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المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على من أجل الحّد من تأثيرات عمليات  ُطبع عدد محدود من هذه الوثيقة
ويرجى من السادة المندوبين والمراقبين التكّرم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية . المناخ

 www.fao.org :ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة على اإلنترنت على العنوان التالي. منها
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 هيئة تدابير الصحة النباتية
 

 الثامنةالدورة 
 1223 نيسان/أبريل 21 - 8 ،روما

 تقرير رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية

 من جدول األعمال 5البند 

 رئيس هيئة تدابير الصحة النباتيةمن إعداد 
 
 

 
السةنة  ، بةدأتُ (الهيئةة)األحداث التي تخللت الدورة األخيرة لهيئة تدابير الصحة النباتيةة بعد  - 1

فةةي الحةةرى علةةى  ت أولةةى التحةدياتلةةوتملّ . األولةى مةةن واليتةةي  ةرئيئ للهيئةةة بكليةةر مةةن الحمةا 
االحتةرام المتبةادآل خراء  فةي جةّو مةنالعمل بصورة جيّدة مع األمانة ومع أعضاء المكتةب اخخةرين 

وفي اعتقادي أننا استطعنا من خالآل االتصاالت المنتظمة إقامة عالقةات جيّةدة بةين أعضةاء . جميعال
 . واألمانة بالمكت

 
وعملنا في اجتماعات المكتب على النظر في دورنا وعلى تلبية رغبة الهيئةة فةي ضةرورة إعةداد  -2

م المكاتةةب تعمةةل مةةن دون أن واسةةتمعنا إلةةى الم ةةورة القانونيةةة التةةي ممادهةةا أّن معظةة. الئحةةة داخليةةة
تعةر  مسةّودتها علةى  –تكون لها الئحة داخلية ولكننا نقّر برغبة الهيئة في إعداد ملل هذه الالئحة 

وهناك بطبيعة الحاآل بعض المسائل التي يتعيّن إبرازهةا فةي الالئحةة الداخليةة للهيئةة . الدورة الحالية
وإّن مسةةألة انتخةةاي رئةةيئ فةةي . ة للهيئةةةعةةر  وثيقةةة عةةن هةةذا الموضةةور علةةى الةةدورة الحاليةةوتُ 

،  انةت موضةع استحوذت على قدر  بير من وقتنا وطاقتنا خالآل العام المائتالمستقبل، وهي مسألة 
دراسة من قبل مجموعة التخطةي  االسةتراتيجي ولمةل بمضةل النيةة الحسةنة للجميةع أن نتو ةل إلةى 

بعةض القضةايا اإلجرائيةة التةي يجةدر بنةا هنةاك لسسة  و. الصةددذا اتماق حوآل الخطوات المقبلة بهة
مع أني أدرك تماماً أّن الهيئة تمّضةل اسةتلالآل الوقةت المتةاي لةديها  – في هذا االجتمارلها إيجاد حّل 

ألمور مجدية أ لر، لكن حّل هذه المسائل سوف يمسة  لهةا المجةاآل للعمةل دون عقبةات فةي السةنوات 
اف بةةأوراق التمةةويض والتقةةارير الةةواردة مةةن لجنةةة هنةةاك أيضةةاً بةةالطبع موضةةور االعتةةرو. المقبلةةة

 .أوراق التمويض
ونظراً إلى التليير الذي طرأ على إجةراءات وضةع المعةايير، لةن تكةون هنةاك علةى مةا يبةدو فةي  -3

وإنةي . الدورة الحالية للهيئة نقاشات مسائية  مةا فةي العةادة حةوآل الصةياغة النهائيةة للمعةايير الدوليةة
أخرى فةي  لمسائ ملل هذه االجتماعات ولكني أعتقد أنها سوف تكون مميدة لبحثشخصياً لن أفّوت 
وإننا نعتزم تخصيص مناق ات لتبادآل المعلومةات واالعتمةاد الةدولي، وقةد تكةون . الجلسات المسائية

 .هناك مواضيع أخرى تحتاج إلى مزيد من النقاش
 
ة علةى االتماقيةة الدوليةة لوقايةة النباتةات أّن التوعية ىو ما ذ رُت فةي الةدورة األخيةرة للهيئةة، أر -4

ولمةاازرة عملنةا مةن حيةث  ية لصةحة النباتةات همةا عةامالن حاسةمان لزيةادة الةوعيةواألهمية الحيو
نحظةى فةي بلةدي بأهميةة فةي  قةدأننا  ولم أ ن أدرك في حينها. الموارد وإبراز مكانتنا على حّد سواء

http://www.fao.org/
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سةةنة مةةن العمةةل فةةي مجةةاآل  ةةحة  11لةةى امتةةداد وسةةائل اإلعةةالم الوطنيةةة أ لةةر مةةن أي وقةةت لخةةر ع
، وهةو مةر  يتسةبب بة  موت األطراف في أشةجار الةدرداروالسبب في ذلك هو ا ت اف . النباتات

