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 الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية
 الخامسةالدورة 

 11/4/2003-7 روما،

 تطوير أدوات إضافية: المساعدة الفنية

   من جدول األعمال المؤقت8-8البند 
 

 تقييم قدرات الصحة النباتية
 
ا           -1 ة طّورته اعدة الفني ة بالمس مية خاص و أّول أداة رس ة ه حة النباتي درات الص يم ق إّن تقي

دة   . تمدتها الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية واع والهدف من التقييم هو مساعدة األطراف المتعاق
ق                          ي تحول دون تطبي ق الت ة العوائ ى معرف ة للتوصل إل اعدة الفني اتهم من المس د احتياج على تحدي

هات المختصة في   وقد جرى تطبيقها تحت إشراف الج     . االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تطبيقًا آامالً     
ن  ر م اريبي  35أآث ة والبحر الك ا الالتيني ا وأمريك ا وأوروب ادي وأفريقي يط اله دان المح ن بل دًا م  بل
ديز و  . واألن ي يوني ا ف اق تطبيقه ر نط ع أآث ع أن يتس ن المتوق ران /وم رامج 2003حزي ار ب ي إط  ف

ي غرب     التعاون الفني في منظمة األغذية والزراعة في إرتريا وغابون وزمبيا وفي           دان ف  ثمانية بل
تعانت  .  بلدًا إضافيًا تقريبًا في مرحلة الموافقة عليها15وهناك حاليًا ثالثة مشاريع تضّم    . أفريقيا واس

ذ                   بلدان أخرى على األرجح بتقييم قدرات الصحة النباتية بما أنه متاح مجانًا على شبكة اإلنترنت من
ي     (آما أبدت منظمات أخرى      . سنتين تقريباً  ا ف ة لصحة          بم ة العالمي ذائي والمنظم تور الغ ك الدس ذل

ة من                      ) الحيوان درات الصحة النباتي يم ق ي تقي ذاتي ف نهج التشخيص ال اهتمامًا متزايدًا في تكييف م
رى   م أخ ى نظ ه عل ل تطبيق ة    . أج اعدة الفني اندة المس نهج لمس ذا الم ى ه دة عل ة متزاي ق أهمي وتعّل

 . اريعوتعزيز ثقة الجهات المانحة في تمويل المش
 
غ    -2 ًا مبل درات      200 000وخصص حالي يم ق وير تقي ى تط ل عل ل العم ي لتفعي  دوالر أمريك

ار       ي إط ات ف ة النبات ة لوقاي ة الدولي ة االتفاقي ه أمان اهمت ب ه، س يانته وتطبيق ة وص الصحة النباتي
نتين ف . مشروع أطلقته منظمة األغذية والزراعة لتالفي خسائر األغذية       ط ويمتد المشروع على س . ق

ين  راء المهتم ن الخب ددة م ى توصيات مح ام للمشروع وإل ى خط ع تنادًا إل وال اس وتخصص األم
ه رة في ديهم خب ذين ل التقييم وال ن  . ب راء م ؤالء الخب اع له د اجتم ى عق ة إل ى 24ودعت األمان  28 إل

د              2002حزيران  /يونيو ق الموّح تراتيجيات التطبي ه  لبحث التحسينات التي طرأت على التقييم واس . ل
 :وشملت توصيات جماعة العمل ثالث مراحل عمل هي

 :تحسين البرنامج -1
تحديث االستبيانات آي تراعي المعايير الجديدة وتحسين األجزاء القائمة استنادًا إلى الخبرة     )أ(

 المكتسبة؛ 
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ات     )ب( ة واألولوي تراتيجيات القطري ياغة االس ى ص اعدة عل ات للمس وير برامجي ميم وتط تص
 .لوخطط العم

 إعداد قرص مدمج للعرض واالختبار؛ )ج(
 إعداد دليل لالستخدام ونشره؛ )د(
 .إدخال التعديالت الالزمة في البرامجيات تمهيدًا لنقل النظام إلى منظمة األغذية والزراعة )هـ(
 
ة          -2 ة األغذي ي منظم ة ف مية الخمس ات الرس ى اللغ ة إل حة النباتي درات الص يم ق ة تقي ترجم

 .والزراعة
 
 .تدريب الميسِّرين وتنظيم حلقات عمل قطرية وعقد اجتماعات لجماعات العمل من الخبراء -3
 

 القضايا المطروحة والتحديات
 

شهد برنامج بناء قدرات الصحة النباتية التابع لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات تطورًا  -3
 الصحة النباتية التي يجري وشملت مشاريع بناء قدرات. ملحوظًا في السنوات القليلة الماضية

تمويلها في إطار برنامج التعاون الفني في منظمة األغذية والزراعة تقييم قدرات الصحة النباتية 
فأصبحت الحكومات تتحلى بقدر أآبر من الوضوح والدقة بشأن احتياجاتها . ضمن الحدود الممكنة
 في المساعدات الرئيسية الالزمة وفي موازاة ذلك، فإنها تعاني من نقص. إلى المساعدة الفنية

