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تقرير رئيس هيئة تدابري الصحة النباتية
البند  2من جدول األعمال
من إعداد السيدة  ،Kyu-Ock YIMرئيسة هيئة تدبري الصحة النباتية
أوالً -تقرير رئيس هيئة تدابري الصحة النباتية
مضى عام منذ أن متّ انتخاب أعضاء املكتب اجلديد اثناء الدورة التاسعة هليئة تدابري الصحة النباتية .وخالل
-1
السنة ،أُجريت عدة أنشطة جديدة من قبيل برنامج التنفيذ ،وإصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية ،وتقييم
تعزيز األمانة بالتوازي مع برامج عملنا املستمرة .وهذا يتطلّب املزيد من التواصل بني املكتب واألمانة ،والعديد من
أجهزة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،واألطراف املتعاقدة ومنظمة األغذية والزراعة.
وقد عقد املكتب  4اجتماعات يف عام 2014؛ ففي أبريل/نيسان ،ويف اليوم األخري من الدورة التاسعة هليئة
-2
تدابري الصحة النباتية ،انعقد اجتماع على مدى أسبوع يف حزيران/يونيو ،وعُقد اجتماع ملدة يومني يف أكتوبر/تشرين
األول وكان متصالً باجتماع اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي ،كما انعقد مؤمتر عن بعد لبضع ساعات يف
ديسمرب/كانون األول .وقد مشلت هذه االجتماعات جمموعة واسعة من القضايا مبا يف ذلك عرض حتديثات دورية وتوفري
التوجيه لضمان استمرار التقدم .وخالل تلك االجتماعات ،اقرتح املكتب جدول أعمال جديد للمجموعة املعنية بالتخطيط
االسرتاتيجي" ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بعد  20عاماً" ،تبيّن أنه مثري جداً لالهتمام ووفّر استشرافاً جملموعة
واسعة من اآلراء الطويلة األجل .وميكن أن تُنسى هذه اآلراء بسهولة أو أن تطغى عليها قضايا الساعة األكثر إحلاحاً.
طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة
املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها .ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت
على العنوان التاليwww.fao.org :
MM808/A
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و عمل املكتب على تقييم تعزيز األمانة مع مكتب التقييم التابع ملنظمة الفاو .وقد وفّرنا مدخالت عن
-3
صالحيات فريق التقييم وتشكيلته ،وإىل التقرير النهائي .كما شارك مجيع أعضاء املكتب على حنو فردي يف املقابالت
واالستمارات ،إخل .وأودّ أن أتوجه بالشكر إىل املنظمات الوطنية واإلقليمية لوقاية النباتات ،واملنظمات الدولية،
واألفراد ،وبا لطبع إىل األمانة ،على مشاركتها الناشطة يف التقييم .كذلك ،أشكر بصورة خاصة فريق التقييم ومكتب
التقييم التابع ملنظمة الفاو على العمل الذي أجنزاه ضمن إطار زمين قصري .وباتت التحاليل ،والقرارات ،وتنفيذ
التوصيات والعمل مع منظمة الفاو يف اجملال ذات الصلة ملقى اآلن على كاهل هيئة تدابري الصحة النباتية.
-4

ويلقى هذا التقييم دعم ًا مالي ًا بفضل مساهمة كرمية من أسرتاليا ،والواليات املتحدة األمريكية وهولندا.

وقد أُثريت شواغل يف املكتب بأنه غالباً ما تُتخذ قرارات اهليئة من دون األخذ يف االعتبار على حنو جدي
-5
آثار هذه القرارات على املوارد املالية والبشرية .واقتُرح بشدة أن تأخذ اهليئة يف احلسبان انعكاسات قرارات اهليئة على
املوارد.
وقد حظيت االتفاقية الدولية لوقاية النباتات مبستوى مماثل من امليزانية العادية ملنظمة الفاو يف السنوات
-6
األخرية .وعلى الرغم من األهمية املتنامية لتدابري الصحة النباتية يف جماالت األمن الغذائي والتجارة اآلمنة والبيئة ،فإن
مستوى التمويل األساسي الذي توفّره منظمة الفاو غري كافٍ لدعم برنامج عمل متفق عليه لالتفاقية .ونظر املكتب يف هذا
األمر واتفق على تشجيع األطراف املتعاقدة على حثّ منظمة الفاو والطلب إليها زيادة ختصيصات امليزانية يف برناجمها
العادي ألنشطة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،حتى ولوكان ذلك صعباً نوعاً ما بسبب ختفيضات يف امليزانية
اإلمجالية يف منظمة الفاو .وأُرسل هذا الطلب إىل األطراف املتعاقدة بوصفه "حتديثاً من املكتب" يف نوفمرب/تشرين الثاني
(https://www.ippc.int/sites/default/files/documents/20141208/update_from_cpm_chair_2014-11)14_201412081545--406.06%20KB.pdf

