
 

 CPM 2023/16  التفاقية الدولية لوقاية النبااتتا 

 : هليئة تدابري الصحة النباتيةجمموعة الرتكيز التابعة من  معلومات حمدثة

 وأنواع املعونة اإلنسانية األخرى الغذائيةللمعونة  اآلمنالتوفري 
 من جدول األعمال 1-13البند 

 

 5 من 1 الصفحة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 الصحة النباتية  هيئة تدابري
 الدورة السابعة عشرة

للمعونة  اآلمنالتوفري من جمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية:  حمدثة معلومات
 أنواع املعونة اإلنسانية األخرىالغذائية و 

 من جدول األعمال 1-13البند 
 (هأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت واستعرضه رئيس جمموعة الرتكيز وانئب قامت إبعداده)

 مقدمة
. على نطاق العامل آلفات النباتيةابضرورة التعاون الدويل ملنع انتشار )االتفاقية الدولية( االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  تقر   [1]

سؤولياهتا املتعلقة االضطالع مبقدرهتا على  دتقي  مؤقتة  لتدابريالبلدان املتضررة  ختضعيف حاالت األزمات الطارئة، ميكن أن و 
، وابلتايل فإن التزامها ابالمتثال املسؤولية يف وقت األزمات اليت تقوم مبنح املعونةاألطراف املتعاقدة وىل وتتابلصحة النباتية. 

 .األمهية حاسما أمر  للمادة الرابعة من االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يصبح 
. الضعفاءألشخاص امن جانب جتدر اإلشارة إىل أن مجيع التربعات موضع ترحيب كبري، خاصة يف حاالت الطوارئ و و  [2]

أن الكوارث اليت تؤثر على الزراعة هتدد مجيع الركائز الثالث لكن من املعروف أمهية قصوى للجميع. ميثل إنقاذ األرواح ف
 .االجتماعية والبيئية واالقتصادية ،للتنمية املستدامة

من بلدان  املعونةتلقي  من قبيلالطوارئ،  تحتدايت إلدارة خماطر اآلفات بشكل فعال خالل حاال واجهت البلدانقد و  [3]
 ترتت ب عنها آاثرجلب اآلفات اليت قادرة على  املعونةأبن توفري إمدادات  جرى اإلقرارو . أخرى عند حدوث كوارث طبيعية

 .ت احملليةطويلة األجل على االقتصاد والبيئة واجملتمعا
تعزيز من أجل  الغذائية ةاملعوناآلفات يف مسألة ملعاجلة  متفق عليها 1توصية عاملية االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتوتقدم  [4]

اإلنسانية أنواع املعونة املعونة الغذائية و  توفري يساعدو األمن الغذائي على املدى الطويل ومكافحة األزمات اإلنسانية. 
احملاصيل والكوارث  وخسارة الناجم عن النزاعاتالبلدان املعرضة خلطر انعدام األمن الغذائي واالقتصادي  أو األقاليماألخرى 

الكوارث  يف حالةالعاجلة لإلغاثة  املعونةلصحة النباتية لتوفري ايف جمال ية مبدأ التأهب واالستجابة تطبق التوصو الطبيعية. 
املتاحة يف املعايري املعتمدة. ومع  التوجيهاتعلى وضع خطط استجابة مناسبة واستخدام  واملصد رةوتشجع البلدان املتلقية 

 .املسألةاجلة هذه ذلك، هناك حاجة إىل مزيد من العمل للمساعدة يف مع
 اتبعة هلاعلى إنشاء جمموعة تركيز  2022عام  املنعقدة يفوافقت هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا السادسة عشرة و  [5]

مناقشة القضااي وحتديد طريقة للمضي قدم ا ألغراض األخرى إلنسانية أنواع املعونة او  لمعونة الغذائيةل اآلمنلتوفري اب معنية
خيار آخر يليب احتياجات األطراف املتعاقدة. ومت التأكيد على عدم إجياد ، أو اآلمنالتوفري  موضوعوضع معيار بشأن  يف
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 : جمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتيةمعلومات حمدثة من 

