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 الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

 السادسةالدورة 

 2/4/2004-29/3روما، 

  الخطة االستراتيجية وخطة األعمال

 من جدول األعمال المؤقت 6-8البند 
 

 الخطة االستراتيجية
 
جي والمساعدة الفنية بدراسة الخطة قامت جماعة العمل المعنية بالتخطيط االستراتي -1

وأوصت جماعة العمل بإعداد مشروع جديد للخطة العام المقبل في إطار . االستراتيجية بالتفصيل
واقُترح أن تتوخى . االستعراض الشامل لبرنامج العمل وخطة األعمال والخطة االستراتيجية

آما يجب أن تلحظ الخطة في جزء . صياغة الخطة المنّقحة الوضوح في تحديد النتائج واألهداف
وينبغي أن ترفع التقارير إلى الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة . منها إعداد تقارير عن اإلنجازات

وقد وافقت جماعة العمل على إضافة تحديثات وتعديالت . النباتية استنادًا إلى الخطة االستراتيجية
 ).1لحق الم(تحريرية طفيفة في الخطة الحالية آتدبير مؤقت 

 
 خطة األعمال

 
ولوحظ . درست جماعة العمل التحديثات والتعديالت التحريرية الطفيفة في خطة األعمال -2

أّن األمانة ستعمل، بالتشاور مع هيئة المكتب، على إعداد ميزانية منّقحة على ضوء النتائج 
تمهيدًا لعرضها على الهيئة الخاصة بالتمويل التي آل إليها المؤتمر العام لمنظمة األغذية والزراعة 

وخُلصت جماعة العمل إلى وجوب إجراء استعراض . المؤقتة آبند منفصل على جدول األعمال
 حالما تنجلي النتائج الخاصة بالميزانية التي آل إليها المؤتمر 2004شامل لخطة األعمال في عام 

 .العام للمنظمة
 
إمكانية االستعانة باستراتيجيات تمويل واعترفت جماعة العمل بالحاجة إلى النظر في  - 3

ووافقت جماعة . طويلة األمد لتلبية الطلب المستمر على وضع المعايير وعلى المساعدة الفنية
 مع مراعاة الحاجة إلى تمويل عادي ،العمل على وجوب تحليل خيارات التمويل الطويلة األمد
ة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات رهن إلى للحفاظ على األنشطة والموظفين وعلى اعتبار أّن ميزاني

 .حد آبير باألولويات العامة لألعضاء في المنظمة
 
وأوصت جماعة العمل بأن تعقد جماعة الترآيز اجتماعًا لها في منتصف العام المقبل  -4

إلجراء استعراض شامل ألنشطة االتفاقية الدولية ولتحديث الخطة االستراتيجية وخطة األعمال، 
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آما أوصت جماعة العمل بأن تدرس جماعة الترآيز ترتيبات التمويل . مع مراعاة وضع الميزانية
 . على المدى البعيد

 
 :ويرجى من الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية -5
 
 1بالخطة االستراتيجية المنّقحة في الملحق تأخذ علمًا  أن -1
رآيز أنشطة الهيئة المؤقتة وأن تقوم بتحديث الخطة  االقتراح بأن تستعرض جماعة التتؤّيد أن -2

االستراتيجية وخطة األعمال تمهيدًا لدراستها من جانب آل من جماعة العمل المعنية بالتخطيط 
 .2005  والهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية في عام2004االستراتيجي والمساعدة الفنية في عام 

 جماعة الترآيز أيضًا بتحليل خيارات التمويل البعيدة األمد تمهيدًا  االقتراح بأن تقومتؤّيد أن -3
لدراستها من جانب آل من جماعة العمل المعنية بالتخطيط االستراتيجي والمساعدة الفنية في عام 

 2005 والهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية في عام 2004
 .
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 1الملحق 
 

 2004الخطة االستراتيجية لعام 
 

في الجدول أدناه التغييرات الطفيفة التي اقترحت جماعة العمل المعنية بالتخطيط االستراتيجي ترد 
 .والمساعدة الفنية إدخالها على الخطة االستراتيجية

 
 التوجهات واألهداف االستراتيجية

 
 وضع وإقرار ورصد تنفيذ معايير دولية لتدابير الصحة النباتية: 1التوجه االستراتيجي رقم 

 
 وضع معايير دولية للصحة النباتية هو أحد األدوار األساسية والفريدة التي حددتها االتفاقية الدولية إن

