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 الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية
 السابعةالدورة 

 8/4/2005-4، روما، ايطاليا

 تقرير األمانة

  من جدول األعمال المؤقت4البند 

 
تتض__من ه__ذه الورق__ة تقري__را مقتض__با ع__ن عم__ل األمان__ة مق__ّدما إل__ى االتفاقي__ة الدولي__ة لوقاي__ة    -1

. ت_ي اعتم_دتها الهيئ_ة المؤقت_ة لت_دابير الص_حة النباتي_ة        النباتات، استنادا إلى التوجهات االستراتيجية ال     
 وهو يعرض التقدم المحرز في برن_امج       2005آانون الثاني   /وقد ُأعد هذا التقرير في بداية شهر يناير       
وسُيقدم في الدورة الراهنة للهيئ_ة المؤقت_ة تح_ديث لبرن_امج     . العمل منذ الدورة السادسة للهيئة المؤقتة     

لمقبل بشأن عدد من القض_ايا المطروح_ة ف_ي ه_ذا التقري_ر فت_رد معالجت_ه ف_ي بن_ود                      أما العمل ا  . العمل
 .مستقلة من جدول األعمال

 
 وضع وإقرار ورصد تنفيذ المعايير: 1التوجه االستراتيجي رقم 

 )وضع المعايير(الدولية لتدابير الصحة النباتية 
 

قاب الدورة السادس_ة للهيئ_ة    في أع  ،2004عقدت جماعات عمل الخبراء اجتماعاتها في عام         -2
 :المؤقتة من أجل إعداد مشروعات للمعايير التالية

 

 )مبادئ الحجر الزراعي بالنسبة إلى التجارة الدولية (1تعديل المعايير الدولية رقم  •
 )الخطوط التوجيهية لتحليل أخطار اآلفات( 2تعديل المعايير الدولية رقم  •
 ) مصطلحات الصحة النباتيةقائمة( 5 تعديل المعايير الدولية رقم •
 الشحنات العابرة •
 فعالية التدابير •
 .منهجية التفتيش •

 قب_ل انعق_اد ال_دورة    ،2005اجتماعات عمل جماعات عمل الخبراء ف_ي بداي_ة ع_ام      زمع عقد   ي -3
 :السابعة للهيئة المؤقتة من أجل إعداد مشروعات للمعايير التالية

 

 الخطوط التوجيهية لمعاينة الشحنات •
الس___لع بحس___ب مخ___اطر الص___حة النباتي___ة فيم___ا يتعل___ق بمس___توى المعالج___ة    تص___نيف  •

 واالستخدام المزمع
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استخدام تدابير متكاملة في إطار منهج النظم إلدارة أخطار آفات الحمضيات بالنسبة             •
 لتقرح الحمضيات

 صياغة معايير دولية لتدابير الصحة النباتية/الخطوط التوجيهية لشكل •
 .ولمرافق الحجر ما بعد الدخ •
 

 ف__ي أعق__اب ال__دورة السادس__ة  ،2004عق__دت ف__رق الخب__راء الفني__ين اجتماعاته__ا ف__ي غض__ون    -4
 :للهيئة المؤقتة للنظر في تطوير مشروعات معايير في مجاالت الموضوعات التالية

 

 المناطق الخالية من اآلفات ومنهج النظم بالنسبة لذباب الثمار •
 بروتوآوالت تشخيص آلفات معّينة •
 . لصحية النباتيةالمعالجة ا •
 

 :قامت فرق الخبراء الفنيين هذه بإعداد مشروعات للمعايير التالية -5
 

 المناطق الخالية من اآلفات بالنسبة لذباب الثمار •
 تطوير ومضمون بروتوآوالت لتشخيص آفات معّينة •
 .المتطلبات لتقديم معالجة صحية نباتية للقبول •

 
براء الفني_ين المعن_ي ب_الحجر الحراج_ي ف_ي بداي_ة ع_ام         ُيزمع عقد االجتماع األول لفريق الخ      -6

 . قبل انعقاد الدورة السابعة للهيئة المؤقتة،2005
 
وق_د ازداد ع_بء العم_ل عل_ى لجن_ة المع_ايير        . 2004أي_ار  /اجتمعت لجن_ة المع_ايير ف_ي م_ايو         -7

