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

أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وهنج صحة واحدة
البند  5-8من جدول األعمال
من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت
ّأوًال -معلومات أساسية
اقرتحت بعض األطراف املتعاقدة خالل الدورة اخلامسة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية ( )2021إيالء االعتبار
-1
لزايدة إشر ر ر ر رراص ةو ر ر ر ررا الص ر ر ر ررحة النباتية يف هنج الص ر ر ر ررحة ال احدة ومت اقرتاح ةن يبدة ذلك من خالل قيام األمانة بعقد
مناقش ر رراجل مت الفاجل ال اعلة الدولية الرئيس ر ررية يف ال هنج ر ررحة واحدة ،كمنظمة األغذية والزراعة ،ومنظمة الص ر ررحة
العاملية ،واملنظمة العاملية لصررحة اوي ان ،وبرانمج األمم املتحدة للبيئة وطلبت اهليئة يف دورهتا اخلامسررة عشرررة ةن "يتضررمن
جدول ةعمال االجتماع املقبل جملم عة التخطيط اال ر ررتاتياق مناقشر ررة ح ل مدم إش ر رراص تمت الصر ررحة النباتية يف هنج
الص ر ررحة ال احدة ،ودور الص ر ررحة النباتية يف األمن البي ل جق ،والس ر ررالمة البي ل جية ،ولاية البيئة ،من ةجل إ حة إم انية
إجراء تقييم آخر واختاذ قرار مستنري هبذا الشأن"
وعرض ررت على م عة التخطيط اال ر ررتاتياق خالل عام  2021معل ماجل حم ّدثة عن الروابط القائمة بينفا وبني
-2
م عة الرتكيز التابعة للفيئة بشر ررأن تعزيز نظم ا نذار واال ر ررتاابة واالجل ت شر ررق اسرتاجل ،وا طار اال ر ررتاتياق الديد
للمنظمة ،و م عة العمل ال نية التابعة للمنظمة واملعنية ابلصحة ال احدة ،ومقاومة مضاداجل املي روابجل والصحة النباتية،
ويرد م جز عنفا ةدانه
-3

وق ّدمت األرجنتني وني زيلندا وثيقتني إىل م عة التخطيط اال رتاتياق وترد املناقشاجل ذاجل الصلة ةدانه
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اثنيًا -الروابط القائمة بني نظم اإلنذار بتفشي اآلفات واالستجابة هلا
وجدول أعمال التنمية
يشر ر ر ر ر ر ر ّ ل "تعزيز نظم ا نذار بت ش ر ر ر ر ر ررق اسرتاجل واال ر ر ر ر ر ررتاابة هلا" ةحد بن د جدول ةعمال التنمية يف ا طار
-4
اال ر ر ر ر ر ر ررتاتياق لالت اقية الدولية ل قاية النبا جل لل رتة  2030-2020وق ّدمت م عة الرتكيز التابعة للفيئة واملعنية بنظم
1
ا نذار بت شق اسرتاجل واال تاابة هلا الت جيفاجل للتقدم هبذا العمل الديد
وقد عقدجل م عة الرتكيز اجتماعاهتا بص رة ارترتاضية منذ يناير /كان ن الثاين  2021ملعالة املفام االثنيت عشرة
-5
اجتماعا جانبيًا للتقدم يف العمل إىل جانب عدة دوراجل ة حت ملنظماجل
احملددة يف اختصا اهتا ومت تنظيم ةكثر من 20
ً
ةخرم تقدمي عروض عن نظمفا اخلا ة اب نذار واال تاابة وةجري حتليل ألبرز نظم ا نذار ،و ف ينشر هذا التحليل
يف تقرير يف مطلت عام  2022وة حت املناقش ر ر ر رراجل اليت ةجريت خالل اجتماعاجل م عة الرتكيز رتر ر ر ر ررة للت ا ر ر ر ررل مت
ة حاب املصلحة يف ال هنج حة واحدة ضمن منظمة األغذية والزراعة (نظام  EMPRESالذي يعمل مت ال حداجل
املعنية ابسرتاجل واألمراض اوي انية والنباتية العابرة للحدود ،والصحة اوي انية والط ارئ) ،رتضالً عن منظماجل خارجية مثل
املنظمة العاملية لصحة اوي ان ومنظمة الصحة العاملية وغريمها
و ررتص رردر كذلك درا ررة عن نظم ا نذار واال ررتاابة القائمة يف مطلت عام  ،2022تتض ررمن ت ررياجل م عة
-6
ص ر ر ر ر ر رل وتتضر ر ر ر ر ررمن ال ثيقة الصر ر ر ر ر ررادرة عن اهليئة واملدرجة ضر ر ر ر ر ررمن البند  1-8-8من جدول األعمال،
الرتكيز على حن م ّ
اال تنتاجاجل الرئيسية

