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 الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية 
 الدورة السابعة

 2005 نيسان/أبريل 8-4 روما،

 الخطة االستراتيجية وخطة األعمال
  من جدول األعمال المؤقت6-8البند 

 
قررت الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية في دورتها السادسة إجراء استعراض ألنشطة  -1

لخطة االستراتيجية وخطة األعمال تمهيدًا لدراستهما من جانب جماعة الهيئة المؤقتة وتحديث ا
 .2005 والهيئة المؤقتة عام 2004العمل غير الرسمية للتخطيط االستراتيجي والمساعدة الفنية عام 

 
ودرست جماعة العمل . 2004تموز /وعقدت جماعة الترآيز اجتماعًا لها في شهر يوليو -2

ويمكن . 2004تشرين األول /الترآيز خالل اجتماعها في أآتوبرغير الرسمية تقرير جماعة 
االطالع على تقريري جماعة الترآيز وجماعة العمل غير الرسمية على المنفذ الدولي للصحة 

 بهذه الوثيقة خطة األعمال المنقحة التي تتضمن النسخة المنقحة من 1وترد في الملحق . النباتية
 .الخطة االستراتيجية

 
 : من الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية أنويرجى -3
 بعين االعتبار آخذة 1 النسخة المنقحة من خطة األعمال والخطة االستراتيجية في الملحق تقّر

 . من خطة األعمال المنقحة5التوصيات الواردة في القسم 
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 1الملحق 
 

 خطة األعمال لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 

 يذيالموجز التنف
 

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات هي معاهدة دولية ذات أهمية جوهرية لوقاية الموارد النباتية           
 أقzرت منظمzة التجzارة    1995وفzي عzام   . في العالم من دخzول وانتشzار اآلفzات التzي تصzيب النباتzات           

 ،لصzzحة النباتيzzةالعالميzzة بzzأن هzzذه االتفاقيzzة مسzzؤولة عzzن وضzzع وإقzzرار المعzzايير الدوليzzة لتzzدابير ا    
. وبالتzzالي إعطzzاء االتفاقيzzة دورا أساسzzيا فيمzzا يتصzzل بالتجzzارة الدوليzzة للنباتzzات وبالمنتجzzات النباتيzzة  

واالتفاقيzzة الدوليzzة للنباتzzات هzzي منظمzzة شzzقيقُة لهيئzzة الدسzzتور الغzzذائي والمنظمzzة العالميzzة لصzzحة       
 ).تواليالمسؤولتان عن سالمة األغذية، وصحة الحيوان، على ال(الحيوان 

 
ويzzأتي وضzzع المعzzايير الدوليzzة لتzzدابير الصzzحة النباتيzzة فzzي مقدمzzة التفzzاوض بشzzأن دخzzول        

وتسzzاعد هzzذه المعzzايير آثيzzرا فzzي . النباتzzات والمنتجzzات النباتيzzة إلzzى األسzzواق علzzى الصzzعيد العzzالمي
دوليzا بشzأن   رساء قاعzدة متفzق عليهzا    باتسهيل دخول النباتات والمنتجات النباتية إلى األسواق وذلك        

وهذا الدخول إلى األسواق التجارية هام لجميع البلدان، وان يكن الدخول الى            . تدابير الصحة النباتية  
 ااألسواق بالنسبة للبلدان النامية التي تتكون صادراتها الرئيسية من النباتات والمنتجات النباتيzة أمzر          

 .أة الفقر فيها لتحقيق التنمية المستدامة لهذه البلدان وتخفيف وطاأساسي
 

وتzzوفر المعzzايير الدوليzzة لتzzدابير الصzzحة النباتيzzة آzzذلك أساسzzًا فنيzzًا ضzzروريًا للبلzzدان لوقايzzة    
وهzذا األمzر لzه أهميzة بالغzة ذلzك ألن         . مزروعاتها والحياة النباتية البرية فيهzا مzن اإلصzابة باآلفzات           

 وُيلحzzق الضzzرر بالحيzzاة النباتيzzة دخzzول اآلفzzات ُيلحzzق األذى الشzzديد بالزراعzzة ويهzzدد األمzzن الغzzذائي
وهكzzذا فzzإن اسzzتمرار تطzzوير مفهzzوم معzzايير الصzzحة النباتيzzة وتطبيzzق  . البريzzة وبzzالنظم اإليكولوجيzzة

معايير محددة ترتبط  بمكافحة اآلفات تعد أمورًا أساسية لتوفير الدعم والمساعدة للبلzدان الناميzة فzي         
 .هذه المجاالت

 
ي األجهzzزة ـة النباتzzات، فzz ـzzـة لوقايـzzـة الدوليـzzـعمzzال لالتفاقيألة اـzzـود خطـzzـد وجـzzـوقzzد ساع 

 علzى اآتسzاب دعzٍم قzوي لبرنzامج هzذه             2003-2002الرئاسية لمنظمة األغذية والزراعzة، فzي الفتzرة          
 مzن البرنzامج العzادي للمنظمzة باإلضzافة           ادوالر 3 497 744وقد أسفر هذا عن تمويل قدره       . االتفاقية

 للفتzرة  ا دوالر5 591 744ن االشتراآات المتأخرة للمنظمة، أي مzا مجموعzه    دوالر م  2 094 000إلى  
) باسzتثناء التصzحيح التضzخمي   (وأمكن تحقيق هذه الزيادات في النمzو الحقيقzي       . 2005-2004المالية  

 .رغم التراجع اإلجمالي في ميزانية المنظمة
 

 وإنشzاء حسzاب أمانzة    ،2005-2004وهذه الزيادة فzي التمويzل األساسzي لالتفاقيzة الدوليzة فzي            
خاص وأمzوال مzن خzارج الميزانيzة، آلهzا أتاحzت زيzادة ملحوظzة فzي أنشzطة وضzع المعzايير وفzي                        
برامج المساعدات الفنية من بينهzا حلقzات العمzل اإلقليميzة بشzأن مشzروعات المعzايير لفائzدة البلzدان                  

 عمل إقليمية لمناقشzة مشzروعات    ُنظمت سبع حلقات2004ففي عام   . النامية في جميع أقاليم المنظمة    
. المعايير الدولية ووضعت الخطط لعقد االجتماعات األولى ألربعة أفرقة فنية لوضع معايير نوعيzة            

بيد أن هذه الزيادة في األموال ال تعد بعد آافية لتلبية متطلبات إنشاء وتشغيل األفرقة الفنيzة وال هzى         
 يتعلق بالمساعدة في تنفيذ المعايير وفي بناء القدرات بشzكل        آافية لتلبية متطلبات البلدان النامية فيما     

 .عام
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.  لzzن يتzzوافر أي تمويzzل إضzzافي نتيجzzة تسzzديد المتzzأخرات للمنظمzzة   2007-2006وفzzي الفتzzرة  

عzالوة  . ولإلبقاء على نفس مستوى األنشطة البد من تحديد األموال التي تحل محzل هzذه المتzأخرات     
عم البلzzدان فzzي تنفيzzذ المعzzايير وفzzي بنzzاء القzzدرات الوطنيzzة وفzzي   يلzzزم تمويzzل إضzzافي لzzد،علzzى ذلzzك

ومثzل هzذا التمويzل    . التعجيل في وضع المعايير النوعية التي حzددتها األطzراف المتعاقzدة آأولويzات          
وأخيرًا فzإن  . سوف يدعم مشارآة البلدان النامية ويوفر العدد الكافي من العاملين لتنفيذ هذه األنشطة    

كون ضzرورية لالسzتجابة لمجموعzة مzن القضzايا الناشzئة عzن دخzول الzنص الجديzد             هذه األموال ست  
 . حيز التنفيذ وهو ما ُينتظر له أن يحدث في المستقبل القريب1997المعدل لالتفاقية في عام 

 
 :وفيما يلي المصروفات المقترحة لالتفاقية خالل الفترات المالية التالية

 
 :2005 2004- فترة الماليةدوالرا أمريكيا في ال  6 485 624

 دوالرا أمريكيا في الفترة المالية 7 344 332

 دوالر أمريكي في الفترة المالية 7 564 662

:2007-2006 

:2009-2008 
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 عمال لالتفاقية الدولية لوقاية النباتاتألخطة ا

 
 األهمية والضرورة -1

 
ائي والzدخول فzى التجzارة وحمايzة         وقاية النباتات من اآلفات أمر أساسي لتحقيzق األمzن الغzذ            
 : البيئة
إن النجاح في تدابير الصحة النباتية أمر مطلzوب لوقايzة الzنظم العالميzة إلنتzاج األغذيzة مzن                    •

 .االصابة باآلفات واألمراض واألعشاب الضارة
يعتمzzد ترسzzيخ التجzzارة بالمنتجzzات النباتيzzة فيمzzا بzzين البلzzدان علzzى إمكانzzات الوصzzول إلzzى          •

وفر المعzايير الدوليzة لتzدابير الصzحة النباتيzة أساسzًا ضzروريًا للتفzاوض بشzأن                   وتz . األسواق
وُتفضي هzذه اإلمكانzات إلzى التبzادل التجzاري وإلzى             . وصول المنتجات النباتية إلى األسواق    