 ،2004م_وز  ت/بشكل ملحوظ، فعقدت جماعة عمل إضافية منبثقة من لجنة المعايير اجتماعا في يولي_و      
 أجري_ت مش_اورة قطري_ة ع_ن خمس_ة مش_روعات       ،2004وف_ي غض_ون    . لالضطالع بالعمل اإلضافي  

 وقام__ت جماع__ة عم__ل ).قائم__ة مص__طلحات الص__حة النباتي__ة( 5مع__ايير وع__ن تع__ديالت للمع__ايير رق__م 
 ببح_ث م_ا أرس_ل م_ن تعليق_ات، وذل_ك       ،2004تشرين الثاني   /منبثقة من لجنة المعايير في بداية نوفمبر      

وأحيلت هذه التعليقات إلى اللجنة لتنظر فيه_ا ف_ي       ). مشرف لكل مشروع معايير   (بمساعدة المشرفين   
وأوصت اللجنة بأن تعتمد الهيئ_ة المؤقت_ة أربع_ة       . 2004تشريـن الثانـي   /اجتماعها المنعقد في نوفمبـر   

المع_ايير  وي_رد اعتم_اد مش_روعات       . مشروعات معايير والتعديالت المدخلة على قائمة المصطلحات      
 . من جدول األعمال3-7في البند 

 
بالش_كل  " الكت_اب األخض_ر   "أصدرت الفاو المعايير الجديدة وقائمة مصطلحات محّدث_ة ف_ي            -8

 .الموّحد
بناء على القرار الصادر ع_ن الهيئ_ة المؤقت_ة ف_ي دورته_ا السادس_ة ب_دأت الترتيب_ات إلع_داد                       -9

وتش__كل المع__ايير الت__الي بيانه__ا أول   . جع__ة مالئم__ة وث__ائق تفس__يرية للمع__ايير بإش__راف األمان__ة وبمرا  
تحلي_ل  ( 11المع_ايير الدولي_ة رق_م    : مجموعة من المع_ايير أع_دت ترتيب_ات بش_أنها وُوج_د له_ا مؤلف_ون             

 وثيقت_ان  �مخاطر اآلفات الحجرية، بما ف_ي ذل_ك تحلي_ل المخ_اطر البيئي_ة والكائن_ات الحّي_ة المح_ورة            
؛ المع_ايير  )خاص_ة بالمخ_اطر البيئي_ة وبالكائن_ات الحّي_ة المح_ورة          تفسيريتان، فيم_ا يتعل_ق ب_المالحق ال       

؛ المع_ايير  )اس_تخدام الت_دابير المتكامل_ة ف_ي إط_ار نه_ج ال_نظم إلدارة مخ_اطر اآلف_ات          ( 14الدولية رقم   
 17؛ المعايير الدولية رقم     )المفهوم والتطبيق : اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح    ( 16الدولية رقم   

الخط__وط التوجيهي__ة الس__تخدام اإلش__عاع الم__ؤين   ( 18 المع__ايير الدولي__ة رق__م  ؛) اآلف__اتاإلب__الغ ع__ن(
الخط__وط التوجيهي__ة لق__وائم اآلف__ات الخاض__عة  ( 19 المعايي__ـر الدولي__ة رق__ـم ؛)آع__الج للص__حة النباتي__ة

؛ )ادالخطوط التوجيهية للوائح التنظيمية الص_حية النباتي_ة لالس_تير   ( 20؛ المعايير الدولية رقم  )للوائح
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وباإلضافة إلى ذلك . )تحليل مخاطر اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح    ( 21المعايير الدولية رقم    
 والتك_افؤ، ش_ريطة موافق_ة الهيئ_ة عل_ى         3جرى االتص_ال بم_ؤلفين فيم_ا يخ_ص المع_ايير الدولي_ة رق_م                

 .المشروعات
 
ش_باط  /جي في شهر فبراير  سوف يعقد االجتماع الثاني للفريق الدولي المعني بالحجر الحرا         -10

 لتنسيق البحوث في مجال الحجر الحراجي، وأيضا لمراجعة البيانات الجدي_دة بش_أن معالج_ات           2005
وس__يقدم رئ__يس . وس__توفر للجن__ة المع__ايير التوص__يات الص__ادرة ع__ن ه__ذا االجتم__اع   . تغلي__ف الخش__ب

