (.XXاملرفق )(026-2018) "خلل حاالت الطوارئ

 بشأهنااملوافقة على توصية هيئة تدابري الصحة النباتية بشأن "اآلفات امللوِّثة" ألول جولة تشاور  2-10

التوفري املأمون للمعونة الغذائية وغريها من املعوانت ملنع دخول اآلفات النباتية خلل مشروع توصية اهليئة بشأن  إعداد متّ  [60]
وقّدمت جمموعة التخطيط  25افرتاضية، صياغة وجمموعة دولية عمل حلقة خلل من )2019-002 (حاالت الطوارئ

 .األوىل املشاورة يف عليها للمصادقة( 2021يئة يف دورهتا اخلامسة عشرة )االسرتاتيجي بعدها توصية بشأهنا إىل اهل

 .االقرتاح هلذا املتعاقدة األطراف بدعم المم عاهليئة  وأحاطت [61]

 :النباتية الصحة تدابري هيئة إن [62]

دخول اآلفات التوفري املأمون للمعونة الغذائية وغريها من املعوانت ملنع بشأن تقدمي مشروع توصية اهليئة  اتفقت على (1)
يوليو/متوز  1بني  ،CPM 2021/16_02الوارد يف الوثيقة  ،(002-2019) النباتية خلل حاالت الطوارئ

ن طريق استخدام نظام التعليقات اإللكرتوين، هبدف عرض النسخة النهائية للتوصية ع 2021أيلول /سبتمّب 30و
  .( العتمادها2022اهليئة يف دورهتا السادسة عشرة ) على

  األطراف املتعاقدة يف برانمج عمل هيئة تدابري الصحة النباتية قدمتهاإدراج أي مواضيع أخرى  3-10

التوصية السادسة  تنقيح اقرتاح كان  ناآل حىت تلقته الذي الوحيد قرتاحاال أبن النباتية الصحة تدابري هيئة األمانة أبلغت [63]
 من جدول األعمال. 11-3البند  يف إطار(، اليت كان من املفرتض البحث فيها البحرية احلاوايتللهيئة )
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 .للهيئة جديدة لتوصيات أخرى اقرتاحات أي تُقّدم ومل [64]
 القدرات وتنمية التنفيذ 11-

 تقرير جلنة التنفيذ وتنمية القدرات 1-11

وأوجز املسائل اليت نظرت فيها جلنة التنفيذ  2020.26و 2019 يرئيس جلنة التنفيذ وتنمية القدرات تقرير اللجنة لعامعرض  [65]
 املعين املهام وفريق النباتية، الصحة ملراقبة العاملي ابلّبانمج املتصل لعملاوتنمية القدرات خلل هذه الفرتة، مبا يف ذلك 

 ونظام وتسويتها، اتالنزاع تليف وبرانمج الوطنية، التقارير تقدمي والتزامات اإللكرتونية، والتجارة البحرية، ابحلاوايت
 شكر ا،ختامم و . النباتية الصحة جمال يف القدرات وتقييم والتقييم، والرصد التوجيهية، واملواد واألدلّة التنفيذ، ودعم االستعراض

 Olgaالسيدة السابقة، الرئيسة إىل ابلشكر توّجه كما  اجلدد، ابألعضاء ورّحب غادروها، الذين اللجنة أعضاء

LAVRENTJEVA  واألمانة. 

 األمانة توفر أن ضرورة مشلت وقد. القدرات وتنمية التنفيذ أنشطة جوانب خمتلف على تعليقاتاألطراف املتعاقدة  وأبدت  [66]
 النبااتت لوقاية اإلقليمية واملنظمات املتعاقدة، األطراف تشجيع وضرورة القدرات؛ وتنمية التنفيذ جلنة لعمل الكايف الدعم

 املشاريع توجهه نشاط من التنفيذ ودعم االستعراض نظام حتويل من املتأتية واملنافع املوارد؛ توفري على أخرى ومؤسسات
االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت. ومّت تسليط الضوء على قيمة تقييم القدرات يف جمال الصحة  أوساط وجههت نظام إىل

النباتية، مع اإلقرار يف الوقت ذاته بضرورة الرتويج هلذا التقييم وحتديثه، وابحلاجة إىل حتديث أداة تقييم القدرات يف جمال 
 (.املعلومايت الصحة النباتية )الّبانمج

 :النباتية الصحة ابريتد هيئة إن [67]
على عملهم  2020انتهت واليتهم عام  ناألعضاء التالية أمساؤهم يف جلنة التنفيذ وتنمية القدرات الذي شكرت (1)

 ومسامهاهتم اهلامة يف عمل هذه اللجنة:

 )نيوزيلندا(، Sally JENNINGSالسيدة  -

 )األردن(، مأمون البكريالسيد  -

 )نيبال(، Dilli Ram SHARMAالسيد  -

 )الياابن(، Yuji KITAHARAالسيد  -

 )جزر كوك(، Ngatoko NGATOKOالسيد  -

 )كينيا( Philip KARONJO NJOROGE السيد -

دليل االتفاقية ويف  الدليل إلقامة املناطق اخلالية من اآلفات واحملافظة عليها إعداد اخلّباء الذين سامهوا يف شكرتو  (2)
 (؛ XXاملرفق ) خماطر اآلفاتالدولية لوقاية النبااتت بشأن اإلبلغ عن 

 ابألنشطة املنفذة للتقدم يف برانمج التجارة اإللكرتونية؛ اأخذت علمم و  (3)

 الوطنية؛ اإلبلغابألنشطة املنفذة للتقدم يف برانمج التزامات  اأخذت علمم و  (4)

                                                      
  18INF//2021CPMوالوثيقة   26/2021CPMالوثيقة   26



15 

اتفقت قد موعة التخطيط االسرتاتيجي، جملجلنة التنفيذ وتنمية القدرات، ابالستناد إىل توصية  كونب اأخذت علمم و  (5)
 على تعليق العمل على تليف النزاعات وتسويتها إىل حني انتهاء السنة الدولية للصحة النباتية؛

تبحث هيئة تدابري الصحة النباتية يف ختصيص كي ابلطلب الوارد من جلنة التنفيذ وتنمية القدرات ل اأخذت علمم و  (6)
النزاعات اخلاصة ابالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت اليت وافقت عليها اهليئة لضمان  األموال لتنقيح إجراءات تسوية

 وضوحها واتساقها؛

 ا يف العمل يف نظام استعراض ودعم التنفيذ؛ابألنشطة املنّفذة للمضي قدمم ا أحاطت علمم و  (7)

من نظام توجهه األنشطة إىل نظام بنّية أمانة االتفاقية الدولية حتويل نظام استعراض ودعم التنفيذ ا أحاطت علمم و  (8)
 االتفاقية الدولية مع خطة عمل طويلة األجل ستمّول من جهات ماحنة عديدة؛ وساطخاص أب