 .تحقيق التنمية المستدامة وتخفيف وطأة الفقر
•    zzًة لمعالجzzة الزمzzحة النباتيzzدابير الصzzة لتzzايير الدوليzzد المعzzار  وُتعzzي انتشzzى تالفzzة إلzzة الحاج

 .اآلفات التي تؤثر في التنوع البيولوجي
ويمكن أن يتعرض األمن الغذائي في البلدان النامية للمخاطر نتيجzة عzدة عوامzل لzيس أقُلهzا            •

 .االصابة باآلفات واألمراض واألعشاب الضارة
 

نقطzة مرجعيzة فيمzا      وتضطلع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بدور أساسzي آمنتzدى دولzي و             
والمعzايير السzارية اآلن ذات طzابع     . يتعلق بمفاهيم وقاية النباتات والتعzاون والعمzل فzي هzذا السzياق             

مفاهيمى في معظمها وتوفر األساس لوضzع معzايير تفصzيلية فzي المسzتقبل تعzالج آفzات ومحاصzيل                     
عتبzر الزمzة السzتكمال المعzايير         فإن المعايير التي تشير إلى آفاٍت بعينها ت        ،وآمثال على ذلك  . بعينها

والمعzايير النوعيzة ذات أهميzة       . المفاهيمية التي تقzدم التوجيهzات بشzأن المنzاطق الخاليzة مzن اآلفzات               
خاصة في مسzاعدة البلzدان الناميzة فzي تجارتهzا، مzن حيzث إرشzادها فzي مجzال إنشzاء نظzم الصzحة                             

 . صول إلى أسواق جديدةالنباتية المالئمة واالعتماد عليها آأساس في التفاوض للو
 

ودأبت البلدان النامية األعضاء في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على التشديد على الحاجة    
ولتلبية هذا الطلzب علzى المسzاعدات الفنيzة فقzد وضzعت االتفاقيzة             . إلى المساعدات في تنفيذ المعايير    

". تقييم قدرات الصzحة النباتيzة     "امية ُعرف باسم    وَطبقت نظاما مشهور دوليا للتقييم لفائدة البلدان الن       
 واسzzتنادًا إلzzى النتzzائج التzzي أسzzفر عنهzzا نظzzام التقيzzيم المzzذآور، ُيقتzzرح اآلن وضzzع     ،وآخطzzوة ثانيzzة

وسzzوف يتضzzمن هzzذا  . برنzzامج لمسzzاعدة الهيئzzة المؤقتzzة لتzzدابير الصzzحة النباتيzzة فzzي تنفيzzذ المعzzايير   
مولzة مzن خzالل برنzامج التعzاون الفنzي للمنظمzة وتطzوير                البرنامج مواصلة تطبيق المشzروعات الم     

 .المساعدات المتصلة بكل معيار وتحسين نظم المعلومات والمساعدة في وضع األطر القانونية
 

ومzzع أن تzzدابير الصzzحة النباتيzzة اسzzتخدمت، تاريخيzzًا، لوقايzzة الزراعzzة واإلنتzzاج البسzzتاني         
رها فzzي البلzzدان، فهنzzاك اهتمzzاٌم متزايzzد مzzن قبzzل    أو انتشzzا/والحرجzzى مzzن دخzzول اآلفzzات الغريبzzة و  

وقzد عzالج برنzامج    . الحكومات في مكافحة انتشار المتعضيات التي تتهzدد التنzوع البيولzوجي والبيئzة      
العمل لالتفاقية الدولية لوقايzة النباتzات اهتمامzات بيئيzة نوعيzة والكائنzات الحيzة المحzورة وذلzك مzن                    

وينبغzي لالتفاقيzة أن   . ا االتفاقية الدولية فيمzا يتعلzق بتحليzل المخzاطر    خالل المعايير التي أقرتها حديث  
تبذل المزيد من الجهود في هذا المجال وأن تواصل بفعالية إقامة االرتباطات والجهود التعاونية مzع             

 .االتفاقيات األخرى مثل اتفاقية التنوع البيولوجي
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 ةحالياالتفاقية الدولية لوقاية النباتات وأوضاعها ال -2
 

 وآzان لهzا الzدور الفريzد     ،1952دخلت االتفاقية الدوليzة لوقايzة النباتzات حّيzز التنفيzذ منzذ عzام                
باعتبارها الصك الzدولي األول لوقايzة النباتzات آمzا أن جهازهzا الرئيسzي مسzؤول عzن وضzع نظzام                  

ع عليهzzا وتوجzzد لzzدى آzzل بلzzد منظمzzة قطريzzة لوقايzzة النباتzzات تقzz       . دولzzي لمعzzايير الصzzحة النباتيzzة   
مسؤوليات تنظيمية وتنفيذية اسzتنادًا إلzى االتفاقيzة الدوليzة لوقايzة النباتzات وتترآzز بصzورة أساسzية                      

 . على منع دخول آفات النباتات وإصدار الشهادات بشأن الصادرات ووقاية البيئة
 

وبلغت عملية التخطzيط االسzتراتيجي فzي إطzار هzذه االتفاقيzة ذروتهzا بوضzع برنzامج عمzل                      
وهنzzاك سzzتُة توجهzzات اسzzتراتيجية لهzzذه االتفاقيzzة ُأدرجzzت فzzي بيzzان  . قzzت عليzzه جميzzع الحكومzzاتواف

مهامها، باإلضافة إلى سلسلة من األهداف المشمولة في نطاق آل مzن هzذه التوجهzات االسzتراتيجية            
 ).  بشأن الخطة واألهداف االستراتيجية المعّدلة1أنظر المرفق (
 

 zzم يتضمzzـولzzـن برنامzzلـج العمzzـ للفتzz1998ن ـرة مzz2001ى ـ حتzzـ سzzـوى مzzـوارد محzzدًا ـدودة ج
وزيzدت هzذه المكونzات الzى المسzتويات      . لوضع المعايير وبرامج للمساعدة الفنية وتبادل المعلومzات  

وُتعتبر المستويات المتعلقة بنشاط وضع المعzايير   . 2003-2002عمال للفترة   ألالتي وردت في خطة ا    
وآثيzرًا مzا ُقzدمت الطلبzات لوضzع المعzايير ذات             .  المفاهيميzة الضzرورية    حدًا أدنzى لتzوفير المعzايير      

االهتمامات التجارية الخاصة للبلدان النامية، في إطار االتفاقية الدوليzة لوقايzة النباتzات والمنظمzات                 
وقد ساعد توافر موارد من خارج الميزانية من متzأخرات      . الدولية األخرى آمنظمة التجارة العالمية    

 األغذية والزراعة في تمكين الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية في الشروع ببرنامج عمٍل        منظمة
 .متواضع لوضع تلك المعايير

 
 وافقت الهيئة المؤقتzة علzى إنشzاء أفرقzة خبzراء فنيzة لوضzع معzايير                2004نيسان  /ففي أبريل  

وسzوف تقzوم هzذه    . ؤقتzة منzذ إنشzائها   وُتعتبر هذه األفرقة أهم تطور فى نطzاق الهيئzة الم      . فنية نوعية 
األفرقة الفنية بzإدارة وضzع المعzايير الفنيzة النوعيzة بمzا يتصzل بآفzات وسzلع بعينهzا خzالل عzدد مzن                     

آzzذلك يلzzزم إحzzداث زيzzادة مهمzzة فzzي عzzدد المعzzايير التzzى يzzتم وضzzعها حتzzى يتسzzنى تلبيzzة     . السzzنوات
 .األولويات التي حددتها األطراف المتعاقدة

 
عم القوي لبرنامج االتفاقية الدوليzة لوقايzة النباتzات، مzن جانzب األجهzزة الرئاسzية                وأسفر الد  

باسzتثناء  (في منظمة األغذية والزراعة عن زيادة في تمويل االتفاقية من البرنzامج العzادي للمنظمzة            
 وقد أسفر هzذا عzن تمويzل   . رغم التراجع في الميزانية الحقيقية العامة للمنظمة) التصحيح التضخمي 

 دوالر مzن متzأخرات   2 094 000ن  من البرنzامج العzادي للمنظمzة فضzًال عz         ا دوالر 3 497 744بمبلغ  
 .2005-2004 للفترة المالية ا دوالر5 591 744المنظمة أي ما مجموعه 

 
 عرضzzت 2004ففzzي عzzام . وأدت هzzذه الزيzzادة فzzي التمويzzل إلzzى زيzzادٍة مهمzzة فzzي المخرجzzات  

ر دوليzzة لتzzدابير الصzzحة النباتيzzة فضzzال عzzن إدخzzال تعzzديالت فzzي  للمشzzاورات القطريzzة خمسzzة معzzايي
وزاد عzzدد . 2005ومzzن المحتمzzل أن يزيzzد هzzذا الzzرقم فzzي عzzام   . مسzzرد مصzzطلحات الصzzحة النباتيzzة 

آzذلك فzإن عzدد الخبzراء مzن      . حلقات العمل اإلقليمية بشأن مشاريع المعايير الدولية إلى سبع حلقzات          
 . االجتماعات قد زاد بصورة ملحوظةالبلدان النامية والذين يحضرون

 
وأنشأت الهيئة المؤقتة لتzدابير الصzحة النباتيzة، آجzزٍء مzن برنامجهzا المzالي، حسzاب أمانzة                      

