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هيئة تدابري الصحة النباتية
الدورة السادسة عشرة
اجتماع افرتاضي 5 ،و 7و 21أبريل/نيسان 2022

توصيات جلنة املعايري إىل هيئة تدابري الصحة النباتية  -مناقشة حول موضوع "املعونة الغذائية
وغريها من املعوانت اإلنسانية يف سياق الصحة النباتية" واقرتاح إلنشاء جمموعة تركيز اتبعة
هليئة تدابري الصحة النباتية
البند  3-9من جدول األعمال
من إعداد جلنة املعايري ومراجعة جلنة التنفيذ وتنمية القدرات وموافقتها
أولا -معلومات أساسية
مت اقرتاح "التوفري املأمون للمعونة الغذائية وغريها من املعوانت ملنع انتش ا ا اااا ابفات النىااية ول املو ا ا ااتو ال و
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خالل حاالت الطواائ" من قىل منظمة وقاية النىااتت يف احمليط اهلادئ كمعياا ،وذلك يف إطاا ال ووة إىل اق مي مواضيع
يف وام  .2018وكان فريق املهام املعين ابملواض اايع ق أحجم ون التوص ااية ذا االقرتاح كمعياا ،غري أن االقرتاح ق ص ااي ،
ب الً من ذلك ،كتوص ا ااية هلياة ا ابري الل ا ااةة النىااية (اهلياة) جر اوتمادها من مث من قىل االجتماع اخلامس وش ا اار هلياة
ا ابري اللةة النىااية يف وام .2021

وق دلت األولوية العالية املو اان ة لل ااياغة اوص ااية هياة ا ابري الل ااةة النىااية ول أوية هذا املوض ااوع ،ول ن
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جير اناول الثغرات اليت اعرتي إطاا املعايري والتنفيذ واليت جر حت ي ها يف مو اااوة منظمة وقاية النىااتت يف احمليط اهلادئ
وام  ،2018بلا ا ا ا ا ااواة كاملة .ونتيجةً لذلك ،وم ت منظمة وقاية النىااتت يف احمليط اهلادئ إىل انقيح املوضا ا ا ا ا ااوع وإوادة
طرحه كالتا "التوفري املأمون للمعونة الغذائية وغريها من املعوانت اإلنوانية" ملعياا يف سياق ال ووة إىل اق مي مواضيع يف
وام .2021
وق قام فريق املهام املعين ابملواض ا ا ا اايع بتةليل اقرتاح منظمة وقاية النىااتت يف احمليط اهلادئ لعام  2021مو ا ا ا اال ًما
-3
ابل وم العريض من قىل األطراف املتعاق ة ورب خمتلف األقاليم .غري أن التةليل ق خلص إىل أن معاجلة املوضوع كمعياا،
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حافلة ابلتة ايت .وق متثل احلاجز الرئيوااأ أمام صااياغة املوضاوع كمعياا ،يف النطاق الواسااع للمواد اخلاضااعة للوائح اليت
من املقرتح إدااهتا .وق انقش ممثلون ون كل من فريق املهام املعين ابملواض ا ا ا ا ا اايع وجلنة املعايري وجلنة التنفيذ وانمية الق اات
اخليااات التالية من أجل التق م ول صعي االقرتاح:


اقليص نطاق املوضوع املقرتح لتيوري صياغة معياا؛



أو اغيري التق مي ،من اقرتاح صياغة معياا إىل اقرتاح وضع مواد للتنفيذ؛



أو اغيري اق مي املوضوع لتع يل التوصية الراهنة هلياة ا ابري اللةة النىااية ب الً من صياغة معياا.

و يتم التوص ا ا اال إىل اافاق بش ا ا ااأن خياا مناسا ا ا ا ملعاجلة هذا املوض ا ا ااوع .غري أن جلنة املعايري ق أي ت االقرتاح
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ال اوأ إىل أن انظر اهلياة يف اشا ا يل ةمووة اركيز ملعاجلة احلواجز اليت اعرتا ص ااياغة املوض ااوع كمعياا والطريقة املم نة
للمضا ا ااأ ق ًما .ويف هذا الل ا ا ا د ،قامت جلنة املعايري ب ووة جلنة التنفيذ وانمية الق اات إىل اسا ا ااتعراا الوثيقة من خالل
منت إل رتوين مشرتك ،ول أن ارفع إىل ال واة الوادسة وشرة هلياة ا ابري اللةة النىااية.
ويرد مشا ااروع الختلا اااصا ااات ةمووة الرتكيز املقرتحة هذ طيًا (انظر الضا ااميمة  1املرفقة ذ الوثيقة) لتنظر فيه
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ال واة الوادسة وشرة هلياة ا ابري اللةة النىااية.
وانقشاات جلنة التنفيذ وانمية الق اات هذ املوااألة كةلاايلة ملناقشااات فريق املهام املعين ابملواضاايع وخللاات إىل
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دوم إنشاء ةمووة اركيز لتناول هذ املوألة املهمة.

