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لدواعي االقتصاد طبعت هذه الوثيقة في عدد محدود من النسخ، والمرجو من أعضاء الوفود والمراقبين أن يكتفوا بهذه 
 النسخة أثناء االجتماعات 

  المنظمة متاحة على شبكة االنترنت على العنوانومعظم وثائق. وأال يطلبوا نسخا إضافية منها إال للضرورة القصوى
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 الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

 الدورة السابعة

 8/4/2005-4 ،روما

 تقرير عن أداة تقييم القدرات في مجال الصحة النباتية
 من جدول األعمال المؤقت 1-11 البند

 
جرى بشكل مستمر تحديث تقييم القدرات في مجال الصحة النباتية باعتباره أداة مساعدة فنية   -1

في البلدان النامية لقياس قدرة المنظمات القطرية لوقاية النباتات على التقّيد بتدابير الصحة النباتية وطّبق 
 .في المعايير الدولية وآي يكون أساسًا للخطط االستراتيجية القطرية للتنمية في مجال الصحة النباتية

لوقاية النباتات عّدة إجراءات لتحديث تقييم وخالل الفترة التي شملها التقرير، اتخذت أمانة االتفاقية الدولية 
 :القدرات في مجال الصحة النباتية وصيانته وتقييمه

 إنشاء أداة متعددة اللغات لتقييم القدرات في مجال الصحة النباتية -أوال 
ي ف) بالعربية والفرنسية واألسبانية واإلنكليزية(ات ــددة اللغــة متعــر نسخــانتهى العمل على آخ - 2

لجميع البلدان األعضاء في منظمة  CD-ROM وأتيحت على قرص مدمج 2004تشرين الثاني /نوفمبر
  .األغذية والزراعة

 تقييم مدى االستفادة من تقييم القدرات في مجال الصحة النباتية -ثانيا 
اق واسع بات باإلمكان حاليًا، نظرًا إلى تطبيق تقييم القدرات في مجال الصحة النباتية على نط - 3

وبشكل مستمر في عدد من البلدان، الحصول على بيانات مناسبة يمكن االستناد إليها إلجراء تقييم شامل 
قية الدولية لوقاية النباتات رسالة وفي هذا السياق، وقّّعت أمانة االتفا .نسبيًا لمدى االستفادة من هذه األداة

 فرع أفريقيا لتطوير وسيلة يمكن استخدامها لتقييم �اتفاق مع المرآز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية 
وسيجري اختبارها للمرة األولى في بلدان أفريقيا الشرقية  .مدى فعالية األداة في برنامج المساعدة الفنية

يها وتطبيقها في مختلف األقاليم التي جرى فيها استخدام تقييم القدرات في علت وإدخال ما يلزم من تعديال
ويتوقع أن تصدر نتائج هذا التقييم وتجهز لعرضها على الدورة الثامنة للهيئة  .مجال الصحة النباتية

 .المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

 اجتماع ميّسري تقييم القدرات في مجال الصحة النباتية-ثالثا 
وقام . 2004آذار /عقدت حلقة العمل لميّسري تقييم القدرات في مجال الصحة النباتية في مارس - 4

 :المشارآون بما يلي
 تبادل التجارب بالنسبة إلى تطبيق تقييم القدرات في مجال الصحة النباتية والنتائج التي آل إليه 
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 استعراض آخر نسخة من األداة 
 سيلة التي أعدها المرآز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجيةإبداء التعليقات على مشروع الو 
 .إصدار توصيات بالنسبة إلى الصيانة والتحديث 

 :ويرجى من الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية أن - 5
 .تأخذ علمًا بهذا التقرير وتبدي تعليقاتها عليه 

 

 
 


