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 الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية
 الخامسةالدورة 

 11/4/2003-7 روما،

 االتصال بالمؤسسات البحثية والتعليمية

  من جدول األعمال المؤقت8-6البند 
 

ط          -1 ى وجود رواب ة إل ة الحاج ا الرابع درست الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية في دورته
ة    والمؤسساتبين الهيئة المؤقتة     ة والتعليمي ى            .  البحثي ة إل ا الرابع ي دورته ة ف ة المؤقت وطلبت الهيئ

ل   ة عم ة وضع خط اعدة الفني تراتيجي والمس التخطيط االس ة ب مية المعني ر الرس ل غي ة العم جماع
رة  ( لتدرسها الهيئة المؤقتة في دورتها الخامسة يةوالتعليمالبحثية مؤسسات البشأن الصالت مع     الفق

 ).رة الرابعة للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية من تقرير الدو72/5
 
وبر       -2 ي أآت ا ف يد     /وناقشت جماعة العمل في اجتماعه ة أعدها الس  Hedleyتشرين األول وثيق

 ).  نائب رئيس الهيئة المؤقتة، نيوزيلندا(التعليمية البحثية وعن الروابط مع المؤسسات 
 
ة    ي س يةوالتعليمالبحثية  مؤسسات  الوالحظت جماعة العمل أّن التعاون مع        -3 . كون له فوائد جلّي

ع     ة  مؤسسات  الورغم حصول تعاون مثمر م ة والتعليمالبحثي وِحظ أّن من      ي  في بعض المجاالت، ل
ة   ة لوقاي ات القطري ة وللمنظم ة المؤقت ة للهيئ ات المتاح ز اإلمكان لوب منهجي تعزي ود أس أن وج ش

اهمات  ن مس ل م تفادة بالكام ات لالس ة ؤسسات مالالنبات ةوالتعليمالبحثي ل . ي ة العم ارت جماع وأش
 :بنوع خاص إلى الفوائد المحتملة في المجاالت التالية
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 التخطيط لبرامج الصحة النباتية؛ -
 تحديد طبيعة اآلفات؛ -
 بيولوجيا اآلفات؛ -
 الكشف عن اآلفات؛ -
 العالجات؛ -
 .التدريب -

 
ة     وأشير إلى العالقات الوثيقة لبعض األجهزة مثل المنظم    -4 وان واتفاقي ة لصحة الحي ة العالمي

ين           . التنوع البيولوجي مع معاهد األبحاث     ة ب آما جرى الترآيز على النتائج اإليجابية للروابط القائم
 .اتفاقية التنوع البيولوجي والبرنامج العالمي لألنواع الغازية

 
أن        -5 مية بش ر رس ل غي ة عم اء جماع ى إنش دعوة إل د ال ن المفي ه م ل أن ة العم ورأت جماع

ي                االتصال   ة ف ة المؤقت ا مصالح الهيئ دد فيه ة تح البحثي والتعليمي للعمل على وضع حزمة إعالمي
ى           . مجاالت الصحة النباتية ذات الصلة     ز عل وأشير إلى إمكانية توزيع الحزمة اإلعالمية حالما تجه

ط        مختلف   ة رواب ى إقام جهات االتصال وإتاحتها في المنفذ الدولي للصحة النباتية آأداة للتشجيع عل
 .جديدة

 
ر رسمية بشأن                   -6 ة عمل غي اقتراح تشكيل جماع ة العمل ب ي  االتصال  وأوصت جماع البحث

ة  وباالنتظار، يتعّين على األعضاء المهتمين في جماعة العمل المع. والتعليمي على الهيئة المؤقتة    ني
ى             ذه القضية ومباشرة العمل عل بالتخطيط االستراتيجي والمساعدة الفنية التعّمق أآثر في دراسة ه

 .البحثي والتعليمياالتصال تحديد صالحيات جماعة العمل غير الرسمية بشأن 
 
 :ويرجى من الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية أن -7

 .البحثية والتعليميةالمؤسسات مع ال اتص بالفوائد المحتملة إلقامة تأخذ علمًا -1
البحثي والتعليمي من أجل االتصال  على إنشاء جماعة عمل غير رسمية بشأن توافق -2

 .إعداد حزمة إعالمية وتحديد طرق أخرى إلقامة روابط جديدة وتعزيزها
 


