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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 عشرة الرابعةالدورة 

 2019أبريل/نيسان  5-1، روما
 تقرير رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية

 من جدول األعمال 6البند 
 هيئة تدابير الصحة النباتيةرئيس من إعداد 

 
 يل بفضننننل املشنننناركة ع االاتماعات ااثخ عشننننر األخرية ليئة تدابري الصننننئة النباتية )اليئة( الوقو  تسننننّ  لقد  -1

بشننكل وا ننى على األاية القصننوى الي ينيوا عليتا ما تنجزه اليئة بالنسننبة إىل الزراعة واالقتصنناد والبيئة؛ وعلى اليريقة 
الي اية ع األ ه ال ميكن التشنكي تنمية املسنتدامة لمم  املتئدة. كما أتالي سناا  اا تتائجتا ع تسنعة من أهدا  ال

ففي أوقات عوملة التجارة، يشكل اعتماد املعايري الدولية الي  .االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )االتفاقية الدولية(تتمتع اا 
توازن بني التجارة الدولية قامة اآللية الوحيدة املمكنة ا، اوهريةمن األطرا  املتعاقدة بعد مناقشنننننننات  183وافق  عليتا 

ص ومسننننتويات مناسننننبة من اجتماية. وةرا عملية و ننننع املعايري بفضننننل التزام املنظمات الوطنية لوقاية النباتات الي  صننننّ 
لية عملية لو نننع معايري يلزم من وق  وتتبادل خربة ال تقدر بثمن. وقد أتشنننات االتفاقية الدولية إطارا قاتوتيا وكذل    ما

الصننننئة النباتية. ويسننننتل ع جمال  لبلدان املسننننتوردةاعاملية ةعل التجارة أمرا ممكنا، مع اجتفاظ ع الوق  تفسننننه على أمن 
لى اجلماهري العامة. وجتسننننننننننننننن اجت ، ع ةبو صننننننننننننننعكثر أ يكونفت  ذل  على املنظمات الوطنية لوقاية النباتات، لكن قد 

بالنسبة إىل جمموعة واسعة من اجلتات الفاعلة ع جمال التجارة الدولية بفضل فعاليات عديدة  سيصبى ذل  أكثر و وحا
 .2020ستنعقد خالل السنة الدولية للصئة النباتية )السنة الدولية( ع عام 

 
ماهري. وسننننتتيى السنننننة الدولية فرصننننة فريدة لعرر الرسننننائل الرئيسننننية لالتفاقية الدولية على كل توع من أتواع اجل -2

  كما أن كل اتد تبذله اليئة ع األشنننننتر القادمة يشنننننكل فرصنننننة فريدة للف  اتتباه العاا إىل اتودتا وإ ازاتنا. وحظي
اء بالسنننننننة الدولية من قبل اجلمعية العامة لمم  فلعمل الذا أسننننننفر عن إعالن االحتاراء ابالتقدير عديدة اتات فاعلة 

، اا اجلتتان Ralf Lopian. ولكن حكومة فنلندا والرئيس األسبق للتيئة، السيد 2018املتئدة ع ديسمرب/كاتون األول 
الثناء. كما ينبغي لنا ااشننننننننننادة بالدع  املمتاز الذا قدمته اللجنة التوايتية للسنننننننننننة الدولية التابعة كل ان تسننننننننننتئقان  تالل

وإين أدعو أعضنننننننننننننناء اليئة إىل التواه إليت   الص  ر.لالتفاقية الدولية وأماتة االتفاقية الدولية لكي يرى هذا اجتدث النو 
 .مثمرالشكر على ما أ زوه من عمل 
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إىل متكني كل طر  متعاقد من اسنننننننتخدام شنننننننتادات  2018وأدت اجلتود الي تبذلا االتفاقية الدولية منذ عام  -3
ع إمكاتية زيادة التدابري األمنية  نننند  اهاالصننننئة النباتية االكةوتية. وسننننيسننننفر ذل  عن الكثري من املنافع. وتكمن إحد

تذه التكنولوايا تسنننننمى بالشنننننفافية واليقني عند اابالب عن املتيلبات القاتوتية الي تفر نننننتا فاجلتات الفاعلة املشنننننبوهة. 
طرح هذا  يؤدا ذل  إىل تعزيز مراقبة الصنننننننئة النباتية وزيادة املشننننننناركة ع التجارة الدولية. ويعتربكما البلدان املسنننننننتوردة.  

