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 الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية
 الخامسةالدورة 

 11/4/2003-7 روما،

 برنامج العمل الخاص بتبادل المعلومات في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

  من جدول األعمال المؤقت7-8البند 
 

ادل الم       - 1 امج العمل الخاص بتب . علومات في ما يلي اقتراح موجز تقّدمت به األمانة بشأن برن
ال     6البند  (وهو يستند إلى الخطة االستراتيجية       ة      )  من جدول األعم ى دراسة االحتياجات الحالي وإل

ام       (حظ وجود زيادة آبيرة في الموارد المخصصة لتبادل المعلومات           الوي. لألعضاء يما من ع ال س
وظفين حاضرًا و                (وازدياد الطاقات البشرية     ) 2004 دد إضافي من الم تقبًال  من خالل وجود ع مس

 ).واالستعانة بعلماء زائرين وبمسؤولين فنيين مشارآين
 

  الترجمة-ألف 
 

سوف تمضي األمانة قدمًا في ترتيبات ترجمة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية  -2
 مع ، آلما أمكن ذلك،آما ستتعاون األمانة. ووثائق االجتماعات ذات الصلة وطباعتها وتوزيعها

 المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات التي أبدت اهتمامها في المساعدة في أعمال األعضاء ومع
 .الترجمة

 
وقد باشرت منظمة وقاية النباتات في أمريكا الشمالية عملية مراجعة المعايير الدولية  -3

 مع سبانية وذلك بالتعاوناللتدابير الصحة النباتية وتوحيدها حرصًا على اتساقها ودقتها باللغة ا
ومن المتوقع أن تستمر العملية سنتين وقد أنشئت جماعة . سبانيةالممثلي البلدان الناطقة باللغة ا

وتوّد األمانة أن تشكر . اتصال تابعة لمنظمة وقاية النباتات في أمريكا الشمالية لتولي هذه العملية
 . تنسيقهمنظمة وقاية النباتات في أمريكا الشمالية على قيامها بهذا العمل وعلى 

  توزيع المعلومات الرسمية–باء 
 

ستواصل األمانة توزيع المعلومات الرسمية آالمعتاد لكن مع االعتماد بقدر أآبر على  -4
 .المنفذ الدولي للصحة النباتية على اعتباره الوسيلة الرئيسية إلتاحة المعلومات الرسمية
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ذ الدولي للصحة النباتية لجميع نقاط وتتوّقع األمانة إتاحة القرص المدمج الخاص بالمنف -5
واقُترح أن تعرض التحديثات آل ستة أشهر تبعًا للموارد المخصصة . 2003االتصال الرسمية عام 

 .لهذا الغرض في حسابات األمانة أو من خارج الميزانية
 

  الترويج لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات–جيم 
 

فاقية باللغات الرسمية الخمسة في منظمة األغذية  مواد للترويج لالت2002صدرت عام  -6
آما من المقرر . وستعطى األولوية لمراجعة هذه المواد وتحديثها بصورة منتظمة. والزراعة

 .توسيع السالسل بحسب الموارد المتوافرة
 

  الموقع على اإلنترنت–دال 
 

 :تقترح األمانة اتخاذ الخطوات التالية بالتعاون مع األعضاء -7
 

 باشرت مجموعة دعم المنفذ الدولي :جموعة دعم المنفذ الدولي للصحة النباتيةم -1
للصحة النباتية أعمالها بفضل توافر موارد إضافية ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية 

وسوف تشارك المجموعة في آافة المراحل ذات الصلة بتطوير ). خبير زائر(النباتات 
قع أن تنجز مجموعة الدعم القسم األآبر من عملها ومع أنه من المتو. المنفذ الدولي

بالوسائل اإللكترونية، إال أنه قد يكون من الضروري عقد اجتماعات لجماعة العمل 
حسب الحاجة وتبعًا للتمويل المتوافر من أجل مناقشة بعض النواحي الحساسة في 

 .التطورات التي شهدها المنفذ الدولي بقدر أآبر من التفاعل
 آانت المالحة في المنفذ الدولي للصحة النباتية وتصميمه الخارجي :لتصميمتحسين ا -2

وقد جرت معالجتها جزئيًا ومن المفترض أن تنكّب مجموعة الدعم . المشكلة الرئيسية
 .2003آما يتوقع إنجاز القسم األآبر من العمل عام . على ذلك

النباتية مرفقًا بمقدمة باللغة  بات باإلمكان اإلطالع على المنفذ الدولي للصحة :الترجمة -3
آما تنوي أمانة االتفاقية . سبانيةالاإلنكليزية بانتظار أن يجهز قريبًا باللغتين الفرنسية وا

 والعربية 2004-2003الدولية لوقاية النباتات توسيع نطاقه ليشمل اللغتين الصينية عامي 
 في البرنامج إذا ويمكن اإلسراع( في حال توافر الموارد لذلك 2005-2004عامي 

