
 

 CPM 2023/04 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 من جدول األعمال 6البند  النباتيةتقرير رئيس هيئة تدابري الصحة 

 3من  1الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 هيئة تدابري الصحة النباتية
 الدورة السابعة عشرة

 تقرير رئيس هيئة تدابري الصحة النباتية
 جدول األعمال  6 بندال
 (رئيس هيئة تدابري الصحة النباتية)من إعداد 

 
العدد مواجهتها، ال سيييما  تعّي  هائلةحتدايت ما فرضييتم من و  (19-ان )كوفيدجائحة فريوس كورو  بتفشيي  2022بدأ عام  [1]

برانمج عمل االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.  عطّلت جمدًداواليت  بلدان عديدةيف  السييييفراملفروضيييية عل  قيود الالكبري من 
نت من ومتكّ  عل  نشيياطهاأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت واألطراف املتعاقدة  حافظتعل  الرغم من هذه العوائق، و 

مت تنظيم الدورة و . 2030-2020 للفية النهوض أبولوايت وأهداف اإلطار االسيييييييييييييياتيل  ليتفاقية الدولية لوقاية النبااتت
للعام الثاين عل  التوايل وحضيييرها عدد كبري من اضيييية في ابلوسيييائل اال( 2022) السيييادسييية عشيييرة رييئة تدابري الصيييحة النباتية
وجمموعات العمل  األجهزةعدد من  نجمتمع الصييييييييييييحة النباتية. وابملثل، متكّ  يفاملندوبي من األطراف املتعاقدة والشييييييييييييركا  

فياضيييييييية وسيييييييائل االلاب يف البدايةبعض االجتماعات  ُعقدتو . االتابعة ليتفاقية الدولية لوقاية النبااتت من عقد اجتماعاهت
الرفع التيييدرل  للقيود يف منظمييية األغيييذيييية والزراعييية ومن قبيييل األطراف املتعييياقيييدة، ُعقيييدت بعض يف ظيييل ، وبعيييد  لييي 

واصيييلت الللان و . اجتماعات شيييهرية لممكتب هيئة تدابري الصيييحة النباتية  عقدو . بصيييورة حضيييوريةاالجتماعات األخرى 
األخرى اخلاصيييييييييية  واألجهزةاخلربا ،  جمموعاتو ، وجلان احلوكمة، وجمموعات العمل، اخلربا وفرق الفرعية،  واألجهزةالفنية، 

 رييئة تدابري الصييييحة النباتية تابعةال يكيزالتشييييكيل جمموعات  وجرىتنفيذ برانمج عملها. بابالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 
هذه األنشطة بفضل  أمكن تنفيذقد و تقدًما كبريًا.  وحققتاتية اليت أجازهتا الدورة السادسة عشرة رييئة تدابري الصحة النب

ومنتلي خيل هذه األوقات اليت  عل  تواصيييييييييلدورًا أسييييييييياسيييييييييًيا يف إبقائنا  تأدّ أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت اليت 
 املتعاقدة ممثل  األطرافمن األمانة و  الدعم منعمل ال جمموعة من جمموعاتكل   وتلقت. مبا قد حيدث خيرياالتنبؤ  يتعذر

ا.  ةنشييط  ات التفكري املماثل املنظمات وجمموعات أصييحاا املصييلحة اجلهات الشييريكة من تكانو واألقاليم.  للغاية أيضييً
حتقيق أهداف االتفاقية  يف الكفيل مبسييييييييييياعدتناالشيييييييييييراكة مع هذه املنظمات اليت اكنها توفري املوارد واألفكار والدعم  إنو 
 .االستمرار والتعزيز تستحق لدولية لوقاية النبااتت بشكل أفضلا

عايري الصيييحة النباتية اليت مت االنتها  مب املتعلقت اجلهود اليت بذريا اجلميع خيل العام املاضييي  إح إحراز تقدم يف العمل أدّ و  [2]
يئة تدابري الصيييييحة النباتية. احلالية ري دورةالاعتمادها خيل غرض ل عرضيييييهاوسييييييلر   وضيييييع اللمسيييييات األخرية عليهامن 
مسييييييييييييييرد : 5رقم  تعدييت عل  املعيار الدويلال)النباتية ( معايري دولية لتدابري الصييييييييييييييحة 3ثيثة ) هذه املعايري تشييييييييييييييملو 