وغالبًا ما يعيق نقص . لمواجهة النواقص المؤسسية وغيرها من النواقص الرئيسية األخرى
الموارد الالزمة لالستدامة ما بعد برنامج التعاون الفني جهود منظمة األغذية والزراعة للتدخل 

 .وإنجازاتها
 
ية حتى اليوم على تحديد العوامل األساسية وقد ساعدت نتائج تقييم قدرات الصحة النبات -4

 :وهي تشمل. التي تعيق تطبيق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمعايير الدولية تطبيقًا آامًال
 النواقص في الموارد المؤسسية واإلنسانية؛ -
 عدم مالءمة التشريعات واألنظمة أو ِقدمها؛ -
 عدم توافر وثائق خاصة بالتدابير القطرية العملية للصحة النباتية؛ -
 عدم وجود معلومات وإمكانية الحصول عليها ونظم إدارة المعلومات؛ -
 .عدم مالءمة المرافق المساندة لمراقبة الصحة النباتية -
 
اون الفني ويتم التعاطي مع الحاجة إلى ترفيع التشريعات القطرية من خالل برنامج التع -5

ومشروعات أخرى بدعم من المكتب القانوني في منظمة األغذية والزراعة ومن خالل العمل 
وتتم تلبية الحاجة إلى المعلومات . داخليًا على وضع خطوط توجيهية لتشريعات الصحة النباتية

منظمات جزئيًا من خالل منفذ الصحة النباتية الدولي وأيضًا من خالل المبادرات التي تطلقها ال
اإلدارة المعنية باإلبالغ في منظمة وقاية النباتات في أوروبا والبحر المتوسط، المجمع (األخرى 

). العالمي المعني باآلفات واألمراض التابع للمرآز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية وغيرهما
ى المتوافرة وال تملك الهيئة لكن اإلمكانات المتوافرة قليلة بالنسبة إلى أدوات المساعدة الفنية األخر

 .المؤقتة لتدابير الصحة النباتية آلية الستعراض األولويات واالستراتيجيات ورفع توصيات بشأنها
 
فقد تكون مثًال اإلجراءات القطرية الموّثقة للصحة النباتية على شكل مجموعة نماذج  -6

معينة من نواحي تدابير الصحة متداخلة تشمل برامجيات وأدّلة يختّص آل منها بناحية عملية 
والصحة النباتية، مثل تحليل مخاطر اآلفات، تفتيش الصادرات وضبط اآلفات، إصدار رخص 

لكن يتعين على األعضاء الذين يتمتعون . التصدير، اإلشراف، أخذ العينات ومواصفات التفتيش
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غتها من المنظار بخبرة وتجربة في هذا المجال دراسة هذه المبادرة بعناية تمهيدًا لصيا
 .االستراتيجي لتطبيقها وعالقتها بغيرها من أدوات المساعدة الفنية واحتياجاتها

 
وتشكل نتائج تقييم قدرات الصحة النباتية مجتمعة مساهمة هامة للهيئة المؤقتة لتدابير  -7

 سّلط تقييم آما. الصحة النباتية في إطار دورها في دعم تطبيق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
قدرات الصحة النباتية الضوء على أنواع أدوات المساعدة الفنية التي يمكن تطويرها دعمًا لهذه 

 . العملية
 
 :ويرجى من الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية أن -8

 على تفعيل تطوير تقييم قدرات الصحة النباتية وتطبيقه، ال سيما تعريف تشّجع -1
يه واعتماده رسميًا على اعتباره أساسًا لمبادرات بناء قدرات الوآاالت المانحة عل

 .الصحة النباتية
 عن تقديرها لمنظمة األغذية والزراعة على دعمها لتطوير تقييم قدرات الصحة تعرب -2

إعطاء تنظر في النباتية من خالل مشروع تالفي خسائر األغذية الذي أطلقته المنظمة و
 .حة النباتية في المستقبل من خالل برنامج العملاألولوية لدعم تقييم قدرات الص

تنظر في  بالبرنامج المقترح لتطوير تقييم قدرات الصحة النباتية وصيانتها وتأخذ علمًا -3
إمكانية إنشاء فريق خبراء غير رسمي لتوجيه أنشطة تقييم قدرات الصحة النباتية 

ئة المؤقتة لتدابير الصحة وإلدارة مبادرات المساعدة الفنية األخرى التي تطلقها الهي
 .النباتية

 بمبادرة األمانة والمكتب القانوني في منظمة األغذية والزراعة عند إعداد تأخذ علمًا -4
المحاور واألولويات المتعلقة تنظر في خطوط توجيهية لتشريعات الصحة النباتية و

 .بأدوات المساعدة الفنية األخرى
 
 