خzاص االتفاقيzة الدوليzة لوقايzة النباتzات لتقzديم المسzاعدة للبلzدان الناميzة لتمكينهzا مzن المشzارآة فzي              
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وتشمل األنشzطة الممولzة مzن هzذا الحسzاب مzا          . باتيةمختلف أنشطة الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة الن      
 :يلي

 تغطية تكاليف المندوبين لحضور االجتماع السنوي للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية •
 لتzzدابير 15دعzzم حلقzzة عمzzٍل عالميzzة للمسzzاعدة فzzي بنzzاء القzzدرات لتنفيzzذ المعيzzار الzzدولي رقzzم   •

 )مواد التغليف الخشبية(الصحة النباتية 
 عم تقييم القدرات فى مجال الصحة النباتية وتبادل المعلوماتد •
دعم حلقات العمل اإلقليمية بشأن مشروعات المعايير الدوليzة لتzدابير الصzحة النباتيzة لفائzدة            •

 .البلدان النامية
 

ومzzن المهzzم اإلقzzرار أن هzzذه الفتzzرة ُتعzzد فتzzرة جوهريzzة فيمzzا يتصzzل بتحديzzد برنzzامج لوضzzع      
مؤقتة لتدابير الصحة النباتية، سzّيما وأن الهيئzة تنتقzل إلzى مهمتهzا الرئيسzية المتمثلzة                  معايير الهيئة ال  

ونظzzرًا للتطzzورات الحديثzzة فيمzzا يتعلzzق  . فzzي إيجzzاد معzzايير لتzzدابير الصzzحة النباتيzzة خاصzzة باآلفzzات  
ج وأهzم المتطلبzات فzي إطzار برنzام     . باألفرقة الفنية بات من الضروري توافر أموال مسzتدامة آافيzة         

 :عمل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ما يلي
 وضع المعايير وخاصة المعايير النوعية •
 تقديم المشورة في مجال تنفيذ المعايير آجزٍء من برنامج المساعدة الفنية •
 .المنفِّذ الدولي للصحة النباتيةتوسيع نطاق تبادل المعلومات من خالل  •

 
  الحاليةاألوضاع : برنامج العمل -3

 
وعzن احتياجzات الفتzرة      ) 6-3 - 1-3القسم  (يرد فيما يلي تفصيل أوسع عن األوضاع الحالية          

 . موجزًا بالتبعات المالية ذات الصلةنيويتضمن المرفق الثا). 4القسم (المالية القادمة وما بعدها 
 

ن   المستخلصzة مzن بيzا      ةوتم تصنيف أنشطة برنامج العمل تبعًا للتوجهات االستراتيجية السzت          
 .المهمة

 
 المعاييروضع  3-1
 

وهنzاك أربعzة   . وضzع المعzايير هzو أولويzة متقدمzة بالنسzبة لالتفاقيzة الدوليzة لوقايzة النباتzات           
 :أنماط من األنشطة  األساسية لوضع المعايير تتم بصورة متزامنة على أساس متواصل

 ؛ية والمرجعيةصياغة المعايير المفاهيم •
 وطرق المعالجة والسلع؛باآلفات محددة تتعلق لي صياغة معايير إنشاء األفرقة الفنية وبالتا •
 استعراض وتحديث المعايير السارية؛ •
االسzzzتجابة للقضzzzايا الملحzzzة واالحتياجzzzات التzzzي تتطلبهzzzا البلzzzدان الناميzzzة أو التzzzى تطلبهzzzا       •

 .المنظمات األخرى
 

لنامية في وضع المعzايير     تعمل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على تسهيل مشارآة البلدان ا          
والzzذي يحضzzره ممثلzzو   ( بمzzا فzzي ذلzzك االجتمzzاع السzzنوي للهيئzzة المؤقتzzة       ،وفzzي شzzتى اجتماعاتهzzا  

وهناك تمثيُل قوى لمسؤولي الصحة النباتية من البلدان الناميzة ويشzارآون بوجzه فّعzال          ). الحكومات
وتسzتأثر العمليzة    . جزّا بzذلك   مzو  ثالzث ويتضzمن المرفzق ال    . في عملية وضع معzايير االتفاقيzة الدوليzة        

ويمكzن اإلشzارة إلzى أن    . بالنسبة الكبرى من التكاليف المتصلة بوضع المعايير فzي االتفاقيzة الدوليzة        
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المشارآة اإلضافية الكبيرة من جانب البلدان النامية في اجتماعات االتفاقية الدولية قد أمكن تحقيقهzا          
 .من خالل استخدام األموال من خارج الميزانية

 
وتبذل االتفاقية الدولية مزيدًا من الجهzود لمسzاعدة البلzدان الناميzة فzي المشzارآة بفعاليzة فzي              

ومن بين هذه الجهود تنظيم حلقات عمzل إقليميzة يشzارك فيهzا الموظفzون القطريzون        . وضع المعايير 
 الدوليzة   وُتتيح الفرصة للمشzارآة بفعاليzة فzي العمليzة االستشzارية السzتعراض مشzروعات المعzايير                 

وتzرى الهيئzة المؤقتzة أن    . 2004وقد ُعقدت سبع حلقات عمل إقليمية في عام         . لتدابير الصحة النباتية  
هذه االجتماعات بالغة األهميzة للبلzدان الناميzة وقzد أعطzت أولويzة متقدمzة لجعلهzا بنzدًا مسzتديما فzي                         

 .برامج العمل المقبلة لوضع المعايير
 

ألسzباب أهمهzا   (ات العاملين فzي األمانzة وفzي أمzوال التشzغيل          وُأمكن تحقيق زيادات في قدر     
وذلzك اعتمzادًا علzى     ) دعم حضور البلدان النامية في اجتماعات مجموعات العمل آما ُأشير إليه آنفzاً            

وسوف يتم تخصيص ما يقzرب مzن مليzون دوالر آzل             . زيادة األموال المخصصة لهذه الفترة المالية     
ي سzوف يzؤدي فzي نهايzة المطzاف إلzى مضzاعفة تقzديرات التمويzل الzذى            فترة مالية لهذا النشاط الzذ     

 .أنفق على هذا النشاط فى السابق وسوف يكون ذلك آافيًا لتلبية األهداف األساسية لبرنامج العمل
 
 تبادل المعلومات 3-2
 

مzن جانzب الحكومzات    (أعطت االتفاقية التفويض بالتبzادل الفّعzال للمعلومzات بzين األعضzاء         
 . وفيما بين األعضاء واألمانة)  تقدم المعلومات الرسميةالتي

وحددت الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية إنشاء نظاٍم يعتمد علzى شzبكة اإلنترنzت، وهzو                  
وشzرعت األمانzة فzي إنشzاء هzذا      . ، آآلية أآثر آفzاءة لتبzادل المعلومzات   المنفِّذ الدولي للصحة النباتية   

بيzد أن سzرعة تطzويره تعتمzد علzى تzوافر األمzوال وعلzى                 .  لتنقيح جzوهري   المنفذ وهو حاليًا يخضع   
 .الدعم الذي تقدمه األمانة وعلى وجود األشخاص المتخصصين

 
وسzzوف يzzتم تzzوفير التzzدريب والzzدعم للمنظمzzات القطريzzة واإلقليميzzة المعنيzzة بوقايzzة النباتzzات   

آمzا سzيتم تسzهيل ذلzك مzن خzالل وضzع        لدولي فيما يتصzل بتبzادل المعلومzات،     االستخدام هذا المنفذ    
 .المواد االرشادية وحلقات العمل

 
 تسوية المنازعات 3-3
 

انتهzzت مجموعzzة العمzzل المعنيzzة بتسzzوية المنازعzzات مzzن أعمالهzzا المتعلقzzة بوضzzع إجzzراءات   
وتستكمل هذه . تفصيلية فيما يتصل بآلية تسوية المنازعات فى نطاق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات        

آما يجري حاليzًا    . جراءات بإعداد دليل تنفيذي ووضع قائمة بأسماء الخبراء في المستقبل القريب          اإل
 .إعداد وثيقة ترويجية في هذا السياق

 
  المساعدات الفنيةتشجيعتطوير قدرات الصحة النباتية عن طريق  3-4
 

      zzذ االتفاقيzzي تنفيzzة فzzاعدات الفنيzzوي للمسzzدور الحيzzة الzzة المؤقتzzدرك الهيئzzة  ُتzzة لوقايzzة الدولي
وُيعzد برنzامج الهيئzة المؤقتzة     . النباتات، ومن ثم قد بذلت جهودًا حثيثًة لتطوير دورها في هذا المجال   

لعقد حلقات العمل اإلقليمية بشأن مشروعات المعايير الدولية لتzدابير الصzحة النباتيzة، نموذجzًا لهzذه             
فzzي مرحلzzة التشzzاور أثنzzاء عمليzzة وضzzع  الجهzzود التzzي تسzzاعد علzzى ضzzمان مشzzارآة البلzzدان الناميzzة  

وهنzzاك إسzzهاُم آخzzر مهzzم يتمثzzل فzzي بلzzورة تقيzzيم قzzدرات الصzzحة النباتيzzة آوسzzيلة لمسzzاعدة . المعzايير 
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الحكومzzات فzzي تقzzدير جوانzzب القzzوة والضzzعف فzzي نظمهzzا المعنيzzة بالصzzحة النباتيzzة وفzzي صzzياغة       
هيئة المؤقتzة لتzدابير الصzحة النباتيzة، فzي        وقد حددت ال  . االستراتيجية القطرية المعنية ببناء القدرات    

