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 الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

 السابعةالدورة 

 8/4/2005-4، روما، ايطاليا

 برنامج العمل للمساعدة الفنية

  من جدول األعمال المؤقت2-11البند 

 
 .ال تزال األمانة تخصص الكثير من الوقت لتقديم المساعدة الفنية إلى البلدان النامية -1

 لطلبات المساعدة العديدة، استعانت األمانة ة بشكل فّعال ومجدا على االستجابوتعزيزًا لقدرته
والغرض من تدخالت  . شهرًا لمعاونة البرنامج18بخدمات مسؤول آخر عن الحجر النباتي لفترة 

النباتية هو بناء االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومنظمة األغذية والزراعة في مجال الصحة 
ويرد في تقرير األمانة موجز عن أنشطة  .ير الدولية واالمتثال بهاالقدرات على تنفيذ المعاي
-2005ويوجز هذا التقرير أنشطة بناء القدرات المرتقبة عام  .2005-2004المساعدة الفنية في الفترة 

لكن تنفيذها رهن بتوافر التمويل من مختلف المصادر، بما في ذلك برنامج التعاون الفني . 2006
والبرنامج العادي وحساب األمانة ) PFL/IPPC/858(بتالفي الخسائر الغذائية والصندوق الخاص 

  .التابع لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 

  العملحلقات -أوًال
2-  

حلقات عمل إقليمية فرعية لبلدان جنوب شرق آسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة عن  •
ليل مخاطر اآلفات وتقييم قدرات الصحة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية وتح

 النباتية
 لتدابير 15حلقة عمل إقليمية لبلدان البحر الكاريبي عن تطبيق المعايير الدولية رقم  •

 الصحة النباتية
حلقة عمل الستشاريي التعاون التقني بين البلدان النامية والمسؤولين اإلقليميين عن  •

 وقاية النباتات
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  يمية عن مشاريع المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتيةحلقات عمل إقل -ثانيًا
 )ICPM 6 108.3أنظر (

 
 .سوف تنّظم حلقات العمل هذه في أآبر عدد ممكن من األقاليم رهنًا بتوافر التمويل لذلك -3
 

 برنامج التعاون الفني -ثالثًا
 بناء القدرات القطرية في مجال الصحة النباتية

 
سوازيلند، ناميبيا، زامبيا، غامبيا، موزامبيق، أوغندا، اليمن، إثيوبيا، قيرغيزستان،  -4

 .سورية، لبنان، بنما، غواتيماال
 

 بناء القدرات اإلقليمية في مجال الصحة النباتية -رابعًا
 
 )أوغندا، تنزانيا، آينيا(أفريقيا الشرقية  -5

 رابطة أقطار جنوب شرق آسيا 
 ون لدول الخليج العربيبلدان مجلس التعا 

 
 االتصال الدولي  -خامسًا

 
 يؤّمن الدعم لإلشراف على المشاريع وصياغتها في الشق المتعلق بالصحة � البنك الدولي -6

 النباتية في برامج تعزيز الزراعة؛
  . تشارك في حلقات العمل عن تدابير الصحة النباتية� منظمة التجارة العالمية 

 
 مل الخبراء المعنية بالمساعدة الفنيةجماعة ع  -سادسًا

 
 ،آذار/ مارس14-11بحثت الجماعة في اجتماعها الذي عقد في روما في الفترة  -7

 .استراتيجيات تشجيع تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
غير الرسمية للتخطيط االستراتيجي وستعرض حصيلة أعمال جماعة العمل على جماعة العمل 

 لرفع توصية بهذا الشأن إلى الدورة الثامنة للهيئة ،والمساعدة الفنية في وقت الحق من هذا العام
 .المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

 

 :ويرجى من الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية أن -8
 

 .ي تعليقاتها عليه ببرنامج العمل للمساعدة الفنية وتبدتأخذ علمًا


