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تقرير رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية
البند  6من جدول األعمال
نظررا إلررى ال رردول الزمنرري المقررر لنوررر وثررائق هيئررة تردابير اليررحة النباتيررة الهيئررة فقررد
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أعددت هذا التقرير قبل أشهر ع ّدة من انتهاء واليتي كرئيس للهيئرة .وكنرت حاولرت السرنة الماضرية
أن أشرح بعض الويء طريقة عمل المكتب وش ّعتكم جميعا آنذاك على البقاء على اتيال دائم مع
األعضرراء مميلرريكم فرري المكتررب .ولقررد حافظنررا علررى ن ررس نمررت عقررد االجتماعررات كمررا فرري األعرروام
ّ
تعذر على األعضاء المنتخبين الذين يميلرون إقلريم الوررأل األدنرى الموراركة
السابقة .لكن ولألسف
في أي اجتماع من اجتماعات المكتب أو في أي اجتماعات أخرى.
وكما في السنوات السابقة تناول المكتب في اجتماعاتر م موعرة مرن المسرائل مرن ضرمنها
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التحضيرات لمناقوات م موعة التخطيت االستراتي ي بورأن تن يرذ التويريات وإعردادها .وآمرل أن
نتويل في هذا االجتماع إلى إقرار النظر في كي ية إعداد التوييات ودراستها فري المسرتقبل وإلرى
إحراز التقدم علرى يرعيد تسر يل رمرز المعيرار الردولي رقرم  11لتردابير اليرحة النباتيرة أو ت ديرده.
وإننرررا نتلقرررى كرررذل تحررردييات دوريرررة عرررن التقررردم المحررررز فررري م ررراالت العمرررل الرئيسرررية للهيئرررة
أال وهي وضع المعايير وتنمية القدرات واالتياالت والمعلومات.
عندما انتُخبت لمنيب الرئيس أبديت رغبتري فري إحرراز تقردم فري م رال االتيراالت .وال
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ّ
أزال أؤمن بأن قضايا يحة النباتات هي باألحرى قضايا طويلة األجل أكيرر منهرا شرواغل قيريرة
األجل وأنها تنطوي على تحدي إقناع السياسيين والقيّمين على إدارة الموارد الذين ال ي كرون عرادة
إلرى أبعرد مرن بضررع سرنوات إلرى األمرام بالحاجررة إلرى العمرل وإلرى تررأمين المروارد الكافيرة للتيرردي
لمواكل قد تكرون تافهرة فري بدايرة األمرر قبرل أن تت راقم وتسرتم ّر لعوررين سرنة .وتظهرر الت ربرة فري
بالدي ّ
أن الوزراء وكبار المسؤولين قلما يعطون وزنا ليحة النباترات إلرى أن تطررأ موركلة كبررى
ما .فهل السبب في ذل أننا نؤدي عملنا على أكمل وجر وأننرا كمرون ين دوليرين برارعين ال نتسربب
لوزرائنا برأي موراكلأ أم ّ
أن الروزراء كعامرة الورعب ي تقررون إلرى الروعي الكرافي ألهميرة حمايرة
نباتاتنا ولتداعيات ذل إذا فولنا في حمايتهاأ
ال أزال مقتنررع بأننررا بحاجررة إلررى برنررامس توعيررة واسررع النطرراأل إلدخررال يررحة النباتررات إلررى
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Katy
أذهان الناس .وال بد لنرا مرن اسرت الل ال ريرة المتاحرة أمامنرا – وقرد كران قيرام م نيرة البرو
 Perryبتوزيع البذور في مختلف أنحاء العالم إحدى تل ال رص ومن المو ّع ّ
أن األمانة قد حاولرت
جذ اهتمام وسائل اإلعالم بعدما اطلعت على اإلجراءات التري اتخرذها زمالؤنرا المتيقظرون علرى
الدوام في أستراليا .لذا يسرّني أن أالحظ بعض التقدم على يعيد االتياالت ولعل بعضركم أجرا
علرى مقرابالت أجراهررا استوراريون منكبررون علرى تقيريم االحتياجررات فري م ررال االتيراالت كخطرروة
ُطبع عدد محدود من هذه الوثيقة من أجل الح ّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على
المناخ .ويرجى من السادة المندوبين والمراقبين التكرّم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية
منها .ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة على اإلنترنت على العنوان التاليwww.fao.org :
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أولى نحو تن يذ استراتي ية االتياالت .غيرر ّ
أن أمانرة االت اقيرة الدوليرة لوقايرة النباترات غيرر قرادرة
لوحرردها علررى القيررام بهررذا األمررر ونحررن بحاجررة إلررى مسرراهمتكم جميعررا لسرررد األنبرراء وأيضررا التخرراذ
إجراءات في بلردانكم مرن شرأنها أن تسرترعي انتبراه وسرائل اإلعرالم إلرى أنورطتنا فتردرك ّ
أن خسرارة
النباتات إنما تعني خسارة األغذية للحيوان ولإلنسان وخسارة التنروع البيئري والبيولروجي وأخيررا
خسارة الهواء الذي نتن ّوق .