أهنا متوائمة إىل أبنه مّت استعراض املشاريع الثلثة التالية من جانب جلنة التنفيذ وتنمية القدرات، وأشارت أقرّت و  (9)
 :تنافسيةلدولية لوقاية النبااتت، وأهنا تتمتع بقيمة اسرتاتيجية ومبيزة األهداف االسرتاتيجية للتفاقية ا مع
ألمانة السوق املشرتكة  نظمة األغذية والزراعة بعنوان "مشروع تيسري التجارةملن الصحة النباتية يف مشروع مكوّ  -

 ؛(GCP /INT/387/COM الوثيقة) (2023-2019لدول أفريقيا الشرقية واجلنوبية" )

االحتاد األورويب بعنوان "دعم اإلطار االسرتاتيجي للتفاقية الدولية لوقاية النبااتت: السلع األساسية مشروع و  -
ومساراهتا، نظم اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا وإصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية" 

 (GCP/GLO/040/EC الوثيقة) (2020-2022)

 الوثيقة) (2022-2020نوان "دعم تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت )مشروع االحتاد األورويب بعو  -

GCP/GLO/040/EC)؛ 

تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية يشكل أداةم مفيدة للمساعدة يف تقييم القدرات الوطنية يف  على أنّ اتفقت و  (10)
 ؛تهاوتنمي جمال الصحة النباتية

القدرات يف جمال الصحة النباتية اليت أجرهتا أطراف متعاقدة عديدة وإبجنازات عمليات تقييم با أحاطت علمم و  (11)
 األطراف املتعاقدة حيث ُأجريت هذه العمليات؛

( اليت قّدمها رئيس اللجنة 2020و 2019ابألنشطة اخلاصة بلجنة التنفيذ وتنمية القدرات )عامي ا أحاطت علمم و  (12)
 النباتية.تقرير اللجنة إىل هيئة تدابري الصحة  يف

 القدرات وتنمية ابلتنفيذ اخلاصة املواضيع قائمة اعتماد 2-11

وكانت جلنة  27.القدرات وتنمية ابلتنفيذ اخلاصة املواضيع قائمةاألمانة الوثيقة اليت تعرض التعديلت املقرتحة على  قّدمت [68]
التنفيذ وتنمية القدرات قد استعرضت القائمة ابالستناد إىل األولوايت والروابط احملتملة بني املواضيع اخلاصة ابلتنفيذ وتنمية 

يكن دجمها مع مواضيع  إذ اموضوعم  13لستعراض، أوصت اللجنة حبذف ل. ونتيجة وغري ذلك من أعمال جاريةالقدرات 
 مواضيع سبعة اضرورية أو ذات الصلة، وإبزالة ستة مواضيع ألهنا اسُتكملت. واقرتحت اللجنة أيضم أخرى أو ألهنا مل تعد 

 .مواضيع أربعة أولوايت غرّيت قد القدرات وتنمية التنفيذ جلنة كانت  ذلك، إىل إضافةم . جديدة
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 يصف حيث :أعمدةلدى تقدمي جدول بقائمة املواضيع يف املستقبل، البحث يف إمكانية إضافة ثلثة ينبغي، أنه  واقرُتح [69]
 .التمويل مصدر إىل الثالث يشريو  املتوقع الزمين اإلطار إىلالثاين  يشريالرئيسية لكل موضوع، و  نجزاتإبجياز امل أحدها

 ابلتنفيذ اخلاصة األنشطة لبعض التمويل ستوفّر أهنابتأكيد مجهورية كوراي  اهيئة تدابري الصحة النباتية علمم  وأحاطت [70]
 .القدرات وتنمية

 الصحة النباتية: تدابري هيئة إن [71]

أجرهتا جلنة التنفيذ وتنمية القدرات كما هي  ، اليتمواضيع أربعة يف األولوية مستوى يف ابلتغيريات اعلمم  أحاطت (1)
 ؛XX املرفق مفّصلة يف

وإزالة ستة مواضيع وإضافة  ا،حلذف ثلثة عشر موضوعم  القدرات وتنمية التنفيذ مواضيع قائمةتعديل  على اتفقتو  (2)
 ؛XXسبعة مواضيع، كما هي مفصلة يف املرفق 

 .XXهي مفصلة يف املرفق  كماقائمة مواضيع التنفيذ وتنمية القدرات  اعتمدتو  (3)
 

 معلومات حمّدثة عن فريق املهام املعين ابحلاوايت البحريّة 11-3
 2020.28و 2019قدمت األمانة الوثيقة اليت توجز عمل فريق املهام املعين ابحلاوايت البحريّة )فريق املهام( خلل عامي  [72]

البحريّة وخمتلف األنشـــطة وســـّلطت هذه الوثيقة الضـــوء على الصـــعوابت اليت تعرتض مجع البياانت بشـــأن نظافة احلاوايت 
ومن بني القضـــااي املعروضـــة على  اليت يضـــطلع هبا فريق املهام للتوعية مبخاطر اآلفات ذات الصـــلة حبركة احلاوايت البحريّة.

( للنظر فيها، االقرتاح أبن تتم مراجعة التوصية السادسة الصادرة 2021الدورة اخلامسة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية )
 ( لكي تعكس العمل الذي أجراه فريق املهام.احلاوايت البحريّةهليئة )عن ا

وعّلقت األطراف املتعاقدة على أمهية نظافة احلاوايت البحريّة، معرتفة أبهنا مسألة معّقدة وصعبة وأبنه ال يزال هناك حاجة  [73]
هناك قيود حتّد من مجع البياانت؛ ولكنه ال يزال من املمكن  توأشــــــــــــــارت اهليئة إىل أنه كان إىل مزيد من التعاون الدويل.

 استخلص استنتاجات مفيدة نظرما إىل أن احلاوايت البحريّة تتنقل يف مجيع أحناء العامل.
، نظرت اهليئــة يف خمتلف 2021ويف مــا يتعّلق بعمــل فريق املهــام يف األشــــــــــــــهر املتبقيــة حىت انتهــاء واليتــه يف هنــايــة عــام  [74]

ا أبن يعـــا  فريق املهـــام بعض األســــــــــــــئلــة  ات اليت قــدمتهـــا األطراف املتعـــاقــدة.االقرتاحـــ ومشلـــت هــذه االقرتاحــات اقرتاحــم
ومت االتفاق على  .2022االســرتاتيجية الرئيســية وأن ينظر يف إمكانية عقد حلقة عمل دولية أو دورة خاصــة يف أواخر عام 

(، يف كيفية املضي قدمما يف هذا 2022ه على دورهتا السادسة عشرة )بعد عرض تقرير فريق املهام وتوصيات ،أن تنظر اهليئة
تطبيق النهج املتفق عليه، أو مراجعة التوصــــــــــــية  دفعاملوضــــــــــــوع، مبا يف ذلك: إنشــــــــــــاء جمموعة تركيز اتبعة للهيئة من أجل 