املعيار الدويل رقم  وتنقيح ددةاحملسترياد اال تراخيصاستخدام : 20الدويل رقم  ابملعيارلحق املو ؛ مصطلحات الصحة النباتية
هيئة تدابري الصييييييحة النباتية صييييييادرة عن ( 1وتوصييييييية واحدة ) (متطلبات اسييييييتخدام اإلشييييييعاة كتدبري للصييييييحة النباتية: 18
أن أشييكر أعضييا  جلنة املعايري  أودّ و (. هيئة تدابري الصييحة النباتية بشييان حاوايت الشييحنالصييادرة عن  06التوصييية  تنقيح)

 .خيل العام املاض العمل املنلز وموظف  األمانة عل  
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تنمية القدرات اليت اريع مشييييي إبدارة أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت اضيييييطلعتالتنفيذ وتنمية القدرات،  وعل  صيييييعيد [3]
عمليات تقييم واصلت األمانة إجرا  و هتدف إح حتسي قدرة أعضا  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت عل  تنفيذ االتفاقية. 

( 7رت سييييييييبع )يسييييييييّ كما دعم برانمج تنمية الصييييييييحة النباتية لديها،  من أجل يف البلدان  القدرات يف جمال الصييييييييحة النباتية
. وبدعم من جلنة التنفيذ وبنا  القدرات، قامت حلقات عمل إقليمية بشييييان مشيييياريع املعايري الدولية لتدابري الصييييحة النباتية

عترب أنشطة بنا  القدرات تُ و . يف جمال الصحة النباتية لتعلم اإللكيوينلودورات  الفيناألمانة إبدارة إنتاج مواد/أدلة للتدريب 
 هذه الللنة.ألعضا   عن امتناين راأعأوّد أن و هذه ضرورية لتحقيق أهداف االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت. 

 2021يف عام  الذ  مت اعتماده 2030-2020 للفية اإلطار االسييييييييييييييياتيل  اجلديد ليتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وقّدم [4]
ا إلجرا ات االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.  الدورة السيييادسييية عشيييرة رييئة تدابري  تيف العام املاضييي ، ا ذو توجيًها ملموسيييً

إعداد خطط تنفيذ مفصييلة لكل مبادرة من  هبدفخطوات لتفعيل هذه اخلطة من خيل جمموعات اليكيز الصييحة النباتية 
 هامة اضييعمو  فرصية التطرق إحلنا  وأاتحت. جمموعات اليكيز هذه وعملت جبدّ  وأُنشيئتمبادرات جدول أعمال التنمية. 

 واإلنذار املناخ، والتلارة اإللكيونية، ، وتغرّي 2030-2020 للفية االسيييييييييياتيل  ابإلطار اخلاصييييييييية مج التنميةمثل تنفيذ برا
، وسييييييمة إصيييييدار الشيييييهادات اإللكيونية للصيييييحة النباتية نظامطويل األجل لالتفشييييي  اوفات واالسيييييتلابة ريا، والتمويل ب

املتعاقدة اليت قدمت األموال و/أو  األطرافأن أشكر  أودّ و الصحة النباتية للمساعدات الغذائية واالتصاالت االسياتيلية. 
 .دعم هذه املبادرات  ات األولوية وتعزيزهامن أجل لديها الوطنية لوقاية النبااتت  املنظماتمن بسخا  اخلربا  

ا احلاوايت البحرية النقاش بشيييانواصيييلت جمموعة و  [5]  ضيييّمتعمل دولية  حلقةو عملها من خيل اجتماعات افياضيييية  أيضيييً
يف هذا العمل  هامةالعمل هذه خطوة  حلقةل متثّ و لتلارة الدولية. من جماالت ااخلربا  والشيركا  يف هذا ااال االسيياتيل  

 للمسييييييييالةفهًما أفضييييييييل  أاتحت كوهناإح مواجهة حتد  الصييييييييحة النباتية املرتبط ابحلركة العاملية للحاوايت البحرية   اريادف
الدروس  أهم بعضقوم مبراجعة سييين ،يئة تدابري الصيييحة النباتيةاحلايل ريجتماة االيف و هذا املوضيييوة.  تقدًما كبريًا يف وحققت

