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  النباتيةةلتدابير الصحالهيئة المؤقتة 

 ةخامسالدورة ال

 2003نيسان /أبريل 11-7روما، 

 موارد الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

  من جدول األعمال المؤقت2-8البند 
 
امج                -1 وارد المتاحة لبرن ة الم ا الرابع ة في دورته ناقشت الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتي

تراتيجية    العمل ع  ذ         . لى ضوء الخطة االس ى أن تتخ ة عل ا الرابع ة في دورته ة المؤقت ووافقت الهيئ
 فيما جماعة العمل غير الرسمية المعنية بالتخطيط االستراتيجي والمساعدة الفنية الخطوات الالزمة          

 :ووافقت الهيئة المؤقتة على. يتصل بقضيتين
 

ا يت      - ا فيم يال مالي ة تحل ّد األمان رورة أن تع ات    ض ة للتوجه الموارد المكرس ق ب عل
تقبل                ال وتيسير المناقشات في المس االستراتيجية لغرض إعداد وتحديث خطة أعم

تراتيجي    رة  (بشأن التخطيط االس ة   72/3أنظر الفق ة للهيئ دورة الرابع ر ال ن تقري  م
 ).المؤقتة

 
ة برنا                 - اعدة الفني تراتيجي والمس التخطيط االس ة ب ل المعني ا  أن تضع جماعة العم مج

ة              ة لوقاي ة الدولي ل لالتفاقي ن التموي د م ى مزي ى الحصول عل لمساعدة األعضاء عل
ة         رة     (النباتات من موارد البرنامج العادي للمنظم دورة      72/6أنظر الفق ر ال ن تقري  م

 ).الرابعة للهيئة المؤقتة
 

  
 

) آندا (Carberryتشكيل جماعة ترآيز مخصصة تضم السيد  2002تموز /في يوليوجرى  -2
ويبّين مشروع . ونائبي رئيس الهيئة المؤقتة للعمل مع األمانة على إعداد مشروع خطة أعمال

الخطة دور الهيئة المؤقتة والوضع الحالي للموارد والموارد اإلضافية الالزمة لتنفيذ برنامج العمل 
لى األعضاء في وُعرض مشروع خطة األعمال ع. الذي اتفق عليه األعضاء في الهيئة المؤقتة

وثيقة  أنه رؤي و2002أيلول /لجنتي البرنامج والمالية في منظمة األغذية والزراعة في سبتمبر
 ). أدناه5أنظر الفقرة  (مرجعية وترويحية مفيدة
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وناقشت جماعة العمل المعنية بالتخطيط االستراتيجي والمساعدة الفنية مشروع خطة  -3
وأدخلت تعديالت على مشروع خطة األعمال . رين األولتش/األعمال في اجتماعها في أآتوبر

 على واتفق. لالستفاضة أآثر في الموجز التنفيذي وإلدراج المزيد من المعلومات عن الميزانية
ممكن، السيما األشخاص على أوسع نطاق جمهور للأهمية هذه الوثيقة وضرورة إتاحتها 

 .رارات في منظمة األغذية والزراعةعمليات اتخاذ القب رتبطةوالمجموعات الرئيسية الم
 
 وبضرورة ،وأوصت جماعة العمل بإحالة مشروع خطة األعمال إلى الهيئة المؤقتة للعلم -4

آما أوصت جماعة العمل باستعراض مشروع خطة . إتاحتها في المنفذ الدولي للصحة النباتية
 الواردة في الخطة اتاإلجراءاألعمال وبتحديثه سنويًا وأضافت هذه التوصية إلى مجموعة 

 ).15 من جدول األعمال، الوثيقة 1-8أنظر البند (االستراتيجية 
 

 
 
 

مالية في المنظمة، قبل أن تعقد أطلعت هيئة المكتب المندوبين في لجنتي البرنامج وال -5
 وضرورة  لوقاية النباتاتجماعة العمل اجتماعها، على حالة الموارد الخاصة باالتفاقية الدولية

 اعتمادا علىمباشرة وتم ذلك من خالل الممثلين الدائمين األعضاء في المنظمة . زيادة التمويل
بغرض رفع استعراض الخطة المتوسطة األجل للمنظمة في  المهمة األولى للجنتين تمثلتو. 

 نواعتبرت اللجنتان مشروع خطة األعمال وثيقة مفيدة وأ. توصيات عن الميزانية إلى المنظمة
 . تحقيق نتائج إيجابيةأسفرت عن المعلومات 

 
رير الدورة الثامنة والثمانين للجنة وفي ما يلي فقرتان ذات صلة مستخرجتان من تق -6

 :13/9/2002-9البرنامج التي انعقدت في الفترة 
 

ة، وتحسين                   دخالت والمنتجات الزراعي ين الم ادل ب ة التب ة عن عملي األمن الحيوي الناجم
دات              ع المبي أن توزي ة بش ة السلوك الدولي ن مدون قاية النباتات، والموافقة المسبقة عن علم م
ى      ة ف رة المتداول دات الخط ة والمبي واد الكيماوي بعض الم اص ب راء الخ تعمالها واالج واس
وجي         وع البيول ات والتن  اللجنة بمساهمة اإلدارة المتكاملة في استراتيجية شاملة لوقاية النبات
تخلص من                     ى ال دان األعضاء عل اعدة البل تمرار الحاجة إلى مس المرتبط بالمحاصيل، واس

 .المبيدات المهجورة

 
ه ضمن نطاق               ن معالجت د م ة الب احظت أن أي عجز في الموارد خالل الفترة المالية الحالي
د           دخر جه ن ي أن ل ة ب دمتها األمان ي ق ربط الميزانية القائم، ورحبت بالتأآيدات الواضحة الت
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للحصول على مزيد هيئة المكتب الذي وضعته قترح لمبرنامج االودرست جماعة العمل  -7
األجهزة إطالع المندوبين في  وشمل ذلك .التفاقية الدولية في البرنامج العادي للمنظمةل التمويل من

.  األعمالموارد االتفاقية الدولية استنادًا إلى خطةعلى األوضاع الحرجة للمنظمة الرئيسية ل
 عرض البرنامج على الهيئة المؤقتة وتشجيع األعضاء على ضرورةووافقت جماعة العمل على 
 نيابة عن االتفاقية الدولية لمندوبيهم القطريين واإلقليميين في األجهزة تقديم بيانات عن األوضاع

 .ماء الممثلينوسوف تتيح األمانة وثيقة تتضّمن قائمة االجتماعات وأس. واالجتماعات الرئيسية
 

  هي)2/11/2002-28/10(وآانت الدورة الثالثة والعشرون بعد المائة لمجلس المنظمة  -8
ووافق األعضاء في جماعة العمل على . االجتماع األول المشار إليه في االستراتيجية المقترحة

مهم معدل ومشروع خطة األعمال على األعضاء في المجلس من أقاليالعرض الموجز التنفيذي 
 مناقشة حالة تمويل جرتذلك ل وتبعا. مباشرة أو بواسطة ممثليهم الدائمين في المنظمةالمختلفة 

 : التقريرمشروعوفي ما يلي فقرة مستخرجة من . االتفاقية الدولية من جانب مجلس المنظمة
 

اتفاقية الدولية لوقاية النباتات، والحاجة إلى مخصصات إضافية لإلسراع في وضع 
المعايير، والترآيز في األجل المتوسط على استمرارية برنامج مستدام لوضع أربعة 
 األمانة بأن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تندرج في الفئة األولى من أولويات المنظمة، 
وأن األمانة تعتبر استنتاجات لجنة البرنامج بشأن االتفاقية توجيهات للقيام بما يلزم فيما 

 . يتصل باعتمادات الموارد لالتفاقية

 
 :اتية أنويرجى من الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النب -9

 
 . خطة األعمال وبفائدتهابإعداد 

 . على االستعراض السنوي لخطة األعمال وتحديثها
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات من  على المضي قدمًا في البرنامج لزيادة التمويل 

 .موارد البرنامج العادي آما هو مقترح في خطة األعمال
 . باالجتماعات واألجهزة الرئيسية التي حددتها األمانة

 األعضاء على طلب دعم مندوبيها في اجتماعات األجهزة الرئيسية في المنظمة 
 .للحصول على المزيد من التمويل لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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 خطة أعمال
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
 هيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتيةهيئة مكتب ال

  2003آانون الثاني /يناير
 

 المهمة
: 

 
 
 
 

 
. 
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 الموجز التنفيذي
إّن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات اتفاقية دولية بالغة األهمية لوقاية الموارد النباتية في  
، أصبحت أساسية في التجارة 1995عام مرجعا  منظمة التجارة العالمية لتهاجعومنذ أن . العالم

وفي هذا السياق، تتولى االتفاقية الدولية مسؤولية توحيد مفاهيم . الدولية بالنباتات والمنتجات النباتية
النظيرة والقبول العام لها، والتي تشكل الصحة النباتية على المستوى الدولي ووضع المعايير 

األطر التنظيمية القطرية لعمليات الرقابة المحلية وشروط االستيراد وبرامج ساس لوضع األ
 .التصدير
واالتفاقية الدولية هي منظمة شقيقة لهيئة الدستور الغذائي والمنظمة الدولية لصحة الحيوان  

ة ليس لها إال أّن االتفاقية الدولي). المسؤولتان عن سالمة األغذية وصحة الحيوان على التوالي(
ين ولم تحَظ بنفس القدر ي المنظمتين الشقيقتين األخرمثل حالتاريخ طويل في مجال وضع المعايير 

لكن البلدان األعضاء تعتمد على هذه المنظمات الثالث للحصول على قاعدة . من الموارد ألنشطتها
 .مية وفنية للتجارة ولألطر التنظيميةاهيمف

لى المهام األساسية لالتفاقية الدولية التي تقضي بتوفير منتدى ع 1997عام وقد أعيد التأآيد  
عندما وافقت الحكومات على إدخال تعديالت وذلك للعمل العالمي على قضايا الصحة النباتية 

