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 الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية
 الخامسةالدورة 

 11/4/2003-7 روما،

 المساعدة الفنية وتقييم قدرات الصحة النباتية
 )تقرير األمانة(

  من جدول األعمال المؤقت4-4البند 
 

ال تزال المساعدة الفنية من أجل بناء قدرات الصحة النباتية تشكل الجزء األآبر من برنامج   -1
ويصبح بسرعة تقييم قدرات الصحة النباتية الذي أقّرته الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة             .  األمانة عمل

ة للصحة                   نظم القطري ة في ال النباتية في دورتها الثالثة لتطبيقه على نطاق أوسع، أداة تشخيص قّيم
ة اعدة الفن . النباتي طة المس ة بأنش طة المتعلق تجدات واألنش ر المس ذا التقري وجز ه ذتها وي ي نف ة الت ي

 . ، بما في ذلك المستجدات األخيرة في تقييم قدرات الصحة النباتية2002األمانة عام 
 

 برنامج التعاون الفني في منظمة األغذية والزراعة
 

ة             -2 ة األغذي ي في منظم اون الفن امج التع ة أّن برن دابير الصحة النباتي ة لت ة المؤقت ذآر الهيئ ت
ات ا ى طلب وم عل ة يق ات األعضاءوالزراع ام . لحكوم تفاد 2002وخالل ع ن 38، اس ًا م دًا تقريب  بل

ا             ي بلغت قيمته ي الت اً       2.5مشاريع برنامج التعاون الفن ون دوالر أمريكي تقريب ذا  و.  ملي ال يشمل  ه
د          ذها بع م ُيباشر بتنفي ون  1.3(البلدان التي جرت الموافقة على المشاريع الخاصة بها لكن التي ل  ملي

درات      ). تقريبًادوالر أمريكي    وفي ما يلي موجز عن مشاريع برنامج التعاون الفني في مجال بناء ق
ع المكاتب               دادها م يقها أو إع ات تنس ة النبات ة لوقاي ة الدولي ة االتفاقي ي تولت أمان ة الت الصحة النباتي

 :اإلقليمية لمنظمة األغذية والزراعة
 :و التي جرت الموافقة على تنفيذهاالبلدان التي يجري فيها حاليًا تنفيذ المشاريع أ )أ(

ة       ة الكاريبي دان المجموع ا، بل ونس، آيني ا، ب )14(ت ا، نيجيري ا،  ي، موريتاني ز، بانام لي
تونيا، جام  ا، اس يل، آيني تاريكا، سيش ا،  اآوس ورينام، إرتري ادوس، س وا، برب ا، أنتيغ يك

را                   ة إي يا المنتجة للمطاط، جمهوري وب شرق آس دان جن ابون، بل ن اإلسالمية  أذربيجان، غ
 .وموريشيوس

 
 :البلدان التي يجري حاليًا النظر في طلباتها أو التي بلغت طلباتها مرحلة الموافقة عليها )ب(
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بلدان أمريكا ، امبيا، سوازيلنداآوبا، بلدان المحيط الهادي، أوغندا، الجزائر، مالوي، ز 
، جمهورية )وانالمنظمة الدولية اإلقليمية لوقاية النباتات وصحة الحي (الوسطى

 . قيرغيزستان، غامبيا وآينيا
 
وقد ترّآزت . وتقدم األمانة خدمات فنية استشارية لمعظم مشاريع برنامج التعاون الفني -3

المشورة أآثر فأآثر على التشجيع على تطبيق المعايير الدولية والعمل قدر المستطاع على تحديد 
 :ويشمل التدريب المجاالت التالية. هاالقضايا التي تحول دون تطبيقها وإيجاد حّل ل

 ؛)لفهم تطبيقها(المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية  •
 ؛)إلضفاء طابع مؤسسي على تلك النظم(تحليل مخاطر اآلفات ومراقبة اآلفات  •
 1997لفهم االتفاقية بشكل أوضح ولتشجيع تقّبل نص العام (االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  •