أن أتوجم وأوّد التالية والتوجيهات املسييييييتقبلية بشييييييان هذا املوضييييييوة املعقد. ننظر يف اخلطوات سييييييحىت اون و  املسييييييتخلصيييييية
 .عل  جهودهم املهامأعضا  فريق إح و ، Wolff Greg ، السيدإح الرئيس جمدًداابلشكر 

بنا  و ل  ابلللصحة النباتية،  دولًيايوًما  أاير/مايو 12ت قيادة حكومة زامبيا، أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يوم وحت [6]
صييييييحة الالوع  أبمهية  إ كا إح مواصييييييلة الدويل للصييييييحة النباتية  اليوم هدفيو . يةصييييييحة النباتلعل  زخم السيييييينة الدولية ل

تشييييمل جمتمعات التوعية و ( أهداف حمددة؛ 6سييييتة ) و ل  بغية حتقيقالتلارة،  وتيسييييريلألمن الغذائ  ومحاية البيئة  يةالنبات
أشييييييييكر حكومة زامبيا عل  التزامها هبذا و املسييييييييتهدفة األوسيييييييياع األكاداية وااتمع املدين وقطاة الصييييييييحة النباتية اخلا . 

 يف بتكاراالالرئيسييييي  هو   موضيييييوعموكان  2022يف عام  الدويل للصيييييحة النباتية ليومإحيا  ااألوح  للمرة وجرىاملشيييييروة. 
تفاقية الدولية لوقاية النبااتت. اال لتاسيييس الضييو  عل  الذكرى السييبعي وسييّلط ،الصييحة النباتية من أجل سيييمة األغذية 

قدمم رئيس هيئة تدابري  اعرضييييييً  ويشييييييمل  ل ، الدويل سييييييلسييييييلة من املؤمترات املتعلقة مبوضييييييوة اليوم بتنظيمنظمة امل وقامت
 هاًماجزً ا الدويل للصيييحة النباتية  اليوم عدّ يُ و . النبات العامل  يف األمن الغذائ مسيييامهة جمتمع صيييحة الصيييحة النباتية حول 

حتسيييييي فهم اجلمهور لربامج الصيييييحة  يف هدفميتمثل و  ،اخلاصييييية ابالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت التواصيييييلمن اسيييييياتيلية 
 ،ومحيياييية البيئيية ،وحتقيق األمن الغييذائ  ،األغييذيييةهييذه الربامج يف محيياييية إنتيياج  تؤديييموالييدولييية والييدور الييذ   القطريييةالنبيياتييية 

 .وأتمي التلارة والنمو االقتصاد 
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جنحنا نسبًيا يف حتقيق أهداف االتفاقية يف عام  إال أننا، اجلائحة الناجتة عنالسفر والقيود األخرى املفروضة عل  ظر احل رغمو  [7]
ابفضييييييييييييييل العمييل و ليي  ، 2022 األمييانيية، واألطراف املتعيياقييدة، وجمموعييات اخلربا ، والللييان،  ، أ اجليياد الييذ  بييذلنيياه  يعييً

وما تفرضم هذه األنواة من  االفياضيةابلوسائل بعد ثيث سنوات من االجتماعات  حضورايً جنتمع اون ها حنن و شركا . الو 
 2023وأن يكون عام  بشييكل هنائ  اجلائحةوزان مرحلة أجرؤ عل  األمل يف أن نكون قد جتاو . وعوائققيود االجتماعات من 

إح وضييعها الطبيع  من أجل النهوض أبولوايت االتفاقية وأهدافها  أنشييطة هيئة تدابري الصييحة النباتيةعاًما حموراًي تعود خيلم 
 بشكل أفضل.

يف اململكة  والشييييييييييييييؤون الريفية واألغذيةالبيئة  إدارةللصييييييييييييييحة النباتية ابلتعاون مع من نوعم املؤمتر الدويل األول  لقد نظمنا [8]
يف مركز مؤمترات امللكة  بلًدا 74من صييانع  السييياسييات واألكادايي واخلربا  من شييخص  500اجتمع أكثر من و املتحدة. 