لوقاية النباتات، وعلى األخص بعد الوضع الذي اآتسبته المعايير التي قررتها االتفاقية نتيجة التفاقية 
فمعايير الصحة .  التجارة العالميةتطبيق المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية التي وضعتها منظمة

النباتية التي يتم االتفاق عليها دوليا، تشكل األساس ألي تنسيق لتدابير الصحة النباتية يمكن أن يحمي 
والبد من زيادة . الموارد النباتية الطبيعية والمزروعة، مع ضمان التجارة السليمة والعادلة في نفس الوقت

 التجارة الدولية آما نص عليه االتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة عدد المعايير الدولية لتيسير
 .النباتية لدى منظمة التجارة العالمية

 
الجهة المعنية ألولويةا التوقيت األهداف

إنشاء نظام فعال لوضع المعايير واعتمادها في الهيئة  1-1
 المؤقتة لتدابير الصحة النباتية وفي لجنة المعايير

   
ددة   1-1-1 داف المح ق األه ن أجل تحقي ايير م دد المع ادة ع زي

 في برنامج عمل الهيئة المؤقتة
 الهيئة المؤقتة عالية قيد التنفيذ

ة         1-1-2 ايير مفاهيمي اك مع وضع معايير معينة حيثما آانت هن
 ذات صلة

 الهيئة المؤقتة عالية قيد التنفيذ
ا دعت الضرور 1-1-3 ة حيثم ايير مفاهيمي داد وضع مع ة إلع

 معايير محددة في مجاالت األولوية
 الهيئة المؤقتة عالية قيد التنفيذ

ي وضع    1-1-4 ات ف ة النبات ة لوقاي ات اإلقليمي راك المنظم إش
 المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية

الهيئة المؤقتة  منخفضة قيد التنفيذ
 واألمانة

    تحسين آلية وضع المعايير 1-2
داد 1-2-1 لع  "إع ايير خاصة بالس ة لوضع مع خطوط توجيهي

 "األساسية أو باآلفات
 

 قيد التنفيذ
 الهيئة المؤقتة متوسطة

حة      1-3 دابير الص ة لت ايير الدولي ي المع مان أن تراع ض
 النباتية حماية البيئة

   
ؤقتة الهيئة الم عالية قيد التنفيذ إنشاء آلية الستعراض المعايير آي تراعي حماية البيئة 1-3-1

وهيئة المكتب 
 واألمانة

ايير والمشارآة    1-4 ة وضع المع ي عملي ادة الشفافية ف زي
 فيها

   
ات بشأن أنشطة وضع              1-4-2 إنشاء نظم فعالة لتقاسم المعلوم

 المعايير وإجراءاتها
الهيئة المؤقتة  متوسطة قيد التنفيذ

 واألمانة
    تيسير تنفيذ المعايير 1-5
ائق تفس  1-5-1 داد وث دابير   إع ة لت ايير الدولي ق بالمع يرية تتعل

 الصحة النباتية حيثما تدعو الحاجة
 لجنة المعايير متوسطة قيد التنفيذ

ة وضع          1-5-2 ي عملي ذ ف رامج التنفي النظر في جدوى إدراج ب
 المعايير

 الهيئة المؤقتة متوسطة 2004
اعدة       1-5-3 ى مس تشجيع المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات عل

 ضاء فيها على تنفيذ المعايير الدولية للصحة النباتيةاألع
 الهيئة المؤقتة متوسطة قيد التنفيذ

 تبادل المعلومات: 2التوجه االستراتيجي رقم 
 

ات     ة النبات ة لوقاي ة الدولي ة االتفاقي زام األعضاء وأمان تراتيجي الت ه االس ذا التوج يغطي ه
ي اال       ه ف و منصوص علي ا ه ات، آم وفير المعلوم ادل     بت ات، وأي تب ة النبات ة لوقاي ة الدولي تفاقي

ة،        للمعلومات قد تحدده الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية والمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتي
ة               دابير الصحة النباتي ات، وت ارير اآلف ات، وتق وائم اآلف ادل   . بما في ذلك معلومات مثل ق فأنشطة تب

ات تضمن االتصاالت  ن   المعلوم ا م ة وغيره وائح الصحة النباتي أن ل ين األعضاء بش مية ب الرس
المسائل التي لها أهميتها بالنسبة للصحة النباتية؛ آما تحدد الوسائل التي تكفل أمانة االتفاقية الدولية               