 .دورتها السابعةالفريق الدولي تقريرا عن نتائج حلقة العمل هذه إلى الهيئة المؤقتة في 
 

 تبادل المعلومات: 2التوجه االستراتيجي رقم 
 

تواص__ل األمان__ة تزوي__د األعض__اء بالمعلوم__ات عب__ر نق__اط اتص__ال االتفاقي__ة الدولي__ة لرقاب__ة     -11
وُت__ذّآر الهيئ__ة المؤقت__ة ب__أن سياس__ات الف__او تقض__ي ب__أن بع__ض الوث__ائق مث__ل     . النبات__ات أينم__ا وج__دت 

 للمنظم__ة تخض__ع لنظ__ام توزي__ع خ__اص ق__د ال يش__مل نق__اط االتص__ال   ال__دعوات ورس__ائل الم__دير الع__ام 
 .وأينما آان ذلك مناسبا ترسل األمانة هذه المواد إلى نقاط االتصال الرسمية. الرسمية

 
إن المواد المطبوعة، مثل المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية وغيرها من المراس_الت،             -12

نق_اط االتص_ال الرس_مية ال ترس_ل األمان_ة ص_ورا منه_ا إل_ى مراف_ق                  التي ترسلها األمانة مباشرة إل_ى       
ف__إن نقط__ة االتص__ال الرس__مية ه__ي  . أخ__رى ف__ي حكوم__ة العض__و أو إل__ى أط__راف أخ__رى داخ__ل البل__د   

المسؤولة عن تأمين توزيع المعلوم_ات ذات الص_لة عل_ى المس_ؤولين أو غي_رهم وفق_ا لم_ا ي_تالءم م_ع                   
 .بلدانها

 
مس_توفاة بنق__اط االتص__ال الرس__مية عن_دما ترس__ل األط__راف المتعاق__دة   تح_تفظ األمان__ة بقائم__ة   -13

 https://www.ippc.int(وتتوافر هذه المعلومات في منفذ الصحة النباتي_ة ال_دولي          . المعلومات الالزمة 
IPP � .(          ف_ي آ_ل دورة م_ن    وعالوة عل_ى ذل_ك تنش_ر قائم_ة بنق_اط االتص_ال وت_وفر ف_ي ش_كل مطب_وع 

 .آذلك توفر األمانة المعلومات الخاصة بنقاط االتصال الرسمية عند الطلب. دورات الهيئة المؤقتة
 فق_د توّل_د ق_در آبي_ر م_ن المراس_الت المح_ددة م_ن خ_الل                   ،باإلضافة إلى المراسالت العادي_ة     -14

 .الصدد، وتتولى األمانة مراسالت يومية في هذا 15تطبيق المعايير الدولية رقم 
 
، ال_ذي ُط_ّور بإس_هام    )� https://www.ippc.int IPP( إن منفذ الصحة النباتية الدولي المعّدل -15

 28، ص_در ف_ي   )2004آانون الثاني / يناير 23-20الذي اجتمع في الفترة     (مباشر من فريق دعم المنفذ      
وقد ج_رى تحس_ينه م_ن حي_ث     . ة من التطوير واالختبار المكثف    في أعقاب مرحل   2004أيلول  /سبتمبر

وم_ن ب_ين التحس_ينات الت_ي أدخل_ت      . الثبات والمالحة والتصميم آما أدخل فيه عدد من المواد الجديدة      
 .على المنفذ توافر المالحة اآلن باللغتين األسبانية والفرنسية

 
للمنف__ذ للوف__اء بالتزامه__ا بتق__ديم  ويس__تهدف ج__زء ه__ام م__ن التع__ديل ض__مان اس__تخدام البل__دان     -16

 .التقارير بموجب االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 
للمنف__ذ بص__ورة منتظم__ة، آم__ا أن ه__ذه األق__راص  CD-ROMج وتوزي__ع أق__راص ت__ايج__ري إن -17

آذلك أدى تحسين شكل المنفذ على القرص إلى   . تستعمل في إطار الحلقات التدريبية الخاصة بالمنفذ      
 .رع وأيسر لألقراص المدمجةاستعمال أس
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إن المنفذ مصدر ثمين للمعلومات بشأن قضايا االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وهو يس_تقبل               -18
آذار /زي___ادة تض___اعفت خم___س م___رات فيم___ا ب___ين م___ارس     (ع___ددا متزاي___دا م___ن ال___زوار آ___ل ش___هر     