 ائن حي لم نكن ندرك وجوده في المملكة المتحدة لكن  بات اخن يهةدد بالقضةاء علةى معظةم أشةجار 
 الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدردار لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدينا

-  Fraxinus excelsior-  ولعةّل هةذا الةوعي  .أ لر األشجار انت اراً وشعبية فةي بةالديوهي واحدة من
لةةيئ بالةةذات مةةا  نةةت أ ةةبو إليةة  ولكنةة  سةةاهم فةةي تر يةةز اهتمةةام الةةرأي العةةام والسياسةةيين ومةةن 
الممتر  أن يادي إلةى مزيةد مةن الةوعي إزاء المخةاطر المتصةلة بنقةل النباتةات وإلةى الحاجةة إلةى 

 اتسةنا المسةاوآل عةن  ةحة النباتةات مهةور منةتظم علةى شاشةولقةد  ةان لرئي. تليير السةلوك القةائم
 ".السيّئة ما الدعاية سيء ال شيء م"وثمة قوآل مأثور أن . التلمزة الوطنية

 
بالنسةبة إلةى  تاستراتيجية لالتصاال اعتمادويسّرني أن أالحظ في هذا الصدد أن  سيكون بوسعنا  -5
وسةوف يتطلّةب المضةي قةدماً فةي هةذا مسةاعدتكم مةن خةالآل إتاحةة . تالتماقية الدولية لوقايةة النباتةاا

ونحن بحاجة أيضاً إلةى مزيةد مةن المةوارد الماليةة والب ةرية فةي . دراسات حالة يمكن التعويل عليها
 . هذا المجاآل للمساعدة في التنميذ

 
ليةة وإن ولةيئ هنةاك فةيض مةن المةوارد الب ةرية أو الما. على المجاالت  افة ريغير أّن هذا يس -6

وسةةوف  ي نةةتم سةةوف ت ةةاهدون بعةةض األرقةةام الجيةةدة بالنسةةبة إلةةى موجةةودات الصةةندوق االسةةتئمان
لذا، نرجو منكم الملابرة . تسمعون عن نجاحات فريق بناء القدرات من حيث استقطاي موارد جديدة

 . في العمل وإيجاد الطرق التي يمكن من خاللها المساعدة
 
وعلى المستوى ال خصي، وباإلضافة إلى رحالتي المتكررة إلى روما، لقد استمتعت بالرحالت  -7

ة في اجتمار مجموعةة عمةل الخبةراء المعنيةة بالحاويةات البحريةة إلى ماليزيا للم ار التي قمت بها 
 وهةةذان(. E-Phyto)وإلةةى البرازيةةل للم ةةار ة فةةي حلقةةة العمةةل اإللكترونيةةة عةةن الصةةحة النباتيةةة 

الموضوعان هامان لللاية للمستقبل وفي مل وجود بعض القضايا التي يتعةيّن التعامةل معهةا قبةل أن 
نتو ةةل إلةةى اتمةةاق فةةي دورة مةةن الةةدورات المقبلةةة للهيئةةة، فمةةي اعتقةةادي أّن االجتمةةاعين  ليهمةةا قةةد 

لكترونيةة و ان معظم الم ار ين في حلقةة العمةل اإل. ساعدا في زيادة الوعي والمهم لدى الم ار ين
من أمريكا الجنوبية وأعتقد أّن تنظيم حلقات عمل م ةابهة فةي منةاطق أخةرى مةن العةالم سةوف يميةد 

 .بالمعل في ا تساي فهم أفضل لهذا الموضور
 
وأوّد في الختام أن أتوج  بال كر إلى األعضاء اخخةرين فةي المكتةب علةى المقاربةة البنّةاءة التةي  -1

. م خةالآل اجتماعةات المكتةب وفةي المتةرة الما ةلة بةين االجتماعةاتاتبعوها وعلى مساعدتهم ودعمه
نيابةةة عةةن  ملةةابرتهم فةةي العمةةلوال أنسةةى بةةالطبع أن أتقةةدم بال ةةكر إلةةى جميةةع أعضةةاء األمانةةة علةةى 

سةةاعات  در ونلسةةت واثقةةاً ممةةا إذا  ةةان جميةةع أعضةةاء الهيئةةة يةةو. االتماقيةةة الدوليةةة لوقايةةة النباتةةات
المضنية التي بذلتموها في سبيل هذه المنظمةة رغةم تحةديات العمةل فةي مةّل العمل الطويلة والجهود 

البيروقراطية الكليمة الموجودة في الماو، مع الحرى على تلبية احتياجات األعضاء المائة والسةبعة 
 . والسبعين

 
ة فليكن اجتماعنا هذا اجتماعاً ملمةراً ولنعمةل سةوياً لمةا فية  خيةر الجميةع فنخطةو خطةوات إضةافي -9

 .على طريق تحقيق الوقاية لنباتات العالم أجمع
 

 .شكراً على حسن إ لائكم