 نظافة احلاوايت البحريّة.السادسة الصادرة عن اهليئة، أو استئناف وضع مسودة معيار دويل لتدابري الصحة النباتية بشأن 
 ،خارج نطاق الدورةمن مثّ واقرتح رئيس اهليئة أن تشـــارك األطراف املتعاقدة املهتمة يف اجتماع أصـــدقاء الرئيس الذي عقد  [75]

ونظرت اهليئة يف هذه القرارات ووافقت  29وأدى إىل االتفاق على القرارات املنقحة اليت عرضــــــــــــــت على اهليئة للنظر فيها.
 عليها.
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 هيئة تدابري الصحة النباتية: وإنّ  [76]
 بنتائج اجتماع أصدقاء الرئيس؛ أخذت علمما (1)
خلطوط اب، لدى القيام بذلك، االســـــتعانةو األطراف املتعاقدة أبمهية إجراء مســـــوح بشـــــأن احلاوايت البحريّة  وأبلغت (2)

ابملنظمات الوطنية لوقاية التوجيهية للتفاقية الدولية لوقاية النبااتت بشـــــــــــــأن مســـــــــــــوح احلاوايت البحريّة اخلاصـــــــــــــة 
 وتشجيع تقدمي أي معلومات ذات صلة إىل األمانة عند إجراء أي مسح؛ 30النبااتت

 (؛XXمبوجز "االستبيان عن رصد نظافة احلاوايت البحريّة" )املرفق  وأخذت علمما (3)
حريّة ضــــمن معايري ابلعمل الذي تضــــطلع به األمانة وفريق املهام لتشــــجيع إدراج نظافة احلاوايت البوأخذت علمما  (4)

 برامج تفتيش وحدات نقل الشحنات اخلاصة ابملنظمة البحرية الدولية؛
إىل أنه جيوز لألطراف املتعاقدة أن تتصـــــل اهات االتصـــــال الوطنية التابعة هلا يف املنظمة البحرية الدولية  وأشـــــارت (5)

نقل الشـــحنات اخلاصـــة ابملنظمة  من أجل دعم إدراج نظافة احلاوايت البحريّة ضـــمن معايري برامج تفتيش وحدات
 البحرية الدولية؛

 املعتمدينأن تواصـــــل األمانة وفريق املهام اســـــتكشـــــاف إمكانية اســـــتخدام إطار املشـــــغلني االقتصـــــاديني  وطلبت (6)
لدمج معايري الصــــــــحة النباتية وإدراج جماالت إضــــــــافية يف منوذج البياانت اخلاص مبنظمة اجلمارك العاملية لتعّقب 

 نظافة احلاوايت؛
برتتيبات األمانة وفريق املهام الرامية إىل حتديث مدونة املمارســــــــــــــات بشــــــــــــــأن تعبئة وحدات نقل  وأخذت علمما (7)

دولية ومنظمة العمل الدولية واللجنة االقتصــــــــــــادية ألورواب، وإمكانية الشــــــــــــحنات املشــــــــــــرتكة بني املنظمة البحرية ال
 مشاركة منظمة األغذية والزراعة يف رعاية مدونة املمارسات هذه؛

 (؛احلاوايت البحريّةاألطراف املتعاقدة على استخدام التوصية السادسة الصادرة عن اهليئة ) وشجّعت (8)
ســــــلســــــل ثيقة التوجيهية للتفاقية الدولية لوقاية النبااتت بشــــــأن األطراف املتعاقدة على اســــــتخدام الو  وشــــــجّعت (9)

إرشادات حول أفضل ممارسات االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت بشأن تدابري  إمدادات احلاوايت البحريّة ونظافتها:
 ؛31احلد من التلوث ابآلفات

 ؛32من انتشار اآلفات الغازية بواسطة احلاوايت البحريّةاحلد مبنشور االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت بشأن  وأخذت علمما (10)
على األهداف الرئيســـية التالية اليت ســـيســـعى فريق املهام إىل حتقيقها خلل الفرتة املتبقية من واليته )اليت  وصـــادقت (11)

ئة يف عام ( واليت سيتم رفع تقرير بشأهنا إىل الدورة السادسة عشرة للهي2021متتد حىت هناية ديسمّب/كانون األول 
، القيام قدر اإلمكان خلل الوقت املتبقي فريق املهامويف هذا الصـــــدد، يُطلب إىل  ابلنيابة عن فريق املهام. 2022

 مبا يلي: وحتت إشراف جلنة التنفيذ وتنمية القدرات،
املعنونة  CPM 2021/INF/13دراسة وحتضري ردود على األسئلة االسرتاتيجية الرئيسية املطروحة يف الوثيقة  -

اقرتاح طريق إىل األمام لفريق املهام املعين ابحلاوايت  -"معلومات حمّدثة عن فريق املهام املعين ابحلاوايت البحريّة
وقد يقوم فريق املهام أيضما ابستعراض مصادر إضافية للمعلومات ذات القيمة احملتملة يف هذا  البحريّة".

                                                      
30 /87069https://www.ippc.int/en/publications/  
31  /http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca7963ar  
32 /https://www.ippc.int/ar/publications/88564  

https://www.ippc.int/en/publications/87069/
http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca7963ar/
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ا جمموعة العمل التابعة للتفاقية الدولية لوقاية النبااتت اليت وضعت الصدد، مثل املعلومات اليت مجعتها سابقم 
 التوصية بشأن اآلفات امللّوثة؛

وحتديد اجلوانب الرئيسية احملتملة اليت يعتّبها فريق املهام مهمة إلدراجها يف )أ( تنقيح حمتمل للتوصية السادسة  -
دويل حمتمل لتدابري الصحة النباتية يتعّلق ابحلاوايت  الصادرة عن اهليئة بشأن احلاوايت البحريّة، )ب( ومعيار

 البحريّة، مع االعرتاف أبنه ال يزال على اهليئة أن حتدد ما إذا كان جيب الشروع يف تطوير أي من النهجني؛
والنظر يف واإلبلغ عن وجهات النظر بشأن األمهية احملتملة لعقد حلقة عمل دولية )أو مشاورة فنية مفتوحة(  -

رهن موافقة اهليئة يف دورهتا السادسة عشرة، على أن تقوم جمموعة تركيز اتبعة للهيئة  2022واخر عام يف أ
)أ( مناقشة التقرير النهائي لفريق املهام  بتنظيمها على النحو املبنّي أدانه، ما يسمح ابلقيام ابألمور التالية:
ء، واخلّبات، والتوصيات ذات الصلة؛ )ج( وأي توصيات ذات صلة؛ )ب( وتبادل الدروس املستفادة، واآلرا

وحتديد العناصر احلامسة اليت جيب النظر فيها ابلتزامن مع أي أنشطة مستقبلية ذات صلة أو تطوير توجيهات 
ويكن توقع عرض نتائج حلقة العمل على الدورة السابعة عشرة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ذات الصلة.

