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 النباتية الصحة تدابري هيئة

 الدورة السادسة عشرة

 2022أبريل/نيسان  21و 7و 5اجتماع افرتاضي، 

 تقرير جمموعة التخطيط االسرتاتيجي

 من جدول األعمال 1-8البند 

 النباتية هيئة تدابري الصحةمن إعداد انئب رئيس 

 
 ، انئب رئيس اهليئةJohn Greiferالسيد 

جمالاة الرخطيل   استترارار شي تتا اة ئمة ير  طرشذل  مل  رو  يلى الس الستتير يااترا ا  ، ا ديف ظّل  -1
. يرغم هما الرغيري يف ظريف ا د 2021أكرل ر/ ش تتتتتتتتتتتتترطو ا ي   21ي 19فهاضتتتتتتتتتتتتتا طلرا ااااستتتتتتتتتتتتتهاشي ا اترا ا   

ااترا ا  ، ف د ستت لجم جمالاة الرخطيل ااستتهاشي ا ر تت ركة  ي ستتية للاوطا   اللقوية يال لياية لل  طة الوذ   . 
 (.قرفً  ررع  ًدا )فراىى الذلدان 64يحضر ااترا ع ر  جمالاه 

    إبىراج ا زطد رو رلظيي   للل لف الس يمسح هما احلدث اافهاضتتتتتتتتتتتتتتا ةاين ا وطا   اللقوية لل  طة الوذ -2
يااقالع اليه. يأار د أن هما ك ن )ااشي  ية الديلية(  اشي  ية الديلية لل  طة الوذ   المي شضتتتتتتتتتتتتتتطلن  ه االعال اة ري 

د طصذملن طلًر  احرك ك تيد للالظيني اةدى يا صغر سًو  رو ا وطا   اللقوية لل  طة الوذ    الر  عة لو  المطو   مبث  ة
  ر  أكثر اخنراقً  يف ا س ئل ذا  الصلة اباشي  ية الديلية.

ل لمل  ااترا ع حمضر ريصّ نطرًا للتلى    جمالاة الرخطيل يف اترا ا   رمجين ا س ئل اليت شو يل أارضيلو  -3
إىل  عض ال ض اي ذا  ا مهية ةاين )طرتس ااقالع الس الر رطر ا و لر جملالاة الرخطيل(. يلكين سأشطرق يف ررو ي  ا

 ااسهاشي ية اليت ا ةر   جمالاة الرخطيل.
اليت شصتتتتتتذل   للو لض اب هداف ا ستتتتتت ستتتتتتية  رً ًا، رو ا  م الرأكيد الس أن جمالاة الرخطيل شطل روردى هأيّ  -4

 ر ا فك ر يشذ ىهل ، ييضتتن اشي  ية الديلية، يرو   تتة ال ضتت اي الو ذتتئة ذا  الصتتلة  ستتي ستت   الصتتمة الوذ شية، يا رذإلي   ا
شلصتتي   ي ي را  استتهاشي ية شوطر في   اهليئة يف رعرض استتر   ر   لل ضتت اي يالرمداي  ا  اة اليت شعهض ستتذيل جمران 

 الصمة الوذ شية.
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 يشذًع  لمل ، أتلف ذكل تدي  أاا   جمالاة الرخطيل رو ثالثة او صر رئيسية، يها: -5
ة اليت طرم إاداىه  ابلوستتتذة إىل كل ي ا، يالس يته اخلصتتتلخل اخلطل الر تتتغيلاستتترعراض شوييم الق ر ااستتتهاشي (1)

   ود رو  ولى تدي  أاا   الرواية.
ا  رى اليت شرغب ا قراف ا رع  دة يف ارضتتتتت   الس جمالاة الرخطيل ا  اة شو ي   ضتتتتت اي الوذ    الو ذتتتتتئة ي  (2)

  .لذمث   يرو   ر     كل ررعاق
 ح ال ضتتتتتتتت اي اليت شرى أ   شستتتتتتتترمق  عض الرمليل ااستتتتتتتتهاشي ا يا و   تتتتتتتتة رو  ذليإ حة اليرصتتتتتتتتة لرر نة لطر  (3)