 .ن طريق إتاحتها لألعضاء اآلخرينعلوقاية النباتات 
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الجهة المعنية األولوية التوقيت األهداف

ع إج 2-1 ادل وض ات وتب ن اآلف الغ ع راءات لإلب
 المعلومات عنها

   

ة  2-1-1 ى االتصاالت اإللكتروني دعيم الوصول إل بكة / ت ش
 اإلنترنت واستخدامها

 األمانة متوسطةقيد التنفيذ

دم             2-1-2 ة آي تق دولي للصحة النباتي تطوير البروتوآول ال
 البلدان من خالله معلومات رسمية

 األمانة عالية 2004

 جماعة العمل متوسطة 2004 إنشاء نظم لتحديد مصادر المعلومات عن اآلفات 2-1-3
 

 تأمين آليات لتسوية المنازعات: 3التوجه االستراتيجي رقم 
 

 من النص الجديد    13يتصل ذلك باألحكام غير الملزمة لتسوية المنازعات الواردة في المادة            
ات   ة النبات ة لوقاي ة الدولي دل لالتفاقي ة   ). 1997(المع ة مطالب دابير الصحة النباتي ة لت ة المؤقت فالهيئ

ة     دور     . بوضع قواعد وإجراءات لتسوية المنازعات بمقتضى االتفاقي ة صراحة بال وتعترف االتفاقي
المكمل لالتفاقية الدولية في هذا المجال، حيث أن هناك نصا رسميا ملزما لعملية تسوية المنازعات                

 .في منظمة التجارة العالمية
 

الجهة المعنية األولوية التوقيت األهداف
    زيادة التوعية على آلية تسوية المنازعات 3-1
ال         3-1-1 إعداد مواد إعالمية تتعلق بمتطلبات التحضير الفع

 لتسوية المنازعات
الجهاز الفرعي متوسطة 2004

ة         3-2 توفير معلومات مساندة عن االتفاقية الدولية لوقاي
 األخرى لتسوية المنازعاتالنباتات والنظم 

   

الجهاز الفرعي متوسطة 2004إعداد قائمة حصر بالنظم األخرى لتسوية المنازعات 3-2-1
ام   3-2-2 ة بتسوية المنازعات        / إتاحة األحك السوابق المتعلق
 )في منظمة التجارة العالمية مثال(

الجهاز الفرعي متوسطة 2004

 
م  تراتيجي رق ه االس وير : 4التوج ديم   تط جيع تق ة، بتش حة النباتي ال الص ي مج اء ف درات األعض ق

 المساعدات الفنية لهم
 

ادة    نص الم ات    20ت ة النبات ة لوقاي ة الدولي ن االتفاقي ديم    ) 1997( م اء تق جع األعض ى أن يش عل
ق                    ة أو عن طري ة، سواء بصورة ثنائي ى االتفاقي ة عل ة الموقع المساعدة الفنية خاصة إلى األطراف النامي

ات            المنظ ة النبات ة لوقاي ات      . مات الدولية المناسبة، بهدف تسهيل تنفيذ االتفاقية الدولي درات وبني إن وجود ق
 .أساسية آافية لدى جميع األعضاء، أمر حيوي لتحقيق أهداف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
الجهة المعنية األولوية التوقيت األهداف

لد بمفرده لكي ُيقّيم    استحداث الطرق واألدوات لكل ب     4-1
ن       ه م ة واحتياجات حة النباتي ة للص ه القطري درات نظم ق

 المساعدات الفنية وضمان استمراريتها
   

ة   4-1-1 حة النباتي ال الص ي مج يم ف درات التقي ديث ق تح
 والنهوض بها

 متوسطةقيد التنفيذ
 

جماعة العمل 
 واألمانة

األمانة وهيئة  متوسطةقيد التنفيذ لنباتيةالتشجيع على استخدام تقييم قدرات الصحة ا 4-1-2
 المكتب

جماعة العمل  متوسطةقيد التنفيذ تحديد أدوات إضافية للمساعدة الفنية وتطويرها 4-1-3
 واألمانة

ة       4-2 ل الهيئ امج عم ًا لبرن ي دعم اون الفن ز التع تعزي
 المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

   

نة لتحسين         حلقات ع  4عقد ما ال يقل عن       4-2-1 ي الس مل ف
 فهم مشاريع المعايير الدولية والتشجيع على تطبيق القائم منها

 األمانة عاليةقيد التنفيذ
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ريعات   4-2-2 ع التش ة لوض اعدات المخصص ادة المس زي
 القطرية ومراجعتها وتحديثها