حدود اختصاصاتها، دورًا مهمًا وفريدًا في المساعدات الفنية بقيامهzا بوضzع وسzائل مzن بينهzا تقيzيم           
 .قدرات الصحة النباتية والتي ُتفيد الجهات المتلقية للمساعدات الفنية والجهات المانحة معا

 
انzzة مzzن نشzzاط فzzي تقzzديم المسzzاعدة لحلقzzات العمzzل  وتسzzتكمل هzzذه األعمzzال بمzzا تقzzوم بzzه األم  

وتكzzرس خzzدمات أحzzد الخبzzراء الفنيzzين المتفzzرغين  . والحلقzzات الدراسzzية وأنشzzطة التzzدريب األخzzرى 
 .لجوانب بناء قدرات الصحة النباتية في برنامج التعاون الفني في المنظمة

 
مشzارآة البلzدان الناميzة فzي        والهيئة المؤقتة على علم تام بالمناقشات العالمية بشzأن مسzتوى             

وهzذا هzو السzبب الzذي يجعzل الهيئzة تخصzص مzن أمzوال برنامجهzا العzادي مzوارد                 . وضع المعايير 
وتشzمل هzذه   . لتغطية مشارآة الخبراء من البلدان الناميzة فzي هzذه األنشzطة آمzا ُأشzير إلzى ذلzك آنفzاً                  

 .ط االستراتيجيالسياسات اجتماعات عمل الهيئة المؤقتة آتلك المتعلقة بالتخطي
 
 الحفاظ على إطار إداري فّعال 3-5
 

أرست األمانة، رغم صغر حجمها، سمعة مرموقة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات، آمنظمة    
واآتسى هذا الدور أهمية متزايدة وسوف يلزم األمانة أن يكون لهذه االتفاقيzة   . دولية لوضع المعايير  

 zzات الحكومzzة طلبzzر لتلبيzzدرات أآبzzات قzzة   (ات والمنظمzzة ومنظمzzة والزراعzzة األغذيzzا منظمzzا فيهzzبم
 :بخصوص ما يلي) التجارة العالمية

 ؛)المعايير والوثائق التوضيحية وأوراق المواقف واألوراق المرجعية(المعلومات  •
 ؛)آاالجتماعات والحلقات الدراسية والمؤتمرات(التمثيل  •
وجلسzzات االطzzالع علzzى المعلومzzات  مثzzل حلقzzات العمzzل واالستعراضzzات الفنيzzة  (الخzzدمات  •

 ؛)الوجيزة
 ).مثل برامج العمل المشترآة والمنح التمويلية واالتفاقات التعاونية(االتصال  •

 
وفzي الوقzzت الحاضzzر، ال يوجzzد سzوى سzzتة مzzن المzzوظفين الفنيzين يعملzzون فzzي األمانzzة وهzzم     

منسقا وخبيرا لشؤون المعzايير  ويضم الموظفون . ُيكرسون آل وقتهم تقريبًا ألعمال االتفاقية الدولية   
وأصzبح العمzل علzى موقzع االنترنzت بوجzٍه       . ومسؤولين إعالميين ومسؤول المساعدة الفنية ومحرر     

خاص أآثzر مشzقة وتعقيzدًا ذلzك ألن المزيzد مzن تبzادل المعلومzات أصzبح يzتم عzن طريzق اإلنترنzت                      
 .وألفت الحكومات أن تحصل على أحدث المعلومات من الويب

 
إسهامات مهمة إلى    نوات األخيرة قدم الخبراء الفنيين المزاملين والعلميين الزائرين       وفي الس  
لكzzن رغzzم أن هzzذه الترتيبzzات التوظيفيzzة المخصصzzة أصzzبحت مفيzzدًة جzzدًا إال أنzzه ال يمكzzن      . األمانzzة

طور وينبغي لالتفاقية أن ت. التعويل عليها في تنفيذ برنامج عمل االتفاقية الدولية على المدى الطويل      
اختصاصzzzاتها األساسzzzية وذلzzzك بتعيzzzين مzzzوظفين إضzzzافيين لوضzzzع المعzzzايير وإدارة المعلومzzzات        

 .والمساعدة الفنية وتقديم الخدمات، حتى يتسنى لها العمل نحو مستدام
 
 التعاون الدولي 3-6
 

فzإن  نظرًا لما اآتسبه االعتراف الدولي باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات من قوة دافعة جديدة         
لكنه من غير المطلوب تقديم إمzوال إضzافية خاصzة باسzتثناء       . هذا المجال من النشاط قد اتسع نطاُقه      
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ومzzن المتوقzzع أن تكzzون هنzzاك حاجzzة إلzzى بعzzض    . زيzzادة المzzوارد البشzzرية المقترحzzة بشzzأن األمانzzة  
التعاونيzة  الزيادات في أموال التشغيل لتغطية تكاليف السzفر، ومzا يتصzل بهzا، فيمzا يتصzل بzالجهود                    

 .المستقبلية مع المنظمات الدولية األخرى
 
 
 

 برنامج العمل في المستقبل -4
 

 مقدمة 4-1
 

 زيzادة فzي التمويzل       2007-2006عمال لالتفاقية الدولية لوقايzة النباتzات للفتzرة          ألتقترح خطة ا   
 االتفاقية تتمثل وتدعم هذه الزيادة ثالثة توجهات رئيسية في تطوير هذه. وفي موظفي أمانة االتفاقية 

 :فيما يلي
 إنشاء أفرقة فنية •
 وضع برنامج لتنفيذ المعايير موجٌه لفائدة البلدان النامية •
تعزيز الخدمات اإلعالمية التي تقدمها أمانة االتفاقيzة لضzمان مشzارآة البلzدان الناميzة علzى                    •

 .نحو آامٍل
 

 المzنقح الجديzد     وباإلضافة إلى ذلzك، سzوف يكzون مzن الضzروري االسzتجابة لzدخول الzنص                 
وسzريان الzنص   .  حيز النفzاذ وهzو مzا يتوقzع أن يحzدث فzي المسzتقبل القريzب             1997لالتفاقية لعام   

. المنقح الجديد يعطى نفاذا قانونيا آامال للنص بما في ذلzك االجzراءات الجديzدة لوضzع المعzايير              
ئzة المؤقتzة لتzدابير    وفي ذلك الحين سوف تبدأ هيئة تدابير الصحة النباتية عملهzا لتحzل محzل الهي        

آمzzا ينبغzzي إنشzzاء األجهzzزة الفرعيzzة المالئمzzة ومzzا يتصzzل بzzذلك مzzن اللzzوائح        . الصzzحة النباتيzzة 
التنظيمية، ويصبح النظام الجديد لتسوية المنازعات في اطار االتفاقية قائما فعليzا ويلzزم وضzعه       

لمzوارد سzواًء عنzد      وتسzتلزم هzذه التغييzرات اسzتثمارات آبيzرة مzن حيzث الوقzت وا                . حيز التنفيzذ  
 .سريان هذه التغييرات أو في سياق تنفيذها

 
ويشمل البرنامج التشغيلى المقترح إدخال تغييzرات فzي إدارة أمانzة االتفاقيzة والعzاملين فيهzا               

 : وهناك ثالثة مجاالت تشغيل مقترحة هي. وبخاصة في مجاالت وضع المعايير والمساعدة الفنية
 المجال اإلداري •
 ر والمساعدات الفنيةوضع المعايي •
 .تبادل المعلومات •

 
والهدف من إدماج وضع المعايير والمساعدة الفنية هو تيسير وضع برامج تنفيذ المعايير خصوصzًا           

 .وتشمل هذه اإلجراءات أيضا تعزيز الشؤون اإلدارية لألمانة. لفائدة البلدان النامية
 
 األفرقة الفنية إنشاء انعكاسات 4-2
 

لسادس للهيئة المؤقتة اإلجراءات المتصلة بإنشاء وتشغيل أفرقzة فنيzة لوضzع             أقر االجتماع ا   
وهذا يمثل أهم إضافٍة يتُم إدخالها على إجراءات الهيئة المؤقتة منذ إنشائها،         . المعايير الفنية الخاصة  

وسzوف تتعلzق هzذه المعzايير بالتzدابير المتصzلة       . ومن شأنه أن يعزز وضع وإقرار المعايير النوعية       
ومzzن المzzأمول أن ُتيسzzر التبzzادل التجzzاري مباشzzرًة وخصوصzzًا لفائzzدة البلzzدان     . آفzzات وسzzلٍع بعينهzzا ب
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ومن أمثلة المعايير النوعية معيار يتعلق بتوصيف إنشzاء ورصzد منzاطق خاليzة مzن اآلفzات               . النامية
 . فيما يتعلق بآفًة بعينها

 
                   zل عzي أوائzا فzدأ عملهzين أن تبzة يتعzة فنيzذ      2005ام  وهناك أربعة أفرقzا بتنفيzي مهمتهzوتقض 

بzzرامج لوضzzع معzzايير تشzzمل اسzzتخدام أو تعzzديل المzzواد المتاحzzة حاليzzًا أو اسzzتخدام الخبzzراء إلعzzداد    
 .المواد