 ؛2023للهيئة يف عام 
دورهتا  لدىوتطوير أي اعتبارات أو توصيات أو خيارات أخرى قد ترغب اهليئة يف أخذها يف االعتبار  -

 ؛2022السادسة عشرة عند اختاذ القرارات ذات الصلة يف عام 
ووضع مسودة الختصاصات جمموعة تركيز حمتملة اتبعة للهيئة تكون مكّلفة بتنظيم حلقة عمل أو مشاورة حمتملة  -

(، وامع املعلومات أو التوصيات 2022أو أبي مهام أخرى تقررها الدورة السادسة عشرة للهيئة ) 2022يف عام 
وستعرض مسودة اختصاصات جمموعة  ( هبا يف ما بعد.2023ذات الصلة إلبلغ الدورة السابعة عشرة للهيئة )

الستعراضها وتقديها يف ما بعد إىل الدورة  2021الرتكيز هذه على جمموعة التخطيط االسرتاتيجي يف عام 
  ( لكي تنظر فيها وتتخذ قرارما بشأن عقد حلقة العمل أو املشاورة.2022السادسة عشرة للهيئة )

 
 التقرير املايل وامليزانية -12
 (2020و 2019التقرير املايل من أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ) 12-1

لة الدولية لوقاية النبااتت تقاريرها املالية اليت عرضــت أمانة االتفاقي [77] ملوارد املتاحة من ميزانية الّبانمج العادي للمنظمة ا تفصــّ
، مت 2020ومبا أن اهليئة مل تتمكن من االجتماع يف عام  33خارج امليزانية واملوارد العينية )غري املالية(.من ومن مصــــــــــــــادر 
 عامما قياســـــيما ابلنســـــبة إىل األمانة من 2019ولقد كان عام  .2020خر عن عام اآلو  2019عن عام  األولتقدمي تقريرين: 
، قدمت أربعة أطراف متعاقدة فقط مســـــــامهات يف حســـــــاب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة 2020في عام ف .الناحية املالية

ت بزايدة متويـل الّبانمج العـادي من للتفـاقيـة الـدوليـة لوقـايـة النبـااتت، ولكنـه مت التعويض عن هـذا الرتاجع يف املســــــــــــــامهـا
 2020و 2019ولقد بلغ جمموع املســـــــــامهات العينّية يف عامي  واخنفاض نفقات الســـــــــفر نتيجةم للجائحة. ،جانب املنظمة

 على السواء، حوايل مليون دوالر أمريكي.
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هنــا طلبــت إىل األمــانــة أن تؤكــد أإال متويــل الّبانمج العــادي للمنظمــة،  يف زايدةلرّحبــت بعض األطراف املتعــاقــدة ابفيمــا و  [78]
ا البند ااســـــــــتمراره عند هذا املســـــــــتوى املرتفع وعّّبت عن خوفها من أن التمويل ال يزال غري كاف  ) من  2-12نظر أيضـــــــــم

 جدول األعمال(.
األخري يف حلاالت الطوارئ نظرما إىل الرتاجع املخصــــصــــة  الوفورات مبالغوأخذت اهليئة علمما ابقرتاح يقضــــي بوجوب زايدة  [79]

 .اليت يشوهبا عدم اليقني املسامهات واألوقات الراهنة
 2021ورّحبت اهليئة بتأكيد مجهورية كوراي أبن مسامهتها يف حساب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة ستكون نفسها يف عام  [80]

 .2021وأبهنا ستدعم حلقة العمل اإلقليمية للتفاقية الدولية آلسيا يف عام  2020كما يف عام 
 وإّن هيئة تدابري الصحة النباتية: [81]

 ؛2019ابلتقرير املايل ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت لعام  اأخذت علمم  (1)
التقرير املايل حلســـــــــاب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة للتفاقية الدولية لوقاية النبااتت )حســـــــــاب األمانة  واعتمدت (2)

 ؛CPM 2021/23بصيغته املعروضة يف الوثيقة  2019اخلاص للتفاقية الدولية( لعام 
 ؛2020ابلتقرير املايل ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت لعام  اوأخذت علمم  (3)
التقرير املايل حلســـــــــاب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة للتفاقية الدولية لوقاية النبااتت )حســـــــــاب األمانة  واعتمدت (4)

 ؛CPM 2021/23بصيغته املعروضة يف الوثيقة  2020اخلاص للتفاقية الدولية( لعام 
دوالر أمريكي من األموال غري املخصـــصـــة يف حســـاب األمانة  650 000ملكتب اهليئة ختصـــيص مبلغ قدره  وأجازت (5)

لتمويل  2021املتعدد اجلهات املاحنة للتفاقية الدولية لوقاية النبااتت )حســـاب األمانة اخلاص للتفاقية الدولية( لعام 
 دعم عملياهتا؛األولوايت اليت وضعتها اهليئة يف دورهتا اخلامسة عشرة واحتياجات األمانة ذات األولوية من أجل 

األطراف املتعاقدة على املســــــــــــامهة يف حســــــــــــاب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة للتفاقية الدولية لوقاية  وشــــــــــــجّعت (6)
ل أن تكون املســامهة على  النبااتت )حســاب األمانة اخلاص للتفاقية الدولية( ويف مشــاريع االتفاقية الدولية، ويفضــّ

 أساس مستمر؛
األطراف املتعاقدة اليت ســــــــــــــامهت يف برانمج عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف عامي  وشــــــــــــــكرت (7)

 .2020و 2019

  2021برانمج العمل وامليزانية ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت لعام  12-2
ويتســــــــق برانمج العمل وامليزانية مع  2021.34عرضــــــــت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت برانمج عملها وميزانيتها لعام  [82]

وخطة االســـــــــتثمار اخلمســـــــــية، ويراعيان مجيع  2030-2020للتفاقية الدولية لوقاية النبااتت للفرتة  ياالســـــــــرتاتيجاإلطار 
 األنشطة الرئيسية اليت تضطلع هبا األمانة.

وكما يف البند الســـــــابق من جدول األعمال، دعت بعض األطراف املتعاقدة املنظمة إىل احملافظة على املســـــــتوى املرتفع من  [83]
 ة.التمويل على أساس مستمر وطلبت إىل األمانة احلصول على ضماانت من املنظم
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ومتثلت االقرتاحات األخرى اليت قدمتها األطراف املتعاقدة يف إســناد األولوية لألنشــطة املتعّلقة ابلقضــااي املهمة ابلنســبة إىل  [84]
؛ واســتخدام الوفورات النامجة عن تراجع الســفر لدعم واالســتجابة حلاالت تفشــي اآلفاتالصــحة النباتية مثل نظم اإلنذار 
ة املعايري أو مشــــــاريع جلنة التنفيذ وتنمية القدرات اليت تفتقر إىل املوارد؛ وتقدمي مســــــاعدة أنشــــــطة من قبيل اجتماعات جلن

 خاصة لّبانمج إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية.
 وإّن هيئة تدابري الصحة النباتية: [85]

 ؛2021على برانمج العمل وامليزانية ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت لعام  وافقت (1)
رئيس اهليئة رســــــــــــــالة  وجهأن ي وطلبت 2021عن تقديرها للمنظمة لزايدة متويل الّبانمج العادي يف عام  وأعربت (2)

 شكر إىل املنظمة.

 
 إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية -13
 االستدامة املالية يف األجل الطويل  13-1

املالية املرتتبة عن حل إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية التابع عرضت األمانة الوثيقة بشأن كيفية حتمل األعباء  [86]
ودعيت اهليئة إىل النظر يف أي من اخليارات احملتملة الســــــــــــــبعة الواردة يف الوثيقة جيب  35للتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.
 استكشافها مبزيد من التفصيل.

ار الشـــــهادات اإللكرتونية للصـــــحة النباتية يف اتفاق إضـــــايف مبوجب املادة ومت اقرتاح خيار إضـــــايف يتمثل يف تضـــــمني إصـــــد [87]
 السادسة عشرة من االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.

النظر يف بعض املبادئ األساسية، مبا يف ذلك إعفاء البلدان اليت تستخدم الشهادات اإللكرتونية  ضرورةوأشارت اهليئة إىل  [88]
من الرسوم إذ أن املدفوعات تستند إىل قيمة الصادرات  ،دنية أو اليت تعتّب من أقل البلدان منوماللصحة النباتية مبعدالت مت

لتمويل أن ل ينبغيوليس الواردات )إذا اســـــــتندت املدفوعات إىل حجم الشـــــــهادات اإللكرتونية للصـــــــحة النباتية(، وإىل أنه 
أن يســـتخدم كمســـار متويل ألنشـــطة أخرى تضـــطلع هبا يدعم حل إصـــدار الشـــهادات اإللكرتونية للصـــحة النباتية من غري 

وأشــــــــارت اهليئة إىل أنه بغض النظر عن اآللية اليت توافق عليها اهليئة يف النهاية، ليس من  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.
 بعد مخس سنوات على سبيل املثال. إعادة النظر فيهالضروري أن يشكل ذلك ترتيبما دائمما بل يكن 

للنظر يف بعض اخليارات مبزيد من التفصيل وعن  مصّغرة ّّبت بعض األطراف املتعاقدة عن دعمها إلنشاء جمموعة عملوع [89]
أســرتاليا، وشــيلي، ومجهورية مصــر العربية، واالحتاد األورويب، وفنلندا، وغاان،  اســتعدادها للمشــاركة يف هذه اجملموعة، وهي:

واقرتح رئيس اهليئة تكليف  اململكة املتحدة لّبيطانيا العظمى وآيرلندا الشــــــــــــــمالية.و ا، وجامايكا، والياابن، وكينيا، ونيوزيلند
اخليارات اليت جيب اســـــــتكشـــــــافها مبزيد من التعّمق بدالم من أن تقوم الدورة اخلامســـــــة عشـــــــرة للهيئة  نتقاءجمموعة العمل اب

 ( حبصر هذه اخليارات.2021)
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ويف غضـــــــون ذلك، أكدت األمانة وجلنة  يها يف وقت الحق من االجتماع.وأرجأت اهليئة مواصـــــــلة املناقشـــــــات وعادت إل [90]
املالية التابعة للتفاقية الدولية لوقاية النبااتت توافر األموال الكافية إلصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية يف عامي 

ا من أجل تطوير حّل بشـــــــــأن التمويل من ابلتايل، نظرت اهليئة يف اقرتاح إلنشـــــــــاء جمموعة تركيز اتبعة هلو  .2022و 2021
توفري التمويل أو حل يف األطراف الراغبة  بنيوســـــــــــــتكون املرحلة األوىل مبثابة حل مؤقت قد يعتمد على حتالف  مرحلتني.

ل شكّ سيتيح ذلك املزيد من الوقت للتوصل إىل حل دائم )مثل اتفاق إضايف أو خطة لفرض الرسوم( يُ ف متعدد التعهدات.
  وستستمر املرحلة املؤقتة إىل أن يتم تنفيذ احلل الطويل األجل. املرحلة الثانية.

 معاحلاجة إىل وجود متثيل متوازن بني مجيع أقاليم املنظمة  الحظتو  ونظرت اهليئة يف عضــــــــــوية جمموعة الرتكيز املقرتحة. [91]
ا. عديدة بشـــــــأن عدد أعضـــــــاء جمموعة الرتكيز وقدمت األطراف املتعاقدة اقرتاحات  تفادي أن تكون اجملموعة كبرية جدم

وأخذت اهليئة  إىل أنه مل تكن هناك حاجة إىل البت هبذه املســــــــــألة يف هذا االجتماع. أشــــــــــارت اهليئة غري أنوتركيبتها، 
 علمما ابالقرتاح الذي يقضي بضرورة أن تتضمن اجملموعة أشخاصما يتمتعون ابخلّبة يف جمال اإلدارة والتمويل.

ايت املتحدة األمريكّية مواصلة متويل إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية إىل أن يصبح من املمكن وعرضت الوال [92]
وأضـــــــــــافت نيوزيلندا أهنا  تنفيذ هذه اخلطة الطويلة األجل، فيما اقرتح االحتاد األورويب النظر يف كيفية مســـــــــــامهته يف ذلك.

 صدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية.ستشارك يف التحالف الذي سيبحث عن متويل مؤقت إل
 وإّن هيئة تدابري الصحة النباتية: [93]

حل من مرحلتني لتمويل إصــدار الشــهادات اإللكرتونية للصــحة النباتية اخلاصــة ابالتفاقية  الســعي إىلعلى  وافقت (1)
الدولية لوقاية النبااتت، على أن تعتمد املرحلة األوىل على متويل األطراف املتعاقدة املهتمة وأن توفّر املرحلة الثانية 

 االستدامة املالية يف األجل الطويل؛
على أن  ووافقتياغة اختصــاصــات جمموعة الرتكيز التابعة للهيئة، مبا يف ذلك تركيبتها، أن تتوىل األمانة صــ طلبتو (2)

 تتضمن العضوية ممثلم واحدما على األقل عن كل إقليم؛
كّلف جمموعة الرتكيز إبعداد وثيقة قرار بشـــــــــأن حل متويل املرحلة الثانية لعرضـــــــــها على اهليئة يف على أن تُ  ووافقت (3)

 .2023عام لدورهتا 

 
 أنشطة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت املتعّلقة ابالتصاالت -14
 معلومات حمّدثة عن االتصاالت يف االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 14-1