 ).اف بدورها في التوحيد العالمي والتعاون في مجال تدابير الصحة النباتيةولالعتر
 
إلى ذلك، قد تتعاون األمانة مع المكتب القانوني في منظمة األغذية والزراعة باالضافة  -4

 :لتقديم المساعدة في مجالي
 

 األطر القانونية لتعزيز االتساق مع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛ •
 

ايا المؤسسية المتعلقة بالنواحي الواجب تكييفها مع أطر اإلدارة والسلطة بهدف القض •
 .تحديث تصميم نظم تنظيم الصحة النباتية وتحسينها

 
 البرنامج الخاص لألمن الغذائي

 
قّدمت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات مدخالت فنية إلعداد بعض النواحي في  -5

وآان الهدف األساسي من . الغذائي في منظمة األغذية والزراعة ولتطبيقهالبرنامج الخاص لألمن 
ذلك الحرص على إدراج األحكام المناسبة لبناء قدرات الصحة النباتية على الصعيدين القطري 

 :وتحظى األقاليم التالية باألولوية لالستفادة من هذا النوع من المساعدة. واإلقليمي
 

 بينان، بورآينا فاصو، آوت ديفوار، غينيا –ي لغرب أفريقيا االتحاد النقدي واالقتصاد 
 ماليين 4وتبلغ قيمة المشروع الجاري تنفيذه حاليًا . بيساو، مالي، نيجر، السنغال وتوغو

وخصصت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات برنامج تدريب مدته . دوالر أمريكي
ن بشأن المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية أسبوعين لالستشاريين القطريين واإلقليميي

 .واستخدام تقييم قدرات الصحة النباتية
 

 أنتيغوا وباربودا، بربادوس، بليز، الجمهورية الدومينيكية، سانت آيتس –منتدى الكاريبي  
ونيفيس، جزر البهاما، سانت لوسيا، سانت فنسنت غرينادين، غيانا، هايتي، سورينام، 

وقد أنهت البعثة المعنية بالصياغة أعمالها بفضل موارد برنامج . ينيداد وتوباغوجاميكا، تر
 .التعاون الفني

 
 أنهت البعثة المعنية بالصياغة أعمالها بفضل –المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا  

 .موارد برنامج التعاون الفني
 

 .ج التعاون الفني جرت صياغة مشروع بواسطة موارد برنام–الوحدة األفريقية  
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 األموال المخصصة للبرنامج العادي ولتالفي خسائر األغذية
 

تذآر الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية أّن برنامج عمل األمانة يلحظ وجود موظف فني                -6
اتي      (واحد   ة        ) المسؤول عن الحجر النب ة صغيرة ألنشطة المساعدة الفني . وسوف تخصص ميزاني

تفادت األمان امي واس ي ع ك ف ي  2003و 2002ة فضًال عن ذل امج تالف ن برن ل إضافي م ن تموي  م
ة والزراعة ة األغذي ي منظم ة ف ائر األغذي يم . خس دًا لتطوير تقي وال المشروع تحدي وتخصص أم

 :2002وفي ما يلي موجز عن األنشطة التي جرى تنفيذها عام . قدرات الصحة النباتية وصيانته
 

ل  • ة عم دة حلق بوعين لم حة   ) 6/12/2002 – 25/11(أس دابير الص ة لت ايير الدولي أن المع بش
ة                   دان النامي ي البل ة ف يم نظم الصحة النباتي ات وتقي د شارك    . النباتية وتحليل مخاطر اآلف وق

  استشاريًا قطريًا ممكن في مجال الصحة النباتية في إقليم أفريقيا؛14فيها 
 

ايير الدولي     لمدةبرنامج تدريب    • درات       أسبوعين بشأن المع يم ق ة وتقي دابير الصحة النباتي ة لت
  استشاريًا قطريًا وإقليميًا؛12الصحة النباتية شارك فيه 

ل   • ة عم دةحلق د  لم بوع واح و( أس ران /يوني ب   ) 2002حزي ة والمكت حة النباتي راء الص لخب
تعراض            ة الس وط توجيهي ع خط ل وض ن أج ة م ة والزراع ة األغذي ي منظم انوني ف الق