 
وتشzير التقzzديرات إلzى أن هzzذه األعمzال سzzوف تسzzتلزم مسzؤول أفرقzzة فنيzة متخصصzzًا يقzzدم       

 zzzاالت بzzzات واالتصzzzل واالجتماعzzzرامج العمzzzيط بzzzي تخطzzzاعدة فzzب المسzzzق وترتيzzzاء الفريzzzين أعض
ل علzzى المzzواد الالزمzzة لوضzzع المعzzايير وإنشzzاء مجموعzzات   السzzفريات إلzzى االجتماعzzات والحصzzو 

فرعية لتحضير دراسات للفريق الفني واالتصال مzع الخبzراء المعنيzين وإعzداد مشzروعات الوثzائق         
ويسzتلزم نطzاق هzذا المكzون الجديzد فzي بzرامج وضzع المعzايير تعيzين مسzؤولين معنيzين                       . والتقارير

يستلزم لتعيzين واحzد مzن هzذين المسzؤولين اسzتحداث وظيفzة          و. بوضع المعايير إلدارة هذا البرنامج    
 . جديدٍة

 
 تنفيذ المعايير 4-3
 

ورغzم  . ظل تنفيذ المعايير، منذ أمد طويل، من االهتمامات الرئيسية ألعضاء الهيئة المؤقتzة           
 أهمية وضع المعايير ومنافعها األساسية للتجارة المأمونة فzان تنفيzذها الzدولي علzى نطzاٍق واسzع لzم                     

ولذا فإن الهيئة المؤقتة تبذل جهودًا حثيثًة لتطوير األنشzطة التzي توجzه نحzو تنفيzذ          . يتحقق حتى اآلن  
 . المعايير وسوف تستهدف الجهود بصورة أساسية مساعدة البلدان النامية

 
ومن المكونات الرئيسية، لهذا النشاط الجديzد، وضzع بzرامج التنفيzذ تzرتبط بنحzو محzدد بكzل            
م األمانzzة بهzzذه المهمzzة بالتعzzاون مzzع مجموعzzة العمzzل غيzzر الرسzzمية المعنيzzة بzzالتخطيط  وتقzzو. معيzzاٍر

وتعتمد المساعدة المتوخاة على المعايير المعنية لكنها ربما تتخذ أحد   . االستراتيجي والمساعدة الفنية  
 :األشكال التالية

 وثائق توضيحية •
 وضع أدلة ارشادية أو مواد مكتوبة مساندة •
 لبرامج االتصاالت الخاصة مثzال ذلzك جلسzات سzؤال            ذ الدولي للصحة النباتية   المنفِّاستخدام   •

 وجواب وجلسات تدريبية 
 رسية تدريبية على المستوى القطري أو اإلقليمياإعداد حلقات عمل أو حلقات تد •
 .انشاء جوائز مالية لمن يقوم بدراسات تدريبية في الجامعات أو معاهد التدريب •

 
 وتقzوم  ج مع طلبzات خاصzة للحصzول علzى تمويzل مzن الجهzات المانحzة         وتترافق هذه البرام   
ومzن المعتقzد أن   .  لشzؤون تنفيzذ المعzايير    الجوهري سوف يدعمه تعيين مسzؤول     وهذا النشاط . عليها

هذه الوظيفة سوف يشغلها آبير مسؤولين تكون مهمته االشراف على تكامل برامج وضzع المعzايير               
ويتلقzى برنzامج عمzل تنفيzذ المعzايير          . ساسي في تيسير تنفيذ المعzايير     والمساعدة الفنية مع الهدف األ    

أول اجتماع مzن هzذا     (التوجيهات آل عام من اجتماٍع تعقده مجموعة العمل المعنية بالمساعدة الفنية            
مzع اسzهام مzن المسzؤولين فzى مجzاالت وضzع المعzايير           ) 2005آذار  /القبيل يتوقع أن يzتم فzي مzارس        

 .والمساعدات الفنية
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وسوف يعمل هذا البرنامج فى ارتباط وثيق مع برنzامج المسzاعدة الفنيzة فzي المنظمzة لفائzدة               
وتتzولى األمانzة مسzؤولية هzذا       . المنظمات القطرية لوقاية النباتات في البلدان األعضاء فzي المنظمzة          

نzي فzي   البرنامج الذي يتضمن تخطيط وتنظzيم وتنفيzذ المشzروعات التzي يمولهzا برنzامج التعzاون الف                 
وفي الوقت الحاضzر، فzإن هzذه البzرامج يzتم، قzدر اإلمكzان، إدماجهzا فzي أنشzطة التzدريب                        . المنظمة

وبتعيzzين مسzzؤول تنفيzzذ المعzzايير   . لتعميzzق فهzzم المعzzايير الدوليzzة لتzzدابير الصzzحة النباتيzzة وتنفيzzذها     
مشzروعات  والشروع ببرنامج تنفيذ المعايير، سوف تزداد بصورة ملحوظة المدخالت الخاصة فzي             

 . وسيدعم هذا البرنامج تعيين خبيرين مزاملين فنيين إضافيين. التعاون الفني
 
 الخدمات اإلعالمية التي تقدمها أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  4-4
 

المنفzzِّذ الzzدولي للصzzحة  تتكzzون الخzzدمات اإلعالميzzة لألمانzzة مzzن قسzzم تحريzzر الوثzzائق ومzzن      
 هzzذا المنفzzذ لمسzzاعدة البلzzدان األعضzzاء فzzي الوفzzاء بالتزاماتهzzا المتعلقzzة بzzاالبالغ  وقzzد ُأنشzzئ. النباتيzzة

آzذلك  . بموجب االتفاقية وهو على هذا النحو يوفر نظاما لتبادل المعلومات ُيقدم المعلومات الرسzمية     
 .فهو يدعم الشفافية في عالقات األمانة مع األعضاء وفيما بين األعضاء أنفسهم

 
رة التحريzzر واإلدارة الفنيzzة التzzابعتين لألمانzzة آميzzة آبيzzرة ومتزايzzدة مzzن      وسzzوف تzzوفر إدا  

وقzد ازداد عzدد التقzارير والوثzائق بصzورة آبيzرة ويسzتلزم               . الوثائق بشأن المعايير الجديدة السzارية     
المنفzِّذ  ويتطلب تطوير   . ، تعيين محرر ثانٍ   المنفِّذ الدولي للصحة النباتية   هذا العمل، الى جانب خدمة      

 . واستمراريته مديرًا لقاعدة البيانات آموظٍف دائٍميةلدولي للصحة النباتا
 

ويتوقع أن تدعم إدارة المعلومات برنامج المساعدة الفنية بمعاونzة البلzدان الناميzة فzي مجzال                   
آzذلك فzإن إدارة المعلومzات هzذه سzوف تzرتبط علzى        . تبادل المعلومات وفي تطzوير نظzم معلوماتهzا        

 .نشطة االتصال مع المنظمات األخرىنحو وثيٍق مع أ
 

ومن المقترح أن يكون هناك في . وبالتالي، فإن إدارة المعلومات آكل سوف تستلزم التعزيز     
 .المستقبل مسؤوٌل إعالمي ومديٌر لقاعدة البيانات ومحرران

 
 شراف االدارىاإل 4-5
 

قاية النباتzات يحتzاج إلzى وجzود       من المقترح أن جهازًا دوليًا للمعايير مثل االتفاقية الدولية لو          
 . فى المائة التى تقتطع من وقت رئيس إدارة وقاية النباتات30-20أمين متفرغ لالتفاقية عوضا عن 

 
ولzzدعم األمانzzة خzzالل العzzام الماضzzي آzzان هنzzاك مستشzzار قzzانوني مؤقzzت يقzzدم خدماتzzه عنzzد     

تديمة ُتتzيح التحليzل القzzانوني   وأفضzت هzذه التجربzة إلzى اقتzzراح بإنشzاء وظيفzة مسz       . الطلzب المباشzر  
للمعايير والوثائق ذات الصلة والمراسالت لدعم تشzغيل آليzة تسzوية المنازعzات ولتعزيzز المسzاعدة                 

ومثzzل هzzذه الخدمzzة اإلضzzافية   . الفنيzzة فيمzzا يتصzzل بالمسzzائل القانونيzzة ذات العالقzzة بتنفيzzذ االتفاقيzzة     
         zيح آلليzوف ُتتzا        لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات سzا أساسzة برمتهzار االتفاقيzي إطzايير فzع المعzة وض

 . قانونيا سليما في المستقبل
 

ونظzzرًا لتزايzzد عzzدد االجتماعzzات ثمzzة طلzzب متعzzاظم علzzى الخzzدمات اإلداريzzة ذات الصzzلة         
وتبعzzا لتزايzzد ). لترتيبzzات السzzفر، ومسzzاعدات بzzدل المعيشzzة اليوميzzة وأمzzاآن االجتماعzzات وغيرهzzا (

وُيقترح . ء وإنتاج الوثائق تزايد الطلب على خدمات إعداد الوثائق وتوزيعهااالتصاالت مع األعضا 
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إنشzzاء وظيفتzzين لمعzzاونين إداريzzين مسzzتديمين علzzى أن تقzzدم مسzzاعدة مؤقتzzة فzzي غضzzون السzzنة فzzي   
 .آما هو الحال أثناء دورة الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية" المثقلة بالعمل"الفترات 