 األمانة عاليةقيد التنفيذ

ة   4-2-3 ايا القانوني أن القض ة بش ورة القانوني داء المش  إس
 للصحة النباتية وما يرتبط بها من قضايا مؤسسية

 األمانة عاليةقيد العمل

إطالق عملية في نطاق الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة         4-2-4
ال  ي مج ة ف طة الهيئ ات أنش ب أولوي د وترتي ة لتحدي النباتي

 المساعدات الفنية

 الهيئة المؤقتة متوسطة 2004

ا    لمساعدة األعضاء    4-3 ى مس ة من    لحصول عل عدة فني
 الجهات المانحة

   

ول     4-3 ى الحص اء عل اعدة األعض ات لمس ديم معلوم تق
 على مساعدة فنية من الجهات المانحة

هيئة المكتب  عالية 2004
 واألمانة

ات    4-4 ة النبات ة لوقاي ات اإلقليمي ة المنظم جيع إقام تش
 وتحسينها

   

ات     4-4-1 ائف المنظم أدوار ووظ ة ب ة خاص داد سياس إع
ة             اإل ة لوقاي ة الدولي ق باالتفاقي قليمية لوقاية النباتات في ما يتعل

 النباتات 

 الهيئة المؤقتة عالية 2004

ة            4-4-2 ى إقام ات عل  مساعدة المنظمات اإلقليمية لوقاية النبات
  نظم معلومات

األعضاء  متوسطةقيد التنفيذ
 واألمانة

طة االتفاقي       4-5 ي أنش ة ف دان النامي ارآة البل ادة مش ة زي
 الدولية لوقاية النباتات

   

ة الخاص        4-5-1 وال لحساب األمان وفير األم ى ت الحرص عل
 لدعم مشارآة البلدان النامية

األمانة والهيئة  عاليةقيد التنفيذ
 المؤقتة

ة    4-5-2 تيسير حضور البلدان النامية في جماعة العمل المعني
ات الع    ة وجماع اعدة الفني تراتيجي والمس التخطيط االس ل ب م

دابير      ة لت ة المؤقت ات الهيئ ن اجتماع ا م ة وغيره المتخصص
 الصحة النباتية

 األمانة عاليةقيد التنفيذ

 االحتفاظ بإطار إداري فعال يتسم بالكفاءة: 5التوجه االستراتيجي رقم 
 

د أن تضع هياآل                  ة، الب ا بصورة فعال لكي تقوم الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية بعمله
ك                        وإجراءا ي ذل ا ف دعم واإلدارة، بم الج مختلف وظائف ال ل، وتع ات التموي ت تنظيمية، وتحدد آلي

ة    . االستعراض الداخلي وآليات التقييم    والهدف من هذا التوجه االستراتيجي هو إتاحة الفرصة للهيئ
ا لكي تضمن                المؤقتة لكي تعالج مسائلها اإلدارية واالستراتيجيات، وإدخال تحسينات مستمرة عليه

 .أن يظل أسلوب عملها فعاال ويتسم بالكفاءة
 

الجهة المعنية األولوية التوقيت األهداف
 تأمين الميزانية الكافية ألنشطة االتفاقية الدولية       5-1

 لوقاية النباتات
   

ة    5-1-1 وارد المتاح ادة الم تراتيجيات لزي وضع اس
 لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

الهيئة  عالية 2004
قتة المؤ

وهيئة 
المكتب 
 واألمانة

قيد  ضمان شفافية الميزانية 5-1-2
 التنفيذ

 األمانة عالية

ي         5-1-3 تراتيجية ف تحديد آلفة جميع التوجهات االس
 الخطة االستراتيجية

 األمانة عالية 2003

ة       5-1-4 ة لوقاي ة الدولي ة االتفاقي ة أمان د عالق تحدي
 النباتات في إطار منظمة األغذية والزراعة

قيد 
 التنفيذ

الهيئة  منخفضة
 المؤقتة
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تعانة     5-1-5 ق االس ن طري ة ع درات األمان ادة ق زي
 بموارد المنظمة

 
قيد 
 التنفيذ

الهيئة  عالية
المؤقتة 
وهيئة 
المكتب 
 واألعضاء

ع      5-2 تعراض ورف يط واالس ات للتخط داد آلي إع
 التقارير

   