وتتمّ املوافقة على ميزانية منظمة الفاو من خالل جلنة املالية ،وجلنة الربنامج واجمللس .وأطلب بصورة خاصة إىل
األطراف املتعاقدة اليت هي أعضاء يف األجهزة ذات الصلة يف منظمة الفاو التنسيق مع وزارات ووزراء اخلارجية لديها
الذين ميثلون بلدانهم يف املنظمة ،وذلك ملمارسة الضغوطات على املنظمة لزيادة ميزانية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
كان وضع الصندوق االستئماني لالتفاقية جيداً عام  ،2014وأودّ أن أتقدّم بشكر خاص إىل جهات ماحنة
-7
قيّمة؛ فإن أسرتاليا ،وكندا ،واالحتاد األوروبي ،ومنظمة وقاية النباتات يف أوروبا والبحر املتوسط ،واليابان ،ومجهورية
كوريا ،وسويسرا ،والسويد ،والواليات املتحدة األمريكية ،ونيوزيلندا ،ومرفق وضع املعايري والتنمية التجارية /منظمة
التجارة العاملية ومنظمة الفاو تشكل مجيعها مصادر متويل رئيسية ملشاريع متنوعة يف جمال تنمية القدرات تنفذها
االتفاقية .كما توفّر كل من فرنسا واليابان مساهمةً كرمية بشخص خرباء يعملون مع األمانة ،يف حني تساهم بلدان
أخرى (كندا والواليات املتحدة األمريكية) من خالل توفري دعم جزئي.
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ويتألف الصندوق االستئماني لالتفاقية بصورة رئيسية من مساهمات األطراف املتعاقدة ،باستثناء مشاريع تنمية
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القدرات .وتبحث األمانة باستمرار عن جهات ماحنة غري تقليدية لكنها مل تنجح يف مساعيها بعد .وإثر مناقشات
جرت خالل الدورة التاسعة هليئة تدابري الصحة النباتية ،وسّع كلّ من املكتب ،وجلنة املالية ،واجملموعة املعنية
بالتخطيط االسرتاتيجي واألمانة فكرة اإلعالن عن "سنة دولية للصحة النباتية" وعقد "مؤمتر للماحنني" يكون مرتبطاً
بها .وسوف تناقش اهليئة يف دورتها العاشرة هذا احلدث اهلام لتعبئة املوارد والتوعية حيال االتفاقية.
وقد حاول املكتب حضور اجتماعات خمتلفة لالتفاقية .بالفعل ،حضر الرئيس ،ونائب الرئيس وعضو املكتب
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من إقليم أوروبا اجتماع جمموعة العمل املفتوحة العضوية بشأن التنفيذ واجتماع اجملموعة التوجيهية املعنية بإصدار
الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية .وأمّا عضو املكتب من أفريقيا وأنا فحضرنا اجتماع اجملموعة االستشارية املعنية
بالتزامات اإلبالغ الوطنية فيما حضر عضو املكتب من إقليم الشرق األدنى اجتماع جلنة املعايري الذي انعقد يف
نوفمرب/تشرين الثاني .كذلك ،حضرنا ،عضو املكتب من إقليم وأوروبا وأنا ،اجتماع جلنة تنمية القدرات .وشاركتُ أيضاً
يف املشاورة الفنية للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات .ونأمل بأن تعزّز هذه املشاركة الناشطة ألعضاء املكتب يف
اجتماعات االتفاقية عملية اإلقرار بأهمية االجتماع ،وأن توطّد الفهم واالتصاالت.
 -10يف ما خيصّ منصب األمني ،فإن املكتب حياول املشاركة قدر اإلمكان يف عملية التعيني مبساعدة مكتب املدير
العام املساعد للفاو .وآمل بأن يكون اإلطار الزمين للتعيني قد اتّضح عند انتهاء الدورة العاشرة للهيئة .وأودّ يف هذا
الصدد أن أشكر السيد  Yukioعلى عمله املتفاني كأمني لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات خالل السنوات اخلمس
األخرية.
 -11تواجه االتفاقية العديد من الفرص والتحديات يف الوقت ذاته .منذ بضعة أيام ،عاودت قراءة نصّ خطابي
املكتوب مبناسبة انعقاد الدورة التاسعة للهيئة .فقد ركّزتُ اجلهود حينها على رفع مستوى اإلقرار باالتفاقية ،وإحراز
تقدم على صعيد برنامج التنفيذ وعلى املبادرات القوية يف جمال إصدار الشهادات االلكرتونية للصحة النباتية .وهذه
األنشطة تسري قدم ًا خطو ًة خطوة بفضل تعاونكم ومشاركتكم.
 -12وقد وسّعت االتفاقية الدولية لوقاية النباتات نطاق أنشطتها وهيكليتها مبا يف ذلك األمانة ،واملكتب ،واألجهزة
واللجان .وينبغي أن تشكّل اهليئة منتدى يعطي صورة عامة عن التوجهات واألولويات بناءً على ثقة األجهزة ذات
الصلة وإقرارها بدور اهليئة .كذلك ،جيب أن تعمل األجهزة ذات الصلة بالتنسيق والتعاون بني بعضها لتعظيم الكفاءة
واألداء.
 -13أو ّد أن أشكر أعضاء األمانة ،واللجنة املالية ،وجلنة املعايري ،وفريق اخلرباء الفنيني ،وجمموعات عمل اخلرباء
املعنية بوضع مشاريع املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ،واجلهاز الفرعي لتسوية النزاعات ،وجلنة تنمية
القدرات ،واجملموعة االستشارية املعنية بالتزامات اإلبالغ الوطنية ،واجملموعة التوجيهية املعنية بإصدار الشهادات
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اإللكرتونية للصحة النباتية ،وجمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بالتنفيذ واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات،
وأعرب هلم عن امتناني للعمل اجلاد الذي قاموا به .كذلك  ،إن العديد من اخلرباء مستعدون دوماً للمساعدة ،وغالباً ما
ال يتسنى لنا أن نقرّ جبهودهم على حنو مالئم .كما أتوجه باالمتنان الصادق إىل البلدان اليت تدعم مشاركة خربائها
ومساهمتهم.
-14
شئتم!

أخرياً ،جيب أن أشكر أعضاء املكتب .مجيعنا مستعدون للتواصل عرب الربيد االلكرتوني حيثما شئتم ومتى

-15

أشكركم وأمتنى أن تكون الدورة العاشرة هليئة تدابري الصحة النباتية منتجة ومثمرة لنا مجيعاً!