 CPM 2023/16 ىوأنواع املعونة اإلنسانية األخر الغذائيةللمعونة  اآلمنالتوفري 

 

 5 من 2 الصفحة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

والقيود اللوجستية  االستثنائيةالضغوط  يف ظل  للمعونة  اآلمنالنقل وجود معيار دويل يف الوقت احلايل لتوجيه البلدان بشأن 
على ذلك، وافق االجتماع السادس عشر هليئة تدابري الصحة النباتية أيض ا على  عالوةو حاالت الطوارئ. اليت تفرضها 
 اإلنسانيةأنواع املعونة للمعونة الغذائية و  اآلمن ابلتوفريجمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية املعنية  2اختصاصات

  لرتكيز.أعضاء جمموعة اتعيني لتوجيه دعوة وطلبت من األمانة  3األخرى

 دعوة لتعيني اخلرباء
أمانة  وج هت ،اآلمن للمعونةاملعنية مبوضوع التوفري  التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية تشكيل جمموعة الرتكيزسعي ا إىل  [6]

مرتني  هذه الدعوة ومت متديد ،2022 متوز/يوليو 8إىل  أاير/مايو 10من  4اخلرباء لتعيني االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت دعوة
بعض املنظمات مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  تواصلتترشيحات كافية من البلدان املتلقية واملاحنة. كما  تلقيل

 .خرباء ترشيح لدعوهتا إىلاإلقليمية لوقاية النبااتت 
 :إىل األمانة الفرعية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتتمن اهليئات  ة أمساؤهمالتاليمثلني امل انضمام االختصاصات وضع وأعقب [7]

، هيئة تدابري الصحة النباتية )رئيس Lucien Konan KOUAME السيد :هيئة تدابري الصحة النباتية مكتب -
 إقليم أفريقيا(

 (أسرتاليا ،جلنة املعايريرئيسة ) Sophie PETERSON السيدة املعايري:جلنة   -
 (أسرتاليا ،توتنمية القدرا جلنة التنفيذ )انئب رئيس Christopher DALE السيد :توتنمية القدرا جلنة التنفيذ -
 (منظمة محاية النبااتت يف احمليط اهلادئ) Visoni TIMOTE السيد :املنظمة اإلقليمية لوقاية النبااتت -

 ردتلقي وهي يف انتظار التابع لألمم املتحدة( ) العامليبرانمج األغذية مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت  تواصلتو  [8]
 .منه

 وعمليتها. ووظائفهاجمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية الغرض من وتصف االختصاصات املتفق عليها  [9]
 ومت أتكيدها وأيدها على مجيع الرتشيحات الواردة عن طريق القرار اإللكرتوين ةوافق مكتب هيئة تدابري الصحة النباتيو  [10]

 (1)اجلدول  2022 أيلول/اجتماعه االفرتاضي يف سبتمرب يف
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CPM 2023/16 
 : جمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتيةمعلومات حمدثة من 

 ىاألخروأنواع املعونة اإلنسانية  الغذائيةللمعونة  اآلمنالتوفري 
 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 5 من 3 الصفحة

 أمساء املرشحني والبلدان والوظائف احلالية. 1يسرد اجلدول 

 األمساء
البلد/املنظمة اإلقليمية 

 ةاحلالي الوظيفة **متلقية/ماحنةجهة  *لوقاية النبااتت

 Olive Juliet JAY TO-ALESANA السيدة

 ساموا
)منظمة وقاية النبااتت 

 احمليط اهلادئ( يف
احلجر الرئيسية عن  ةسؤولامل متلقية

 الصحي 

صحة جمال رئيسي يف الفتش امل متلقية كينيا Thomas Kimeli KOSIOM السيد
 م زراعيالنبااتت، منظ  

 Leisongi MANSES السيدة

 فانواتو
)منظمة وقاية النبااتت 

 احمليط اهلادئ( يف

 متلقية
 صحة النبااتتجمال يف  ةمسؤول

 Julian Andres Rodriguez QUIROZ السيد

 فرنسا
منظمة وقاية النبااتت )