وشمل هذا إنشاء هيئة تدابير .  واألنشطة المحيطة باالتفاقيةالتنظيمتضفي طابعًا رسميًا على 
ز الرياسي لالتفاقية الدولية وإنشاء األمانة التي تقوم بتنفيذ برنامج الصحة النباتية لتكون الجها

ويقوم هذا على التدابير التي سبق أن اتخذتها منظمة األغذية والزراعة عندما أنشأت األمانة . العمل
 وخصصت ميزانية صغيرة لبرنامج العمل من أجل توحيد تدابير الصحة النباتية 1992المؤقتة عام 
 .ى العالميعلى المستو

وقد آن األوان للنظر في التمويل األساسي لالتفاقية الدولية مقارنة مع منظمات وضع  
 فريدة ومتزايدة على ا ضغوطأن هناكآما . المعايير األخرى وبالنظر إلى خطتها االستراتيجية

اية التنوع الحيوي  الحيوية واألنواع الغازية وحمقانةاالتفاقية الدولية مع ازدياد االهتمام الدولي بالت
 . واسعةباختصاصاتدور أساسي وتتمتع فيها ب فيها االتفاقية الدولية ضطلعوهي جميعها مجاالت ت

لكن . ووضعت االتفاقية الدولية خطة استراتيجية تعالج احتياجات البلدان األعضاء فيها 
لمالية األساسية في تنفيذ هذه االستراتيجيات ال يتم بصورة فعالة بسبب نقص الموارد البشرية وا

 :وتشمل التوجهات الرئيسية في الخطة االستراتيجية. أمانة االتفاقية
 ضع المعاييرو -1
 بادل المعلوماتت -2
 ليات حل النزاعاتآ -3
  الصحة النباتية من خالل تعزيز المساعدة الفنية في مجالقدراتالنمية ت -4
 )قدرات األمانة(ضع إطار إداري فعال و -5
 لتعاون الدوليا -6

جماعة العمل غير الرسمية المعنية بالتخطيط االستراتيجي والمساعدة ل من آوأجرت  
. الفنية التابعة لالتفاقية الدولية وأمانة االتفاقية الدولية دراسة تحليلية الحتياجات االتفاقية وميزانيتها

ها  األساسية الالزمة لضمان استمرارية االتفاقية الدولية بوصفمتطلباتوأدى ذلك إلى تقييم ال
. منظمة لوضع المعايير وإحدى المنظمات الشقيقات الثالث التي تعترف بها منظمة التجارة العالمية

قدرات أمانة االتفاقية الدولية عاجلة في وبحسب التوصيات الرئيسية للتقييم، فال بد من زيادة 
 :جوهريةوالتمويل المخصص لها في بعض المجاالت ال

 ؛متفرغتعيين أمين  •
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 إلى جانب التمويل 2007-2006 موظف فني في 1.5 و2005-2004ين فنَيين في إضافة موظَف •
 ؛دعم هذه الوظائفالالزم ل

 ؛2007-2006 إضافة موظف مختص في تقنيات المعلومات في  •
زيادة التمويل بشكل ملحوظ لوظيفة تقاسم المعلومات مع االعتراف باالحتياجات إلى  •

 ا بنوع خاص؛تقنيات المعلومات والفرص المتاحة أمامه
 في التمويل المخصص لوضع المعايير حرصًا على تنفيذ برنامج العمل الذي عاجلةزيادة  •

 2007-2006 وزيادة هامشية في 2005-2004يقضي بوضع أربعة معايير في السنة في 
وتشارك البلدان النامية في قسم هام من هذا . إلدارة ازدياد عدد المعايير واألنشطة المرافقة

 . الذي يستخدم أيضًا لمساعدتهاالتمويل
 زيادة التمويل المخصص ألنشطة المساعدة الفنية؛ •
زيادة التمويل المخصص ألنشطة التعاون الدولي اعترافًا بوجود أرضية مشترآة ناشئة  •

مع المنظمات األخرى مثل اتفاقية التنوع البيولوجي في مجاالت ذات الصلة بالمهام 
 .وقاية النباتاتالرئيسية لالتفاقية الدولية ل

 مليون دوالر أمريكي 2( مليون دوالر أمريكي إضافي في السنة وتستلزم هذه التغييرات 
 دوالر أمريكي إضافي في 800 000، تليها زيادة قدرها 2005-2004في ميزانية ) في الفترة المالية

 ا الدعم األساسيويؤّمن هذ. 2007-2006في )  مليون دوالر أمريكي في الفترة المالية1.6(السنة 
 ألمانة االتفاقية الدولية والتمويل الكافي لبرنامج عمل مستدام للمنظمة، فضًال عن ضمان الجوهري

 . قدر من المساواة لالتفاقية الدولية إلى جانب المنظمتين الشقيقتين
 : ميزانية االتفاقية الدولية للفترة المالية آما يليمتطلباتفتكون 

في الفترة )  دوالر أمريكي حاليًا2 189 000( دوالر أمريكي 2 689 000 :2002-2003
 المالية الواحدة

  دوالر أمريكي للفترة المالية الواحدة3 998 000 :2004-2005
  للفترة المالية الواحدة5 764 000 :2006-2007
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 ووضعها الحالياالتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
دور متميز ب قوموهي ت. 1952نباتات حّيز التنفيذ عام دخلت االتفاقية الدولية لوقاية ال 

اعتبارها الصك الدولي األول لوقاية النباتات والمنظمة المسؤولة عن وضع نظام دولي لمعايير ب
وتوجد في آل بلد من البلدان منظمة قطرية لوقاية النباتات تتمتع بمسؤوليات . الصحة النباتية

 اآلفات دخالتفاقية الدولية، وترآز بالدرجة األولى على الوقاية من اتنظيمية وتنفيذية استنادًا إلى اال
 الصحة النباتية في متطلباتللصادرات لتلبية االعتماد النباتية عن طريق التجارة وإصدار شهادات 

ولطالما لعبت االتفاقية الدولية في هذا السياق دورًا هامًا في التجارة الدولية لكن . البلدان المستوردة
 .ذا الدور اتسم بأهمية أآبر نظرًا إلى الروابط القائمة مع اتفاقية منظمة التجارة العالميةه

التفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية انتظارا لتوقعات الحكومات ل استجابةو 
  أمانة مؤقتة لالتفاقية، أنشأت منظمة األغذية والزراعة1993في منظمة التجارة العالمية عام 

وقّدمت المنظمة التمويل . ت إجراءات مؤقتة لوضع المعايير بميزانية أولية صغيرةالدولية ونفذ
 . بما في ذلك الدعم القانوني-ها األساسيةيتاألساسي لالتفاقية الدولية، التي توفر خدمات األمانة وبن

حت بعد في  ولم تكن قد اتض1992 عندما أنشئت األمانة عام ثابتةوآانت للمنظمة ميزانية  
فاتبع منهج .  االتفاقية الدولية آمنظمة عالمية لوضع المعايير التي ستصبح عليهاهميةلألحينها 

ولم ُيعد النظر .  يقضي بإنشاء األمانة من دون أن يؤثر ذلك تأثيرًا حادًا على الموارد الداخليةعتدلم
 ومن الواضح أيضًا أّن األمانة .في تلك الميزانية األولية الصغيرة بأي شكل ملحوظ منذ ذلك الحين

مثل الدستور (صغيرة جدًا بالمقارنة مع المنظمات الدولية األخرى التي تتحمل نفس المسؤوليات 
 ). الغذائي والمنظمة العالمية لصحة الحيوان

، دخل االتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية لمنظمة التجارة 1995وعام  
يذ مع اإلشارة رسميًا إلى االتفاقية الدولية على اعتبارها المنظمة المسؤولة عن العالمية حيز التنف

أما الجهازان . وضع المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية المعمول بها في التجارة الدولية
اآلخران المعنيان بوضع المعايير في االتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية فهما 

وخالفًا ). لصحة الحيوان(والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ) لسالمة األغذية(تور الغذائي الدس
 1964عام  و1924  عاملالتفاقية الدولية، نشطت هاتان المنظمتان في مجال وضع المعايير، منذ

 . منذ ذلك الحينوأمانتان أآبر على التوالي، وآانت لهما ميزانيتان
 منهجي إلعادة النظر في موضوع آفاية الموارد الخاصة ولم يستخدم أي أسلوب عمل 

 عندما أنشأت الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة خلتببرنامج االتفاقية الدولية إال قبل ثالث سنوات 
وحددت . النباتية التابعة لالتفاقية الدولية جماعة عمل غير رسمية معنية بالتخطيط االستراتيجي

عدة سنوات وأطلقت عملية ل ية ووضعت خطة استراتيجية تمتدالدولجماعة العمل مهمة االتفاقية 
وأعّدت جماعة العمل غير الرسمية الخطة االستراتيجية على ضوء األهداف . تخطيط سنوية للعمل

فأصبح بإمكان االتفاقية الدولية اآلن أن . والنتائج المتوقعة التي يمكن تأمين الموارد الالزمة لها
 . موارد أي برنامج من برامج العمل الرئيسيةتحدد بوضوح النقص في

 بإعداد مشروع برنامج عمل  ذروتها عملية التخطيط االستراتيجي في االتفاقية الدوليةبلغوت 
تتفق عليه جميع الحكومات في االجتماع السنوي للهيئة المؤقتة، حيث تنظر الحكومات أيضًا في 

وتغطي البلدان المتقدمة تكاليفها . نجاز هذا العملإمكانية مشارآتها في جماعات العمل المكلفة بإ
مشارآتها في أنشطة وضع المعايير؛ بينما تقدم أمانة االتفاقية الدولية مساعدة ب مرتبطةالخاصة ال

واألمثلة آثيرة عن الحكومات التي قدمت التمويل ). أنظر المرفق الثاني(مالية إلى البلدان النامية 
 .ليف المرافقة لبعض تلك االجتماعاتالكافي لتغطية جميع التكا

ومجموعة ) أنظر أعاله(وتضّمن بيان مهمة االتفاقية الدولية ستة توجهات استراتيجية  
وال ). أنظر المرفق األول بالنسبة إلى الخطة االستراتيجية واألهداف( آل منها  إطارأهداف في

 .دة من تلك التوجهات االستراتيجيةتغطي الميزانية الحالية لالتفاقية الدولية إّال جوانب محدو
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وتكفي الموارد الحالية إلنشاء أو استعراض معيارين في السنة تقريبًا وبرامج صغيرة  
، المقابلوفي . لمساعدة األعضاء من خالل تقديم المساعدة الفنية لهم وتبادل المعلومات الرسمية

ًا متواضعًا يشمل أربعة معايير في حدد برنامج العمل الذي أعدته جماعة العمل غير الرسمية هدف
مية اهيويعتبر هذا المعدل من وضع المعايير الحد األدنى الالزم للتوصل إلى معايير مف. السنة

ومحددة ولصياغة المعايير الخاصة بمخاوف تجارية معّينة في البلدان النامية ولتحديث المعايير 
لهيئة المؤقتة فهي مضاعفة جهود البلدان النامية أما األهداف ذات األولوية التي حددتها ا. الموجودة

 . لتطبيق معايير الصحة النباتية واالستفادة من تبادل المعلومات ومن المساعدة الفنية
 بلوغ الحد األدنى من األهداف التي وضعتها الهيئة سن السنتين الماضيتين، لم يتخاللو 

رة من ألفراد والمساهمات المخصصة الصغيالمؤقتة إال بفضل الجهود الحثيثة التي بذلها بعض ا
. فيه لتحقيق أهداف االتفاقية الدوليةبالمرغوب مستدام وال بال لكّن هذا النهج ليس. مصادر متنّوعة

نهج من خالل برنامج العمل الحالي الذي يعاني من تقليص لويتضح الخطر الكامن في هذا ا
عمل برنامج تكفل على أن لالتفاقية الدولية األنشطة بسبب عدم قدرة الموارد القليلة المخصصة 

فكادت االتفاقية الدولية نتيجة ذلك تفتقر إلى التمويل الكافي إلنجاز أي عمل جديد خاص . مستدام
 000وقد تم مؤخرًا طلب رصد تمويل أثناء السنة الجارية من المتوقع أن يبلغ . 2003بالمعايير عام 

األنشطة األساسية هذا العام، وفي هذا دليل على  دوالر أمريكي من أجل إنجاز بعض 500
 . لالتفاقية الدولية لوقاية النباتاتاألوضاع القاتمة

 أهمية االتفاقية والحاجة إليها
يتناقض الوضع الحالي مع األهمية المتزايدة لالتفاقية الدولية والحاجة إلى التوصل إلى  

 .دمة وتوقعاتهابرنامج عمل يلبي احتياجات البلدان النامية والمتق
وتشكل وقاية النباتات من اآلفات عنصرًا أساسيًا بالنسبة إلى األمن الغذائي والتجارة  

ب االتفاقية الدولية دورًا متكامًال بوصفها منتدى دوليًا ونقطة مرجعية لمفاهيم عوتل. وحماية البيئة
خّص آلية لوضع المعايير  على األوفّروهي ت. وقاية النباتات والتعاون واتخاذ التدابير بشأنها

والهدف هو ضمان شفافية ونزاهة متطلبات الصحة . الرامية إلى تيسير التجارة وحماية البيئة
في وال تزال المعايير الحالية . النباتية القطرية من أجل التوصل إلى مستوى مقبول من الحماية

 بآفات محددة في  والمتعلقةالتفصيلية في المستقبل مفاهيم وهي ستشكل منطلقًا للمعايير صيغة
وتكمن أهمية هذه المعايير في أنها تساعد البلدان النامية على المشارآة في . محاصيل معّينة

التجارة من خالل إعطائها التوجيهات إلنشاء نظم الصحة النباتية المالئمة وجعلها أساسًا لمناقشة 
على توضيح المفاهيم والقضايا المثيرة آما تساعد المعايير . الفرص الجديدة للوصول إلى األسواق

 في مجال الصحة  النزاعات احتماالت بالتالي منتقللللجدل التي قد تكون السبب في الخالفات و
آما تساعد االتفاقية الدولية لوقاية النباتات المنظمات اإلقليمية . النباتية بين الشرآاء التجاريين

عداد قوائم اآلفات وبرامج مكافحة اآلفات والمناطق لوقاية النباتات على تطوير الموارد مثل إ
 .الخالية من اآلفات المتعلقة بالنباتات المزروعة وبالبرّية على حد سواء

 لحماية الزراعة والبستنة والغابات استخدمت في الماضيومع أّن تدابير الصحة النباتية  
اهتمام الحكومات أيضًا بمكافحة أو انتشارها ضمن البلد الواحد، يزداد /من دخول آفات غريبة و

ويتضّمن برنامج عمل االتفاقية الدولية . انتشار الكائنات التي تهدد التنوع البيولوجي والبيئة
مثًال تحليل (مبادرات جاٍر تنفيذها لمعالجة مخاوف بيئية محددة بفضل معايير االتفاقية الدولية 

مثل اتفاقية التنوع (اون مع المنظمات األخرى ويحّتم هذا إقامة روابط وبذل جهود للتع). المخاطر
إذ يوازي مثًال تمويل أمانة اتفاقية (التي هي في حالة أفضل بكثير من حيث الموارد ) البيولوجي

 ). أضعاف التمويل الخاص باالتفاقية الدولية10التنوع البيولوجي 
يد من الضغط عليها  الضغوط الخارجية على االتفاقية الدولية المزتضعوفي هذا اإلطار،  

 .لزيادة األنشطة والتفاعل في مجاالت لم يجِر الترآيز عليها أو تأمين التمويل لها في الماضي
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 الميزانية وحجم األمانة
 :يسمح حاليًا حجم التمويل السنوي من البرنامج العادي بعقد

 اجتماع واحد للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية؛ •
 يير؛اجتماعين للجنة المعا •
 جماعتي عمل لصياغة المعايير أو استعراضها؛ •
 :برامج صغيرة جدًا في مجاالت •

 المساعدة الفنية -
 تبادل المعلومات -
 التعاون واالتصاالت -
 2.1(وتبلغ ميزانية االتفاقية الدولية في الوقت الراهن مليون دوالر أمريكي في السنة تقريبًا  

ي حين أّن األمانة صغيرة جدًا، يستخدم ثلثا هذا وف). مليون دوالر أمريكي في الفترة المالية
 – دوالر أمريكي بالكاد في السنة 400 000 –المبلغ تقريبًا للموظفين ويشكل المبلغ المتبقي 

وآما أشير سابقًا، تلقت االتفاقية الدولية عدة مساهمات . قاعدة التمويل لبرنامج العمل بأآمله
)  دوالر أمريكي لكل منها عادة25 000أمريكي إلى  دوالر 10 000بحدود (مخصصة أو عينية 

من الحكومات ومن منظمات أخرى دعمًا لمبادرات محددة وموارد لموظفي األمانة وللخبراء 
واتسمت هذه المساهمات بأهمية خاصة بالنسبة إلى مبادرات . الزائرين لفترات قصيرة

 .المساعدة الفنية وللتوسع في عملية وضع المعايير
المنّسق؛ مسؤوالن : األمانة حاليًا خمسة موظفين من منظمة األغذية والزراعةوتضّم  

آما رعت الواليات المتحدة في األربع سنوات الماضية . فنيان؛ ووظيفة دعم إداري واحدة
 .وظيفة مسؤول فني مزاِمل واحدة

أو تتولى وتدعو األمانة إلى عقد جميع االجتماعات المتعلقة ببرنامج عمل الهيئة المؤقتة  
آما . ويشمل هذا الوثائق وتحديد المشارآين والتعاقد معهم وترتيبات السفر واإلقامة. تنظيمها

وتتولى األمانة تحرير . تعّد وثائق االجتماعات، ال سيما االجتماع السنوي للهيئة المؤقتة
حة النباتية وتستضيف أيضًا المنفذ الدولي للص. المعايير والوثائق المرافقة وترتيبات الترجمة

وتتم إدارة برنامج المساعدة الفنية انطالقًا من األمانة التي تجيب أيضًا . وتدير تحديثه وصيانته
وتمّثل األمانة االتفاقية الدولية . على العديد من االستفسارات حول مسائل عامة لوقاية النباتات

تماعات لجنة تدابير بعضها بصورة منتظمة مثل اج(في العديد من االجتماعات والمؤتمرات 
وتعالج القضايا القانونية الناشئة بمساعدة المكتب القانوني في منظمة ) الصحة والصحة النباتية

 .األغذية والزراعة وتساعد على حل النزاعات في مجال الصحة النباتية

 حاضرًا ومستقبًال: برنامج العمل
 :يجية لالتفاقية الدوليةيتم تصنيف أنشطة برنامج العمل تبعًا لستة توجهات استرات

 وضع المعايير -1
 تبادل المعلومات -2
 آليات حل النزاعات -3
 تنمية قدرات الصحة النباتية من خالل تعزيز المساعدة الفنية -4
 )قدرات األمانة(وضع إطار إداري فعال  -5
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 التعاون الدولي -6
وفي ما يلي عرض مفّصل لوضع آل من هذه المجاالت في الوقت الحالي واحتياجاتها في  

 .ويرد في المرفقين الثاني والثالث موجز عن االنعكاسات المالية المرافقة. الفترة المالية وما بعدها

 وضع المعايير -1
، أصدرت )1997-1992( في أول خمس سنوات من العمل على وضع المعايير :الوضع الحالي

جراءات المؤقتة لوضع االتفاقية الدولية سبعة معايير دولية لتدابير الصحة النباتية بواسطة اإل
، أقّرت المنظمة إدخال تعديالت على 1997وعام . المعايير التي حددتها منظمة األغذية والزراعة

ومع أّن ميزانية . االتفاقية نّصت على إنشاء آلية رسمية لوضع المعايير في إطار االتفاقية الدولية
عندما حصل التحول إلى هذا النظام  1998االتفاقية الدولية محدودة جدًا، إال أنها وضعت، منذ 

 17أي اعتمدت االتفاقية الدولية ما مجموعه . 2001الجديد، عشرة معايير جديدة، أربعة منها عام 
ويعادل هذا أقّل من معيارين في السنة وهو عدد غير آاٍف إذا ما . معيارًا فنيًا في عشر سنوات

دولية في المنتجات النباتية واحتياجات البلدان قارناه مع االحتياجات الحالية وازدياد التجارة ال
ويضع العدد المحدود جدًا من المعايير قيودًا على قدرة الحكومات على االستفادة من نظام . النامية

تجاري عالمي موّحد ومتناٍم في المنتجات الزراعية ويجعلها أآثر عرضة الستجالب آفات نباتية 
 .هدد التنوع البيولوجي والبيئةمضّرة، بما في ذلك الكائنات التي ت

وتتطّرق المعايير التي جرى وضعها حتى اآلن بالدرجة األولى إلى المبادئ والمفاهيم  
ويتحول الترآيز . الالزمة إلرساء أساس للتعاطي مع المعايير الخاصة بآفات وسلع أساسية محددة

ة، مع إعطاء األولوية لتلك في وضع المعايير نحو مشاآل تجارية معينة في مجال الصحة النباتي
 . التي تهم البلدان النامية بالدرجة األولى

لكنه يجري منذ اآلن تخفيض المستوى الحالي ألنشطة وضع المعايير وقد أرجئت بعض  
. األنشطة بسبب القيود المفروضة على قدرات األمانة، ال سيما بالنسبة إلى الموظفين واألموال

رد األساسية لبرنامج العمل وصوًال إلى مستوى النشاط الذي لحظته وهناك حاجة إلى زيادة الموا
 .الهيئة المؤقتة

سوف يتم تنفيذ أربعة أنواع أنشطة هامة لوضع المعايير على األقل بالتوازي : الفترة المالية المقبلة
 :وبصورة مستمرة

 مية ومرجعية؛يهاصياغة معايير مف •
 ينة؛صياغة معايير خاصة بآفات وبسلع أساسية مع •
 استعراض المعايير القائمة وتحديثها؛ •
مثل (إيجاد حّل للقضايا الملّحة أو الحتياجات البلدان النامية أو طلبات المنظمات األخرى  •

 ).لجنة تدابير الصحة والصحة النباتية أو اتفاقية التنوع البيولوجي
نى من العمل على وحددت الهيئة المؤقتة، استنادًا إلى توقعات البلدان األعضاء، حدًا أد 

مية ومحددة جديدة فضًال عن استعراض يهاأربعة معايير في السنة؛ ويشمل هذا إعداد معايير مف
 .المعايير القائمة حرصًا على جدواها

أما العوامل المقيِّدة حاليًا لوضع المعايير والتي تنبغي معالجتها في ميزانية الفترة المالية المقبلة 
 :فهي

 عقد االجتماعات الالزمة إلصدار المعايير؛األموال الكافية ل •
 .موظفو األمانة لتنظيم االجتماعات واستخدام النتائج •
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ومن العوامل الهامة التي ينبغي التنبه إليها هو أّن االتفاقية الدولية، على عكس المنظمتين  
 آافة الشقيقتين المعنيتين بوضع المعايير، تغطي تكاليف المشارآين من البلدان النامية في

فتوازي ). الذي يحضره ممثلو الحكومات(اجتماعاتها باستثناء االجتماع السنوي للهيئة المؤقتة 
. بالتالي التكاليف الناشئة عن وضع المعايير في االتفاقية الدولية تكاليف مشارآة البلدان النامية

تفاقية الدولية إلى ويعود في الواقع القسم األآبر من التكاليف الناشئة عن وضع المعايير في اال
ويرد موجز . ضمان تمثيل عادل ومشارآة فاعلة للمسؤولين عن الصحة النباتية في البلدان النامية

 . في المرفق الثاني
آما تسعى االتفاقية الدولية جاهدة إلى مساعدة البلدان النامية على وضع المعايير من خالل  

القطريين في عملية استعراض مشاريع المعايير عقد مشاورات فنية إقليمية لمساعدة المسؤولين 
ومع أّن هذه االجتماعات هامة جدًا للبلدان النامية برأي الهيئة المؤقتة، فإّن . والتشاور بشأنها

وقد جرى تمويل . الموارد الحالية تحول دون تمويل تلك المشاورات الفنية من ضمن برنامج العمل
الل مساهمات مخصصة من خارج الميزانية فكانت االجتماعات التي عقدت حتى اليوم من خ

وتعطي الهيئة المؤقتة أولوية قصوى لجعل هذه االجتماعات بندًا دائمًا . بالتالي محدودة ومتقّطعة
وسوف تخصص أية زيادة في الميزانية لتيسير . من بنود برنامج العمل المستقبلي لوضع المعايير

 .هذه المشاورات الفنية اإلقليمية أيضًا
ال سيما لدعم (وهناك حاجة إلى زيادة القدرات من حيث موظفي األمانة وأموال التشغيل  

وسوف يخصص مليون دوالر أمريكي ). مشارآة البلدان النامية في اجتماعات جماعات العمل
تقريبًا لهذا النشاط، مما سيؤدي إلى مضاعفة التمويل المقّدر المخصص حاليًا لهذا النشاط وسيكون 

 . لتحقيق غايات برنامج العمل األساسيآافيًا
ات الفترات المالية الالحقة لمواجهة ـي ميزانيـة فـة إضافيـر تسويـي توفيـينبغ: ما بعد الفترة المالية

آمية العمل اإلضافية الالزمة لوضع المعايير المحددة ولضمان استعراض المعايير القائمة ولزيادة 
 000ويتوقع حصول زيادة قدرها . على ضوء ازدياد عدد المعاييرعدد المشاورات الفنية اإلقليمية 

 وزيادات طفيفة في عدد 2007-2006 دوالر أمريكي في أموال التشغيل في الفترة المالية 500
 دوالر أمريكي تقريبًا لترجمة 50 000(موظفي األمانة وأموال التشغيل المخصصة للهيئة المؤقتة 

 ).الوثائق وما شابه

 المعلوماتتبادل  -2
يقضي تبادل المعلومات بدعم موقع االتفاقية الدولية على اإلنترنت وبتطوير : الوضع الحالي

وتغطي التكاليف شراء المعدات وصيانتها وإبرام العقود . مشروع المنفذ الدولي للصحة النباتية
 .إلعداد البرامج والتدريب

 الحكومات أن تتيح لألمانة وللحكومات وآي يتم تنفيذ االتفاقية بالشكل الصحيح، يتعّين على 
آما أّن األمانة . األخرى بعض المعلومات الرسمية مثل قوائم اآلفات وشروط الصحة النباتية

ووافقت الهيئة المؤقتة على أّن وجود نظام . مسؤولة بموجب االتفاقية عن تبادل معلومات معّينة
دابير الصحة النباتية هو اآللية األآثر فعالية تبادل المعلومات على اإلنترنت هو المنفذ الدولي لت

آما أّن تطوير المنفذ ليصبح نظامًا عالميًا لتبادل المعلومات مهم أيضًا لمساعدة . لهذه األغراض
. البلدان النامية على تقديم المعلومات والروابط بالعديد من أنواع المعلومات عن وقاية النباتات

ليشمل ليس فقط المعلومات التي تحتاج إليها االتفاقية الدولية ويجب أن يتسع الموقع مع الوقت 
بل أيضًا ) مثًال الروابط باألنظمة الخاصة بالصحة النباتية لدى آافة األعضاء في االتفاقية الدولية(

. روابط بمعلومات بيولوجية عن طرق تحليل مخاطر اآلفات ووضع أنظمة خاصة بالصحة النباتية
هذا النظام، بما في ذلك إمكانية حصول المسؤولين الذين ال يستطيعون الوصول ويجري حاليًا تنفيذ 

وآانت اآلليات السابقة تعتمد على منظمة األغذية والزراعة بنوع . إلى اإلنترنت على المعلومات
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خاص فعجزت عن تلبية احتياجات األعضاء بسبب النقص في الموارد لجمع المعلومات وتحديثها 
 .وتوزيعها
زت التعديالت التي أدخلت على االتفاقية بنية واقعية أآثر لتبادل المعلومات بين وأفر 

ويساهم تطور تكنولوجيا االتصاالت إلى . األعضاء من جهة وبين األمانة واألعضاء من جهة ثانية
إال أّن هذه النظم تحتاج إلى حد أدنى من . حد آبير في تيسير هذا التبادل ال سيما بواسطة اإلنترنت

ويمثل هذا تحديًا بارزًا . البيانات وإلى تحديث مستمر ودعم آاٍف إلعداد البرامج آي تكون فّعالة
 .لألمانة نظرًا إلى وجود قاعدة موارد محدود جدًا لهذا النشاط

باشرت األمانة والهيئة المؤقتة العمل على تطوير المنفذ الدولي للصحة : الفترة المالية المقبلة
ة هذا التطوير تتوقف على توافر األموال وعلى دعم األمانة ومهاراتها النباتية لكن سرع

 ظاهرة هامة في مجال تبادل المعلومات إلنجاز المنفذ مدخالتوهناك حاجة إلى . المتخصصة
الدولي للصحة النباتية مع تأمين التدريب والدعم للتنفيذ من جانب المنظمات القطرية واإلقليمية 

ويحتاج تنفيذ النظام . ويشمل هذا بالدرجة األولى مواد تعليمية وبعض حلقات العمل. لوقاية النباتات
ومن المتوقع بالتالي أن يتولى عدد إضافي من المسؤولين . ن وتمويلبالشكل الصحيح إلى موظفي

هذه المهمة في الفترة المالية المقبلة وأن تستخدم األموال المخصصة للعقود لتشغيل النظم وتزويدها 
 . دوالر أمريكي في السنة535 000وتقّدر أموال التشغيل في هذا المجال بنحو . بالبيانات الكافية

ن يكون معظم األعضاء في االتفاقية الدولية في الفترة المالية التالية في موقع ويؤمل في أ 
يخولهم تلبية واجباتهم بتقاسم المعلومات بموجب االتفاقية الدولية بواسطة المنفذ الدولي للصحة 

ئح وأهمها توفير روابط بأنظمة االستيراد القطرية وبالقوائم القطرية لآلفات الخاضعة للوا. النباتية
 .وبسجالت اآلفات الجديدة وبالبنى القطرية

من الواقعي توّقع حصول ازدياد في استخدام تكنولوجيا المعلومات في : ما بعد الفترة المالية
. االتفاقية الدولية، من دون أن يكون ذلك حصريًا، مع ازدياد األنشطة وإنجاز المشاريع األولية

علومات واقُترح بالتالي لتلبية احتياجات تكنولوجيا ومن المتوقع ازدياد الطلب على تقاسم الم
مما يضمن بقاء المهارات . المعلومات استحداث مرآز لمسؤول تكنولوجيا المعلومات بدوام آامل

والخبرات الالزمة في األمانة لإلشراف على التطوير الجاري للمنفذ الدولي للصحة النباتية وألية 
 . المستقبلمشاريع خاصة بتقنيات المعلومات في

ومع تطّور المنفذ الدولي للصحة النباتية، سيصبح باستطاعة المرفق مساعدة األعضاء  
على أن . على توفير روابط بالبيانات المفيدة، وإن لم يكن هذا شرطًا محددًا في االتفاقية الدولية

ات، مواصفات تشمل تلك البيانات، بيانات بيولوجية عن اآلفات الستخدامها في تحليل مخاطر اآلف
البرامج الخاصة بالمناطق الخالية من اآلفات، معلومات عن تشخيص اآلفات، وبرامج مكافحة 

آما من المتوقع أن يساعد المنفذ الدولي للصحة النباتية إلى حد آبير على وضع برامج . اآلفات
 . إقليمية لمكافحة اآلفات

 حّل النزاعات -3
اعات أعمالها ويمكن إجراء أي تحسينات أو تغييرات أنهت جماعة العمل المعنية بحل النز 

 .من دون الحاجة إلى زيادة الميزانية األساسية

 تنمية قدرات الصحة النباتية من خالل تعزيز المساعدة الفنية -4
تخصص األمانة وقتًا وجهدًا وفيرًا للمساعدة في حلقات العمل والندوات والتدريب : الوضع الحالي
آما يعمل أحد المسؤولين الفنيين بدوام آامل تقريبًا على . التفاقية الدولية والمعاييرالمرافق لتنفيذ ا

 .آل ما يتعلق ببناء قدرات الصحة النباتية في برنامج التعاون الفني في المنظمة
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وتعترف الهيئة المؤقتة بالدور الحيوي للمساعدة الفنية من أجل تنفيذ االتفاقية الدولية وقد  
وتمّثلت النتيجة األهّم لهذه . ي عناية بالغة للدور الذي يمكن أن تؤديه في هذا المجالأولت بالتال

الجهود باستحداث تقييم قدرات الصحة النباتية آأداة لمساعدة الحكومات على تحديد مكامن القوة 
 .والضعف في نظم الصحة النباتية لديها ولصياغة استراتيجيات قطرية لبناء القدرات

 :تفاقية الدولية تحديين رئيسيين آخرين هماوتواجه اال
 ضمان مشارآة جميع البلدان النامية مشارآة آافية في وضع المعايير؛ •
االستفادة بالكامل من الهيئة المؤقتة للدعوة إلى استخدام موارد المساعدة الفنية أفضل  •

 .استخدام ودعمها بما يلبي احتياجات البلدان النامية
 .في هذا اإلطار من الجهود التي تبذل حاليًاويحّد توافر الموارد 
وال بد من تأمين . إّن معظم البلدان األعضاء في الهيئة المؤقتة هي بلدان نامية: الفترة المالية المقبلة

دعم وتمويل آبيرين لتلك الحكومات آي تتمكن من المشارآة مشارآة آاملة في وضع المعايير 
يم قدر أآبر بكثير من التمويل لبناء قدرات تلك الحكومات على آما ال بد من تقد. وآي تستفيد منها
 .وقد أثارت منظمة التجارة العالمية مؤخرًا هذه المشكلة في الدوحة. تطبيق المعايير

وتتمثل إحدى القضايا المحورية في المناقشات العالمية بمدى مشارآة البلدان النامية في  
ية من ميزانية برنامجها العادي الموارد الالزمة لمشارآة وتؤّمن االتفاقية الدول. وضع المعايير

وتشمل هذه السياسة اجتماعات الخبراء واجتماعات . الرسميين من البلدان النامية حسب المقتضى
فتغطي بالتالي تلقائيًا أية زيادات في . األعمال في الهيئة المؤقتة بشأن التخطيط االستراتيجي مثًال

وتحّد في مقابل ذلك . لعادي لوضع المعايير زيادة مشارآة البلدان الناميةالتمويل من البرنامج ا
واجتماع الهيئة المؤقتة هو . القيود المفروضة على برنامج العمل من الفرص المتاحة للبلدان النامية

اعدة االجتماع الوحيد لالتفاقية الدولية الذي لم يتم فيه تقديم التمويل من ميزانية البرنامج العادي لمس
 .ممثلي البلدان النامية

وليس بناء القدرات هو الهدف من االتفاقية الدولية إال أّن األعضاء يعترفون بأهمية بناء  
القدرات بالنسبة إلى الحكومات آافة آي تتمكن من تحقيق أهداف االتفاقية؛ وهو ما شددت عليه 

هامها ومواردها، دورًا هامًا ومميزًا وقد حددت الهيئة المؤقتة، ضمن حدود م. الهيئة المؤقتة أيضًا
في مجال المساعدة الفنية من خالل تطوير أدوات مثل تقييم قدرات الصحة النباتية تستفيد منها 

 .الحكومات والجهات المانحة على حد سواء
 لتقدير االحتياجات تساعد الحكومات على تحديد جردوتقييم قدرات الصحة النباتية هو  

عف في قدرات الصحة النباتية لديها على اعتبراها أساسًا لصياغة مواطن القوة والض
ويمكن في المقابل استخدام االستراتيجيات . االستراتيجيات القطرية الالزمة لتلبية احتياجاتها

وباستطاعة البلدان والمنظمات . القطرية إلبالغ المنظمات المموِّلة باحتياجات مختلف البلدان
وفي حين .  االستراتيجيات واالحتياجات تقديم طلباتها استنادًا إلى إطار دوليالمموِّلة من خالل هذه

جرى إعداد النموذج األولي لتقييم قدرات الصحة النباتية واختباره بواسطة مساهمات من خارج 
الميزانية، فهو يستفيد حاليًا من مشروع أطلقته منظمة األغذية والزراعة يضمن تطويره وتنفيذه 

ويتوقع أن يواجه تنفيذ التقييم مشاآل في حال عدم تأمين . وسع في السنتين المقبلتينعلى نطاق أ
وسيكون التوّسع في استخدام هذه األداة محور . الموارد الكافية للمحافظة عليه في المستقبل

 . االستخدام الرئيسي لألموال في الفترة المالية المقبلة
ز قدرات األمانة وزيادة الميزانية المخصصة للمساعدة الفنية من المتوقع تعزي: ما بعد الفترة المالية

ومع أنها زيادات محدودة، فإّن البلدان النامية ستستفيد . 2007-2006بعض الشيء في الفترة المالية 
آثيرًا من أنشطة أخرى في االتفاقية الدولية، وتحديدًا المشارآة في اجتماعات وضع المعايير وفي 

آما يتوقع حصول زيادات . وضع المعايير: 1اإلقليمية الواردة في االستراتيجية المشاورات الفنية 
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في هذه المجاالت للمساهمة في تحقيق الهدف األشمل الذي يقضي بزيادة قدرات الصحة النباتية 
 .لدى البلدان النامية

 )قدرات األمانة(وضع إطار إداري فّعال  -5
لعدد الكافي من الموظفين في األمانة العامل األساسي الذي يشكل حاليًا عدم توافر ا: الوضع الحالي

وتشمل اإلضافات في هذا القسم الموارد الملحوظة . يحول دون تنفيذ برنامج عمل الهيئة المؤقتة
ولهذه القيود تأثير بالغ بالنظر إلى توقعات الحكومات بالنسبة إلى االتفاق . لالستراتيجيات األخرى
. حة والصحة النباتية واالحتياجات الكبيرة إلى توحيد تدابير الصحة النباتيةبشأن تطبيق تدابير الص

وفضًال عن ذلك، ال تتم معالجة قضايا حماية البيئة والتعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي آي 
 . تستفيد المنظمات من ذلك

لى واستطاعت األمانة رغم صغر حجمها أن تعكس صورة موثوقة لالتفاقية الدولية ع 
وهو دور هام ومحوري أآثر فأآثر لألمانة لكنه يفترض . اعتبارها منظمة دولية لوضع المعايير

بما في ذلك منظمة األغذية (امتالك قدرات أآبر في المستقبل لالستجابة للحكومات والمنظمات 
 :من خالل) والزراعة

 ؛)أوراق، وثائق تفسيرية، أوراق مواقف وأوراق مرجعية(المعلومات  •
 ؛)ندوات، مؤتمرات(مثيل الت •
 ؛)حلقات عمل، استعراضات فنية، عروض(الخدمات  •
 ).مثل برامج العمل المشترآة، هبات للتمويل، اتفاقات تعاون(االتصاالت  •