وبعد االنتهاء من العمل ). أتيحت موارد إضافية آافية إلنجاز تلك المهمات المحددة
األولي على إعداد الصفحة على اإلنترنت آاملة بلغة معّينة، تبدأ الترجمة وتحديث 

وال تتوقع األمانة ترجمة آافة المعلومات القطرية حيث ينبغي إتاحتها . المعلومات
 .ات الرسمية في منظمة األغذية والزراعةبإحدى اللغ

 ستبرز برأي األمانة احتياجات محددة جديدة لتيسير تنفيذ :تطوير احتياجات محددة -4
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وبرنامج عمل الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 

 إلعداد مشروعات المعايير الدولية مثًال المجاالت التي يفترض فيها استعمال آلمة سر
ويتوقع إنجاز . لتدابير الصحة النباتية ومجال محمي للجهاز الفرعي لتسوية المنازعات

 على أن تتبع ذلك عملية تطوير 2004-2003قسم آبير من هذا العمل في عامي 
 .مخصصة حسب الحاجة وتوافر الموارد الكافية

.  هذه الوظيفة بعد التثّبت من الوظائف األخرى من المتوقع تطوير:اإلبالغ عن اآلفات -5
 . شهرًا18وتتوقع األمانة أن يبدأ العمل بالنظام في غضون 

 
  بناء القدرات–هاء 
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هناك اعتراف بالحاجة إلى وجود برنامج لبناء القدرات للتأآد من مشارآة األعضاء في  -8
بير الصحة النباتية واستفادتهم منها مبادرات تبادل المعلومات التي تطلقها الهيئة المؤقتة لتدا

 :وفي ما يلي األنشطة المقترحة. بالكامل
 ينبغي عقد حلقة عمل إقليمية في آل إقليم من أقاليم منظمة األغذية :حلقات عمل إقليمية -1

والزراعة في األشهر اإلثني عشر القادمة للتوعية على واجبات تبادل المعلومات 
نامج العمل الخاص بتبادل المعلومات في الهيئة المؤقتة وعلى الخيارات التي يتيحها بر

لتدابير الصحة النباتية ولتقييم االحتياجات اإلقليمية وللمساعدة على تطوير األولويات 
 .وسيستلزم هذا برأي األمانة االستعانة بجهات مانحة في حلقات العمل تلك. اإلقليمية

عمل شبه إقليمية لتلبية االحتياجات  آما ينبغي عقد حلقات :حلقات عمل شبه إقليمية -2
المحددة وتيسير عملية تبادل المعلومات لدى التجمعات شبه اإلقليمية القائمة، مثل 

. أو المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات/منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية و
سيتم ذلك و. وسيستلزم هذا برأي األمانة االستعانة بجهات مانحة في حلقات العمل تلك
 .في األشهر األربعة والعشرين القادمة عقب حلقات العمل اإلقليمية المناسبة

 سيكون باإلمكان من خالل برنامج التعاون الفني في منظمة :حلقات عمل قطرية -3
األغذية والزراعة تلبية نسبة ال بأس بها من االحتياجات المتوقعة في مجال المساعدة 

لكن جهود بناء القدرات القطرية األولية ستتم في . طريةالفنية لتبادل المعلومات الق
معظمها على األرجح خارج هذا اإلطار بسبب وجود أولويات قطرية رسمية أخرى 

 بلدًا تقريبًا على األقل إلى درجة معينة من المساعدة 120وسيحتاج . للمساعدة الفنية
 االتفاقية الدولية لوقاية الفنية لتطوير القدرات المالئمة لتبادل المعلومات في إطار

ويؤمل في تلبية بعض تلك االحتياجات على المستويين اإلقليمي وشبه . النباتات
وتتوقع األمانة معالجة الموضوع من خالل مجموعة جهات مانحة ومشاريع . اإلقليمي

 .في إطار برنامج التعاون الفني في السنوات الخمس القادمة
 :دابير الصحة النباتية أنويرجى من الهيئة المؤقتة لت -9

 عن تقديرها لمنظمة وقاية النباتات في أمريكا الشمالية على المساعدة التي تعرب -1
 األعضاء والمنظمات اإلقليمية لوقاية تحّثانية والسبقدمتها إلنجاز الترجمة إلى ا

 .النباتات على التعاون مع منظمة وقاية النباتات في أمريكا الشمالية بهذا الشأن
 بإدخال تعديالت على برنامج العمل الخاص بتبادل المعلومات بما يّتفق والخطة يتوص -2

 .االستراتيجية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
ادل  األعضاء على مساعدة األمانة آلما أمكن ذلك على بناء القدرات من أجل تبتحّث -3

يزانية لبناء القدرات ات، ال سيما في ما يتعلق بالموارد من خارج المـــــــعلومالم
 .اإلقليمية وشبه اإلقليمية والقطرية

 بإجراء تعديالت أو والتوصية على المنفذ الدولي للصحة النباتية مالحظاتها تبدي -4
 .تحسينات

 