األبيض أورواب والبحر  يف
 املتوسط(

خبري وطين ملراقبة الصحة النباتية  ماحنة
 للمواد املوجهة لالسترياد 

 سياسات كبرية حمللي ال ماحنة كندا Tanya STAFFEN السيدة

 Lindon McEnroe TARI السيد

 فانواتو
)منظمة وقاية النبااتت 

 احمليط اهلادئ( يف
 االمتثال  مسؤويلكبري  متلقية

رئيس مركز احلجر الزراعي  متلقية اجلمهورية العربية السورية رامز علي درويشالسيد 
 )حدود جديدة ايبوس الربية(

 املنظمة اإلقليمية لوقاية النبااتتقبل  الرتشيح منمت  *

 ما الذي حتقق حىت اآلن
اإلنسانية أنواع املعونة للمعونة الغذائية و  اآلمنابلتوفري اجتمعت جمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية املعنية  [11]

كانون /يف ديسمرب الثانيةرة املو  تشرين األول/يف أكتوبراألوىل رة امل: ابلوسائل االفرتاضية 2022مرتني يف عام األخرى 
  .5الثاين

اآلمن للمعونة الغذائية وأنواع املعونة اإلنسانية جمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية املعنية ابلتوفري  اختارتو  [12]
 Sophie Peterson السيدة ا هلا هيفانواتو(، وانئب  ) Leisongi MANSES السيدةوهي ها، ترئيس األخرى

 .(املعايري وجلنة أسرتاليا ممثلة)
 السادسة عشرة( هتادور يف ) هيئة تدابري الصحة النباتية من قبل امؤخر  إنشائها متحور برانمج عمل جمموعة الرتكيز، نظر ا إىل و  [13]

بعض دراسات احلالة من التجارب الشخصية من أجل  البحث يفو  اختصاصاهتا استعراض، على 2022 نيسان/يف أبريل
جمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية املعنية ابلتوفري  وجه اخلصوص، انقشتعلى و . اجلدوى التجارية حتديد
اإلنسانية  املعوانتمن  املستلمةمقدمة بشأن الشحنات  األخرى معلوماتاإلنسانية أنواع املعونة للمعونة الغذائية و  اآلمن
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 : جمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتيةمعلومات حمدثة من 

 CPM 2023/16 ىوأنواع املعونة اإلنسانية األخر الغذائيةللمعونة  اآلمنالتوفري 

 

 5 من 4 الصفحة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

شكل خطر ا كبري ا على ي مما بعد التشخيص،فيها  كبريةأبعداد   اآلفات اكتشاف انتشاراليت مت اعرتاضها ورفضها بسبب 
لوحظ أن بعض و . البشريآفات أخرى جتاوزت احلدود املقبولة لالستهالك  ذلك، كانت هناك عالوة علىو البلد املتلقي. 

ابلنسبة إىل جيب مراعاته أيض ا  أمر آخر مثةلذلك، و وجهتها النهائية. وصوهلا إىل اثلث قبل  بلدالشحنات كانت متر عرب 
 .وطول العملية من املاحنني األساسيني إىل املتلقني النهائيني املعونةكيفية توزيع 

فيجي، ويفضل املنعقد حضور ا يف يف االجتماع تقدمي معلومات إىل  جمموعة الرتكيز مجيع أعضاء يسعىأن وقد اتفق على  [14]
أعضاء  ودعت واثئقأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت دعوة لتقدمي دراسات و  وجهتو أن يكون ذلك قبل هناية العام. 