، واليت تعرض خطة 2020و 2019والدعوة اليت اضــطلعت هبا يف عامي  االتصــالقدمت األمانة الوثيقة اليت توجز أنشــطة  [94]
ومشلت األنشطة نشر املطبوعات واألخبار الرئيسية، وتنقيح البوابة الدولية  2021.36والدعوة لعام  االتصالعمل يف جمايل 

للصحة النباتية، وحتديث نظام التعليقات اإللكرتوين، ووسائل التواصل االجتماعي، والنشر اإلعلمي، والرتويج للموضوع 
وهو "الصــــــــــحة النباتية وتنمية القدرات"، وخمتلف املبادرات اليت مت إطلقها للرتويج للســــــــــنة الدولية  2019الســــــــــنوي لعام 

 .2020للصحة النباتية يف عام 
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وشـــــكرت اهليئة األمانة على عملها اجلاري وذّكرت ابلقرار الذي اختذ يف وقت ســـــابق من االجتماع يف ما يتعّلق مبجموعة  [95]
من جدول األعمال( والذي يقضــي أبن يشــكل اليوم الدويل للصــحة  3-8الرتكيز التابعة للهيئة املعنية ابالتصــاالت )البند 

 ت للتفاقية الدولية للصحة النباتية.النباتية حمور تركيز اسرتاتيجية االتصاال
 وأوضـــــحت األمانة أنه ال يوجد جدول زمين حمدد لنقل البوابة الدولية للصـــــحة النباتية إىل النطاق اإللكرتوين للمنظمة ألن [96]

 .2021يف عام  لن تتم عملية النقل بيد أنإعادة هيكلتها،  قيد هذه األخرية
 وإّن هيئة تدابري الصحة النباتية: [97]

والدعوة اليت اضــــــــطلعت هبا أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف  االتصــــــــالابلتقرير عن أنشــــــــطة  علمماأخذت  (1)
 ؛2020و 2019عامي 

 ؛2021والدعوة لعام  التصالخبطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف جمايل ا وأخذت علمما (2)
برعاية  2030-2022على وضــــــــع اســــــــرتاتيجية اتصــــــــاالت جديدة للتفاقية الدولية لوقاية النبااتت للفرتة  ووافقت (3)

 جمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية املعنية ابالتصاالت؛
ليت يكن األطراف املتعاقدة على مواصــلة رفع التقارير عن األنشــطة املضــطلع هبا على املســتوى الوطين وا وشــجّعت (4)

 ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت. التصالمن خلل قنوات ا الرتويج هلا
 معلومات حمّدثة عن السنة الدولية للصحة النباتية 14-2

 Ralfمع رئيس اللجنة التوجيهية الدولية للســـــــــــــنة الدولية للصـــــــــــــحة النباتية، الســـــــــــــيد  ابلتعاونعرضـــــــــــــت األمانة الوثيقة  [98]

LOPIAN.37  والتغيريات اليت كانت ضــــــرورية للســــــتجابة جلائحة 2020وخّلصــــــت الوثيقة أنشــــــطة الســــــنة الدولية لعام ،
وما بعد، مبا يف ذلك اقرتاح تغيري موعد املؤمتر الدويل األول للصــــــــحة النباتية  2021، واخلطط املوضــــــــوعة لعام 19-كوفيد

 .19-الذي مت أتجيله ومن مث إلغاؤه بسبب كوفيد
اف متعاقدة عديدة ابلشــــــكر والتهنئة إىل اللجنة التوجيهية الدولية للســــــنة الدولية للصــــــحة النباتية، ورئيســــــها وتقّدمت أطر  [99]

 على التزامهم ابلسنة الدولية وعلى اإلجنازات اليت حققوها خلهلا. ،واألمانة Ralf LOPIANالسيد 
 وإّن هيئة تدابري الصحة النباتية: [100]

 ؛2020ولية للصحة النباتية لعام ابلتقرير عن السنة الد اأخذت علمم  (1)
 اليت ســـــــــيتم االضـــــــــطلع هبا يف 2020مبا تبقى من أنشـــــــــطة الســـــــــنة الدولية للصـــــــــحة النباتية لعام وأخذت علمما  (2)

 ؛2021عام 
عقد املؤمتر الدويل األول للصــــــــــــــحة النباتية كحدث خاص ابالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف على أن يُ  ووافقت (3)

 ؛2022مايو/أاير  12 الذي يقع فيه يوم سبوعاأل
أبن يعمل كجهاز حتضـــــــريي اتبع  2020اجلهاز االســـــــتشـــــــاري الفين للســـــــنة الدولية للصـــــــحة النباتية لعام  وكلّفت (4)

 الندوات اإللكرتونيةللتفاقية الدولية لوقاية النبااتت من أجل ختطيط وتنظيم املؤمتر الدويل األول للصــــــــحة النباتية و 
 ؛حتضريما لهاملعقودة 
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األطراف املتعاقدة يف االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت إىل التطوّع الســــــتضــــــافة املؤمتر الدويل األول للصــــــحة  ودعت (5)
 ؛2022النباتية يف عام 

)رئيس  Ralf LOPIANإىل اللجنة التوجيهية الدولية للسنة الدولية للصحة النباتية، والسيد  وتقّدمت ابلشكر والتهنئة (6)
 .19-اللجنة( واألمانة، على جهودهم إلحياء السنة الدولية ابلرغم من التحدايت اليت طرحتها جائحة كوفيد

 معلومات حمّدثة عن اقرتاح ختصيص يوم دويل للصحة النباتية 14-3
يوم دويل  بتخصيص املتحدةمنظومة األمم  قيامعرضت األمانة الوثيقة اليت قدمت معلومات حمّدثة عن التقدم احملرز ابجتاه  [101]

 38للصحة النباتية.
 وإّن هيئة تدابري الصحة النباتية: [102]

 12"يوم دويل للصـــــــــــحة النباتية" يف بـــــــــــــــــــــــــآبخر املعلومات عن عملية احتفال منظومة األمم املتحدة  أخذت علمما (1)
 مايو/أاير من كل عام؛

إىل زامبيا على جهودها ودعمها املســــتمرين هبدف ختصــــيص يوم دويل للصــــحة النباتية وكذلك  وتوجّهت ابلشــــكر (2)
 إىل احلكومات اليت أعربت عن دعمها هلذا االقرتاح؛

احتفال منظومة  الداعي إىل قرتاحالاألطراف املتعاقدة يف االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت على دعم ا وشــــــــــــــّجعت (3)
ــــــــــــــــاألمم املتحدة  من خلل النظر يف التعهدات اليت مت  ،مايو/أاير من كل عام 12يل للصـــحة النباتية" يف "يوم دو بـ

التقدم هبا لدعم االحتفال هبذا احلدث والتنســيق مع نظرائها يف مؤمتر املنظمة واجلمعية العامة لألمم املتحدة لتيســري 
 إقرارهم النهائي.