وال يزال عدم احترام الواجبات الوطنية برفع التقارير موضع قلرق برال  .وي ردر بنرا معرفرة
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السبب الذي ال يزال يمنع العديد من البلردان مرن احتررام واجباتهرا .فهرل تخورى ردود فعرل شرركائها
الت راريين أو ّ
أن اإلدارات المعنيررة بيررحة النباتررات سرروب تُعتبررر فاشررلة إذا مررا اعترفررت بت ورري آفررة
جديدة ماأ أم ّ
أن بعض البلدان ال يُدرك ببساطة جدوى االت اقية الدولية لوقاية النباتاتأ ويترافق هذا
مررع مررا يُمكررن اعتبرراره رد فعررل م رررط مررن البلرردان الترري تقرروم بحظررر جميررع أنررواع الت ررارة مررع أحررد
الوركاء الت اريين على أساس يدور تقرير واحد ي يد عن ت وي آفة ما .ومما ال ش في أن يتعيّن
على أي بلد التدقيق أكير وإفسراح الم رال للبلرد يراحب التقريرر للقيرام بأبحاثر الخايرة حرول مردى
انتوار حاالت الت وي وعددها قبل أن يخلُر إلرى ضررورة حظرر الت رارة بأشركالها كافرة مرن البلرد
المعنرري .لكررن مررا لررم نتأكررد جميعررا مررن ّ
أن تقررارير رسررمية عررن امفررات تيرردر بال عررل ومررن دقتهررا
وتحدييها سوب تُتخذ القرارات على أساس ميادر معلومات أخرى وإال فهناك خطر المبال رة فري
التهديد الذي توكل نتائس من ردة بحد ذاتهرا .ويك ري لرذل سرؤال أي شرخ يُ رري تحلريال لمخراطر
امفات عما إذا كان يستخدم المعلومات المتاحة على البوابة الدوليرة لليرحة النباتيرة أو إذا كران ييرق
بها.
واطلع المكتب على تحدييات على مدار السنة حول وضع المعايير ال سيما التحرديات التري
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نواجههررا فرري سررعينا إلررى وضررع المعررايير الترري توررارك فيهررا القطاعررات اليررناعية مورراركة مباشرررة.
ولعلكم تعلمون ّ
أن ل نة المعايير قد حققت تقدما على يعيد المعيار الخراص برالحبو لكرن ال ترزال
هناك تحديات تتعلق بورح أسبا الحاجة إلى هذا المعيار وبإيضاح أننا لسنا أعداء لقطاع الحبو .
واألمر سيّان بالنسبة إلى الحاويات – فنحن نرى خطرا محدقا لكن من اليعب إثبات ذاك ليرناعة
كبرررى تخوررى أن نرغمهررا علررى زيررادة تكالي هررا مررن دون وجررود برهرران راسررخ بانتقررال امفررات علررى
المستوى العرالمي .ويُعيردني هرذا إلرى موضروعي الرئيسري مرن ّ
أن عردم تقردير يرحة النباترات علرى
حقيقتها وما تقوم ب االت اقية الدولية لوقاية النباتات لحمايتها ال يزال يوكل ح ر عيرة.