قيد  إجراء استعراض سنوي لخطة األعمال 5-2-1
 التنفيذ

 اليةع
 

هيئة المكتب 
 واألمانة

تراتيجية      5-2-2 ة االس نوي للخط ديث س راء تح إج
 والبرنامج التشغيلي

قيد 
 التنفيذ

جماعة  عالية
العمل 
والهيئة 
 المؤقتة

ك            5-2-3 ي ذل وضع تقرير عن أنشطة األمانة، بما ف
ة     ذ الخط ن تنفي ة ع دها األمان ي تع ارير الت التق

 االستراتيجية

قيد 
 التنفيذ

 ألمانةا عالية

ي        5-2-4 وضع إجراءات لتحديد القضايا األخرى الت
دابير     ة لت ة المؤقت ع الهيئ ترآا م ال مش تلزم عم تس

 الصحة النباتية

قيد 
 التنفيذ

الهيئة  منخفضة
 المؤقتة

 
م  تراتيجي رق ة  : 6التوجه االس ات الدولي ع المنظم اون م ات والتع ة النبات ة لوقاي ة الدولي دعيم االتفاقي ت

 لصلةاألخرى ذات ا
 

ا،        ات، وواجباته يقر هذا التوجه االستراتيجي بالحاجة إلى نشر قضايا االتفاقية الدولية لوقاية النبات
ة أو                      ا اهتمامات مماثل ي له زة األخرى الت ك األجه ي ذل ا ف ين، بم ع المعني ين جمي ا ب وعملياتها واهتماماته

ام     تتداخل مع اهتمامات االتفاقية، وإلى تشجيع المنظمات اإلقليمية    ذ أحك رويج لتنفي ى الت  لوقاية النباتات عل
 .االتفاقية على المستوى اإلقليمي

 
الجهة المعنية األولوية التوقيت األهداف

    الترويج لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات 6-1
نص       6-1-1 ا لل ائق قبوله داع وث ى إي اء عل جيع األعض تش

 )1997باتات، االتفاقية الدولية لوقاية الن(الجديد المعدل 
األعضاء  عاليةقيد التنفيذ

 واألمانة
ة            6-1-2 ي االتفاقي ى تبن دة عل ر المتعاق تشجيع األطراف غي

 الدولية لوقاية النباتات
األعضاء  عاليةقيد التنفيذ

 واألمانة
ات،      6-1-3 ة النبات ة لوقاي ة الدولي ايا االتفاقي ر قض نش

ي    وواجباتها، وعملياتها واهتماماتها بين جميع ا      لمعنيين، بما ف
ع    ذلك األجهزة األخرى التي لها اهتمامات مماثلة أو تتداخل م

 اهتمامات االتفاقية

 األمانة عاليةقيد التنفيذ

ى    6-1-4 ات عل ة النبات ة لوقاي ات اإلقليمي جيع المنظم تش
ى المستوى             ات عل ة النبات ة لوقاي الترويج لتنفيذ االتفاقية الدولي

 اإلقليمي

 الهيئة المؤقتة ةعاليقيد التنفيذ

    تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية األخرى 6-2
ام المشترك،           6-2-1 د مجاالت االهتم إقامة عالقات، وتحدي

ات    ع المنظم ترآة م رامج المش ة والب ايير الدولي يق المع وتنس
ة      ا اتفاقي ا فيه با، بم ك مناس ان ذل لة، إذا آ رى ذات الص األخ

دول   ب ال وي، والمكت وع الحي ة  التن ة، وهيئ ة الحيواني ي لألوبئ
 الدستور الغذائي، ومنظمة التجارة العالمية

 عاليةقيد التنفيذ
 

األمانة وهيئة 
 المكتب
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ع المنظمات ذات الصلة             6-2-2 اون م تعزيز التنسيق والتع
 في مجال المساعدة الفنية

الهيئة المؤقتة  متوسطةقيد التنفيذ
 واألمانة

ع مؤسسات األبحاث       وضع سياسة إلقامة عالقا    6-2-3 ت م
 والتعليم 

 الهيئة المؤقتة عالية 2004

إعداد خطة عمل لتقديم الدعم العلمي والفني من أجل          6-2-4
 تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 الهيئة المؤقتة عاليةقيد التنفيذ

دعم العل          6-2-5 ديم ال ي    م إعداد خطة عمل لتق ذ  ي والفن لتنفي
  لوقاية النباتاتالتفاقية الدوليةا

 هيئة المكتب متوسطةقيد التنفيذ

 
 