  جمالاة الرخطيل.
جمالاة الرخطيل الس آ ر ا عللر    Peter Thomsonر  طرعلق ابلق ر ااستتتتتتتتتتتتتهاشي ا، أقلن الستتتتتتتتتتتتتيد  ييف -6

ا رعل ة  عال جمالاة الهكيز   تتتتتتتأن شوييم  ولى تدي  أاا   الرواية لسق ر ااستتتتتتتهاشي ا لالشي  ية الديلية. يان   الستتتتتتتيد 
Thomsonروييم ي  رقة قرطق ذتتتتتتتتت رلرني. غري أنه أذتتتتتتتتت ر إىل أنه لاه الرئيس،  عض العو صتتتتتتتتتر ياهليكل الع   خلطة ،  صتتتتتتتتتير

ا زطد رو الل جم للضن همه اخلطة، نطرًا إىل الس  ر   الالزرة رو ا ر نة يكمل  الري صيل إ حة ن هو ك ح تة إىل سركل 
الر تتتغيلية الالزرة رو فرلف جمالا   الهكيز اليت شعال   تتتأن  ولى حمدىة رو تدي  أاا   الرواية. يطكاو اهلدف ا ريق 

 ( للالاف ة الي  .2023ا رة ) الس  عةاشي ا يارض   الس اهليئة يف ىيرهت  اليه يف ا هاح  طة شوييم لسق ر ااسه 
   أكد  يضتتتتتتتتتتتتن  طة الروييم همه، يلكوّ ص يأار جم جمالاة الرخطيل او أتطيده  للرلته ا أ لذ  ه يف ر  خي -7

ال احل تة إىل شوطيم جمدًىا أطضتتتً  الس  عض الو  ل الرئيستتتية اليت طوذغا ااستتتهذتتت ى ي  يف االية صتتتي غة اخلطة. يها ش تتت
اللارىة ا ر نة، يكمل  الرلتي    ره ق ك هل االية شوييم  ولى تدي  أاا   الرواية يشرشيذ   حبستتتتتتتتتتتب ا يللطة شي ىاًي ل

شوييم  عض رذ ىرا  االية يف اخلطة لرمدطد ا لارى يا وطا   يالكي ان  ال رطكة احملرالة، اليت  د شكلن رسرعدة لدام 
  اآلن. له  حىت ملاليت جمالاة الهكيز الس اة لى أاض ء ي  Peter. يطرعني اليو  أن ن كر   يمتلطل روايةتدي  أاا   ال

 ل الضلء الس  عض ا لاضين ذا  ا يلية اليت هتم اهليئة.ال ض اي احملدىة، سأسلّ ابلوسذة إىل ي  -8
احل يل  جمالاة الهكيز، الريكري، رئيستتتتتة Mirelle Marcotteارضتتتتتجم الستتتتتيدة  تفشييييي ا فاال واالسييييتجابة  ا  -9

س لسذتتتتتتتتتتتراف الس نط   لسنمار ابآلف   يااستتتتتتتتتتتر   ة هل ، كرّ ىائم تدطد ط  إن تتتتتتتتتتت ء ت  ز ذل     احل لية، مب  يفيا  هح 
   ن تتتطة الطلارئ ا رعل ة ابآلف  . يأارة  عض أاضتتت ء جمالاة الرخطيل ااّ  ق رئيكمل  إن تتت ء حستتت ة أر نة   خل 

حي   ر تتتتتتت ركة ااشي  ية الديلية   تتتتتتتكل ريرل يف ا ن تتتتتتتطة الر تتتتتتتغيلية يف ا يدان، ي  صتتتتتتتة يف ر  طرعلق طستتتتتتت يرهم رو  لق 
وطاة يا وطا   ال لياية لل  طة الوذ    يرمب  ا شرلىل  ن. يا هح الذعض جمدًىا أي  أي ال ضتتتتت ء ال اآلف   رك فمة  إبتراءا

ح  عض أاضتتتت ء جمالاة الرخطيل الوطر يف إن تتتت ء وجمالاة شلتي يةو روطا   أ رى رعوية إتراءا  ااستتتتر   ة.  يوا  ا ه 
يف ررحلة ر ذلة،  دًا رو إن تتت ء ت  ز فراا تدطد. ي كو هلمه اجملالاة الرلتي ية يضتتتن  طل حمدىة لسنمار ابآلف   أي 

وطا   ا  حنة احملرالة. ي د أحيلجم  كو ااستتتترع نة ي  فيا   عد للرلاصتتتتل رن ا  ،ااستتتتر   ة هل  )مب  يف ذل  ا لارى الالزرة(
 رىيى فعل جمالاة الرخطيل يشعلي  هت  إىل جمالاة الهكيز رو أتل شو يح رسلىا  ا  هح   ا  درة إىل اهليئة.