اثلثًا -اإلطار االسرتاتيجي اجلديد ملنظمة األغذية والزراعة وجمموعة العمل الفنية
التابعة للمنظمة واملعنية ابلصحة الواحدة
وجيسد هذا ا طار اال رتاتياق للمنظمة رؤيتفا
-7
إطارا ا رتاتيايًا ً
اعتمدجل املنظمة ً
جديدا لل رتة ّ 2031-2022
بشر ر ر ر ررأن عاا مسر ر ر ر ررتدام ق ام األمن ال ذائق للاميت ،يف ر ر ر ر رريا خطة التنمية املسر ر ر ر ررتدامة لعام  2030ويسر ر ر ر ررعى ا طار
اال ررتاتياق للمنظمة إىل دعم خطة عام  2030من خالل التح ل إىل نظم زراعية وغذائية ةكثر ك اءة ومش الً وقدرة على
الصرم د وا رتدامة من ةجل إنتاأ ةرتضرل ،وت ذية ةرتضرل ،وبيئة ةرتضرل ،وحياة ةرتضرل ،من دون ترص ةي ةحد خلف الركب
(م تب اال رتاتياية والربانمج وامليزانية يف املنظمة)
-8

ومها:


1

وقيّمت ةنشر ر ررطة ةمانة االت اقية الدولية على ةهنا تندرأ ضر ر ررمن الني من بني االجل األول ية الربا ية للمنظمة،
وينص بيان الناتج على ما يلق:
صحة واحدة ،اجملال  3من بني االجل األول ية الربا ية واخلاص إبنتاأ ةرتضلّ ،
"إقامة نظم وطنية ودولية مت املة للصحة ال احدة املعززة واألرتضل ةداءً من ةجل ضمان حة ا نسان واوي ان

الص حة ا ل رتونية اخلا ة مبام عة الرتكيز التابعة للفيئة واملعنية بنظم ا نذار بت شق اسرتاجل واال تاابة هلا ،عرب الب ابة الدولية للصحة النباتية:

http://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/cpm-focus-group-reports/strengthening-pest-outbreak-alert-andresponse-systems/
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والنباجل و ررالمة البيئة ،عن طريحت حتسررني ال قاية من اسرتاجل واألمراض ،وا نذار املب ر ،وإدارة املخاطر الصررحية
ال طنية والعاملية ،مبا رتيفا مقاومة مضاداجل املي روابجل"


وينص بيان الناتج
ش ف فففافية األس ف ففوا والتجارة ،اجملال  5بني االجل األول ية الربا ية واخلاص بت ذية ةرتض ر ر ررلّ ،
على ما يلق" :حتسررني ش ر ارتية األ ر ا واملشرراركة املنص ر ة رتيفا ويف ررال ررل القيمة العاملية والتاارة الدولية من
خالل تنسيحت السيا اجل والقدراجل البشرية واملؤ سية لصنت القراراجل القائمة على األدلة"

