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  النباتيةةلتدابير الصحالهيئة المؤقتة 

 السادسةالدورة 

 2/4/2004-29/3روما، 

 2004-2003برنامج العمل الخاص  بالمساعدة الفنية للفترة 

  من جدول األعمال المؤقت2-11البند 

 العدي`د م`ن الطلب`ات م`ن         2004-2003تلّقت أمانة االتفاقية الدولي`ة لوقاي`ة النبات`ات ف`ي الفت`رة               -1
وت`وجز ه`ذه   . دان النامية للحصول على دعم فني لإلدارات القطرية فيها المعنية بالصحة النباتي`ة     البل

 .الورقة األنشطة المنّفذة في مختلف البلدان ومصادر التمويل لها

 برنامج التعاون الفني في المنظمة

ن برنامج ـموّلة ـد التنفيذ والممـتتعدى حاليًا قيمة مشاريع الصحة النباتية التي هي قي -2
ويتواصل تلقي الطلبات مع إدراك البلدان أآثر . ن دوالر أمريكياليي م6.0ي مبلغ ــالتعاون الفن

 .فأآثر للمعايير الدولية وللحاجة إلى بناء القدرات من أجل تيسير تنفيذها فيها

والغرض من هذه المشاريع هو أن تكون صلة وصل وأن تطال مجاالت محددة مثل تحديد  -3
وال يزال التدريب على . ر القانونية والبنى األساسية وتعزيز الموارد المؤسسية والبشريةاألط

المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية وتحليل مخاطر اآلفات ومراقبة اآلفات تعتبر من المجاالت 
 .اتيةذات األولوية لما لها من أهمية بالنسبة إلى اتخاذ قرارات سليمة من ناحية الصحة النب

أو اإلبقاء على مناطق خالية من اآلفات في موازاة ازدياد /وقد ازداد الطلب على إنشاء و -4
أماآن /الوعي لإلمكانات المتاحة لتطبيق المعايير الدولية الخاصة بالمناطق الخالية من اآلفات

التي هي مهددة ومواقع اإلنتاج الخالية من اآلفات في المناطق التي تنتشر فيها ذبابة الفاآهة أو 
( وآانت جميع هذه الطلبات تتعّلق إما بذبابة الفاآهة في حوض البحر المتوسط . بانتشارها فيها

Ceratitis capitata ( وإّما بنوعBactrocera . 

 :أما المشاريع الجاري تنفيذها في إطار برنامج التعاون الفني فهي -5

ء قدرات الصحة النباتية وتحديث  بنا�)  بلدًا14(بلدان المجموعة الكاريبية   -1
 .التشريعات وتنسيقها
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 7(البلدان األعضاء في المنظمة الدولية اإلقليمية لوقاية النباتات والصحة الحيوانية   -2
 تقييم قدرات الصحة النباتية والتدريب على المعايير الدولية لتدابير �) بلدان

 .الصحة النباتية وتحديث التشريعات

 بناء قدرات الصحة - آينيا، زامبيا، أوغندا، سيشيل، إرتريا �شرقية  أفريقيا ال -3
 . النباتية

خالية من ( المساعدة على إنشاء مناطق خالية من اآلفات -بليز وآوستاريكا وبنما   -4
 ).ذبابة حوض البحر المتوسط

المتعلقة  مراقبة خيارات الصحة النباتية � آينيا وأوغندا وتنزانيا �أفريقيا الشرقية   -5
 .  واحتواءها والتعّرف إليهاBactrocera dorsalisبذبابة الفاآهة من نوع 

 احتواء ذبابة فاآهة الخوخ من نوع �)  بلدان8(إقليم شمال أفريقيا والبحر المتوسط   -6
Bactrocera zonataاستئصالها/ وإدارتها. 