، رئيس جمالاة الهكيز ا عوية  رغري ا و خ يرستتتتتتتتت ئل الصتتتتتتتتتمة Christopher Dale: ارض الستتتتتتتتتيد تغري املناخ -10
ا عللر   او ااترا ا   ا يلية جملالاة الهكيز. يأذتتتت ر إىل أنه رو الستتتت  ق  يانه  رخطيل آ رالوذ شية، الس جمالاة ال

أار جم او ش دطره   ن العال   تتتتتأن شغري ا و خ ت ر  همه ا  رية إتراء رو   تتتتت   تلهرطة يف جمالاة الرخطيل. يلكو 
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ا و ستتب لكا شستترعرضتت   اهليئة يف ىيرهت  الستت ىستة اآلن الس  د  يستت ق، يأنه ستتيرم إاداى ر تتريع  طة اال يف الل جم 
 (.2022ا رة )

، رئيس فرطق ا  تت   احلتت يل ا عين ابحلتت ياّي  الذمرطتّتة، جمالاتتة Greg Wolffأقلن الستتتتتتتتتتتتتيتتد  احليياو ال البحرييية  -11
ىيلية يف أيا ر حتّل حمل فرطق ا     يالرخطيل لروطيم حل ة اال  شركيز جمالاةالرخطيل الس ا  هح   ا رعل ة إبن تتتتتتتتتتتتت ء 

الغرض رو هتتمه احلل تتة يف  يطكاو. ي تتد أن تتتتتتتتتتتتتئتتجم ةوتتة ططيل للذتتدء يف الرخطيل لروطيم حل تتة العاتتل هتتمه. 2022اتت   
الوذ شية  الصتتتمةاستتترخالخل الدريس ا ستتتري ىة يرفن شلصتتتي   إىل اهليئة حل  اخلي را  يالو ج ا قل  أتاًل لىارة هتدطدا  

إستتتتتتت  ر     تتتتتتتأن  جم  تتتتتتتجم جمالاة الرخطيل ا رصتتتتتتت صتتتتتتت   جمالاة الهكيز اةدطدة ي درا رشذطة ابحل ياي  الذمرطة. يان
ا ستتتتتتتتتتتتت ئل ا رعل ة ابةداي  الزروية ياخلزة اليوية الالزرة ير تتتتتتتتتتتتت ركة ال ط ع، يش ييم ا خ قر ر   ل اخلزة اليوية الالزرة لىارة 

غري ذل . يشراثل اخلطلة الر لية يف رلاف ة اهليئة يف ىيرهت  ا خ قر، ي ضت اي ستالستل الرداى اةدطدة اليت طرعني الوطر في  ، ي 
( الس ش تتكيل جمالاة الهكيز همه اليت ستترلاصتتل ااضتتطالع ابلعال اخل خل ابحل ياي  الذمرطة رو 2022الستت ىستتة ا تترة )

  أي  ج قلطل ا تل  ع ةة الرمدي الع  ا المي ش ّكله احل ياي  الذمرطة.  ال  حل ة اال ىيلية ييضن حلّ 
أقلعجم أر نة ااشي  ية الديلية جمالاة الرخطيل الس الدالة  إصيييدار الشيييااداال ايل رتونية للصيييحة النباتية  -12

لكهينية للصتتتمة الوذ شية. ينطًرا إىل شرذتتتيح  زاء جملالاة الهكيز اةدطدة ا عوية ابلرالطل ا ستتتردا  لصتتتدار ال تتت  ىا  ال
إتراء رو   تتتتتتة تلهرطة يف جمالاة الرخطيل   تتتتتتأن ذكر إىل أن جمالاة الهكيز مل شع د  عد أي اترا ا   هل ، فإنه رو ا 
 اسهاشي ي   متلطل إصدار ال   ىا  اللكهينية للصمة الوذ شية.