 
 الخالصة -5

 
 : ما يليحظيال
 

 أن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات هي جزء أساسى من أي برنامج قطzري لوقايzة النباتzات،            •
وتسهل مقدرة أي بلد في تسويق نباتاته ومنتجاته وفي الوقzت ذاتzه تقzي النباتzات المزروعzة                   

 .والنباتات البرية، سواء بسواء
حلقzات العمzل اإلقليميzة التzي ُعقzدت،       تحققت زيادة أساسية في عدد المعايير التzى وضzعت و           •

 .2005-2004بفضل زيادة موارد الفترة 
يzzzذهب معظzzzم أمzzzوال االتفاقيzzzة الدوليzzzة إلzzzى تغطيzzzة تكzzzاليف مشzzzارآة البلzzzدان الناميzzzة فzzzي    •

مجموعzzات الخبzzراء وحلقzzات العمzzل اإلقليميzzة المعنيzzة بوضzzع مشzzروعات المعzzايير الدوليzzة   
 .لتدابير الصحة النباتية

 
صية تقضي بزيادة أمzوال االتفاقيzة الدوليzة إلzى الحzد الzذي يكفzي لمواصzلة أنشzطة العمzل                       وهناك تو 

 :الراهنة، وللتمكين مما يلي
 وضع وإقرار المعايير بشأن آفات وسلع بعينها •
 تطوير المساعدات لتنفيذ المعايير  •
 توسيع نطاق نظام تبادل المعلومات •
 .ذ أنشطة العمل الموسعة هذهزيادة القدرات اإلدارية لألمانة إلدارة وتنفي •

 ملخص الموارد الالزمة -6
 
  وإقرار المعايير بشأن آفات وسلع بعينهاوضع 6-1
 

 :لتمويل إعداد معايير معينة تتعلق بما يلي
 التشخيص •
 المناطق الخالية من اآلفات، ومناهج النظم بشأن ذبابات الفاآهة •
 معالجات الصحة النباتية •
 الحجر الحرجي •

 
 :موجودونالموظفون ال

 خبير معايير   1
 

 :الموظفون المقترحون
 خبير فني جديد 1+
 خبير معايير إضافي  1+
 
 تطوير المساعدات لتنفيذ المعايير 6-2
 

 :لتمويل إعداد
 المواد والنظم لتسهيل تنفيذ المعايير •
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 :الموظفون الموجودون

 خبير مساعدات فنية  1
 

 :الموظفون المقترحون
 المعايير خبير جديد لتنفيذ  1+
  )ستمول هاتان الوظيفتان ذاتيا (خبيران إضافيان من المساعدة الفنية 2+
 
 توسيع نظام تبادل المعلومات 6-3

 :لتمويل
 توسيع المنفذ الدولي للصحة النباتية •

 :الموظفون الموجودون
 بير إعالمي خ 2
 محرر  1
 

 :الموظفون المقترحون
 محرر إضافي  1+
 ) تحويل وظيفة خبير إعالمي(انات مدير جديد لقاعدة البي 1+
 
 رية لألمانةازيادة القدرات اإلد 6-4
 

 :الموظفون الموجودون
 %) 30-20تصل الى ( تفرغ آامل الوقت -أمين االتفاقية  1
      منسق 1
     مساعد إداري 1
 

 :الموظفون المقترحون
  ) المنسقويحل محل% 100يصل الى (تفرغ آامل الوقت ) جديد(أمين االتفاقية  1+
      استشاري قانوني جديد 1+
      مساعد إداري إضافي 1+
 
 التبعات المالية 6-5
 

. ني تفصيالت التبعzات الماليzة لتلبيzة احتياجzات االتفاقيzة الدوليzة لوقايzة النباتzات        الثايتضمن المرفق  
 :وفيما يلي موجز بذلك

 .ا أمريكيا دوالر7 344 332 زيادة إضافية إليرادات فترة العامين تصل إلى :2006-2007
 مع الحفاظ على نفzس مسzتوى النشzاط وبزيzادة بنسzبة      2006/2007 اإلبقاء على مستوى    :2008-2009

 . دوالرا أمريكيا7 564 662لتبلغ اإليرادات المطلوبة % 3
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 المرفق األول
 الخطة االستراتيجية المنقحة

 
 التوجهات واألهداف االستراتيجية

 
 وضع وإقرار المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية ورصد تنفيذها: 1 رقم التوجه االستراتيجي

 
تقوم االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، حسب الدور األساسي والفريد المناط بها، بوضع  

المعايير الدولية للصحة النباتية، سيما في ضوء حالة المعايير التي أقرتها االتفاقية نتيجة التفاق 
وتمثل معايير الصحة النباتية . ر الصحة والصحة النباتية، في إطار منظمة التجارة العالميةتدابي

المقررة دوليًا األساس لتنسيق تدابير الصحة النباتية التي تقي الموارد النباتية الطبيعية والمزروعة، 
ضطرابات على وفي الوقت ذاته تضمن وجود مبررات فنية للتدابير وتسببها بأقل قدر ممكن من اال

وُتعتبر زيادة عدد المعايير الدولية أمرًا ضروريًا لتسهيل التجارة الدولية وفقًا لما . مستوى التجارة
 .يبين اتفاق تدابير الصحة والصحة النباتية في إطار منظمة التجارة العالمية

 
 الوسائل يةاألولو التوقيت األهداف

    باستخدام الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية ولجنة المعايير وإقرارهwwwا ومراجعتهwwwا  اإلبقwwwاء علwwwى نظwwwام فّعwwwال لوضwwwع المعwwwايير     1-1
 لجنة المعاييرالهيئzzzة المؤقتzzzة، أمانzzzة  متقدمة التنفيذقيzzzzzzzzzzzzzzzد  زيادة فعالية وضع المعايير وإقرارها 1-1-1
 الخبراءالمعzzzzzايير، مجموعzzzzzة  نzzzة الهيئzzzة المؤقتzzzة، لج متقدمة التنفيذقيzzzzzzzzzzzzzzzد  وضع معايير مفاهيمية ومرجعية   1-1-2
 الخبراءالخبzzzzzzراء، مجموعzzzzzzة المعzzzzzzzzzايير، فريzzzzzzzzzق   الهيئzzzة لمؤقتzzzة، لجنzzzة    متقدمة التنفيذقيzzzzzzzzzzzzzzzد  وضع معايير خاصة حيث تطبق المعايير المفاهيمية ذات الصلة 1-1-3
 النباتاتاإلقليميzzzzzzzzzzة لوقايzzzzzzzzzzة األمانzzzzzzة، المنظمzzzzzzات الهيئzzzzzzzzzzة المؤقتzzzzzzzzzzة،    متدنية التنفيذقيzzzzzzzzzzzzzzzد  لصحة النباتيةالمعايير الدولية لتدابير اإشzzراك معاونzzة المنظمzzات اإلقليميzzة لوقايzzة النباتzzات فzzى وضzzع       1-1-4
 الخبراءالعامzzzzzzzzة، مجموعzzzzzzzzة الهيئة المؤقتzة، األمانzة      ةمتوسzzط التنفيذقيzzzzzzzzzzzzzzzد   تحديث المعايير الموجودة حسب المقتضى1-1-5
    بيئةالتأآد من أن المعايير الدولية هذه تراعي وقاية ال 1-2
 المعايير، األمانةالمكتzzzzzzzzzzzب، لجنzzzzzzzzzzzة  الهيئzzzة المؤقتzzzة، هيئzzzة   متقدمة 2005 إعداد وتنفيذ عملية تضمن مراعاة المعايير لمسألة وقاية البيئة 1-2-1
 المعايير، األمانةالهيئzzzة المؤقتzzzة، لجنzzzة   متقدمة التنفيذقيzzzzzzzzzzzzzzzد  رصد العملية 1-2-2
    ضمان الشفافية في عملية وضع المعايير 1-3
 الهيئة المؤقتة، األمانة متقدمة التنفيذقيzzzzzzzzzzzzzzzد  وضع المعايير جwwراءاترصwwد نظwwم اقتسwwام المعلومwwات فيمwwا يتعلwwق بأنشwwطة وإ    1-3-1
    تسهيل تنفيذ المعايير 1-4 
 ألمانة، لجنة المعاييرا متقدمة التنفيذقيzzzzzzzzzzzzzzzد  النباتية إذا لزم األمرإعzzداد وثzzائق توضzzيحية وفقzzًا للمعzzايير الدوليzzة آتzzدابير الصzzحة       1-4-1
 األمانةالعمzzل غيzzر الرسzzمية،   النباتzzzzzzzzات، جماعzzzzzzzzة  اإلقليميzzzzzzzzzzة لوقايzzzzzzzzzzة الخبzzzzzراء، المنظمzzzzzات المعzzzzzايير، مجموعzzzzzة  الهيئzzzة المؤقتzzzة، لجنzzzة   متقدمة التنفيذقيzzzzzzzzzzzzzzzد  وضع برامج لدعم تنفيذ المعايير 1-4-2
 عن هذا التنفيذاألعضاء في تنفيذ المعايير الدولية لتzدابير الصzحة النباتيzة، وتقzديم تقzارير               ا تشzzzجيع المنظمzzzات اإلقليميzzzة لوقايzzzة النباتzzzات لمسzzzاعدة بلzzzدانه    1-4-3

 الهيئة المؤقتة، األمانة ةمتوسzzط التنفيذقيzzzzzzzzzzzzzzzد 

  تبادل المعلومات: 2 االستراتيجي رقم هالتوج
نباتات، يغطى هذا التوجه االستراتيجي التزامات األعضاء وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية ال 

آما يشمل تبادل المعلومات التي يمكن أن تحددها الهيئة . بتوفير المعلومات آما حددتها االتفاقية
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الدولية لتدابير الصحة النباتية، بما في ذلك المعلومات المتصلة بقوائم اآلفات، وتقارير اآلفات، 
اء بصورة رسمية فيما وتضمن أنشطة تبادل المعلومات اتصاالت األعض. وتدابير الصحة النباتية

يتعلق بلوائح الصحة النباتية وسائر القضايا ذات األهمية في مجال الصحة النباتية وتحديد الوسائل 
 .التي تستخدمها أمانة االتفاقية لجعلها متاحة أمام بقية األعضاء

 
األولو التوقيت األهداف

 ية
 الوسائل

    وضع إجراءات تبادل المعلومات 2-1
 زيzzادة إمكانzzات الوصzzول إلzzى االتصzzاالت اإللكترونيzzة      تzzرويج 2-1-1

 واإلنترنت واستخدامها
متوسzzzzz قيد التنفيذ

  طة
األمانzzzzة، األمانzzzzة 
العامzzzzzzzة للمنفzzzzzzzذ  

 الدولي
تطوير المنفذ الدولي للصحة النباتية لتzوفير المعلومzات الرسzمية            2-1-2

 عن طريق البلدان
 األمانة متقدمة 2005

 اإلبالغية في إطار االتفاقيzة     مفاء بالتزاماته  بالو األعضاءمطالبة   2-1-3
 الدولية وذلك بتزويد المنفذ الدولي بالمعلومات الحديثة والدقيقة

الهيئzzzzzة المؤقتzzzzzة،  متقدمة قيد التنفيذ
، األعضاءاألمانة

ة األمانzzzzzzة العامzzzzzz متقدمة قيد التنفيذ رصد بيانات المنظمات القطرية لوقاية النباتات والمنفذ الدولي 2-1-4
للمنفzzzzzذ الzzzzzدولي،  

 األمانة
 

 توفير آليات تسوية المنازعات: 3التوجه االستراتيجي رقم 
 

من ) 13(يتعلق هذا التوجه باألحكام غير الملزمة لتسوية المنازعات الواردة في المادة  
وتتولى هذه االتفاقية مهمة وضع القواعد واإلجراءات ). 1997(االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

ويعترف االتفاق صراحة بدور االتفاقية الدولية . تسوية المنازعات في إطار االتفاقية الدوليةل
 .المكّمل للعملية الملزمة رسميًا لتسوية المنازعات والتي توجد في إطار منظمة التجارة العالمية

 
 الوسائل األولوية التوقيت األهداف

    تعميق الوعي بآلية تسوية المنازعات 3-1

وضzzzzع المzzzzواد اإلعالميzzzzة المتعلقzzzzة بzzzzإجراءات تسzzzzوية  3-1-1
 المنازعات المتصلة باالتفاقية الدولية

جهzzzzzzzzzzzzzzاز  متوسطة قيد التنفيذ
 فرعي

تwwwوفير دعwwwم المعلومwwwات المتصwwwلة باالتفاقيwwwة الدوليwwwة       3-2
 والمتعلقة بنظم تسوية المنازعات

   

جهzzzzzzzzzzzzzzاز  متوسطة 2006 وضع قائمة بقيمة نظم تسوية المنازعات 3-2-1
 فرعي

اإلجzzراءات مzzن نظzzم تسzzوية المنازعzzات   /تzzوفير األحكzzام 3-2-2
 )مثال منظمة التجارة العالمية(ذات الصلة بالصحة النباتية 

جهzzzzzzzzzzzzzzاز  متوسطة قيد التنفيذ
 فرعي

 
 
 

تطوير قدرات البلدان األعضاء في مجال الصحة النباتية لتنفيذ : 4 االستراتيجي رقم هالتوج
 لوقاية النباتات، وذلك عن طريق ترويج تقديم المساعدة الفنيةاالتفاقية الدولية 

 
أن يقوم األعضاء بترويج المساعدة الفنية ) 1997(من االتفاقية الدولية ) 20(تقضي المادة  

والخاصة بتطوير األطراف المتعاقدة، إما عن طريق ثنائي أو من خالل المنظمات الدولية المعنية 
وتعتبر القدرات الواقية والبنية األساسية المالئمة أمورًا . تفاقية الدوليةوذلك بهدف تسهيل تنفيذ اال

 .مهمة للبلدان األعضاء لكي تتمكن من تحقيق أهداف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 

 الوسائل األولوية التوقيت األهداف
تعزيز األساليب واألدوات لفرادى البلدان لتقييم قwدراتها         4-1

لصwwحة النباتيwwة فضwwًال عwwن احتياجاتهwwا ومطالبهwwا مwwن    الخاصwwة با
  المساعدات الفنية

   



  ICPM 2005/32 17 
 

ICPM 2005/J3662a 

الهيئzzzzzة المؤقتzzzzzة،   قدمةمت قيد التنفيذ تعزيز وتحديث تقييم قدرات الصحة النباتية 4-1-1
 األمانة

األمانzzzzzzzة، هيئzzzzzzzة وسطةمت قيد التنفيذ  ترويج استخدام هذا التقييم  4-1-2
 المكتب

جماعة العمل غير  متقدمة قيد التنفيذ جديدة للمساعدة الفنيةسائل وتحديد ووضع  4-1-3
 الرسمية، األمانة

تwwwرويج التعwwwاون المعنwwwي بwwwدعم برنwwwامج عمwwwل الهيئwwwة      4-2
 المؤقتة

   

 األمانة متقدمة قيد التنفيذ عقد حلقات عمل إقليمية حول مشروع المعايير الدولية 4-2-1
هzzم وتنفيzذ المعzzايير  تنظzيم حلقzات عمzzل إقليميzة لتحسzين ف     4-2-2

 الموجودة
 األمانة متقدمة قيد التنفيذ

زيzzzادة المسzzzاعدات فzzzي مجzzzاالت التشzzzريعات الوطنيzzzة       4-2-3
 وتعديلها وتحديثها

 األمانة متقدمة قيد التنفيذ

إسداء المشورة الفنية إلzى الهيئzة المؤقتzة لتzدابير الصzحة               4-2-4
رهzzا مzzن القضzzايا النباتيzzة عzzن الشzzق القzzانوني للصzzحة النباتيzzة وغي

 المؤسسية ذات الصلة
قيzzzzzzzzzzzzzzzzzد 
 اإلعداد

 األمانة متقدمة

الشروع في عملية لتحديد وترتيب أولويات أنشطة الهيئة         4-2-5
األمانzzzzzة، الهيئzzzzzzة   قدمةمت 2006 المؤقتة في مجال المساعدة الفنية

مجموعzة  المؤقتة،  
الخبzzzzراء المعنيzzzzة  
 بالمساعدة الفنية

ل علwwى المسwwاعدة الفنيwwة  الحصwwوفwwى األعضwwاءمسwwاعدة  4-3
 من الجهات المانحة

   

توفير المعلومات لمساعدة األعضzاء فzي الحصzول علzى             4-3-1
 المساعدة الفنية من الجهات المانحة

 األمانة متقدمة قيد التنفيذ

تwwwرويج تحسwwwين وتطwwwوير المنظمwwwات اإلقليميwwwة لوقايwwwة    4-4
 النباتات

   

مzات اإلقليميzة فيمzا    وضع سياسة عzن أدوار ومهzام المنظ       4-4-1
 الهيئة المؤقتة متقدمة 2006 يتعلق باالتفاقية الدولية

 إنشzzzzاء نظzzzzم علzzzzىمسzzzاعدة هzzzzذه المنظمzzzzات اإلقليميzzzة    4-4-2
 المعلومات

األعضzzzzzzzzzzzzzzzzzzzاء، متوسطة قيد التنفيذ
األمانة، المنظمات 

 اإلقليمية
زيwwwادة مشwwwارآة البلwwwدان الناميwwwة فwwwي أنشwwwطة االتفاقيwwwة    4-5

 الدولية
   

العمل على التأآد من مساهمات مالية في حسzاب األمانzة            4-5-1
 الخاص لدعم مشارآة البلدان النامية

األمانzzzzzة، الهيئzzzzzzة   متقدمة قيد التنفيذ
المؤقتzzzzzzة، هيئzzzzzzة  

 المكتب

 
 

 اإلبقاء على إطار إداري آفؤ وفّعال: 5التوجه االستراتيجي رقم 
 

تعمل بفعالية، أن تنشئ هياآل وإجراءات ينبغي للجهة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، حتى  
تنظيمية، وأن ُتحدد آليات التمويل، وأن تعالج مختلف مهام الدعم واإلدارة، بما في ذلك آليات 