ات الت__ي يطلبه__ا  ويتواص__ل تط__وير المنف__ذ م__ن أج__ل ت__وفير الخ__دم    ). 2003تش__رين الث__اني  /ون__وفمبر
وت_وفر  . آما ج_رى تحس_ين ثب_ات المنف_ذ وأدائ_ه          . األعضاء وتحسين الوصالت البينية لتيسير المالحة     

وُينظ_ر أيض_ا ف_ي الوق_ت     . بالغات التحديث والمعلومات الجديدة بشأن المنفذ في صورة م_واد جدي_دة      
ل عندما تضاف معلوم_ات أو      الراهن في إمكانية استعمال نظام للبريد اإللكتروني لتنبيه نقاط االتصا         

وتتلقى األمانة باستمرار الكثير من االستفسارات عبر المنفذ خاصة فيم_ا يتعل_ق بتنفي_ذ               . وثائق جديدة 
 .15المعايير الدولية رقم 

 
إن إدراج المعلومات الخاصة بأعضاء جماعات عمل الخبراء ف_ي المنف_ذ، بن_اء عل_ى طل_ب               -19

وتق_وم  .  أّدى إلى زيادة ملحوظة في شفافية عملية وضع المع_ايير     الهيئة المؤقتة في دورتها السادسة،    
األمانة بمساعدة عدد من البلدان على إدراج معلومات رسمية في المنفذ تمهيدا للتطبيق الكامل ال_ذي                

 .يجعل من المنفذ أداة لتبادل المعلومات
 

 وغيره__ا م__ن وأقيم__ت مج__االت عم__ل محمي__ة بكلم__ات الّس__ر لفائ__دة جماع__ات عم__ل الخب__راء   -20
فهي تتيح توزيع الوثائق وتبادل المعلومات بين المش_ارآين، ويؤم_ل أن          . الهيئات ويجري استخدامها  

 .يسهل ذلك سير العمل في هذه الجماعات
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 توفير آليات لتسوية النزاعات: 3التوجه االستراتيجي رقم 
 

جه_از الفرع_ي لتس_وية     وس_يجتمع ال  . لم تتلق األمانة طلب_ات للمس_اعدة ف_ي تس_وية النزاع_ات             -21
النزاعات قبل انعقاد الدورة السابعة للهيئ_ة المؤقت_ة مباش_رة، وس_يقدم رئ_يس الجه_از الفرع_ي تقري_را             

 .غير رسمي إلى الهيئة المؤقتة
 

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

 
االس__تراتيجية ه__دفا ينط__وي عل__ى زي__ادة المس__اعدات فيم__ا يتعل__ق بالتش__ريعات  تح__دد الخط__ة  -22

 ، بإع__داد وثيق__ة توجيهي__ة بش__أن األط__ر    2007 وت__دعو األمان__ة إل__ى أن تق__وم، بحل__ول ع__ام     ،الوطني__ة
وتت_ولى األمان_ة ف_ي الوق_ت ال_راهن        . القانونية الوطني_ة للص_حة النباتي_ة اس_تنادا إل_ى الم_واد المت_وافرة              

وتشمل هذه المواد وثائق مكت_ب الف_او   . اد المتوافرة بغرض إعداد هذه الوثيقة التوجيهية      مراجعة المو 
للش__ؤون القانوني__ة، ودل__يال ُأع__د م__ؤخرا بش__أن وض__ع التش__ريعات الوطني__ة م__ن أج__ل تطبي__ق اتفاقي__ة       

). أع__ّد ف__ي الف__او نياب__ة ع__ن أمان__ة إتفاقي__ة روت__ردام (روت__ردام بش__أن تطبي__ق إج__راء الموافق__ة المس__بقة  
واألمانة ترح_ب ب_أي اقت_راح مح_دد     . ُينظر في وضع مخطط بشأن النهج المحتمل للوثيقة التوجيهية  و

 .من أعضاء الهيئة المؤقتة فيما يتعلق بإعداد الوثيقة التوجيهية
 

تحدد الخطة االستراتيجية هدفا ينطوي على أن توفر األمانة للهيئة المؤقت_ة بص_فة مس_تمرة              -23
وق__د أس__ديت  . ض__ايا الص__حة النباتي__ة وم__ا ي__رتبط به__ا م__ن قض__ايا مؤسس__ية    المش__ورة القانوني__ة ع__ن ق 