بل سيتطّلب ذلك زيادة . وال يمكن تحقيق ذلك فقط من خالل بلوغ أهداف برنامج العمل 
نبغي أن تتمكن االتفاقية الدولية من تقديم وي. قدرات األمانة ومهاراتها الفنية على السواء

المساهمات الالزمة في األنشطة الخارجية وأن تحرص على تكوين صورة صحيحة عن برنامج 
وقد اعترفت عمليات التخطيط في الهيئة المؤقتة بهذا الجانب من . العمل وفهمه ودعمه آما يلزم

 .مل خطوة أولى هامة في هذا السياقويعتبر وجود أمين بدوام آا. دور األمانة ورّآزت عليه
والمنّسق هو حاليًا الموظف الوحيد من الفئة الفنية في األمانة الذي يخصص آل وقته تقريبًا  

وآان مرآز المسؤول . ويؤّمن فرد واحد الدعم اإلداري للبرنامج. ألعمال االتفاقية الدولية
تقريبًا من خالل ترتيبات مؤقتة اإلعالمي قد بقي شاغرًا عدة سنوات وجرى ملؤه باستمرار 

ويتولى المسؤول اإلعالمي اإلشراف على موقع االتفاقية الدولية على اإلنترنت، تلبية . مختلفة
طلبات الحصول على معلومات ومطبوعات، تحرير الوثائق، وإعداد المراجع والملفات واألرشيف 

ص متطلبًا ومتطورًا أآثر مع ازدياد وقد أصبح العمل الالزم على موقع االنترنت بنوع خا. لألمانة
آمية المعلومات المتبادلة بواسطة اإلنترنت ومع اعتياد الحكومات على البحث عن معلومات 

 .وال يمكن مواصلة العمل بشخص واحد في هذا المرآز. محّدثة على الموقع على اإلنترنت
 المتحدة مساعدة آبيرة وفي السنوات األخيرة، قّدم موظف فني مزامل واحد ترعاه الواليات 
وآانت مساهماته في البرنامج هامة جدًا بوصفه مسؤوًال من الفئة الفنية بدوام آامل وشكل . لألمانة

عامًال أساسيًا من عوامل دعم ازدياد أنشطة برنامج العمل ال سيما في ما يتعلق بوضع المعايير 
ت األمانة أيضًا من قدوم عدة خبراء واستفاد). حلقات العمل بالدرجة األولى(والمساعدة الفنية 

ولكان تعّذر . زائرين للمساهمة في برنامج العمل لفترات تتراوح بين بضعة أسابيع وبضعة أشهر
 .على األمانة إطالق العديد من المشاريع والمبادرات الخاصة لوال مساعدة الخبراء الزائرين

ة أن تنمي مهاراتها األساسية الخاصة آي تعمل يتعّين على االتفاقية الدولي: الفترة المالية المقبلة
واألمانة عرضة . بالشكل الصحيح وتحقق أآبر قدر ممكن من الفعالية ألي من الموارد المخصصة

 .لتقلبات حادة في اإلنتاجية وعمليات تكييف مستمرة وآبيرة في البرنامج بحسب توافر الموظفين
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اندة برنامج العمل المتواضع الذي جرى وال بد من إحداث زيادة هامة في الموارد لمس 
إعداده وللحرص على إعطاء األمانة الموارد البشرية والمالية الالزمة لبلوغ أهداف البرنامج على 

 . المدى المنظور
 :وتقترح الهيئة المؤقتة زيادة هامة في الموارد األساسية لبرنامج العمل من أجل استحداث

 أمين بدوام آامل؛ •
 .اصين باالتفاقية الدوليةمرآزين فنيين خ •

 .وستدعم هذه الموارد آافة جوانب برنامج عمل االتفاقية الدولية

 :دعمًا التساع نطاق برنامج العمل، اقُترحت زيادة هامة أخيرة في األمانة: ما بعد الفترة المالية
 بدوام آامل؛ موظف فني 1.5 •
 موظف دعم إضافي واحد؛ •
 .مسؤول إعالمي واحد بدوام آامل •

 التعاون الدولي -6
ليست هناك حاجة في هذا المجال إلى تمويل إضافي محدد غير زيادة الموارد البشرية  

وآان من المتوقع زيادة أموال التشغيل زيادة محدودة لتغطي نفقات السفر . المقترحة في األمانة
 .والنفقات ذات الصلة في جهود التعاون المستقبلية مع المنظمات الدولية األخرى
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 وجز عن االحتياجات من المواردم
 :المالمح البارزة هي

 تعيين أمين بدوام آامل لالتفاقية الدولية؛ •
 إلى جانب التمويل 2007-2006 موظف فني في 1.5 و2005-2004إضافة موظفين فنيين في  •

 التشغيلي الالزم لهؤالء الموظفين؛
 ؛2007-2006مسؤول إعالمي واحد في وظيفة  استحداث  •
ويل بشكل ملحوظ لوظيفة تقاسم المعلومات مع االعتراف باالحتياجات إلى زيادة التم •

 تقنيات المعلومات والفرص المتاحة أمامها بنوع خاص؛
زيادة فورية في التمويل المخصص لوضع المعايير حرصًا على تنفيذ برنامج العمل الذي  •

 2007-2006 وزيادة هامشية في 2005-2004يقضي بوضع أربعة معايير في السنة في 
وتشارك البلدان النامية في قسم هام من هذا . إلدارة ازدياد عدد المعايير واألنشطة المرافقة

 .التمويل الذي يستخدم أيضًا لمساعدتها
 زيادة التمويل المخصص ألنشطة المساعدة الفنية؛ •
زيادة التمويل المخصص ألنشطة التعاون الدولي اعترافًا بوجود أرضية مشترآة تبرز  •

رعة مع المنظمات األخرى مثل اتفاقية التنوع البيولوجي في مجاالت ذات الصلة بس
 .بالمهام الرئيسية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

ويمكن . وترد بالتفصيل في المرفقين الثاني والثالث االنعكاسات المالية الحتياجات االتفاقية الدولية
 :اختصارها بما يلي

 في التمويل خالل العام حرصًا على استمرارية  دوالر أمريكي500 000رها زيادة قد: 2002-2003
 .األنشطة في االتفاقية الدولية

في )  دوالر أمريكي في الفترة الماليةمليونا (مليون دوالر أمريكيزيادة قدرها : 2004-2005
 .الميزانية السنوية

 مليون دوالر أمريكي في الفترة 6.1( دوالر أمريكي 800 000زيادة إضافية قدرها : 2006-2007
 مليون 1.8وتبلغ الزيادة . 2005-2004في الميزانية السنوية مقارنة مع آان مطلوبًا في ) المالية

مقارنة مع المستويات )  مليون دوالر أمريكي في الفترة المالية3.6(دوالر أمريكي في السنة 
 .2003-2002المرجعية في 

 :اقية الدولية للفترة المالية آما يليفتكون احتياجات ميزانية االتف
في الفترة المالية )  دوالر أمريكي حاليًا2 189 000( دوالر أمريكي 2 689 000: 2002-2003

 الواحدة
  دوالر أمريكي للفترة المالية الواحدة3 998 000: 2004-2005
  للفترة المالية الواحدة5 764 000: 2006-2007
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 المرفق األول
 

 ألهداف االستراتيجيةالتوجهات وا
 

 التوجهات واألهداف االستراتيجية
 

 دولية لتدابير الصحة النباتيةالمعايير الوضع وإقرار رصد وتنفيذ : 1التوجه االستراتيجي رقم 
 

دولية للصحة النباتية هو أحد األدوار األساسية والفريدة التي حددتها المعايير الإن وضع  
اتات، وعلى األخص بعد الوضع الذي اآتسبته المعايير التي قررتها االتفاقية الدولية لوقاية النب

االتفاقية نتيجة التفاقية تطبيق المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية التي وضعتها منظمة التجارة 
فمعايير الصحة النباتية التي يتم االتفاق عليها دوليا، تشكل األساس ألي تنسيق لتدابير . العالمية
 النباتية يمكن أن يحمي الموارد النباتية الطبيعية والمزروعة، مع ضمان التجارة السليمة الصحة

والبد من زيادة عدد المعايير الدولية لتيسير التجارة الدولية آما نص عليه . والعادلة في نفس الوقت
 .االتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية لدى منظمة التجارة العالمية

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

 المعايير
 زيادة عدد المعايير من أجل تحقيق األهداف المحددة في برنامج عمل الهيئة المؤقتة 1-1-1
  معايير مفاهيمية ذات صلةتدعيم وضع معايير معينة حيثما آانت هناك 1-1-2
 وضع معايير مفاهيمية حيثما دعت الضرورة إلعداد معايير في مجاالت األولوية 1-1-3
في وضع المعايير الدولية لتدابير التعاون  المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات الطلب من 1-1-4

 الصحة النباتية
 تحسين آلية وضع المعايير 1-2
 "خاصة بالسلع األساسية أو باآلفاتالمعايير التوجيهية لوضع لاخطوط ال"إعداد  1-2-1
 ضمان أن تراعي المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية حماية البيئة 1-3
 إنشاء آلية الستعراض المعايير 1-3-1
 زيادة الشفافية في عملية وضع المعايير والمشارآة فيها 1-4
 ي وضع المعاييرزيادة مشارآة البلدان النامية ف 1-4-1
 إنشاء نظم فعالة لتقاسم المعلومات بشأن أنشطة وضع المعايير وإجراءاتها 1-4-2
 تيسير تنفيذ المعايير 1-5
 إعداد وثائق تفسيرية تتعلق بالمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية 1-5-1
 تنفيذ فى نتمين اليهاالمتشجيع المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات على مساعدة األعضاء  1-5-2

 المعايير الدولية للصحة النباتية
 تبادل المعلومات: 2التوجه االستراتيجي رقم 

 
يغطي هذا التوجه االستراتيجي التزام األعضاء وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  

ي تبادل بتوفير المعلومات آما هو منصوص عليه في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وأ
للمعلومات قد تحدده الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية والمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية، 