ويف مررا يتعلحت مباررال األول يررة الربا يررة اخلرراص بصر ر ر ر ر ر رحررة واحرردة ،يرد املزيررد من املعل مرراجل عن الث راجل والن اتج
-9
ومقا د ةهداف التنمية املستدامة ومؤشراهتا والع امل املسرعة والعنا ر امل اضيعية الرئيسية وال انب املعيارية وا رتاتياياجل
ال ظائف األ ر ررا ر ررية واملقايض ر رراجل والتخ يف من املخاطر يف املررتحت األول ابل ثيقة الص ر ررادرة عن ةمانة االت اقية الدولية يف
ر ر ر رريا اجتماع م عة التخطيط اال ر ر ر ررتاتياق لعام  2021ح ل االت اقية الدولية ل قاية النبا جل وهنج ر ر ر ررحة واحدة،2
ومتثل هذه ال ثيقة مقتط ً ا من اخلطة املت طة األجل اليت وضعفا املدير العام للمنظمة لل رتة  2025-2022وبرانمج العمل
وامليزانية لل رتة 2023-2022
 -10ومت إنشر ر ر ر رراء م عاجل عمل قطاعية ل ل من االجل األول ية الربا ية ضر ر ر ر ررمن املنظمة ،ويشر ر ر ر ررارص م ظ ةمانة
االت اقية الدولية يف اجملالني  " 3حة واحدة" و" 5ش ارتية األ ا والتاارة"
حتليال لنقا الق ة
 -11ووضت ال ريحت املعين بصحة واحدة يف املنظمة خالل اجتماعات  ،تعري ً ا "ل ررصحة واحدة" وةجنز ً
والضعف وال رص واألخطار كما ةع ّد خارطة طريحت لألنشطة يف املستقبل
 -12وعالوًة على ذلك ،ةنش ررأجل منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لص ررحة اوي ان وبرانمج األمم املتحدة للبيئة
ومنظمة الص ررحة العاملية رتريحت اخلرباء الررتيت املس ررت م املعين ابلص ررحة ال احدة يف ماي /ةاير  2021غري ة ّن تركيز هذا ال ريحت
ينصب على التقييم العلمق لألزماجل الصحية (لدم ا نسان) على مست م السيا اجل ،وعلى وضت ت جيفاجل بشأن هنج
ّ
بدال من املسائل املتعلقة ابلصحة النباتية
ا رتاتياق ط يل األجل للحد من خماطر األوبئة اوي انية املصدرً ،

ابعا -مقاومة مضادات امليكروابت والصحة النباتية
رً
 -13ال تت رتر لدم ةو ر ررا الص ر ررحة النباتية يف ال قت الراهن بياانجل متينة عن مدم ا ر ررتخدام قطاع الزراعة يف العاا
ملض رراداجل املي روابجل وحام ومثة اختالرتاجل إقليمية ووطنية يف الت ررياجل املتعلقة مبض رراداجل املي روابجل ،اليت قد تعزم
إىل االحتياجاجل الزراعية ،ةو التش ر رريعاجل ،ةو ت ارتر الع ائل ،ةو نظم احملا ر رريل ،ةو خدماجل ا رش ر رراد ،ةو طبيعة مس ر رربباجل
بلدا
األمراض اليت تتسبب ابملشاكل غري ةن بعض الدرا اجل تقدم ً
مثاال عن ش ل ا تخدامفا؛ رتثمة ما ال يقل عن ً 20
أيذن اب تخدام مضاداجل املي روابجل مل ارتحة الل حة النارية ومرض اخضرار اومضياجل يف النبا جل ويف بعض البلدان،
يؤذن اب تخدام الر ر ر ر ر ر  streptomycinمل ارتحة بعض األمراض الب تريية يف الثمار الت احية واملن ّاة وابدراجل الطماطم ومثار