، ووض_ع وتطبي_ق   15المشورة بالفعل بشأن ع_دد م_ن القض_ايا بم_ا فيه_ا تطبي_ق المع_ايير الدولي_ة رق_م            
معايير دولية أخرى، ومبادرات للمس_اعدة الفني_ة، وقض_ايا تتص_ل بل_وائح وإج_راءات وتس_يير الهيئ_ة            

 .عيةالمؤقتة وأجهزتها الفر
 

 مح__ل 2005-2004فيم__ا يل__ي ملخ__ص ألنش__طة المس__اعدة الفني__ة المنف__ذة أثن__اء فت__رة ع__امي         -24
 :االستعراض

 
 برنامج التعاون الفني للفاو

 

 :تشمل مشروعات الفاو للمساعدة الفنية التي نفذتها وأنجزتها األمانة ما يلي -1
 

ة النباتـ__ـات والصح__ـة  البل__دان األعض__اء ف__ي المنظم__ة الدولي__ة اإلقليمي__ـة لوقايـ__ـ      •
 تقي__يم ق__درات الص__حة النباتي__ة والت__دريب عل__ى المع__ايير    �)  بل__دان7(الحيواني__ـة 

 الدولية لتدابير الصحة النباتية وتحديث التشريعات
خالية من ذبابة ح_وض     (إنشاء مناطق خالية من اآلفات       �آوستاريكا وبنما   بليز،   •

 )البحر المتوسط
 احت_واء ذباب_ة فاآه_ة الخ_وخ م_ن      �)  بل_دان 8(متوسط إقليم شمال أفريقيا والبحر ال     •

  وإدارتها واستئصالها)Bactrocera zonata(نوع 
  بناء قدرات الصحة النباتية�أوغندا وإرتريا  �أفريقيا الشرقية  •
  بناء قدرات الصحة النباتية-غابون وتونس  �أفريقيا الشمالية والغربية  •
 تية والقدرات التنظيميةصحة النبابناء قدرات ال -بوتان  �آسيا  •

 
 مشروعات الفاو للمساعدة الفنية التي تنفذها األمانة -2
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 مراقبة خيارات الصحة النباتية �آينيا وأوغندا وتنزانيا  �أفريقيا الشرقية  •
 .واحتواؤها والتعرف عليها) Bactrorera dorsalis(المتعلقة بذبابة الثمار 

 ناء قدرات الصحة النباتية ب�زامبيا وإرتريا  �أفريقيا الشرقية  •
 اتية بناء قدرات الصحة النب-غامبيا  �أفريقيا الشمالية والغربية  •
  بناء قدرات الصحة النباتية-قيرغيستان وأذربيجان  �آسيا الوسطى /أوروبا •
 صحة النباتية والقدرات التنظيمية بناء قدرات ال-نيبال  �آسيا  •
نسبة إلى لفحة مخاطر اآلفات بال تحليل �البلدان المنتجة للمطاط في آسيا  •

 األوراق في أمريكا الجنوبية
 بن_اء  - س_وريا وال_يمن وعم_ان ودول مجل_س التع_اون الخليج_ي            �الشرق األوسط    •

 قدرات الصحة النباتية
  بناء قدرات الصحة النباتية-ادي  حساب أمانة أح�البحرين  •

 
 الدعم الفني المباشر من األمانة

 
عن تقييم قدرات الصحة النباتية، والمعايير الدولية لتدابير الصحة         حلقتا عمل إقليميتان     -1

 النباتية، وتحليل مخاطر اآلفات
، آوااللومب_________________ور تموز/ يوليو30-18 آسيا •

 ماليزيا
 آينيا، نايروبي آب/ أغسطس27-18 أفريقيا •

 
 لميةحلقات عمل اللجنة المعنية بتدابير الصحة والصحة النباتية في منظمة التجارة العا -2

، م________________________ابوتو شباط/ فبراير12-10 أفريقيا •
 موزمبيق

 لبنان أيار/ مايو6-4 الشرق األدنى •
رابطة الدول  •

 المستقلة
 النمسا، فيينا تموز/ يوليو27-29

 بنغالديش تشرين األول/ أآتوبر20-18 آسيا •
 �2تش____________رين الث____________اني /ن____________وفمبر 30 جنوب آسيا •