املفاهيمية واملنتجية. وقد كّرس العديد من ات املنتج العملي معلمة بارزة خرا  إىل حيز الواود بعد سننننوات من املناقشننن
، Shane Selaاملشننناركني سننناعات كثرية من متارار  وقدرار  الكبرية. وهناي شنننخص يسنننتئق تقديرا فرديا، وهو السنننيد 

 الدع  االسةاتيجي والسخي للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات ع كندا.بفضل أن يدلو بدلوه  له الذا تسّ  
 
أقالي  مجيع بقبول ممثلي سنننننارارا ومباألسننننناسنننننية خاصنننننة بالسنننننلع  عايرياجتااة إىل و نننننع م  حظيعلى العموم، و  -4

وعندما يت  . سننننننارارالسننننننلع ومبفعال أمثلة عن املعايري اخلاصننننننة بالتدابري الصننننننئة النباتية الدولية املعايري وتواد ع املنظمة. 
املتبع ، يتوقع أن يؤدا هنذا النتج جمموعنة الةكيز التنابعنة للتيئنة ، على حنو منا تقةحنهوتنفينذهنا و ننننننننننننننع معنايري مفناهيمينة

اية بالنسننننننننننبة إىل املعايري الدولية لتدابري الصننننننننننئة النباتية إىل إقامة توازن بني االلتزامات امللزمة املتعلقة بتيسننننننننننري التجارة وم
الصئة النباتية. ومثة اعةا  وا ى بان املنظمات الوطنية لوقاية النباتات لن تفقد سيادرا ع حتديد املستوى املناسب من 

خاصة  عايريماجتماية. وإن القرار الذا ستتخذه اليئة ع درورا الرابعة عشرة بشان ما إذا كان ينبغي تبخ أو إرااء و ع 
 ع املستقبل.وأايتتا ليئة عمل اسيؤثر كثريا على را األساسية ومبسارابالسلع 

 
وتتمتع اليئة مبسننننننننننننننؤولية فريدة عن معاجلة باطر الصننننننننننننننئة النباتية الي يتعذر على األطرا  املتعاقدة موااتتتا  -5

بالكائنات اجتية الي ميكن أن تنتقل حبرية على منت العدد املتزايد يرتبيان من هذه املخاطر اثنان خيران  وهنايمبفردها. 
من اجتاويات البئرية الي تسننننل  طرقا أكثر تنوعتا وتعقيدتا كل عام. ومثة خير  خر يتمثل ع العدد الائل من اليرود الي 

تسنننننافر على الصنننننعيد من مواد د هذه اليرو ما حتتوا عليه تسنننننافر من بلد إىل  خر من خالل التجارة االكةوتية. فبع  
ن هذين اخليرين مدراان على ادول األعمال اجتايل لماتزة ةدر ااشننننننارة إىل أيرح باطر للصننننننئة النباتية. و يالدويل 

 التابعة للتيئة.
 
 وحتمل جلنة التنفيذ وتنمية القدرات الي أتشننننئ  حديثا ع طيارا ما اكتسننننبته جلنة تنمية القدرات من خربة على -6

مدى سنننننننننننوات عديدة. وتعد جلنة التنفيذ وتنمية القدرات اتازا يتد  إىل التوفيق بني إ ازات جلنة املعايري. وهي متتل  
الذا يتمتع بتجربة تاائة ادا ع تنسننننننننيق جلنة املعايري. كما أن هذه  Brent Larsonميزة كبرية تتمثل ع واود السننننننننيد 

م متنوعة. وجتسننننننن اجت ، فتي متتل  رئيسننننننا وتائب رئيس على دراة عالية اللجنة هي اتاز معقد ياخذ على عاتقه متا
من اخلربة والنشنننناإ. وإين أدعو إىل التئلي باجلود والسننننخاء ع تقل أا شننننكل من أشننننكال الدع  من املنظمات الوطنية 

 لوقاية النباتات إىل بتلف اجملموعات املشاركة ع التنفيذ.
 
متينة ومتخ  عن تتائج مر ننننننية للغاية. فقد أدى الدور القيادا للخرباء الشننننننبا  وقد بلغ هيكل األماتة مرحلة  -7

ع اجملالني الفخ واادارا وع جمال االتصنننننننننناالت إىل متكني األماتة من أن تصننننننننننبى اتة فاعلة أسنننننننننناسننننننننننية ومن أن حتقق 
حمط تقدير كبري. فخية العمل وامليزاتية تتوخاه من تتائج. فعلى سنننننبيل املثال، تعترب الشنننننفافية ع عمليات امليزاتية إ ازا  ما

التفاقية الدولية بتقرير مايل دقيق حافل باملعلومات. وإن اع ألماتة االتفاقية الدولية تزّود األطرا  املتعاقدة  2020للفةة 
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ع إدارة املوارد املالية ألماتة االتفاقية الدولية سننننننننننليمة وشننننننننننفافة، وهو ما أدى بدروه إىل زيادة جممل ثقة األطرا  املتعاقدة 
التفاقية الدولية ع أماتة االتفاقية الدولية. كما أن التئسننننننننننننننن الذا طرأ على اودة اتصنننننننننننننناالت االتفاقية الدولية وتيا  ا

من الشركاء  91. وَسّجل تظام التعليقات االكةوين رقما قياسيا حبيث استخدم من قبل وصولا إىل اجلمتور بات وا ئا
 .2018واألطرا  املتعاقدة ع االتفاقية الدولية ع عام 

 
على املسنننننننااات الي ميكن لكل منظمة وطنية  2019ع عام ع هذا الصننننننندد هو كاآلِّز لنرك ز  خريتعليقي األو  -8

إىل زيادة تسننليط الضننوء على ما تقوم به والدع  من  لوقاية النباتات تقدميتا لضننمان أن تؤدا االحتفاالت بالسنننة الدولية
 ااتب مجيع اجلماهري الي تؤثر فيتا من خالل النتائج الي حنققتا.