اثنياا -التوصيات
إن هياة ا ابري اللةة النىااية م ووة إىل القيام مبا يلأ:

-7
()1

اإلحاطة ولمًا أبن و ة أقاليم ومنظمات وطنية لوقاية النىااتت ق دومت احلاجة إىل معياا بشأن التوفري املأمون
للمعونة الغذائية وغريها من املعوانت اإلنوانية ،حبو ما ا ل وليه املواوة املق مة يف سياق ال ووة إىل اق مي
مواضيع يف وام .2021

()2

والنظر يف إنشاااء ةمووة اركيز اتبعة هلياة ا ابري اللااةة النىااية من أجل مناقشااة القضااااي وحت ي طريقة للمضااأ
ق ًما لتتم صياغة هذا املوضوع كمعياا ،أو خياا آخر يليب احتياجات األطراف املتعاق ة.

()3

والنظر يف مشروع اختلاصات ةمووة الرتكيز املقرتحة التابعة هلياة ا ابري اللةة النىااية.
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الضميمة [ -1مشروع] اختصاصات جمموعة تركيز معنية ابلتوفري املأمون للمعونة الغذائية
وغريها من املعوانت اإلنسانية
ألف -معلومات أساسية
[ ]1تسلّم االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت أب ّن التعاون الدويل ضروري ملنع انتشار اآلفات النباتية حول العامل .ويف حاالت
قيودا مؤقتة يف قدرهتا على ممارسة مسؤولياهتا يف جمال الصحة النباتية .غري
األزمات الطارئة ،ميكن للبلدان املتضررة أن تعاين ً
أ ّن األطراف املتعاقدة املاحنة للمعوانت فتتمتع ابلقدرة على التحرك خالل تلك األوقات ،وابلتايل فإن التزامها ابالمتثال
للمادة الرابعة من االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يكتسي أمهيةً إضافية.
[]2

وخالل حالة طوارئ ،قد تكون الظروف السائدة عند حدود البلدان غري اعتيادية بدرجة كبرية .فقد تكون البنية التحتية
ملعاجلة السلع وجتهيزها متضررةً أو غري قابلة للوصول إليها؛ كما قد تكون املياه والكهرابء واليد العاملة واخلدمات األخرى
مدمرةً ما حيول دون استخدام املرافق املخصصة ويستوجب ممارسة
كثريا ما تكون الطرقات واجلسور ّ
مقطوعة يف الغالب و ً
األنشطة خارج نقاط الدخول املعلنة .وقد ال يتمكن املوظفون من السفر لغاايت العمل أو قد يتم تكليفهم أبداء مهام
كثريا ما حتض الوكاالت احلكومية األخرى واملسؤولون احلكوميون املنظمات الوطنية لوقاية النبااتت والوكاالت
طارئة؛ و ً
األخرى على اإلفراج عن السلع لصاحل احملتاجني بدون أتخري ال مربر له .ولذا ،إن مل تكن املعونة املق ّدمة مع ّدة على النحو
ضررا طويل األجل
املناسب لتلبية شروط االسترياد املتعلقة ابلصحة النباتية للبلد املتلقي قبل تصديرها ،ميكنها أن تسبب ً
لألفراد وللمجتمعات الضعيفة.

[]3

وال يوجد حاليًا أي معيار دويل يرشد البلدان بشأن احلركة املأمونة للمعوانت خالل الضغوط غري االعتيادية والقيود اللوجستية
ونظرا إىل الزايدة املتوقعة يف تواتر الكوارث الطبيعية ،ويف الكوارث احملتملة من صنع اإلنسان ،والسجل
حلاالت الطوارئً .
التارخيي حلاالت دخول اآلفات إىل البلدان من خالل املعوانت اإلنسانية ،فقد آن األوان لوضع معيار دويل من أجل معاجلة
هذه الفجوة يف عمليات الصحة النباتية احملكمة.

[]4

وقد وافقت جلنة املعايري وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات على التوصية أبن تقوم هيئة تدابري الصحة النباتية بتأسيس جمموعة
تركيز تعىن ابلتوفري املأمون للمعونة الغذائية وغريها من املعوانت اإلنسانية ،وقد وضعتا االختصاصات التالية جملموعة تركيز
صغرية يدعى إىل اجتماعها الح ًقا.

[]5

ويرد أدانه وصف للغرض املقرتح من جمموعة الرتكيز وعضويتها ومهامها ومتويلها ومدهتا.
ابء-

[]6

الغرض

يتمثل الغرض من جمموعة الرتكيز يف تقدير القيمة االسرتاتيجية ملعيار يدعم التوفري املأمون للمعونة ،وحتليل جدوى وضع
هذا املعيار وفوائده وعقباته احملتملة ،وتوضيح املبادئ واجلوانب األخرى اليت ينبغي أن يتضمنها املعيار أو املواد األخرى.
وابإلضافة إىل ذلك ،تقدير ما إذا كانت املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية والتوصية  9هليئة تدابري الصحة النباتية ،كافية
للتصدي للمخاطر املرتبطة ابلتوفري املأمون للمعونة الغذائية وغريها من املعوانت اإلنسانية واحتياجات األطراف املتعاقدة.
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جيم -العضوية

[ ]7ينبغي جملموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية املعنية ابلتوفري املأمون للمعونة الغذائية وغريها من املعوانت اإلنسانية

أن تكون قائمة على املهارات واملعارف مع متثيل واسع لألقاليم اجلغرافية وللجنسني .وينبغي أن تتألف اجملموعة من عشرة
أعضاء كحد أقصى من بينهم ممثل واحد على األقل عن املكتب ،وممثل واحد عن جلنة املعايري ،وممثل واحد عن جلنة التنفيذ
وتنمية القدرات ،وآخر عن املنظمة اإلقليمية لوقاية النبااتت.

[]8

وابإلضافة إىل ذلك ،جتوز دعوة عدد من اخلرباء من الوكاالت املاحنة (مثل برانمج األغذية العاملي) يصل عددهم إىل ثالثة
أشخاص ،للمشاركة.
()1

وينبغي أن يتمتع أعضاء جمموعة الرتكيز ابخلربة يف جمال واحد أو أكثر من اجملاالت التالية:



املشرتايت وتوريد املعوانت اإلنسانية (وكالة املعونة واحلكومة)



والسياسات العامة يف جمال الصحة النباتية وتنظيم إدارة املخاطر



واالستجابة حلاالت الطوارئ يف جمال الصحة النباتية وإدارهتا



والرتخيص للسلع املستوردة يف ظل الطوارئ أو القيود النامجة عن الكوارث

()2

وينبغي جلميع األعضاء أن يكونوا على دراية مبهمة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وإطارها االسرتاتيجي وأنشطتها.

()3

وسيقوم املكتب ابنتقاء أعضاء جمموعة الرتكيز وتشكيلتها.

دال -وظائفها
[]9

ستقوم جمموعة الرتكيز مبا يلي:
-

التحقيق يف فوائد وضع املعيار وحتديده وحتليله ،وتنقيح التوصية  9هليئة تدابري الصحة النباتية أو صياغة توجيهات
بواسطة املواد اخلاصة ابلتنفيذ وتنمية القدرات.

-

وحتديد القيمة االسرتاتيجية لكل من اخليارات اآلنفة الذكر والغرض منها ،بناء على اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية
الدولية لوقاية النبااتت.