وطاة يت لىه  ا ارضجم ا ر نة آ ر ا عللر   او ا و        أن  ج صمة ياحدة يف  :هنج صحة واحدة -13
اهل ىفة إىل إ   ء ركلن الصتتتتتتتمة الوذ شية   ئًا  يف ستتتتتتتي ق شل  ا و   تتتتتتت  . يان  تتتتتتتجم جمالاة الرخطيل ثالث ي ئق يما 

ستتتالرة  رو  ل رذ ذتتتر يف  ضتتت اي، ال تتتأن  در   أاضتتت ء جمالاة الرخطيل. ياشي جم الس أن الصتتتمة الوذ شية شستتت هم   تتتك
 يةصتتتتتمة الوذ شال( مثة شرا ل   ئم  ني 1) جمالاة الرخطيل الس ر  طلا: جم، اشي ي لته ا  الذيئة يا رو الغمائا يالرغمطة. 
يسرسرار يف الس      كل رذ ذر يف ري ل  صمة  فعاًل ديلية س مهجم ااشي  ية الل د ( 2يصمة الذ ر يسالرة الذيئة؛ )

وطاة يف رصتتتتتتتتتتد االي   الرخطيل يا و   تتتتتتتتتت   اة رطة ا ( يشلافق الس أن ش تتتتتتتتتت رك أر نة ااشي  ية الديلية يف 3) ياحدة؛
( يلدطو  ىير حمديى 4، ييف الهيطج لعال ااشي  ية الديلية يتدياه، )ذل  ا رعل ة مبي ل  صتتتتتتتتتتتتتتمة ياحدة يرفن ش  رطر او

ح لًي  مبصطلم   حيلانية ا صدر إىل حد كذري  ني رلظيا الصمة  نضطلن  ه يف جم    ج صمة ياحدة كا  هل ر عرَّف
لجم شرل س احليطة حي   از  الع رة يالطب الذيطري. يالس العال  ، طذدي يل،  صتتتتتتتتتتتتتتييت الرئيس، أن جمالاة الرخطيل ر 

 الغلخل يف ري ل  صمة ياحدة.
. ي د ي  يياف جم ال زاا  استتتتتتتتترعرضتتتتتتتتتجم جمالاة الرخطيل التراءا  ا و مة لرستتتتتتتتتلطة الو :تسيييييييوية الن اعاال -14

اليت     ركرب ال تتتتتتتاين ال  نلنية يف ا وطاة  رلضتتتتتتتيم      ااشستتتتتتت ق الدا لاشضتتتتتتتاوجم همه التراءا   عض أيته اد
( للالاف ة الي  . يمتثل أحد 2022يشصميم  . يسرعرض همه التراءا  ا و مة الس اهليئة يف ىيرهت  الس ىسة ا رة )

ح    عض أاضت ء جمالاة الرخطيل يف ن ل الذتراف الس إتراءا  شستلطة الوزاا   إىل ا كرب الرغيريا  ا  اة اليت ا ه 
ي ىي ةوة الروييم الذتتتتراف الس ر    شستتتتلطة الوزاا  . ياشي جم جمالاة الرخطيل الس أن ططل ن تتتت ل وش شليل دًا رو 

ا لاى الرلتي ية لرعزطز ف م ا قراف ا رع  دة درطب )رثل إاداى رعلق ابلرالوزاا  و رو ا رصتتتتتتت خل ةوة الروييم كاستتتتتتتألة ش
ي درهتم الس شوييم ا ع طري الديلية لردا ري الصتتتتتتتمة الوذ شية يرو   شي ىي الوزاا  (. يلكو جمالاة الرخطيل ياف جم الس 
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 د  ين ل الذتتتتتتتتراف الس إتراءا  شستتتتتتتتلطة الوزاا   إىل ا كرب حيمل  كو   رو   تتتتتتتتة ا ستتتتتتتتألة العالية ا رعل ة مبو ستتتتتتتت
اودر  طل أ ا قراف إىل أر نة ااشي  ية الديلية للوطر يف اخلدر   ياخلي را  ا ر حة لرستتتتلطة  ستتتتيرم ذل  يكيفا ستتتت ادة 