فأنشطة تبادل . لومات مثل قوائم اآلفات، وتقارير اآلفات، وتدابير الصحة النباتيةالمعبما في ذلك 
لوائح الصحة النباتية وغيرها من ب فيما يتعلقالمعلومات تضمن االتصاالت الرسمية بين األعضاء 

مانة االتفاقية ألالمسائل التي لها أهميتها بالنسبة للصحة النباتية؛ آما تحدد الوسائل التي تكفل 
 .الدولية لوقاية النباتات إتاحتها لألعضاء اآلخرين
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 2 
 
  عنهاوضع إجراءات لإلبالغ عن اآلفات وتبادل المعلومات 2-1
 شبكة اإلنترنت واستخدامها/ تدعيم الوصول إلى االتصاالت اإللكترونية 2-2
  المقدمة من البلدانرسميةاللمعلومات للصحة النباتية انشاء منفذ ا 2-3
 إنشاء نظم لتحديد مصادر المعلومات عن اآلفات 2-4
 

 تأمين آليات لتسوية المنازعات: 3التوجه االستراتيجي رقم 
 

 من النص الجديد 13باألحكام غير الملزمة لتسوية المنازعات الواردة في المادة يتصل ذلك  
فالهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية مطالبة ). 1997(المعدل لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

وتعترف االتفاقية صراحة بالدور . بوضع قواعد وإجراءات لتسوية المنازعات بمقتضى االتفاقية
مكمل لالتفاقية الدولية في هذا المجال، حيث أن هناك نصا رسميا ملزما لعملية تسوية المنازعات ال

 .في منظمة التجارة العالمية
 
 3 
 
 آلية تسوية المنازعاتإذآاء الوعى ب 3-1
 اتإعداد مواد إعالمية تتعلق بمتطلبات التحضير الفعال لتسوية المنازع 3-1-1
توفير معلومات مساندة عن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والنظم األخرى لتسوية  3-2

 المنازعات
 عمل قائمة حصر بالنظم األخرى لتسوية المنازعات 3-2-1
 )في منظمة التجارة العالمية مثال(السوابق المتعلقة بتسوية المنازعات / إتاحة األحكام 3-2-2
في جدول أعمال الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية بشأن تسوية إدراج بند ثابت  3-2-3

 المنازعات
 

تطوير قدرات األعضاء في مجال الصحة النباتية، بتشجيع تقديم : 4التوجه االستراتيجي رقم 
 المساعدات الفنية لهم

 
تقديم ع األعضاء يشجتعلى ) 1997( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 20تنص المادة  

المساعدة الفنية خاصة إلى األطراف النامية الموقعة على االتفاقية، سواء بصورة ثنائية أو عن 
إن وجود . طريق المنظمات الدولية المناسبة، بهدف تسهيل تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

فاقية الدولية لوقاية قدرات وبنيات أساسية آافية لدى جميع األعضاء، أمر حيوي لتحقيق أهداف االت
 .النباتات

 
 4 
 
استحداث الطرق واألدوات لكل بلد بمفرده لكي يقيم قدرات نظمه القطرية للصحة النباتية  4-1

 واحتياجاته من المساعدات الفنية وضمان استمراريتها
 هاتحديث قدرات التقييم في مجال الصحة النباتية والنهوض ب 4-1-1
 التشجيع على استخدام تقييم قدرات الصحة النباتية 4-1-2
 تحديد أدوات إضافية للمساعدة الفنية وتطويرها 4-1-3
 تعزيز المساعدة الفنية 4-2



ANNEX I ICPM03/16 
 

16 
ICPM03/Y8495a 

لى تحسين فهم المعايير إزيادة عدد حلقات العمل اإلقليمية واألنشطة األخرى الرامية  4-2-1
 الدولية وتطبيقها

 المخصصة لوضع التشريعات القطرية ومراجعتها وتحديثهازيادة المساعدات  4-2-2
 إعداد قائمة حصر عن القضايا القانونية للصحة النباتية وما يرتبط بها من قضايا مؤسسية 4-2-3
وضع عملية في نطاق الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية لتحديد وترتيب أولويات  4-2-4

 نيةأنشطة الهيئة في مجال المساعدات الف
 ى الحصول على مساعدة فنية من الجهات المانحةفتقديم معلومات لمساعدة األعضاء  4-3
 إقامة المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات وتحسينهاعلى تشجيع ال 4-4
 مساعدة المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات على إقامة نظم للمعلومات 4-4-1
 

 بإطار إداري فعال يتسم بالكفاءةاالحتفاظ : 5تراتيجي رقم التوجه االس
 

 تقوم الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية بعملها بصورة فعالة، البد أن تضع هياآل لكي 
 التمويل، وتعالج مختلف وظائف الدعم واإلدارة، بما في ذلك وتحدد آلياتوإجراءات تنظيمية، 

ه االستراتيجي هو إتاحة الفرصة للهيئة هذا التوجوالهدف من . االستعراض الداخلي وآليات التقييم
ينات مستمرة عليها لكي تضمن أن وإدخال تحسالمؤقتة لكي تعالج مسائلها اإلدارية واالستراتيجيات، 

 .يظل أسلوب عملها فعاال ويتسم بالكفاءة
 
 
 5 
 
 واالستعراضواعداد التقارير  آليات للتخطيط وضع 5-1
 مان شفافية الميزانيةض 5-1-1
 زيادة قدرات األمانة، عن طريق االستعانة بموارد المنظمة 5-1-2
 إجراء استعراض سنوي لخطة العمل 5-1-3
  آليات للتخطيط الداخلي، واالستعراض والتقييموضع 5-1-4
ة وضع تقرير عن أنشطة األمانة، بما في ذلك التقارير التي تعدها األمانة عن تنفيذ الخط 5-1-5

 االستراتيجية
 إجراء تحديث سنوي للخطة االستراتيجية والبرنامج التشغيلي 5-1-6
 وضع استراتيجيات لزيادة الموارد المتاحة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات 5-2
 تحديد عالقة أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات في إطار منظمة األغذية والزراعة 5-3
لتحديد القضايا األخرى التي تستلزم عمال مشترآا مع الهيئة المؤقتة وضع إجراءات  5-4

 لتدابير الصحة النباتية
 كلفة جميع األنشطة في الخطة االستراتيجيةتتحديد  5-5
 

تدعيم االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والتعاون مع المنظمات الدولية : 6تراتيجي رقم التوجه االس
 الصلةاألخرى ذات 

 
 هذا التوجه االستراتيجي بالحاجة إلى نشر قضايا االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، يقر 

بين جميع المعنيين، بما في ذلك األجهزة األخرى التي لها واهتماماتها وواجباتها، وعملياتها 
نباتات لى تشجيع المنظمات اإلقليمية لوقاية الاالتفاقية، وإاهتمامات مماثلة أو تتداخل مع اهتمامات 

 . تنفيذ أحكام االتفاقية على المستوى اإلقليميدعيمعلى ت
 
 6 
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 الترويج لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات 6-1
 تشجيع األعضاء على إيداع وثائق قبولها للنص الجديد المعدل 6-1-1
 لدولية لوقاية النباتاتتشجيع األطراف غير المتعاقدة على تبني االتفاقية ا 6-1-2
نشر قضايا االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وواجباتها، وعملياتها واهتماماتها بين جميع  6-1-3

المعنيين، بما في ذلك األجهزة األخرى التي لها اهتمامات مماثلة أو تتداخل مع اهتمامات 
 االتفاقية

تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تدعيم ات  المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتالطلب من 6-1-4
 على المستوى اإلقليمي

 تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية األخرى 6-2
إقامة عالقات، وتحديد مجاالت االهتمام المشترك، وتنسيق األنشطة والبرامج المشترآة  6-2-1

ها اتفاقية التنوع مع المنظمات األخرى ذات الصلة، إذا آان ذلك مناسبا، بما في
البيولوجي، والمكتب الدولي لألوبئة الحيوانية، وهيئة الدستور الغذائي، ومنظمة التجارة 

 العالمية
 تعزيز التنسيق والتعاون مع المنظمات ذات الصلة، في مجال المساعدة الفنية 6-2-2
مل لتقديم لى خطة عإإقامة عالقات مع مؤسسات األبحاث والمؤسسات التربوية للتوصل  6-3

 الدعم العملي والفني لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
  خطة عمل لتقديم الدعم العلمي والفني من أجل تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتوضع 6-3-1
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 الثانيرفق الم
 تفعيل مشارآة البلدان في وضع المعايير

 
 ة النباتاتموجز إحصائي عرضته أمانة االتفاقية الدولية لوقاي

 على الدورة الخامسة للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية
 

 مقدمة

أبدى األعضاء في الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية اهتمامهم في فهم مستوى مشارآة  
وفي ما يلي موجز . البلدان النامية في أنشطة وضع المعايير في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

ي ومعلومات أخرى أعدتها أمانة االتفاقية الدولية، تبّين فيها مستوى مشارآة البلدان النامية إحصائ
 .2002عام لوقاية النباتات في أنشطة االتفاقية الدولية 

 إلى 1/12/1999اجتماعًا في الفترة من ) 39(وعقدت أمانة االتفاقية الدولية ما مجموعه  
دولية المعايير ال عمل للخبراء تتعلق مباشرة بصياغة منها جماعات) 23(وآان . 31/12/2002

) 9(أما . اجتماعات مشاورات إقليمية بشأن مشاريع معايير) 7(وآانت . لتدابير الصحة النباتية
اجتماعات المتبقية فكانت تختص بأعمال الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية في مجاالت 

وهي ترد جميعًا في هذا . ة وتبادل المعلومات وحل النزاعاتالتخطيط االستراتيجي والمساعدة الفني
 .وبإمكان أمانة االتفاقية الدولية أن تعطي معلومات أو إيضاحات إضافية عند الطلب. الموجز