 ية وتحديثها؛تشريعات الصحة النبات
ران  /يونيو( أسبوع واحد  لمدةحلقة عمل    • ة      ) 2002حزي درات الصحة النباتي يم ق ري تقي لميسِّ

 .ومستخدميه من أجل استعراض التقييم وتحديثه
 
 

 المساعدة المقّدمة للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات
 

يمية لوقاية النباتات منذ في ما يلي ملّخص عن األنشطة الرئيسية لألمانة مع المنظمات اإلقل -7
 :الدورة األخيرة للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

شارآت وساهمت في اجتماعات منظمة وقاية النباتات في أمريكا الشمالية ومنظمة وقاية  •
النباتات في أوروبا والبحر المتوسط وهيئة وقاية النباتات في آسيا والمحيط الهادي 

 ة النباتية؛والمجلس األفريقي للصح
واصلت التنسيق مع بلدان البحر الكاريبي إلنشاء منظمة إقليمية مسؤولة عن صحة النبات  •

 وصحة الحيوان وسالمة األغذية؛
ساعدت هيئة وقاية النباتات في آسيا والمحيط الهادي على اختيار االستشاريين المؤهلين  •

 ة الورقّية في أمريكا الجنوبية؛لتنفيذ مشروع يستكمل تحليل مخاطر اآلفات الناجمة عن اآلف
ة ـــاورة الفنية الرابعة عشرة للمنظمات اإلقليمية لوقايـــي المشـــدعمت وساهمت ف •

 ).13-9آانون األول  /ديسمبر(ات ـــالنبات
 

 تطبيق تقييم قدرات الصحة النباتية
 

 35ر من  جرى تطبيق تقييم قدرات الصحة النباتية تحت إشراف الجهات المختصة في أآث      -8
وهو يشكل . بلدًا من بلدان المحيط الهادي وأفريقيا وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي وبلدان األنديز          

ن         ا م ا وغيره ي وتطبيقه اون الفن امج التع اريع برن ياغة مش نهج ص ن م زأ م زءًا ال يتج ًا ج حالي
ة االتف             . المشاريع ى اإلنترنت أو بواسطة أمان ًا عل ات     وقد أتيح التقييم مجان ة النبات ة لوقاي ة الدولي اقي

 .منذ سنتين تقريبًا
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وتواصل أمانة االتفاقية الدولية لتدابير الصحة النباتية التشجيع على استخدامه واستعراض  -9
فائدته على ضوء الخبرة المكتسبة ومع االعتراف بالحاجة إلى تحديث دوري يراعي المعايير 

جدول األعمال تقرير مفّصل أآثر عن تقييم قدرات الصحة  من 8-8ويرد في البند . الدولية الجديدة
 .النباتية

 
 التحديات

 
إّن قدرة األمانة على تقديم الدعم الفني الالزم محدودة جدًا في مجاالت صياغة مشاريع بناء  -10

لذا فإّن العديد من المشاريع تعاني من تأخير آبير غير . قدرات الصحة النباتية وتطبيقها وإدارتها
آما هناك نقص حاد في الخبراء واالستشاريين . رر في مراحل الصياغة والموافقة والتطبيقمب

وتحّذر الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة . فيؤدي ذلك إلى مشاآل عند التطبيق. لدعم تلك المشاريع
النباتية من أّن الوضع الراهن ال يمكن أن يستمّر وأنه سيكون من الصعب أآثر تلبية الطلب 

تزايد على بناء القدرات ما لم تتوافر الموارد البشرية والمالية لذلك، بما فيها اختيار االستشاريين الم
 .في مجال الصحة النباتية وتدريبهم

 :ويرجى من الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية أن -11
 . بتقرير األمانة عن المساعدة الفنية وتبدي مالحظاتها عليهتأخذ علمًا -1 

 أولويات ووسائل زيادة قدرة األمانة على مواجهة الطلب الراهن تنظر في -2
 .والمستقبلي على بناء قدرات الصحة النباتية

 