 آانون األول/ديسمبر
 سنغافورة

آنغس__________________تون،  2005شباط /راير فب18-16 الكاريبي •
 جامايكا

 حلقات عمل إقليمية عن صياغة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية -3
 فيجي، نادي آب/ أغسطس13-9  الهادئطالمحي •
س____انت ، آاس____تريس آب/ أغسطس16 -11 الكاريبي  •

 لوسيا
الجماعة اإلنمائية  •

 للجنوب األفريقي
جن_____وب ، بريتوري_____ا آب/ أغسطس12-14

 ريقياأف
 تايالند، بانكوك آب/ أغسطس26-23 آسيا •
أفريقيا الناطقة  •

 بالفرنسية
/ س______بتمبر 3 � آب/أغس______طس 30
 أيلول

 غانا، أآرا

 مصر، القاهرة أيلول/ سبتمبر7-4 الشرق األدنى •
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 آوستاريكا، هيريديا أيلول/ سبتمبر10-7 أمريكا الالتينية •
 
 

  جاري تنفيذه �البرنامج الخاص لألمن الغذائي 
 

بينان، بورآينا فاصو، آوت ديف_وار، غيني_ا بيس_او،    : بلدان االتحاد النقدي واالقتصادي لغرب أفريقيا  
 . مالي، النيجر، السنغال، توغو

 
شارآت آل من أمانتي االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واتفاقية التنوع البيولوجي في تحرير   -25

 � الدخيل_ة التوس_عية واالتفاقي_ة الدولي_ة لوقاي_ة النبات_ات          األن_واع "ونشر أعمال حلق_ة العم_ل المعنون_ة         
أيل_ول  /الت_ي عق_دت ف_ي س_بتمبر       " مشاورة خبراء من مراف_ق الص_حة النباتي_ة ووآ_االت حماي_ة البيئ_ة              

وس_توزع نس_خ م_ن ه_ذه األعم_ال ف_ي ال_دورة الس_ابعة للهيئ_ة          .  في مدين_ة براونش_فيغ ف_ي ألماني_ا      2003
 .ةالمؤقتة لتدابير الصحة النباتي

 
 شارآت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات في تنظيم حلقتي عمل دوليت_ين،             2004في عام    -26

وت_____رد المعلوم_____ات الخاص_____ة بجمي_____ع حلق_____ات العم_____ل ف_____ي المنف_____ذ ال_____دولي للص_____حة النباتي_____ة       
)https://www.ippc/int.( 
 

 يزم_ع  2004ة السادسة للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية ع_ام  طبقا لما اتفق عليه في الدور     •
بمدين_ة ف_انكوفر ف_ي آن_دا     " 15التطبيق العملي للمعايير الدولي_ة رق_م    "تنظيم حلقة العمل بشأن     

 لبحث مسألة التطبيق العملي للمعايير 2005آذار / مارس4شباط إلى / فبراير 28في الفترة من    
 فيما يخص البلدان النامية واألقل نم_وا، ولتيس_ير الق_درات الوطني_ة              ، وال سيما  15الدولية رقم   

وسيقدم تقري_ر ع_ن نت_ائج حلق_ة العم_ل ه_ذه إل_ى الهيئ_ة المؤقت_ة ف_ي           . على تطبيق هذه المعايير 
 .دورتها السابعة

 تحليل المخاطر الصحية للنبات_ات "تواصل لجنة توجيهية دولية اإلعداد لحلقة العمل المعنونة       •
 28-24المزم___ع عق___دها ف___ي نياغ___ارا ف___ولز ف___ي آن___دا ف___ي الفت___رة    " وى ال___دوليعل___ى المس___ت

 .وتحتاج حلقة العمل إلى تمويل لمشارآة البلدان النامية. 2005تشرين األول /أآتوبر
 

 االحتفاظ بإطار إداري فعال يتسم بالكفاءة: 5التوجيه االستراتيجي رقم 
 

ؤقتة لتدابير الصحة النباتي_ة ف_ي أعق_اب انعق_اد           جرى توزيع تقرير الدورة السادسة للهيئة الم       -27
وأدرجت في التقرير المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية التي اعتمدتها الهيئة المؤقتة في . الدورة