 2ال ثيقة من إعداد ةمانة االت اقية الدولية يف يا اجتماع م عة التخطيط اال رتاتياق لعام  2021ح ل االت اقية الدولية ل قاية النبا جل وهنج حة
واحدة ( ،)08_SPG_2021_Octوهق متاحة على الرابط التايلhttp://www.ippc.int/en/publications/90247/ :
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ال ي ي وتسر ررتخدم ةن اع ةخرم من مضر رراداجل املي روابجل ال ر ر ر ر ر ر ر ر ر  Kasugamycinو ال ر ر ر ر ر ر ر ر ر  oxytetracyclineولض
األكس لينك مل ارتحة اسرتاجل النباتية ( de Leónوآخرون3 2008 ،؛ و.)4 2012 ،Stockwell Duffy
 -14وتش ر ررري البياانجل املتاحة ،وإن كانت حمدودة ،إىل التباين الش ر ررديد بني ا ر ررتخدام مض ر رراداجل املي روابجل يف إنتاأ
احملا يل عرب األقاليم ،وكذلك يف كمياجل مضاداجل املي روابجل اليت تستخدمفا خمتلف البلدان ضمن األقاليم ن سفا
 -15وقد ةعربت اهليئة يف دورهتا الرابعة عش ر ر ر رررة ( 5)2014عن تقديرها للنقاش ح ل مس ر ر ر ررألة ا ر ر ر ررتخدام مض ر ر ر رراداجل
هاما در متابعت وةيّدجل اهليئة يف دورهتا الرابعة
املي روابجل ومقاومتفا يف ما يتعلحت ابلص ر ر ررحة النباتية ابعتبارها م ض ر ر ر ر ًعا ً
عش ررة ( )2019م ا ررلة ةمانة االت اقية الدولية لعملية ر ررد مسررائل مقاومة مضرراداجل املي روابجل املتعلقة ابلصررحة النباتية
عن طريحت م عة العمل املعنية مبقاومة مضر رراداجل املي روابجل التابعة للمنظمة ،رهنًا أبول ايجل اهليئة وةمانة االت اقية الدولية
وم اردمها ورةجل األطراف املتعاقدة ةن ينب ق ررتت ت ر ر ررية إىل اهليئة بش ر ر ررأن مض ر ر رراداجل املي روابجل يف ما يتعلحت ابلص ر ر ررحة
النباتية ومن مث ،ش رررعت األطراف املتعاقدة يف مناقش ررة ح ل آخر ا ررتخدام املنتااجل املض ررادة للمي روابجل على الص ررحة
النباتية ووارتقت على مجت بياانجل بص رة منتظمة عن آخر مضاداجل املي روابجل املستخدمة على الصحة النباتية
ةخريا ،مت االت ا على ةن ت ن مش رراركة ةمانة االت اقية الدولية يف ال مقاومة مض رراداجل املي روابجل مقتص رررة
 -16و ً
على نطا االت اقية اليت تساند ال قاية من انتشار اسرتاجل النباتية من خالل وضت املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية
 -17وتشررارص ةمانة االت اقية الدولية حاليًا يف وضررت "قائمة منظمة األغذية والزراعة ملضرراداجل املي روابجل يف البسررتنة:
التص ررنيف س ررب األمهية" و ررتس رراهم هذه ال ثيقة يف القائمة املش رررتكة ملض رراداجل املي روابجل احملددة لص ررحة واحدة ،إىل
جانب تلك اليت حددهتا منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لص ر ر ر ر ر ررحة اوي ان ومنظمة الص ر ر ر ر ر ررحة العاملية و ن
أل حاب املصلحة ا تخدام هذه ال ثيقة ابعتبارها ةداة دارة املخاطر ،من خالل ت رتريها لرتتيب مت امل ومت ازن ألمهية
مضاداجل للمي روابجل ،مت مراعاة ال انب املتعلقة اب نسان واوي ان والبستنة

خامسا -مناقشات حول صحة واحدة وجمموعة التخطيط االسرتاتيجي
ً
-18

ق ّدمت كل من األرجنتني 6وني زيلندا 7وثيقة عن االت اقية الدولية و حة واحدة

 -19وقررد ةعر ّدجل ةمررانررة االت رراقيررة الرردوليررة وثيقررة 8وقر ّدمررت هرراتني ال ثيقتني وةوضر ر ر ر ر ر رحررت وج د طلررب على املعل مرراجل
والبياانجل ذاجل الصلة املتعلقة ابلصحة النباتية ،وةن املنظماجل الشري ة قد ةعربت عن اهتمامفا ابلتعاون مت ةمانة االت اقية
الدولية بشأن هذه املسألة
3
efficiency
of
chemical
compounds
for in
vitro and in
vivo activity
against Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, the causal agent of tomato bacterial canker
Use of antibiotics in plant agriculture, V O Stockwell, B Duffy 4
 5تقرير الدورة الرابعة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية (http://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2019/07/CPM- :)2019
14_Report_withISPMs-2019-07-31.pdf
 6ال ثيقة اليت ق ّدمتفا األرجنتني الجتماع م عة التخطيط اال رتاتياق لعام  2021بشأن االت اقية الدولية و حة واحدة
http://www.ippc.int/en/publications/90269/
 7ال ثيقة اليت ق ّدمتفا ني زيلندا الجتماع م عة التخطيط اال رتاتياق لعام  2021بشأن االت اقية الدولية و حة واحدة
https://www.ippc.int/en/publications/90227/
 8ال ثيقة اليت ةع ّدهتا األمانة الجتماع م عة التخطيط اال رتاتياق لعام  2021بشأن االت اقية الدولية و حة واحدة ()08_SPG_2021_Oct
http://www.ippc.int/en/publications/90247/
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 -20وانقش ر ررت م عة التخطيط اال ر ر ررتاتياق هذه املس ر ررألة وةش ر ررارجل إىل ةن العديد من املش ر رراركني يف اجملم عة ات ق ا
ابل عل على ةن ينب ق ألمانة االت اقية الدولية م ا لة ر د هذه املناقشاجل واملشاركة يف او اراجل بشأن حة واحدة ،ضمن
املنظمة ويف ياقاجل ةخرم ذاجل لة رتقط عندما تساهم بش ل رتعلق يف النف ض مبفمة االت اقية الدولية ل قاية النبا جل
 -21وات قت م عة التخطيط اال ر ررتاتياق على وج د روابط واضر ررحة بني الصر ررحة النباتية والت ذية ،و ر ررالمة البيئة
و حة اوي ان ،وعلى ال ة املناقشة وت ّريها ،مشددةً على تركيز املناقشاجل بشأن حة واحدة خالل السن اجل األربت
املاضر ررية على مقاومة مضر رراداجل املي روابجل ،بينما ترّكز املناقشر رراجل حاليًا بش ر ر ل رئيسر ررق على القضر ررااي البيئية وخلص ررت
اجملم عة إىل ةن ينب ق ألمانة االت اقية الدولية م ا ررلة مشرراركتفا يف او ار بشررأن ررحة واحدة ،وةال تتدخل وتشرررص م ارد
ةمانة االت اقية الدولية إال عندما ت ن الص ر ر ر ررلة ابالت اقية الدولية واض ر ر ر ررحة واملنارتت ملم ر ر ر ررة واقرتحت م عة التخطيط
اثال مت ر ررائر اجملم عاجل ،مثل رتريحت االتص ر ررال املعين ابت اقياجل التن ع
هناا ً
اال ر ر ررتاتياق ةن تتبت ةمانة االت اقية الدولية ً
البي ل جق ،وةن تضرت ري ة م حدة مل اءمة وخئحت اجملم عة الثالب بشرأن هنج رحة واحدة ،مب ازاة مراعاة إم انية مشراركة
م عة الرتكيز املعنية ابالتص ر ر رراالجل والتابعة للفيئة للمس ر ر رراعدة يف نقل الدور واملس ر ر ررامهاجل الط يلة األمد للفيئاجل والربامج
املعنية ابلصحة النباتية يف األمن ال ذائق ،وا نتاأ ،والت ذية ،و المة البيئة
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وإ ّن هيئة تدابري الصحة النباتية مدع ّة إىل القيام مبا يلق:
()1

علما ،على حن ما نص ر ر ر ر ررحت ب م عة التخطيط اال ر ر ر ر ر ررتاتياق ،أبن ةمانة االت اقية الدولية ل قاية
ا حاطة ً
النبا جل ت ا ل ر دها ومشاركتفا يف مناقشاجل املنظمة ح ل هنج حة واحدة ،وررتت التقارير هبذا الشأن
إىل م عة التخطيط اال ررتاتياق وامل تب ،مب ازاة ضررمان االتسررا ال امل ألي عمل ةو التزاماجل مت عمل
ةمانة االت اقية الدولية وةول ايهتا اال رتاتياية