 .نزاع ر    أن الصمة الوذ شية )رثل اللس قة يالرمكيم يا س اا احلايدة يفرطق اخلزاء(
قرحجم أستتتتتتتتتتهالي  ينيلزطلودا يثي ة ش هح  قدراال( أداة تقييم القدراال يف جمال الصييييييييحة النباتية يأداة تقييم ال -15

طة يستتتتتت لة ااستتتتتترخدا  رو أىاة ش ييم ال درا . يأار جم ت    أ رى او أتطيده  اا هاح. ف  ىاة إاداى نستتتتتتخة رذستتتتتتّ 
احل لية ذتتتتتتتت رلة ياب إىارهت  رو ت نب ريستتتتتتتتر ردرة يشستتتتتتتترلز  استتتتتتتترثا رًا كذريًا رو حيمل الل جم يا لارى ا  لية. يقلذجم 

الاة الرخطيل إىل ا ر نة رر  عة همه ا ستتتتألة رن أستتتتهالي  لكي لة أن شرضتتتتاو ا رصتتتت صتتتت   الر ييم اة رطة  ىاة ش ييم جم
 و.رو أسهالي  ينيلزطلودا لصدار نسخة ورذسطة رو أىاة ش ييم ال درا  ال درا  أفك ر كل  

ا مكلرة أااله. ي كوكم ااقالع الس يشو يلجم جمالاة الرخطيل ادًىا رو ال ضتتتتتتتتتتتتتت اي ا  رى مب  طر  يز شل   -16
 حمضر لرل  ا و      يف ش رطر ااترا ع الرمسا.

إىل رلاصتتتتتتتتلة الوطر إىل جمالاة الرخطيل كأىاة للعال   تتتتتتتتكل ريشيين الس إ   ء  ، رستتتتتتتتر ذاًل،أار د أنو  حب تةي  -17
يم ا يللاي  اللارىة يف شل  اخلطة إق ران ااستتتتتتتتتهاشي ا اةدطد  يد ااستتتتتتتتترعراض، يضتتتتتتتتتا ن اط ذان اخلطلا  الالزرة لروي

ااستهاشي ية، يإ حة ا ك ن يالل جم الالزرني لراضت ء لرمدطد يقرح ال ضت اي أي الرمداي  الو ذتئة ا  رى اليت ش رضتا 
  اسرعراًض  ش يياًي  ياسر   ة اسهاشي ية رو ت نب جمران ااشي  ية الديلية.

ا هشذة الس ا ن تتتتتتطة ياخلدر   يا ور    اليت  ا  ليةيضتتتتتتن اآل ر  ييف كل همه اجمل ا ، طرعني اليو  رلاصتتتتتتلة -18
ل نرغب كا ران يف رر  عر   يأتريو  ، يف احلستتتتتتتتتتذ ن. فالارى الزانرج الع ىي يا لارى رو   رج ا يزانية حمديىة. يش تتتتتتتتتتكّ 

يف اآلراء   تتتتتتتتتأن أفضتتتتتتتتتل الستتتتتتتتتذل جمالاة الرخطيل روردى رييًدا  و   تتتتتتتتتة أيللايشو  اةا اية يحم يلة الرلصتتتتتتتتتل إىل شلافق 
همه ا ستتتألة ا ستتترارة ا رعل ة اب لارى شزاطد ااارا ى الس ا ستتت مه   الطلاية زز يش .ل يئةا لارى ا  لية احملدىة للرخصتتتيص 

الي   لدام فرلف ا ذ ىرا  ا  اة لل يئة يالو لض ي . يا شزا  كييية إن تت ء   ادة متلطل أكثر  لة يى لرة ياستتردارة لع
 ااشي  ية الديلية شطرح حتداًي اسهاشي ًي  صعًذ . 

يستتتتتتأ ررم  رلتيه ال تتتتتتكر إىل كل ا  تتتتتت ركني المطو انضتتتتتتالا إليو  رو رك شذ م ي يلهتم الو ئية للا تتتتتت ركة يف هما  -19
جمالا   ستتترغرق طلرني، يلكل ا  تتت ركني المطو طستتت مهلن يف اال فرلف اااترا ع اافهاضتتتا جملالاة الرخطيل المي 

    يىااه.ا ر نة الس شوطيم هما احلدث اافهاضا اليعّ إىل الهكيز يالل  ن، ي 