 .دورتها السادسة، وقد وفرتها أيضا األمانة لألعضاء في نسختها اإللكترونية ونسختها الورقية
 

جماع___ة العم___ل غي___ر الرس___مية المعني___ة ب___التخطيط االس___تراتيجي نظم___ت األمان___ة اجتماع___ا ل -28
ويش_كل ه_ذان النش_اطان بن_دين مس_تقلين م_ن ج_دول        . والمساعدة الفنية، واجتماعا لمجموع_ة الترآي_ز     

 .األعمال
 

آ__ذلك ُيس__تعان . ت__وفر الف__او الم__وارد األساس__ية لخ__دمات الترجم__ة الت__ي تتعاق__د عليه__ا األمان__ة   -29
وق__د ق__دمت منظم__ة وقاي__ة  . ف__راد بموج__ب ترتيب__ات تعاقدي__ة بحس__ب الحاج__ة بالمنظم__ات األخ__رى واأل

النبات__ات ف__ي أمريك__ا الش__مالية مس__اعدة ثمين__ة إذ تعاق__دت عل__ى ترجم__ة الوث__ائق م__ن اإلنكليزي__ة إل__ى       
وتس__تند ه__ذه المنظم__ة إل__ى الخب__رة المتخصص__ة الت__ي تمتلكه__ا         . 2005-2004األس__بانية ف__ي الفت__رة   

وق__دمت . ع المس__ؤولين ف__ي مج__ال الص__حة النباتي__ة و س__ائر المنظم__اتوتتش__اور عل__ى نط__اق واس__ع م__
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منظمة وقاية النباتات ف_ي أوروب_ا والبح_ر المتوس_ط المس_اعدة ف_ي اس_تيفاء النس_خ الفرنس_ية للمع_ايير                     
 .الدولية لتدابير الصحة النباتية

 
ا فيم_ا يتعل_ق    والس_يم 2004ظلت مشكلة االحتفاظ بأعداد آافية من الموظفين قائمة أثناء ع_ام    -30

 بناء 2005بوظيفة منسق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ومن المتوقع أن يتحسن الوضع خالل عام         
أنظ__ر البن__د المس__تقل ف__ي ج__دول  (عل__ى المناقش__ات الجاري__ة وم__ا تس__فر عن__ه الميزاني__ة النهائي__ة للف__او    

 ).األعمال
 

 :القضايا الهامة المطروحة
 

 .ة المنسق ال تزال جاريةالتدابير الخاصة لشغل وظيف •
ف__ي غي__اب منس__ق اض__طلع ب__بعض مه__ام المنس__ق أخص__ائيون علمي__ون زائ__رون وخب__راء            •

 .استشاريون بموجب عقود قصيرة األجل
أنشئت بتمويل من المتأخرات وظيفة مس_ؤول مواص_فات لمش_روع مدت_ه عام_ان، وت_م ش_غل          •

أنش__طة وض__ع المع__ايير وأدى ذل__ك إل__ى تيس__ير . 2004آ__انون الث__اني /ه__ذه الوظيف__ة ف__ي ين__اير
تم_ول  (بالتعاون مع خبير استشاري وأخصائي علمي زائر من الواليات المتح_دة األمريكي_ة          

 ).بتمويل من اليابان(وموظف فني مزامل ) راتبه الواليات المتحدة
 .صدر إعالن عن وظيفة مسؤول مواصفات شاغرة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات •
 . لدعم برنامج المساعدة الفنيةأنشئت وظيفة مدتها عامان •
اس___تبدال الكات___ب اإلداري ألمان___ة االتفاقي___ة الدولي___ة لوقاي___ة النبات___ات وش___غل الوظيف___ة ف___ي      •

 .2005آانون الثاني /يناير
 فت_رة ع_امي األخص_ائي العلم_ي الزائ_ر م_ن الوالي_ات           2004آ_انون األول    /انتهت في ديسمبر   •

 . على أساس العمل نصف الوقتةيالمتحدة الذي وّفر لالتفاقية المشورة القانون
 . تمويل اليابان لموظف فني مزامل2005شباط /انتهى في فبراير •
 .وفرت الواليات المتحدة أخصائيا علميا لمدة عام واحد لدعم برنامج وضع المعايير •
أعلنت أمانة االتفاقية الدولية لوقاي_ة النبات_ات ع_ن وظيف_ة موظ_ف فن_ي مزام_ل وتس_عى آلم_ا                •