يف  التحدايت احلالية واملسييتقبلية إح 2022 أيلول/سييبتمرب 23إح  21يف الفية من وجرى التطرق إليزابيث الثانية يف لندن. 
التليارة اومنية، والتليارة  وتيسييييييييييييييري املنياخ، واألمن الغيذائ ، ومحيايية البيئية، صييييييييييييييحية النبياتيية، مبيا يف  لي    ر تغرّي ال جميال

 نيةوالفية العلماملسييييييييائل وفات واألمراض الناشييييييييئة. وتبادل املندوبون املعرفة وانقشييييييييوا اخلاصيييييييية ابسييييييييارات املاإللكيونية، و 
وأُعرّب مواجهة هذه التهديدات الوجودية اتمعنا واقتصييييييييادان وبيئتنا.  اريادفة إح اإلجرا ات عيوة عل ، يف العامل والتنظيمية
يف  والشييييييييييييييؤون الريفية واألغذيةالبيئة  دارةإلالتنظيم التابع تقدير  ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وفريق  عن خالص

 اململكة املتحدة.
االتفاقية الدولية لوقاية أمانة /شييييييييييييييعبة اإلنتاج النباات ووقاية النبااتتموظفو  أقام، 2022أكتوبر/تشييييييييييييييرين األول  25 ويف [9]

منظمة يف روما. وحضييييير ل الرئيسييييي  لقرّ املالدولية لوقاية النبااتت يف  االتفاقية لتاسييييييس احتفااًل ابلذكرى السيييييبعيالنبااتت 
جمموعة واملشيييييييييييييياركون يف االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت أمانة /شييييييييييييييعبة اإلنتاج النباات ووقاية النبااتتموظفو االحتفال 

 .2022 التخطيط االسياتيل  لعام
أن أختتم بياين بشييييييييييكر زميئ  يف املكتب عل  مشيييييييييياركتهم النشييييييييييطة ووجهات نظرهم املتنوعة ودعمهم خيل العام  وأودّ  [10]

املشيييييورة لألمانة، وحيثما أمكن، ا ا  اإلجرا ات  وإسيييييدا  والرباجميةملراجعة املسيييييائل اإلدارية  شيييييهرايً اجتمعنا  قدلاملاضييييي . 
مهمة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.  حتقيق تعزيزمن أجل وفًقا لقرارات هيئة تدابري الصييييييييييييييحة النباتية  وامليئمةاليزمة 

 Fuxiang Wangالسييييييييييييييد و )أمريكا الشيييييييييييييمالية/الوالايت املتحدة(؛  John Greiferزميئ  يف املكتب هم: السييييييييييييييد و 
 Samuel BISHOPالسييييييد و نيوزيلندا(؛ /)جنوا غرا احمليط اريادئ Peter THOMSONالسييييييد و ) سييييييا/الصيييييي(؛ 

 (؛ العربيييييييية مصيييييييييييييير هوريييييييية السييييييييييييييييييييييد أمحيييييييد كميييييييال العطيييييييار )الشييييييييييييييرق األوسييييييييييييييط/و )أورواب/اململكييييييية املتحيييييييدة(؛ 
البحر الكارييب/املكسييييي ( الذ  حل حملم و )أمريكا اليتينية  Francisco Javier TRUJILLO ARRIAGAوالسيييييد 
عل  سييييييينوات خدمتم  Javierالسييييييييد  أخّص الشيييييييكرو )األرجنتي( يف األشيييييييهر األخرية.  Diego QUIROGAالسييييييييد 

كممثل جديد ألمريكا اليتينية   Diegoابلسيييييييييييييييد أرحب أن الطويلة اتمع الصييييييييييييييحة النباتية العامل  وخدمتم للمكتب، و 
 .وخربات  اريائلة جتارب ومنطقة البحر الكارييب. لقد كان من دواع  سرور  العمل مع  واالستفادة من 

 يًعا، أعضييييييييا  املكتب واألمانة وممثل  األطراف املتعاقدة يف ارييئات والللان  إليكمأن أتوجم خبالص شييييييييكر   أخريًا، أودّ  [11]
ودعم وتوجيم  ةمشييييييييييييييور من  ما قدمتوه االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت عل  وغريها يفوجمموعات اخلربا  وجمموعات العمل 

 .صحة النباتيةال يف جمال أهدافنا املشيكة السع  إح حتقيقعل  مدى السنوات العديدة اليت أمضيناها مًعا يف 
 :تدابري الصحة النباتية مدعوة إح هيئة إنّ  [12]

 .التقرير هبذا اإلحاطة علمًا (1)


