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  النباتيةةلتدابير الصحالهيئة المؤقتة 

 السادسةالدورة 

 2/4/2004-29/3روما، 

 تقرير عن أداة تقييم قدرات الصحة النباتية

  من جدول األعمال المؤقت1-11البند 
 

آان الغرض من تطوير أداة تقييم قaدرات الصaحة النباتيaة مسaاعدة البلaدان علaى تقيaيم نظaام                       -1
آمaا أنهaا تصaلح آaأداة تشaخيص لتقaدير           . ظمة القطريaة لوقايaة النباتaات لaديهم        الصحة النباتية في المن   

. الفجوة على مستوى القدرات بaين الوضaع الaراهن ومaا هaو الزم لتلبيaة احتياجaات المعaايير الدوليaة                     
وآانت الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية قد وافقت على األداة في دورتها الرابعة على اعتبارهaا        

وفaي مaا   .  لالستخدام العالمي وطلب إعداد قرص مدمج يوّزع على جميع الدول األعضاء         مخصصة
 . يلي موجز عن اإلجراءات المتعلقة بتقييم قدرات الصحة النباتية في الفترة قيد االستعراض

 

 إلى تعديل االستبيانات وإلى ُأخضع تقييم قدرات الصحة النباتية الستعراض شامل أفضى -2
وقد أدخلت . 28/6/2002-24تغيير الصّك تبعًا للقرارات الصادرة عن اجتماع جماعة العمل في 
ترتيب لمكامن القوة والضعف /تحسينات ملحوظة على النسخة الحالية التي باتت تلحظ إعداد قائمة

المكونات؛ هذا باإلضافة إلى في آل مكّون من ) تحليل نقاط القوة والضعف والفرص واألخطار(
جزء خاص بمصفوفة إطارية منطقية تساعد على اتخاذ اإلجراءات الرامية إلى تعزيز القدرات 

 :وعلى أثر إدخال هذه التحسينات. القطرية
 . قرص مدمج ستوّزع على الدول األعضاء300تّم إصدار  -1
 .تّم إصدار دليل للمستخدمين وأتيح مع القرص المدمج -2
نة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالرمز آي تتمّكن من صيانة األداة ُزّودت أما -3

 .وتحديثها آلما دعت الحاجة
 شهرًا آمرحلة 11لمدة ) ليز من بOrlando Sosaالسيد (تمت االستعانة باستشاري  -4

 .جل إدارة األنشطة المتعلقة بتقييم قدرات الصحة النباتيةأأولى من 
رجمة تقييم قدرات الصحة النباتية إلى اللغات الرسمية في العمل جاٍر حاليًا على ت -5

 . المنظمة
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 لفهم تقييم قدرات الصحة النباتية وتطبيقه 2003نّظمت ثالث حلقات عمل إقليمية في عام  -3
 :أما األقاليم التي شملتها حلقات العمل فهي. بشكل أوضح

 12 �نظمة الدولية اإلقليمية لوقاية النباتات والصحة الحيوانية  الم:أمريكا الوسطى  -1
 .مشارآًا

 . مشارآًا12 :البحر الكاريبي  -2
 . مشارآين10 :الشرق األدنى  -3

 : بلدًا على النحو التالي30وتّم اإلشراف على تطبيق األداة في أآثر من  -4

 .  استونيا:أوروبا  -1

وغابون )  بلدان8( االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا :أفريقيا الغربية  -2
 .ونيجيريا

 . زامبيا وإرتريا وتنزانيا وأوغندا:أفريقيا الشرقية والجنوبية  -3

 البلدان األعضاء في المنظمة الدولية اإلقليمية لوقاية النباتات :أمريكا الوسطى  -4
 ).7(والصحة الحيوانية 

  اإلسالميةإيرانجمهورية  قيرغيزستان وسورية و:إقليم الشرق األدنى  -5
 .وأذربيجان

 .  بوتان ونيبال:آسيا  -6

إّال أّن العديد من الطلبات العالقة . وليس معلومًا آم من البلدان استخدمت هذه األداة بشكل مستقّل
 من للحصول على المساعدة الفنية تشمل تطبيق تقييم قدرات الصحة النباتية على اعتباره مكونًا

 .المكونات

 

 
 2004  

 قد أرجئ 2004آذار / مارس�شباط /وآان اجتماع الميّسرين المقرر عقده أساسًا في فبراير -5
وسيتيح ذلك الوقت الكافي للمستخدمين لتقييم النسخة الجديدة . 2004حزيران / يونيو�أيار /إلى مايو

 .ل خالل االجتماعيصوإلعطاء إجابات يمكن بحثها بالتف

 .تموز/ يوليو�حزيران /واقُترح تنظيم دورة تدريبية إلقليم الشرق األقصى في يونيو -6

وطلبت جماعة العمل غير الرسمية المعنية بالتخطيط االستراتيجي والمساعدة الفنية  -7
ة لوقاية وتقترح أمانة االتفاقية الدولي. معلومات عن نتائج تطبيق تقييم قدرات الصحة النباتية

 : إجراء تحليل لنتائج تطبيق هذه األداة من حيث2004النباتات في عام 

 تأثيرها على الخطط االستراتيجية القطرية؛  -1
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 إعداد المشاريع القابلة للتمويل استنادًا إلى نتائج تقييم قدرات الصحة النباتية؛  -2

 إعدادها بواسطة الحصول على تمويل من الجهات المانحة للمشاريع التي جرى  -3
 تقييم قدرات الصحة النباتية؛

 .االتجاهات الخاصة باألولويات الناجمة عن تطبيق هذه األداة  -4
 وأن يعرض على الهيئة المؤقتة في 2004ومن المقرر أن تبحث جماعة العمل هذا التحليل في عام 

 .2005عام 

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

 . االقتراح بتحليل تطبيق تقييم قدرات الصحة النباتية