 
 التعاون اخلارجي -15
 معلومات حمّدثة عن التعاون الدويل  15-1

مع املنظمات الدولية  2020و 2019قدمت األمانة التقرير الذي يبنّي أنشطة التعاون الرئيسية اليت اضطلعت هبا يف عامي  [103]
 39واملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت.

 وإّن هيئة تدابري الصحة النباتية: [104]
 2019ابلتقرير عن أنشــــــــــــــطة أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف جمال التعاون الدويل يف عامي  أخذت علمما (1)

 .2020و
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 تقارير خطية من املنظمات الدولية 15-2
 40رفعت املنظمات الدولية التالية تقارير خطية: [105]

 اتفاقية األسلحة البيولوجية؛ -
 التنوع البيولوجي؛ اتفاقيةأمانة  -
 املشرتكة بني أورواب وأفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ؛جلنة االتصال  -
 التحالف العاملي لتسهيل التجارة؛ -
 املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس؛ -
 اجملموعة الدولية لبحوث خماطر اآلفات؛ -
 وية يفالّبانمج املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التقنيات النو  -

 األغذية والزراعة؛
 أمانة األوزون لّبوتوكول مونرتايل املتعلق ابملواد املستنفدة لطبقة األوزون؛ -
 جمموعة أحباث تدابري الصحة النباتية؛ -
  مرفق وضع املعايري وتنمية التجارة؛ -
 منظمة اجلمارك العاملية؛ -
 منظمة التجارة العاملية. -

 وإّن هيئة تدابري الصحة النباتية: [106]
 ابلتقارير اخلطية اليت قدمتها املنظمات الدولية. علمماأخذت  (1)

 
 أنشطة شبكة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت -16
 معلومات حمّدثة عن التعاون الفين بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت 16-1

 Juliet GOLDSMITH)اجمللس األفريقي للصحة النباتية( والسيدة  Jean Gérard MEZUI M’ELLAقدم السيد  [107]
)وكالة الصحة الزراعية وسلمة األغذية يف الكارييب( تقارير االجتماع احلادي والثلثني واالجتماع الثاين والثلثني للمشاورة 

فرتاضية الا وابلوسائل 2019الفنية بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت اللذين عقدا يف نيجرياي يف أكتوبر/تشرين األول 
االجتماع الثاين والثلثني، ورود  جمرايتومن أبرز  41، على التوايل.2021وفّباير/شـــباط  2020ديســـمّب/كانون األول  بني

 9كمنظمة إقليمية لوقاية النبااتت مبوجب املادة   هبذه األخريةطلب من اجلماعة االقتصـــــــادية لدول غرب أفريقيا للعرتاف 
وســــــــيتم النظر يف هذا الطلب خلل االجتماع الثالث والثلثني للمشــــــــاورة الفنية بني  من االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.
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فرتاضـــــــية يف أكتوبر/تشـــــــرين األول ونوفمّب/تشـــــــرين الثاين الا ابلوســـــــائلاملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت الذي ســـــــيعقد 
2021. 

ويكن  لصــــــحة النباتية يف هنج الصــــــحة الواحدة.ا أوســــــاطواقرتحت بعض األطراف املتعاقدة إيلء االعتبار لزايدة إشــــــراك  [108]
حتقيق ذلك من خلل قيام األمانة بعقد مناقشــــات مع اجلهات الفاعلة الدولية الرئيســــية يف جمال الصــــحة الواحدة والتقييم 

مج األمم اخلارجي املشـــــرتك، مثل منظمة األغذية والزراعة، ومنظمة الصـــــحة العاملية، واملنظمة العاملية لصـــــحة احليوان، وبران
 املتحدة للبيئة، وإدراج املوضوع يف جدول أعمال جمموعة التخطيط االسرتاتيجي.

 وأقّرت اهليئة أيضما بدور الصحة النباتية يف األمن البيولوجي، والسلمة البيولوجية، ومحاية البيئة. [109]
 وإّن هيئة تدابري الصحة النباتية: [110]

واالجتماع الثاين والثلثني للمشــاورة الفنية بني املنظمات اإلقليمية  بتقارير االجتماع احلادي والثلثني أخذت علمما (1)
 لوقاية النبااتت؛

أن يتضـــــــــمن جدول أعمال االجتماع املقبل جملموعة التخطيط االســـــــــرتاتيجي النظر يف مدى إشـــــــــراك جمتمع  وطلبت (2)
 الصحة النباتية يف هنج الصحة الواحدة، ودور الصحة النباتية يف األمن البيولوجي، والسلمة البيولوجية، ومحاية البيئة.

 
 الفرعية ئيئة تدابري الصحة النباتية أتكيد األعضاجم ومن ميكن أن حيّل حمّلهم يف األجهزة -17

قام رئيس هيئة تدابري الصـــــــــحة النباتية بدعوة اهليئة إىل املصـــــــــادقة على أعضـــــــــاء مكتب اهليئة )مبا يف ذلك انتخاب رئيس  [111]
ا أنه بســبب جائحة كوفيد وانئب رئيس جديدين للهيئة( وجلنة املعايري ومن يكن أن حيّل حملهم. -وأوضــحت األمانة أيضــم

ا يف عام و 19 ، مدد مكتب اهليئة لألعضـــاء 2020أتجيل الدورة اخلامســـة عشـــرة للهيئة اليت كان من املزمع عقدها أســـاســـم
وقدمت األمانة قوائم  ســــــــــنة واحدة إضــــــــــافية لضــــــــــمان اســــــــــتمرارية العمل. 2020الذين كانت ســــــــــتنتهي واليتهم يف عام 

 42الرتشيحات إىل اهليئة.
القانونية يف املنظمة أنه مبوجب املادة الثانية من اللئحة الداخلية للهيئة، يعمل أعضـــــــــــاء وأوضـــــــــــح ممثل عن مكتب الشـــــــــــؤون  [112]

وجيوز يف حاالت استثنائية ألي إقليم من  43لواليتني إضافيتني متتاليتني. مكتب اهليئة لوالية مّدهتا سنتني وجيوز إعادة انتخاهبم
 املادة والسماح لعضو من األعضاء أبن خيدم لوالية إضافية أو أكثر. أقاليم املنظمة تقدمي طلب إىل اهليئة إلعفائه من هذه

التابعة  العمل املؤلفة من ســــبعة أعضــــاء وذّكرت األمانة أبن والية األعضــــاء اجلدد يف جلنة املعايري تبدأ بعد اجتماع جمموعة [113]
جيل أمسائهم كمراقبني يف االجتماع الذي ابلتايل، شّجعت األمانة األعضاء اجلدد يف جلنة املعايري على تسو  .املعايري للجنة