ور على خبراء لمساعدة األمانة من خالل ب_رامج الف_او القائم_ة مث_ل برن_امجي      أمكن إلى العث  
 .الموظفين الفنيين المزاملين واألخصائيين العلميين الزائرين

 .ُحشد خبير استشاري مؤقت لمدة شهرين لمواصلة عمل الموظف الفني المزامل •
 

افق__ة بغي__ة الحص__ول عل__ى   ش__ارآت االتفاقي__ة الدولي__ة لوقاي__ة النبات__ات ف__ي ع__دة خطاب__ات مو     -31
المس__اعدة م__ن المنظم__ات الخارجي__ة وال س__يما إلدارة جماع__ات عم__ل الخب__راء وحلق__ات عم__ل منف__ذ       

 .الصحة النباتية الدولي
 

استطاعت األمانة بموج_ب خط_اب موافق_ة موق_ع م_ع الوآال_ة االس_كتالندية للعل_وم الزراعي_ة             -32
 .الخبراء الفنيينالحصول على عضو يعمل نصف الوقت لتنسيق أعمال فرق 

 
 تدعيم االتفاقية الدولية لوقاية النباتات : 6التوجه االستراتيجي رقم 

 والتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة
 

ُمثلت األمانة في طائفة من االجتماعات مع منظمات دولية وإقليمية بم_ا فيه_ا اللجن_ة المعني_ة             -33
تج___ارة العالمي___ة، واتفاقي___ة التن___وع البيول___وجي،    بت___دابير الص___حة والص___حة النباتي___ة ف___ي منظم___ة ال   

وبروتوآ___ول آرتاخين___ا، واتفاقي___ة األس___لحة البيولوجي___ة والتكس___ينية، والجماع___ة اإلنمائي___ة للجن___وب    
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وترد في بند مستقل من جدول األعمال القضايا المحددة المتعلق_ة بالتع_اون        . األفريقي، والبنك الدولي  
 .مع اتفاقية التنوع البيولوجي

 
تواصل األمانة العمل على نحو وثيق مع اللجنة المعنية بتدابير الصحة والصحة النباتية في               -34

منظمة التجارة العالمية عن طري_ق حض_ور جمي_ع االجتماع_ات الرس_مية للجن_ة وبع_ض اجتماعاته_ا                    
 .غير الرسمية، والمشارآة في حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية التي تنظمها اللجنة

 
 :رآت األمانة في عدد من اجتماعات المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات، ومنهاشا -35

 

، نظمته_ا، ألعض_ائها   15حلقة عمل عن تطبيق المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية رق_م    •
 في روسيا، منظمة وقاية النباتات في أوروبا والبحر المتوسط،

 اتية في السنغال،الجمعية العامة للمجلس األفريقي للصحة النب •
 االجتماع السنوي لمنظمة وقاية النباتات في أمريكا الشمالية، •
 .المشاورة الفنية السادسة عشرة للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات، المنعقدة في آينيا •
 

أقامت األمانة أيضا اتصاالت مع هيئة الدستور الغذائي والمنظم_ة العالمي_ة لص_حة الحي_وان                 -36
وج_رت أيض_ا مناقش_ات أولي_ة     .  تتعلق ببناء الق_درات وتق_دير الخط_ر وتب_ادل المعلوم_ات       بشأن قضايا 

 .بشأن إصدار الشهادات اإللكترونية
 

بدأ العمل في بعض البحوث التمهيدية بالتعاون مع عدد من معاهد البحث والمعاهد التعليمية     -37
ن عملي_ة ص_نع الق_رار ف_ي ه_ذا      في شكل دراسة جدوى بغية الفه_م األفض_ل للخي_ارات المقبل_ة وتحس_ي          

 .المجال
 

 :ويرجى من الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية أن -38
 

ع_ن امتنانه_ا للبل_دان والمنظم_ات الت_ي ق_دمت المس_اعدات والم_وارد لبرن_امج               تعرب   -1
 .العمل

بالمعلومات المقدمة من األمانة بشأن التق_دم المح_رز ف_ي أعم_ال برن_امج           تحيط علما    -2
 .المؤقتة لتدابير الصحة النباتية منذ انعقاد الدورة السادسة للهيئةعمل الهيئة 
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