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وبالنسبة إلى نظام االستعراض ودعم التن يذ فقد أُجربت عمليرات استقيراء مختل رة وهنراك
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استعانة متزايدة بالنتائس لمعرفة المواضيع التي يتعين على االت اقية الدولية لوقاية النباتات معال تها
في المستقبل .لذا ّ
فإن ارت اع معدالت اإلجابة يبعث على الت اؤل – وإني أنتهز هذه ال ريرة ألتقردم
بالوكر إلى جميع من ساهموا فري اسرتكمال االسرتبيانات – وهرذه العمليرة تكتسري مزيردا مرن ال عاليرة
يوما بعد يومّ .
وإن مستقبل نظرام االسرتعراض ودعرم التن يرذ سروب يترأثر بمرا سييردر مرن قررارات
لمعرفررررة مررررا إذا كرررران يتعررررين علررررى الهيئررررة تحويررررل بعررررض مررررن اهتمامهررررا إلررررى قضررررايا التن يررررذ.
ورغم ريد بعض التمويل للمضي قدما فري هرذه العمليرة يُعتبرر هرذا واحردا مرن م راالت عر ّدة هري
بأمسّ الحاجة امن إلى مزيد من الموارد.
وعلى يعيد تنميرة القردرات شرهدنا ب ضرل عمرل فريرق تنميرة القردرات تردفّق أمروال جديردة
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ّ
على اعتبار أن العمل على بناء القدرات هو م ال مالئم لبعض المنظمات المانحة .ويوارك ال ريق
في العديد من المواريع وقد كان على قدر تحدي إدارة هذه األموال وضرمان القيمرة مقابرل األمروال.
وهررذا العررام كمررا فرري العررام ال ائررت يررنظّم ال ريررق فعاليررات لبنرراء القرردرات علررى هررام دورة الهيئررة
وسوب تكتسي مواركتكم فيها أهمية بال ة لالست ادة قدر المستطاع من وقتكم هنا.
وبالنسرربة إلررى تعبئررة المرروارد حرردد المن ّسررق مبل ر مليررون دوالر أمريكرري لهررذا العررام وأنررتم
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مدعوون جميعا إلى المساعدة في تحقيق هذه ال اية إما من خالل هبات مباشرة أو من خالل تحديد
منظمات في البلدان أو األقاليم التي تنتمون إليها قادرة على المساعدة .وال رض من هذا كلّ السرعي
إلى إعطراء االت اقيرة الدوليرة لوقايرة النباترات أساسرا ماليرا مسرتداما والحررص علرى تحقيرق األهرداب
االستراتي ية التي وضعناها ألن سنا .ولعل باإلمكان أن نسأل فري نهايرة األسربوع هرل تبقّرى أي بردل
معيوة يومي وأن نطلب التبرّع ب !
 -11واسررمحوا لرري قبررل أن أخررتم كلمت ري أن أتقرردم بالورركر إلررى أعضرراء المكتررب امخرررين علررى
مساهماتهم ودعمهم لي على مدار واليتي التي استمرّت سنتين .وأعتقد أننا قد أحرزنرا بعرض التقردم
منذ ذل الحين.
 -11وفي الختام أتوج بالوكر أيضا إلى األمانة التي تض ّم بعض األفراد المميرزين والملترزمين
إلى أقيى الحدود بيحة النباترات وبالعمرل لسراعات طروال وباجتيراز آالب األميرال والكيلرومترات
للعمل مع البلدان األعضاء في مختلف أنحاء العالم .ولقد كان دعمهرم لري أساسريا لالضرطالع بمهرام
الرئيس .لكن ما نحتاج إلي هو العنير الوبابي وآمل في إي اد طرأل ك يلة باإلبقاء علرى المرون ين
المرؤقتين الورربا الموهروبين مررن خررالل مرنحهم عقررودا دائمرة بمررا يك رل اسرتمرارية األمانررة وتمتعهررا
بالقوة الالزمة لدعم عمل الهيئة.
 -12وال ي يررب عررن بررالي طبعررا أن أشرركركم أنررتم األعضرراء .فلرروال دعمكررم ومسرراهماتكم بوررتى
الطرأل لما كانت الهيئة موجودة ولما استطاعت أمانة االت اقية من العمل بنواط .فوكرا لكم جميعا!