 السياسات واإلجراءات

لكل من منظمة األغذية والزراعة والهيئة المؤقتة سياسات وإجراءات خاصة بتأمين  
 بين األفراد التمييز بوجه خاصويتم . اد في االجتماعات على أنواعهاالموارد لمشارآة األفر
 . واألفراد الذين يمثلون حكوماتهم،المشارآين بصفة خبراء

 هم خبراء في الصحة النباتية تعّينهم البلدان أو المشارآون في جماعات عمل الخبراء 
بحسب آل   األغذية والزراعة على التعيين منظمةتوافقوالمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات 

. وتحاول األمانة باإلجمال أن يتم تعيين الخبراء واختيارهم من مختلف األقاليم الجغرافية. تهاخبر
وهي تؤّمن التمويل لتكاليف السفر واإلقامة للمشارآين في اجتماعات جماعات عمل الخبراء من 

الجهات دى حه االجتماعات ممولة من إما لم تكن هذخالل ميزانية البرنامج العادي في المنظمة، 
وتفترض األمانة أن تتبع االجتماعات التي تمولها إحدى الجهات المانحة نفس اإلجراءات . المانحة

 . اجتماعات جماعات عمل الخبراء التي تمولها األمانةفىوالسياسات المعمول بها 

 

 

وجهة إلى البلدان المتقدمة لتقّدم  توصية م1999وأقّرت الهيئة المؤقتة في دورتها الثانية عام  
وقد ساعدت . طوعًا الموارد الالزمة لمشارآة الخبراء لديها في اجتماعات وضع المعايير

في عملية وضع واالسراع الوفورات المحققة بفضل تلك المساهمات الطوعية األمانة على التوّسع 
 . النامية وزادت من فرص تمويل المزيد من الخبراء من البلدان،المعايير

.  تعّينهم الحكوماتالمشارآون في االجتماعات الخاصة بأعمال الهيئة المؤقتة ومشاوراتها 
 تؤّآد منظمة األغذية  أنإلىوليسوا فى حاجة وهم ليسوا بالضرورة خبراء في الصحة النباتية 
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 االجتماعات وتشجع األمانة التمثيل الجغرافي الواسع النطاق في هذا النوع من. والزراعة تعيينهم
 النهائي استنادًا إلى عدد األشخاص المؤهلين الموجودين ومدى التشكيلإال أّنه يعود للبلدان 

ومع أّن الحكومات هي المسؤولة عادة عن تمويل سفر المشارآين . اهتمامهم بموضوع النقاش
على توافر ت أمانة االتفاقية الدولية على الحرص أبوإقامتهم في هذا النوع من االجتماعات، د

ويمكن تأمين التمويل من ميزانية . األموال للمشارآين من البلدان النامية قبل تنظيم تلك االجتماعات
 .البرنامج العادي لألمانة أو من جهة مانحة أو أآثر

 
 موجز إحصائي

 أوًال
 لوقاية ةـــة الدوليــة لالتفاقيــجماعات عمل الخبراء التابع

 يــــ فالنباتــات
 2002 آانون األول/ديسمبر – 1999 ون األولـــآان/ ديسمبر 

  اجتماعًا23

 آين مشار307 المشارآون في جماعات عمل الخبراء
  مشارآًا131 المشارآون من البلدان النامية

  في المائة استنادًا إلى المشارآين43 نسبة تمثيل البلدان النامية في جماعات العمل
 

 ثانيًا
 جتماعاتإ 7 إلقليميةاجتماعات المشاورات ا

  مشارآًا118 عدد المشارآين
  مشارآين105 المشارآون من البلدان النامية

  في المائة استنادًا إلى المشارآين89 نسبة المشارآين الذين يمثلون البلدان النامية
 

 ثالثًا
 لوقاية ةــــة المؤقتــــال الهيئـــاالجتماعات المخصصة ألعم

 النباتات
 ت اجتماعا9

  مشارآًا79 المشارآون
  مشارآًا31 المشارآون من البلدان النامية

  في المائة استنادًا إلى المشارآين39 نسبة المشارآين الذين يمثلون البلدان النامية
 رابعًا

  اجتماعًا39 العدد اإلجمالي من االجتماعات
  بلد100 العدد اإلجمالي من البلدان الممثَّلة

 بلدًا 79  الممثَّلةالبلدان النامية
 مشارآين 504 )بما في ذلك المراقبون(العدد اإلجمالي من المشارآين 
 مشارآًا 267 المشارآون من البلدان النامية

 المائة استنادًا إلى المشارآين في 53 نسبة المشارآين الذين يمثلون البلدان النامية
 

 متوزيع المشارآين من البلدان النامية بحسب األقالي
 40 أمريكا الجنوبية

 24 فريقياا
 20 أمريكا الوسطى والبحر الكاريبي
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 29 آسيا والمحيط الهادي
 8 أوروبا الشرقية
 18 الشرق األدنى

 

 إجراءات التشاور والموافقة

 إجراءات وضع المعايير في االتفاقية الدولية 1993حددت منظمة األغذية والزراعة عام  
وينبغي . 1999ها الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية في دورتها الثانية عام لوقاية النباتات وعّدلت

بمقتضى هذه اإلجراءات استعراض مشاريع المعايير والموافقة عليها من جانب لجنة دولية من 
الخبراء في الصحة النباتية، آانت تعرف أصًال بلجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية ثم 

 . المؤقتة لوضع المعايير وبشكلها األخير تحت اسم لجنة المعاييراللجنة

وتلعب لجنة المعايير دورًا محوريًا في عملية وضع المعايير في االتفاقية الدولية حيث أنها  
وتستعرض لجنة المعايير مشاريع . مسؤولة عن تقديم المعايير في مرحلتين من مراحل وضعها

وزيعها على البلدان إلبداء مالحظاتها؛ آما تستعرض المالحظات المعايير وتوافق عليها قبل ت
ويتم . والمعايير المعدلة حسب المقتضى قبل إحالة مشاريع المعايير إلى الهيئة المؤقتة إلقرارها

وتؤآد منظمة األغذية والزراعة على تعيين . في لجنة المعايير بحسب األقاليم) 20(األعضاء تعيين 
نة المعايير وتمّول األمانة مشارآتهم في اللجنة إال في حال وّفرت حكوماتهم جميع الخبراء في لج
 .طوعًا التمويل الالزم

وتشمل إجراءات وضع المعايير في االتفاقية الدولية مرحلة التشاور التي يشارك فيها جميع  
يع األعضاء في المنظمة واألطراف المتعاقدة في االتفاقية الدولية من أجل استعراض مشار

، أطالت الهيئة المؤقتة الفترة المتاحة إلبداء 1998عام فى و. المعايير وإبداء المالحظات عليها
وآانت أمانة االتفاقية الدولية ترسل في الماضي وثيقة أو ). 120(يومًا إلى ) 90(المالحظات من 

فى اآلونة عايير عملية وضع المواالسراع فى توّسع اللكن نظرًا إلى . وثيقتين للمشاورة في السنة
وورد ما مجموعه . 2002، أرسلت خمسة مشاريع وثائق إلى األعضاء للتشاور بشأنها عام األخيرة

 . جوابًا من البلدان النامية62 جوابًا من البلدان، بما في ذلك 119

 الموافقة على المعايير

لمعايير في ينبغي أن توافق الهيئة المؤقتة على آافة المعايير بمقتضى إجراءات وضع ا 
وتعقد الهيئة المؤقتة اجتماعات سنوية لها بدعوة من المدير العام لمنظمة األغذية . االتفاقية الدولية

وتعّين . والزراعة وتضّم جميع األعضاء في المنظمة واألطراف المتعاقدة في االتفاقية الدولية
من الحاالت ممثليها الدائمين الحكومات األعضاء الوفود إلى الهيئة المؤقتة وهي تضّم في الكثير 

وال تمّول األمانة حاليًا مشارآة البلدان النامية في الهيئة المؤقتة بل يمكن تمويلها من . لدى المنظمة
 في المائة تقريبًا من األعضاء الممثلين 80وآان . الجهات المانحة ومن حساب أمانة في المستقبل

 .من البلدان النامية) 1999 و1998(في االجتماع األول للهيئة المؤقتة 

. وجرت الموافقة على جميع المعايير التي عرضت على الهيئة المؤقتة بتوافق اآلراء 
ووردت أحكام في الالئحة الداخلية للهيئة المؤقتة بشأن الموافقة على المعايير بأغلبية ثلثي 

فقة على معيار من األصوات إذا دعت الحاجة؛ إال أنه من غير الممكن طلب التصويت على الموا
وتجري ترجمة جميع الوثائق الرسمية للهيئة . المعايير في أول مرة يحال فيها إلى الهيئة المؤقتة

المؤقتة، بما في ذلك المعايير، وإتاحتها لألعضاء باللغات الرسمية الخمسة في منظمة األغذية 
 .سبانيةالالعربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية وا: والزراعة
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 اتمةخ

فى ولى والهيئة المؤقتة األمرحلة التشدد اإلجراءات والسياسات التي وضعتها المنظمة في  
 على شفافية عمليات وضع المعايير في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمشارآة اآلونة األخيرة

اشر في صياغة وتتاح لكافة البلدان فرص عديدة للمشارآة بشكل مب. فيها والتمثيل الجغرافي فيها
من خالل إجراءات وذلك، آحد أدنى، دولية لتدابير الصحة النباتية والموافقة عليها، المعايير ال

 .التشاور والموافقة

جماعات العمل واللجان والمشاورات ، فى المعتاد،  نصف البلدان النامية أو أآثرتمثلو 
دان النامية أو ممثليهم في جميع ويتم تمويل مشارآة الخبراء من البل. الخاصة بوضع المعايير

إّال أّن تمثيل البلدان النامية في الهيئة المؤقتة . اجتماعات االتفاقية الدولية باستثناء الهيئة المؤقتة
 .مرتفع رغم ذلك
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