يف مهلة أقصاها  جدول األعمال علىإلدراجها مناقشة إضافية  واثئقتقدمي إىل لوقاية النبااتت  واإلقليمية الوطنيةاملنظمات 
 املوقع التايل: على ، وميكن االطالع على مزيد من املعلومات2023 كانون الثاين/يناير 25

-your-and-uyo-from-hear-to-need-we-https://www.ippc.int/ar/calls/announcement

context-phytosanitary-the-in-aid-humanitarian-other-and-food-on-experiences/  
أنواع املعونة األخرى اجتماع ا للمعونة الغذائية و  اآلمنجمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية املعنية ابلتوفري  وستعقد [15]

واملنظمة الوطنية  منظمة محاية النبااتت يف احمليط اهلادئ وستستضيفهيف اندي، فيجي،  2023 شباط/فرباير حضوراي  هلا يف
إجيابيات وسلبيات ، أي جمموعة الرتكيز اصيل مهامحبيث خيوض يف تفاالجتماع  يجري تنظيمي. وسلوقاية النبااتت يف فيج

البلدان وجمتمع الصحة النباتية على معاجلة هذا وأي مواد أخرى ملساعدة  املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية وضع
يُنظر إليه حالي ا أيض ا املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية  وضع طت اجملموعة الضوء على أن  املوضوع بشكل أفضل. وسل  

يف ملء الفراغ  تلك املعايريساعد تميكن أن إذ الكوارث،  حاالتحمتمل للصعوابت اليت تواجهها البلدان يف  على أنه حل  
أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت إىل احلصول على  تسعىو إطار عمل مناسب ملعاجلة هذا املوضوع.  الناجم عن غياب
 .والدعوة التواصلعايري، وأيض ا من خالل وسائل إضافية مثل امل لوضع تلكدعم من البلدان 

الفرعية التابعة  األجهزةالواردة من خمتلف  قيباتلتجميع التع 2023ومن املقرر أيض ا عقد اجتماعات افرتاضية خالل عام  [16]
 اجملموعة املعنية ابلتخطيط االسرتاتيجي ومكتب هيئة تدابري الصحة النباتية.لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، و 

 املقبلةاخلطوات 
ى على أن عمل جمموعة الرتكيز هذه يهدف أيض ا إىل دعم عمل مسؤويل الصحة النباتية لتحقيق التأكيد مرة أخر  ينبغي [17]

وظائف جمموعة الرتكيز لوصف  ويردبشأن القضاء على اجلوع.  2وخاصة اهلدف  ،لألمم املتحدة التنمية املستدامةأهداف 
ووفق ا  (،2024الثامنة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية )أثناء الدورة النتائج النهائية  وسُتعرضاختصاصاهتا. وعملها ضمن 
 تشرين األول/يف أكتوبراجملموعة املعنية ابلتخطيط االسرتاتيجي  إىلأولية تقرير وتوصيات  سُيقدملذلك، و ملدة اجملموعة. 

ا ابلتوصيات مشفوع  ر النهائي ، والتقري2023 تشرين الثاين/يف نوفمربوجلنة التنفيذ وتنمية القدرات  ،وجلنة املعايري، 2023
درجة املعيار و  وضعإذا كان جيب املضي قدم ا يف  للبت  يف ما (2024) الدورة الثامنة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية يف

 .ا إليه ينبغي إسنادهيتال األولوية

https://www.ippc.int/ar/calls/announcement-we-need-to-hear-from-you-and-your-experiences-on-food-and-other-humanitarian-aid-in-the-phytosanitary-context/
https://www.ippc.int/ar/calls/announcement-we-need-to-hear-from-you-and-your-experiences-on-food-and-other-humanitarian-aid-in-the-phytosanitary-context/


CPM 2023/16 
 : جمموعة الرتكيز التابعة هليئة تدابري الصحة النباتيةمعلومات حمدثة من 

 ىاألخروأنواع املعونة اإلنسانية  الغذائيةللمعونة  اآلمنالتوفري 
 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 5 من 5 الصفحة

  :يف دورهتا السابعة عشرة هيئة تدابري الصحة النباتيةاملرفوعة إىل  توصياتال
 ا يلي:القيام مب إىلمدعوة هيئة تدابري الصحة النباتية  إن [18]

للمعونة  اآلمناملعنية ابلتوفري  هليئة تدابري الصحة النباتية التابعة موعة الرتكيزابملعلومات احملدثة جمل ااإلحاطة علم   (1)
 .أنواع املعونة اإلنسانية األخرىالغذائية و 

 .، إن وجدتاتعليقاهت إبداء (2)