 . قدرات الصحة النباتية بناء� غابون وغامبيا وتونس � أفريقيا الشمالية والغربية  -7

 بناء قدرات الصحة � استونيا وقيرغيزستان وأذربيجان �آسيا الوسطى /أوروبا -8
 .النباتية

 . بناء قدرات الصحة النباتية والقدرات التنظيمية� بوتان ونيبال � آسيا  -9

راق  تحليل مخاطر اآلفات بالنسبة إلى لفحة األو� البلدان المنتجة للمطاط في آسيا  -10
 .في أمريكا الجنوبية

 العمل جاٍر على تلبية الطلبات التي وردت مؤخرًا لبناء قدرات الصحة النباتية في  -11
آل من آمبوديا وسورية واليمن وسلطنة ُعمان واإلمارات العربية المتحدة 

 .ومالوي

 الدعم الفني من األمانة

 : هي2004-2003األنشطة المحددة الواردة في برنامج عمل الهيئة المؤقتة للفترة  -6

 لم تعقد في الفترة المذآورة سوى اثنتان من حلقات :تقييم قدرات الصحة النباتية  -1
وهما تحديدًا حلقة . العمل األربع التي آانت مقررة عن تقييم قدرات الصحة النباتية

صحة النباتية بالنسبة إلى المعايير الدولية لتدابير الصحة العمل عن تقييم قدرات ال
أيلول وحلقة العمل تقييم / سبتمبر26-15النباتية في إقليم الشرق األدنى في الفترة 

قدرات الصحة النباتية بالنسبة إلى المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية في البحر 
 .2004آذار /الكاريبي في مارس

عمل الفنية اإلقليمية عن مشاريع المعايير الدولية لتدابير الصحة حلقات ال  -2
 :النباتية

 التمويل اإلقليمي من منظمة �إقليم الشرق األدنى : أيلول/ سبتمبر4-1 ) أ(
 .األغذية والزراعة
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 .  بتمويل من استراليا�آسيا والمحيط الهادي : آب/ أغسطس12-9  )ب(

 بتمويل من �ينية والبحر الكاريبي أمريكا الالت: آب/ أغسطس29-26  )ج(
 .منظمة وقاية النباتات في أمريكا الشمالية

 بتمويل �البلدان الناطقة باللغة الفرنسية في أفريقيا : أيلول/ سبتمبر24-22  )د(
 . من المتأخرات في منظمة األغذية والزراعة

 المساعدة للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات  - 3

عاونها مع أمانة المجموعة الكاريبية ومع معهد التعاون في مجال واصلت األمانة ت
الزراعة في البلدان األمريكية بطلب من حكومات بلدان المجموعة الكاريبية وذلك 
بهدف التوصل إلى إنشاء وآالة للصحة الزراعية وسالمة األغذية في البحر 

بشأن تطبيق تدابير الصحة الكاريبي ترّوج لالمتثال بالمعاهدات الدولية مثل االتفاق 
 .والصحة النباتية واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 البرنامج الخاص لألمن الغذائي

يسعى البرنامج بالدرجة األولى إلى تمكين المجتمعات المحلية من زيادة إنتاج األغذية  -7
ي نهاية المطاف وإنتاجيتها بشكل مستدام ومضاعفة فرص حصول األسر على األغذية مما يؤدي ف

ويتضّمن آل من البرامج اإلقليمية الخاصة لألمن . إلى تحسين األمن الغذائي واالرتقاء بسبل العيش
 . الغذائي شقًا يتعّلق بالصحة النباتية نظرًا إلى ارتباطها المباشر باألمن الغذائي

 :ذائي فهيأما المشاريع الجاري تنفيذها حاليًا في إطار البرنامج الخاص لألمن الغ -8

بينان، بورآينا فاصو، آوت :  بلدان االتحاد النقدي واالقتصادي لغرب أفريقيا -1
 .ديفوار، غينيا بيساو، مالي، النيجر، السنغال، توغو

أنتيغوا وباربودا، بربادوس، بليز، الجمهورية الدومينيكية، :  بلدان منتدى الكاريبي -2
ت لوسيا، سانت فنسنت وجزر سانت آيتس ونيفيس، غرينادا، البهاما، سان

 .غرينادين، غيانا، هايتي، سورينام، جامايكا، ترينيداد وتوباغو

 :ويرجى من الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية أن -9
 .عليه 

آبر عدد ممكن من  إلى أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تيسير عقد أ
 .  المشاورات الفنية اإلقليمية عن مشاريع المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية


