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 الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

 ةخامس الةالدور

 2003نيسان /أبريل 11-7روما، 

 برنامج العمل

  من جدول األعمال المؤقت9-8البند 

 
ه              -1 ذي أعدت امج العمل ال ة برن درست الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية في دورتها الرابع

نيسان / أبريل من االستراتيجي والمساعدة الفنية للفترة  جماعة العمل غير الرسمية المعنية بالتخطيط     
دورة   عشر ويرد موجز عن برنامج العمل في المرفق الثاني     . 2003آذار  / إلى مارس  2002 ر ال بتقري

إطار   في  2002وأطلعت األمانة الهيئة المؤقتة على تنفيذ برنامج العمل لسنة    . الرابعة للهيئة المؤقتة  
 . من جدول األعمال4البند 

 
وبر     -2 ي أآت ا ف ي اجتماعه ل ف ة العم رين األول /واستعرضت جماع ة  ،2002تش ان المهم  بي

قتراح ال ليكون منطلقًا    2002 برنامج العمل عام     نواتج ودرست   ،والتوجهات االستراتيجية واألهداف  
أّن اإلشارة  بجدر  يو.  إلى الدورة الخامسة للهيئة المؤقتة بشأنه توصية ترفع2003برنامج عمل لعام   

الكثير    ميزانية الفترة المالية الحالية   هذا البرنامج يأخذ بعين االعتبار القيود المالية في           التي تسببت ب
وارد اإلضافية     ،2002من المشاآل عام   در الم ى ق  لكنه يلحظ في المقابل وجود فرص لإلضافات عل

 . توافرهاُيحتملالتي 
 
ادة، أعطيت   -3 ا جرت الع ة  وآم ة األولوي اعين   لل المطلق ة والجتم ة المؤقت نوية للهيئ دورة الس

ايير   ًا              . للجنة المع ايير اجتماع ة المع ة للجن د جماعة العمل التابع رر أن تعق ط  لكن من المق  واحد فق
اع األول  الل االجتم ايو(خ ار /م ك     ،)2003أي د ذل دة بع رة واح اء م ل األعض ع آام ى أن يجتم  عل

مل إلى وجوب إعطاء األولوية أيضًا في برنامج        وأشارت جماعة الع  ). 2003تشرين الثاني   /نوفمبر(
دابير الصحة والصحة                     ة ت العمل لالتصاالت مع المنظمات األخرى، بما في ذلك المشارآة في لجن

ة         (النباتية واجتماعات اتفاقية التنوع البيولوجي       ة للمشورة العلمي ة مثل الهيئة الفرعي ة  والفني  والتقني
 .)ومؤتمر األطراف

 
 :وجز للتوصيات الخاصة ببرنامج العمل استنادًا إلى التوجهات االستراتيجيةما يلي موفي -4
 

 دولية لتدابير الصحة النباتيةالمعايير التنفيذ رصد وضع وإقرار و :1  رقمالتوجه االستراتيجي
 
 :2003ما يلي أولويات وضع المعايير لعام في -5
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 لمقرر استعراضها  بما في ذلك المعايير ا– مصطلحات الصحة النباتية مسرد •
  إعداد مشروع– تحليل مخاطر اآلفات بالنسبة إلى اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح •
 االنتهاء من الصياغة –؛ الحمضيات رحمراقبة تق •
 استكمال المشروع –منهجية التفتيش  •
ة     ب من حيث صلتها  النباتي  الصحي  مبادئ الحجر    • ارة الدولي م       (التج دولي رق ار ال  –) 1المعي

 وتنقيحها اتعراضهاس
 
ة العمل      أن يتلقى الموارد  البرنامج العادي    ويتوقع -6 راء ولجماع اعتي عمل الخب  الالزمة لجم

ة         وبما أّن إ  .  المصطلحات بمسردالمعنية   ّرح الحمضيات ومنهجي ة تق عداد المشروع الخاص بمراقب
د   يش ق عالتفت واطًا قط ة أش تكما    مهم ة اس ي إمكاني ة ف ث األمان رح أن تبح د أو  ، يقت ار واح ل معي
راء         .  جماعة عمل إضافية للخبراء    عقدمن دون    معًا   المعيارين آما أشير إلى الحاجة إلى جماعة خب

 .1 المعيار الدولي رقم لتنقيحمصّغرة واحدة 
 
ا     لوفي حال توافر موارد إضافية، تقترح جماعة العم        -7 ي أعطته ة الت  إضافة المواضيع التالي

  :ي برنامج العملالهيئة المؤقتة األولوية ف
 

 االنتشار القليل لآلفات •
 )الخطوط التوجيهية لتحليل مخاطر اآلفات (2 المعيار الدولي رقم تنقيح •
 التكافؤ •

 
ة بشأن       -8 ايير  مشروع آما جرى التشديد مجددًا على الحاجة إلى إجراء مشاورات إقليمي  المع
ايير التي أع      مهما جانبًا  اعتبارهب امج وضع المع ة      من جوانب برن ة عالي ة أولوي ة المؤقت ا الهيئ  طته

  . من خارج الميزانيةمواردلكنها تعتمد اعتمادًا آليًا على تأمين 
  ات تبادل المعلوم:2ستراتيجي رقم الالتوجه ا

  :2003برنامج العمل لسنة الخاصة بفي ما يلي التوصيات  -9
 متابعة تطوير المنفذ الدولي للصحة النباتية وتحسينه؛ •
 .التشجيع على تقديم معلومات قطرية رسمية •

 
ة     -10 يع التالي افة المواض ل إض ة العم رح جماع افية، تقت وارد إض وافر م ال ت ي ح  حسب ،وف

 :االقتضاء
 

 عقد اجتماع واحد لجماعة دعم تبادل المعلومات؛ •
 تسريع عملية تحسين المنفذ الدولي لتدابير الصحة النباتية؛ •
 .اصة بالمنفذ الدولي للصحة النباتيةإطالق برامج تدريب إقليمية خ •

 
  آليات لحل النزاعاتتوفير :3التوجه االستراتيجي رقم 

 
  :2003 عامالخاصة ببرنامج العمل لفيما يلي التوصيات  -11

ذي أنش               • ي بتسوية النزاعات ال از المعن اع واحد للجه دورة الخامسة   ( مؤخرًا  ئعقد اجتم ال
 ).للهيئة المؤقتة
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تطوير قدرات األعضاء في مجال الصحة النباتية، بتشجيع تقديم  :4جي رقم التوجه االستراتي

 المساعدات الفنية لهم
 
  :2003 عامما يلي التوصيات الخاصة ببرنامج العمل لفي -12

 تحديث تقييم قدرات الصحة النباتية وتعزيزه بكل اللغات؛ •
 ؛وتوزيعها مدمج إعداد نسخة محّدثة عن تقييم قدرات الصحة النباتية على شكل قرص •
  من الخبراء؛للموجهينعقد اجتماع تنسيق واحد  •
 .تنظيم حلقات عمل للتدريب على تطبيق تقييم قدرات الصحة النباتية •

 
 يتسم بالكفاءةو إداري فعال توفير إطار :5التوجه االستراتيجي رقم 

 
المعنية  بعقد اجتماع واحد لجماعة العمل 2003 عامبرنامج العمل لفي إطار يوصى  -13

 .بالتخطيط االستراتيجي والمساعدة الفنية
 
وفي حال توافر موارد إضافية، تقترح جماعة العمل إنشاء جماعة عمل غير رسمية  -14

المساعدة الفنية والبدء ب  واألنشطة المتصلةمبادراتالعطاء توجيهات محددة في مجال إل مكرسة
 .يات إلى الهيئة المؤقتة التوصتقديمفي إعطاء التوجيهات إلى األمانة وفي 

 
 
 

تدعيم االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والتعاون مع المنظمات الدولية  :6التوجه االستراتيجي رقم 
  ذات الصلة

 : ما يلي2003 عام العمل لبشأن برنامجإلى األمانة المقدمة تشمل التوصيات  -15
 

ة والصحة النباتية في منظمة التجارة المشارآة في اجتماعات اللجنة المعنية بتدابير الصح •
 العالمية؛

 المشارآة في اجتماعات اتفاقية التنوع البيولوجي؛ •
 وهيئة وقاية النباتات في لجنة وقاية النباتات في البحر الكاريبيالمشارآة في اجتماعات  •

 ؛)من واجبات منظمة األغذية والزراعة(آسيا والمحيط الهادي 
 .فيها المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات والمشارآة عقد مشاورة فنية بين مختلف •

 
 :وفي حال توافر موارد إضافية، تقترح جماعة العمل -16
 

أن تشارك األمانة في اجتماعات المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات ذات الصلة وتساهم  •
 فيها؛

 البحثيةمؤسسات ال أن تعمل األمانة وهيئة المكتب على إعداد برنامج لتعزيز العالقات مع •
  ذات الصلة؛ةواألآاديمي

مع البنك (أن تقيم األمانة اتصاالت مع المنظمات والمؤسسات األخرى حسب الحاجة  •
 ؛)الدولي مثًال

 . طباعة األدّلة والمواد الترويجية وتحديثها •
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  :ويرجى من الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية أن -17
 2003 عامت التي أوصت بها جماعة العمل لبرنامج العمل ل المواضيع واألولوياتدرس -1

 . عليهاوتعلق
 . بالقيود المفروضة على برنامج العمل وتقترح حلوًال للتوّسع في برنامج العملتأخذ علمًا -2
  . توصيات جماعة العملمراعاة على برنامج عمل مع توافق -3