-

وصياغة املبادئ والعناصر اليت ميكن للمعيار أن يتضمنها يف ما يتعلق ابملواد املرجعية الواردة أدانه ومداوالت جمموعة
الرتكيز

-

وتقدمي التحليل ومشروع املبادئ والعناصر إىل هيئة تدابري الصحة النباتية للتشاور وإلصدار توجيهات بشأهنما

[ ]10وسوف يسرتشد عمل جمموعة الرتكيز أبمثلة عن حاالت دخول اآلفات النامجة عن املعوانت واملبادرات اإلقليمية احلالية
ومبادرات املنظمة الوطنية لوقاية النبااتت إلدارة املخاطر النامجة عن املعوانت ،والتوصية  9هليئة تدابري الصحة النباتية:

التوفري املأمون للمعونة الغذائية وغريها من املعوانت ملنع انتشار اآلفات النباتية على املستوى الدويل خالل حاالت الطوارئ،

وأي توصية ذات صلة هليئة تدابري الصحة النباتية ،ومسامهة منظمة وقاية النبااتت يف احمليط اهلادئ يف إطار الدعوة الصادرة
عن االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت إىل تقدمي مواضيع يف عام  2021بشأن هذه املسألة وغري ذلك من مواد ذات صلة.
4

CPM 2022/23

هاء -العملية
[ ]11سيتم إنشاء جمموعة الرتكيز يف أعقاب قرار هليئة تدابري الصحة النباتية يف هذا الصدد خالل دورهتا يف عام .2022
[ ]12ويتم اختيار أعضاء جمموعة الرتكيز وف ًقا للخطوط التوجيهية التالية:
-

ستنشر دعوة لتقدمي الرتشيحات على املوقع اإللكرتوين اخلاص ابالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت حبلول يونيو/حزيران
 ،2022للسماح لألطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت أبن ترشح ممثليها ليصبحوا أعضاء يف جمموعة
احدا أو أكثر يف ختصصات خمتلفة ألجل استيفاء بعض جمموعات املهارات املوصوفة
خبريا و ً
الرتكيزّ .
ويعني كل إقليم ً
حتت قسم "العضوية".

-

وستقوم أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت ابستعراض الرتشيحات وتقدميها إىل مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية
لالختيار منها على حنو يضمن التمثيل املتوازن بني اجلنسني وبني األقاليم اجلغرافية .وينبغي ملكتب هيئة تدابري الصحة
النباتية أن يسعى إىل اختيار مرشح واحد من كل إقليم من أقاليم املنظمة بوصفه املمثل اإلقليمي يف جمموعة الرتكيز،
هبدف تغطية أكرب عدد ممكن من املناطق.

اجتماعا للمرة األوىل ابلوسائل االفرتاضية حبلول متوز/يوليو  2022الختيار رئيسها ومناقشة
[ ]13وسوف تعقد جمموعة الرتكيز
ً
خطة عملها ووظائفها على النحو املبني يف القسم دال .وستُقدم خطة العمل ذات الصلة إىل مكتب اهليئة وإىل اجملموعة
املعنية ابلتخطيط االسرتاتيجي حبلول أكتوبر/تشرين األول .2022
واو -التمويل
[ ]14من املتوقع أن تُعقد االجتماعات األولية جملموعة الرتكيز هذه ابلوس ا ا ا ا ااائل االفرتاض ا ا ا ا ااية .ولكن حني تكون هناك حاجة إىل
اجتماعات وجاهية ،فإن املنظمة اليت يشارك أحد موظفيها يف اجتماع لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت تكون هي املسؤولة
عن متويل بدل الساافر وبدل املعيشااة اليومية هلذا الشااخص كي يتمكن من حضااور االجتماعات .وإذا مل يتمكن صاااحب
أوال على التماس املس اااعدة من مص ااادر غري
عمل الش ااخص املش اااركني من ختص اايص أموال كافية هلم ،يُش ااجع املش اااركون ً
أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت .ويف حال فشا ا ا ا ا اال هذه احملاوالت الرامية إىل نيل مسا ا ا ا ا اااعدة ،مع توفري إثبااتت على
ذلك ،جيوز رفع طلب مسا اااعدة (أي تكاليف السا اافر واملعيشا ااة اليومية) إىل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت .بيد أن
أي دعم يبقى رهنًا ابألموال املتاحة .وسااتنظر أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يف تقدمي املساااعدة املالية إىل املشاااركني
وفقا ملعايريها اخلاص ا ااة ابلتمويل .وميكن االطالع على تفاص ا اايل كاملة عن هذه املعايري على البوابة الدولية للص ا ااحة النباتية
(https://www.ippc.int/publications/criteria -used -prioritizing -participants -receive -travel -
.)assistance-attendmeetings
زاي -املدة
[ ]15ستبقى جمموعة الرتكيز هذه انفذ ًة ملدة سنتني من الزمن (حىت انعقاد دورة هيئة تدابري الصحة النباتية يف عام )2024
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