 التسليم.و  عملية التسّلم لضمان سلسة 2021سيعقد يف مايو/أاير 
وأوضــــــــــحت أنه مت  44ودعت األمانة اهليئة إىل أخذ العلم أبعضــــــــــاء جلنة التنفيذ وتنمية القدرات ومن يكن أن حيّل حملهم، [114]

 .19-بسبب جائحة كوفيد 2020إىل نوفمّب/تشرين الثاين  2020متديد والية أعضاء اللجنة من مايو/أاير 
                                                      

  07CRP//2021CPM، و 30/2021CPM، و 21/2021CPMالواثئق  42
 of-rules-activities/governance/cpm/cpm-https://www.ippc.int/en/core-املادة الثانية من اللئحة الداخلية هليئة تدابري الصــــــــحة النباتية:  43

2procedure/#rule ،؛ واملـلــحــق األول ابلـلئـحــــــــة الــــــــداخـلــيــــــــة ملـكــتــــــــب هـيــئــــــــة تــــــــدابـري الصــــــــــــــــحــــــــة الـنــبــــــــاتـيــــــــة-https://www.ippc.int/en/core

1procedure/#annex-of-rules-activities/governance/cpm/cpm 
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ا  Lucien KOUAME KONANوبعد االنتخاابت، هّنأت أطراف متعاقدة عديدة السيد  [115] )أفريقيا( على انتخابه رئيسم
 )أمريكا الشمالية( على انتخابه انئبما للرئيس. John GREIFERوالسيد  ملكتب اهليئة

 ية:وإّن هيئة تدابري الصحة النبات [116]
 )أفريقيا( رئيسما ملكتب اهليئة؛ Lucien KOUAME KONANالسيد  انتخبت (1)
 )أمريكا الشمالية( انئبما لرئيس مكتب اهليئة؛ John GREIFERالسيد  وانتخبت (2)
 (؛XXاألعضاء يف مكتب اهليئة من أقاليم املنظمة اليت ال يثلها أي من الرئيس وانئب الرئيس )املرفق  وانتخبت (3)
 (؛XXمن حيل حمل أعضاء مكتب اهليئة )املرفق  وانتخبت (4)
 (؛XXابألعضاء احلاليني يف جلنة املعايري ومن يكن أن حيّل حمّلهم فيها )املرفق  وأخذت علمما (5)
على األعضــــاء اجلدد ومن يكن أن حيّل حمّلهم يف جلنة املعايري وعلى الرتتيب الذي ســــتتم على أســــاســــه  وصــــادقت (6)

 (؛XXتملني ابلنسبة إىل كل إقليم )املرفق احمل ءدعوة األعضاء البدال
 (.XXهلم ومن حيل حملهم )املرفق  ءالبدالأبعضاء جلنة التنفيذ وتنمية القدرات واألعضاء  وأخذت علمما (7)

 
 ما يستجد من أعمال -18

 ]تضاف الحقما[ [117]
  2021ترخيص هيئة تدابري الصحة النباتية ملكتب ائيئة العمل نيابة عنها خالل سنة  -19

يعمل مكتب اهليئة ابلنيابة عن اهليئة يف أوقات الطوارئ أو تقضــــــــــــــي أبن اهليئة الوثيقة اليت تقدم اقرتاحات  سعرض رئي [118]
أن القرارات مثل اعتماد املعايري الدولية لتدابري  ثيقةوأوضـــحت الو  19.45-األزمات، كما هي احلال اآلن مع جائحة كوفيد

ومت اقرتاح فرتة أسبوعني بني  الصحة النباتية أو توصيات هيئة تدابري الصحة النباتية ستبقى خاضعة لسلطة اهليئة احلصرية.
هذه املهلة يف صــــــدور قرار عن مكتب اهليئة واختاذ االجراءات بشــــــأنه، على أن حيّق ملكتب اهليئة أن يشــــــرع بعد انقضــــــاء 

 تنفيذ اإلجراءات يف حال مل يتم إبداء أي اعرتاضات عليها.
وأعربـت بعض األطراف املتعـاقـدة عن دعمهـا للقرتاحـات الواردة يف الوثيقـة وشــــــــــــــكرت مكتـب اهليئـة على قيـادتـه القويـة  [119]

"فرتة املوافقة الضمنية" من  إطالةواقرتح عدد من األطراف املتعاقدة  والنشطة واملتواصلة خلل األشهر االثين عشر املاضية.
 أسبوعني إىل أربعة أسابيع للسماح إبجراء مشاورات داخلية.

األطراف املتعاقدة، من خلل جهات االتصــــــــال التابعة هلا،  ابطلعوأشــــــــارت اهليئة إىل احلاجة إىل أن يقوم مكتب اهليئة  [120]
  على املسائل اليت يعاجلها ابلنيابة عن اهليئة.

 مكتب اهليئة يف ما يلي: ودعمتابري الصحة النباتية ما يلي هيئة تد أقرّت [121]
إىل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت بشأن املسائل اإلدارية والتشغيلية اللزمة ملواصلة التقّدم  إسداء املشورة (1)

يف املبادرات اليت اعتمدهتا اهليئة وينفذها خمتلف املوظفني يف االتفاقية الدولية وجلاهنا وجمموعات الرتكيز والعمل 
 التابعة هلا؛
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أي قرار آخر ذي صـــــلة ضـــــروري لضـــــمان معاجلة خطة عمل االتفاقية الدولية  أي مســـــألة تشـــــغيلية واختاذ ومعاجلة (2)
لوقاية النبااتت وجدول أعمال اهليئة على حنو يّتســــم ابلكفاءة وحســــن التوقيت، مبا يشــــمل ضــــمان توجيه التمويل 

و تعيق التقّدم عن حّل أي مســـــائل إدارية أو إجرائية قد متنع أ إىل أنشـــــطة خطة العمل اليت اعتمدهتا اهليئة، فضـــــلم 
 يف أنشطة العمل اليت وافقت عليها اهليئة؛

 والتوجيهات إىل األجهزة الفرعية لتمكينها من التقّدم يف عملها؛وإسداء املشورة  (3)
موافقة اهليئة بشــــــــــــــكل إلكرتوين حول القرارات أو املســــــــــــــائل اليت قد يعتّبها رئيس مكتب اهليئة هامة أو  والتماس (4)

اسـة مبا فيه الكفاية لطلب إعلم اهليئة ومشـاركتها )ابللجوء إىل إجراء املوافقة الضـمنية بعدم إبداء أي اعرتاض  حسـّ
 يف مهلة أربعة أسابيع(.

 
 لقادمةموعد ومكان انعقاد الدورة ا -20

ابنتظار مصـــــادقة  2022أبريل/نيســـــان  8إىل  4يما عقد الدورة الســـــادســـــة عشـــــرة هليئة تدابري الصـــــحة النباتية من ئتقرر مبد
 وضع اجلائحة.ب مرتبطما األمر سيكون بيد أن هذاويؤمل أن تُعقد الدورة حبضور األشخاص،  املنظمة على ذلك.