ويهدف هذا التوجه االستراتيجي إلى توفير األحكام بشأن الهيئة . االستعراض والتقييم الداخليين
اتها، وجعل التحسين أمرًا متواصًال بما يضمن المؤقتة لمعالجة قضاياه اإلدارية واستراتيجي

 .لممارساتها العملية الكفاءة والفعالية
 

األولو التوقيت األهداف
 ية

 الوسائل

    إتاحة أموال آافية لالتفاقية الدولية 5-1
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وضzzzzzع اسzzzzzتراتيجيات لزيzzzzzادة المzzzzzوارد المتاحzzzzzة  5-1-1
 لالتفاقية الدولية

متقzzzدم 2005
 ة

الهيئzzzzzة المؤقتzzzzzة، 
المكتzzzzzzب، هيئzzzzzzة 
 األمانة

متقzzzدم قيد التنفيذ تقديم ميزانية شفافة تبعًا للتوجهات االستراتيجية 5-1-2
 ة

األمانzzzzzzzة، هيئzzzzzzzة 
 المكتب 

تحديzzzد وتحليzzzل عالقzzzة أمانzzzة االتفاقيzzzة فzzzي إطzzzار    5-1-3
 المنظمة

هيئzzzzzzة المكتzzzzzzب،  متدنية 2007
 األمانة

زيzzادة قzzدرات األمانzzة عzzن طريzzق اسzzتخدام مzzوارد    5-1-4
 ظمةالمن

الهيئzzzzzة المؤقتzzzzzة، متدنية قيد التنفيذ
 األعضاء

    إعمال آليات التخطيط واإلبالغ واالستعراض 5-2
متقzzzدم قيد التنفيذ عمال سنويًاألاستعراض خطة ا 5-2-1

 ة
هيئzzzzzzة المكتzzzzzzب،  

 األمانة
اسzzتعراض الخطzzة االسzzتراتيجية وتحzzديث برنzzامج    5-2-2

 العمل سنويًا
متقzzzدم قيد التنفيذ

 ة
لعمzzzzzzل جماعzzzzzzة ا

غيzzzzzر الرسzzzzzمية،  
 الهيئة المؤقتة

إعداد تقرير عن أنشطة األمانة، بما في ذلzك إعzداد            5-2-3
 تقرير عن طريق األمانة يتناول تنفيذ الخطة االستراتيجية

متقzzzدم قيد التنفيذ
 ة

 األمانة
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ات ترويج االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، والتعاون مع المنظم: 6التوجه االستراتيجي رقم 
 الدولية المعنية

 
ة باالتفاقية الدولية صُيدرك هذا التوجه االستراتيجي الحاجة إلى إبالغ القضايا الخا 

والتزاماتها وعملياتها واهتماماتها، إلى جميع الجهات المعنية، بما في ذلك سائر األجهزة ذات 
 النباتات على ترويج تنفيذ االهتمامات المتماثلة أو المتداخلة، وتشجيع المنظمات اإلقليمية لوقاية

 .االتفاقية الدولية على النطاق اإلقليمي
 

 الوسائل األولوية التوقيت األهداف
    ترويج االتفاقية الدولية 6-1
تشzzجيع األعضzzاء إليzzداع صzzكوك مzzوافقتهم علzzى الzzنص        6-1-1

 الجديد المنقح لالتفاقية الدولية
األعضzzzzzzzzzzzzzzzzzzzاء،  متقدمة قيد التنفيذ

األمانzzzzzzzة، هيئzzzzzzzة 
المكتzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzب، 
المسzzzzzzzzzzzzzzzzzؤولون 
اإلقليميzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzون 
والقطريzzzzون فzzzzzي  

 المنظمة
األعضzzzzzzzzzzzzzzzzzzzاء،  متقدمة قيد التنفيذتشجيع األطراف غير المتعاقدة على الموافقة على االتفاقية 6-1-2

األمانzzzzzzzة، هيئzzzzzzzة 
المكتzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzب، 
المسzzzzzzzzzzzzzzzzzؤولون 
اإلقليميzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzون 
والقطريzzzzون فzzzzzي  

 المنظمة
عملياتهzzا إبzzالغ القضzzايا الخاصzzة باالتفاقيzzة والتزاماتهzzا و     6-1-3

واهتماماتها إلى جميع األطراف المعنية، بما في ذلك سائر األجهzزة           
 ذات االهتمامات المتماثلة أو المتداخلة

 األمانة متقدمة قيد التنفيذ

تشzzجيع المنظمzzات اإلقليميzzة لوقايzzة النباتzzات علzzى التzzرويج   6-1-4
 اإلقليمي لتنفيذ االتفاقية الدولية

 المؤقتةالهيئة  متدنية قيد التنفيذ

    تعزيز التعاون مع سائر المنظمات الدولية 6-2
إقامة العالقات وتحديد مجاالت االهتمام المشzترك والقيzام،          6-2-1

حسب االقتضzاء، بتطzوير تنسzيق األنشzطة والبzرامج المشzترآة مzع               
 المنظمات المعنية

الهيئzzzzzة المؤقتzzzzzة،   متوسطة قيد التنفيذ
األمانzzzzzzzة، هيئzzzzzzzة 

 المكتب
يز التعاون والتنسيق مع المنظمات المعنية فيمzا يتصzل          تعز 6-2-2

 بالمساعدات الفنية
الهيئzzzzzة المؤقتzzzzzة،   متوسطة قيد التنفيذ

األمانzzzzzzzة، هيئzzzzzzzة 
 المكتب

وضzzع سياسzzة تهzzدف إلzzى إقامzzة ارتباطzzات مzzع مؤسسzzات     6-2-3
 )بصورة مبدئية(األبحاث والتعليم 

 الهيئة المؤقتة متوسطة 2005

ى القدر الكافي من األبحzاث والتطzوير آzي           ترويج الحاجة إل   6-2-4
 يكون العمل مستدامًا

 الهيئة المؤقتة متوسطة قيد التنفيذ
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 انيالمرفق الث
  سنوات4 فترة لتوقعاتال

 المصروفات المتوقعة باستثناء المساعدة الفنية المباشرة للبلدان
 

 2007-2006 *2009-2008 
     وضع المعايير

613,822.32613,822.32632,236.99632,236.99موظفون
1,265,000.001,265,000.001,302,950.001,302,950.00لغير الموظفين
1,878,822.321,878,822.321,935,186.991,935,186.99المجموع الفرعي
     تبادل المعلومات

331,129.80331,129.80341,063.69341,063.69موظفون
200,000.00200,000.00206,000.00206,000.00ظفينلغير المو

531,129.80531,129.80547,063.69547,063.69المجموع الفرعي
     دعم القيمة

33,841.2033,841.2034,856.4434,856.44موظفون
30,000.0030,000.0030,900.0030,900.00لغير الموظفين
63,841.2063,841.2065,756.4465,756.44المجموع الفرعي
     المساعدة الفنية

369,930.00369,930.00381,027.90381,027.90موظفون
100,000.00100,000.00103,000.00103,000.00لغير الموظفين
469,930.00469,930.00484,027.90484,027.90المجموع الفرعي
المصwwwwwwwwwwwwwwwwwwwروفات 

     اإلدارية
211,882.80211,882.80218,239.28218,239.28موظفون
250,000.00250,000.00257,500.00257,500.00لغير الموظفين
461,882.80461,882.80475,739.28475,739.28المجموع الفرعي

     االتصالمصروفات
206,560.20206,560.20212,757.01212,757.01موظفون

60,000.0060,000.0061,800.0061,800.00موظفينلغير ال
266,560.20266,560.20274,557.01274,557.01المجموع الفرعي
مجموع مصwروفات   

1,767,166.321,767,166.321,820,181.311,820,181.31 الموظفين
مجمwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwوع 
المصwwwwروفات لغيwwwwر 

1,905,000.001,905,000.001,962,150.001,962,150.00 الموظفين
3,672,166.323,672,166.323,782,331.313,782,331.31 المجموع

مجمwwwwwwwwwوع فتwwwwwwwwwرة 
 7564662.62 7344332.64 العامين

 .عن الفترة المالية السابقة% 3، بنسبة 2009-2008 تكاليف الموظفين وغير الموظفين، في ةاديز* 
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 ثالثالمرفق ال
 

 ية لوقاية النباتالمشارآون في اجتماعات االتفاقية الدول
 
تتضمن الرسوم البيانية الثالثة في هذا المرفق معلومات عن المشارآة في اجتماعات االتفاقية 

وتجدر اإلشارة إلى أنه قد حدثت زيادة مهمة في مشارآة . 2004 و2001الدولية بين عامـــــي 
 .البلدان النامية بفضل استخدام موارد من خارج الميزانية

  بحسب نوع االجتماععدد المشارآين

 
 النامية في االجتماعات/مشارآة البلدان المتقدمة

   
 توزع البلدان النامية والبلدان التى تمر بمرحلة تحول بحسب األقاليم
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 لمشارآينابالدوالر األمريكى

بالدوالر األمريكى
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 2004 2003 2002 2001 اإلقليم
 75 70 45 31 أمريكا الجنوبية

 127 91 40 45 ياأفريق
 54 31 47 24 أمريكا الوسطى والكاريبي

 152 69 48 58 آسيا والمحيط الهادي
 27 21 14 9 أوروبا الشرقية
 52 42 16 37 الشرق األدنى
 487 324 210 204 المجموع


