
CPM 2012/16 

February 2012 

 
 

ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
على اإلنرتنت  ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة. املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها
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 هيئة تدابري الصحة النباتية
 

 الدورة السابعة

 3193 آذار/مارس 32 - 91 ،روما

  3199أنشطة تنمية القدرات اليت اضطلعت بها االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف عام 

 من جدول األعمال املؤقت 4-91البند 

 

 املقدمة- أواًل

اخلرباء الستتعرا  اخلةتة   من جمموعة عمل يف دورتها اخلامسة  (اهليئة) أنشأت هيئة تدابري الصحة النباتية -1

يف جمتال  القتدرات الوطنيتة   نميتة  تعلتى  ومستاعدة اممانتة    وصتقلها  الصحة النباتيتة لتنمية القدرات يف جمال التشغيلية 

 .لصحة النباتيةا

 دورتهتا جتماع جمموعة اخلترباء وفقتال لتصتصاصتات التف وافقتت عليهتا اهليئتة يف        ا تحضريباممانة قامت و- 2

. بشأن معايري اصتيار املشتاريني ( 2212حزيران /يونيو)، واستنادال إىل التوجيهات الواردة من املكتب (2212)ة اخلامس

 .2212تشرين امول /أيتوبر 22إىل  22الفرتة من  وانعقد االجتماع امول يف مقر املنظمة يف روما صتل

يف مونتيغو باي، جامايكا، ( جمموعة اخلرباء) بتنمية القدرات ةاملعنيجملموعة اخلرباء الثاني وانعقد االجتماع - 3

يف  توشتاري . فريقيتا أ باستتثناء ، ممثلتة  أقتاليم املنظمتة  يانتت ييتع   و. 2211 أيتار /مايو 22 إىل 23 صتل الفرتة من 

 البلتدان  معهتد و (مرفتق وضتع املعتايري   ) التجتارة  وتنميتة  املعتايري  وضتع  مرفتق : منظمتان بصفة مراقتب، وهمتا   االجتماع

  .الزراعة ميدان يف للتعاون اممريكية

أن توافتق  مبادرات على الفور، حتتى قبتل   أنه باإلمكان تنفيذ عدة يف هذا االجتماع، رأت جمموعة اخلرباء، و -4

أولويتات وأنشتةة يف شتكل صةتة عمتل قصترية       صتتارت  ، وا(2212) صةة عمل عامليتة اهليئة يف دورتها السابعة على 

 .ة امجلالقصريخبةة العمل علما ( 2211)صذت اهليئة يف دورتها السادسة وأ. امجل
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اقرتاح هيكل رقابتة  و تراالقدتنمية عمل صةة إعداد يف جمموعة اخلرباء جهود اإلبتغ بشكل منفصل عن مت و -2

 .2211 املضةلع بها صتل امنشةة الرئيسية امصرى ويتناول هذا التقرير .االتفاقية الدوليةيف إطار القدرات لتنمية 

 استخدام أداة تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية- ثانيا

 (القدرات تقييم أداة) النباتية الصحة جمال يف القدرات تقييم استخدام أداة 2211يف عام  اممانة وموظفيسر  - 6

 أعدت وقد (. أفغانستان، أذربيجان، جزر البهاما، بوروندي، لبنان، ليسوتو، موزامبيق، عمان)يف مثانية بلدان نامية 

بأن العديد من اجلهات املاحنة اآلن وتةالب . القدرات تقييم داةممن استخدامها انةتقا اسرتاتيجية  ابعض البلدان أطر

على حنو ، نظر فيهامتويل مقرتحات املشاريع املقدمة للمدى متءمة يشرط مسبق لتقييم  القدرات تقييمل أداةتكون هناك 

وضع تقييم إمكانية بجمال بناء القدرات هليئة الدستور الغذائي ويقوم (. 2211)دورتها السادسة يف به اهليئة  تأوصما 

  .القدرات تقييم أداةتوجيهات باتباع نفس امغرا ، تحقيق مشابهة ل أداة

يف  القدرات تقييم أداةتسهيل تةبيق لطلبا  32اممانة تلقت ، 2211تشرين الثاني /نوفمربوحتى نهاية شهر - 2

 .2212عام 

 تنمية القدراتاملتعلقة بمشاريع االتفاقية الدولية - ثالثا

تقديم املساعدة التقنية ملشاريع من أجل مع الوياالت املاحنة وامطراف املتعاقدة  2211يف عام تعاونت اممانة  - 8

شاريع منظمة امغذية والزراعة، الف ال بامساس ماممانة وعاجلت . بناء القدرات، املمولة من صتل مصادر خمتلفة

إشراف مبوجب اتفاق متزايد، بشكل ممانة تشارك اولكن . تنمية القدراتاممانة لتزال تشكل جزءا رئيسيا من أنشةة 

الصحة والصحة النباتية وتوافر أموال ذات الصلة بقضايا المعاجلة إىل بسبب احلاجة  املعايري وضع أو تنفيذ، مع مرفق

 .املرفق

مشارية  ،ةوالعاملي ةواإلقليمي ةلتنمية القدرات، على الصعد الوطني اخمتلف اعومشر 32استلزم ، 2211يف عام و- 2

، وحتتتا  إىل  شتتى ومبادرات ممولة من مصادر هي خمتلفة، وتةور هذه املشاريع مراحل وبلغت . الدولية أمانة االتفاقية

حيمتتل  مشتتروعجملموعتتة اخلتترباء، جهتتود مريتتزة باعتبتتاره منتتتو  متتن بينهتتا، وو. ستتهاماتأنتتواع خمتلفتتة متتن اإل

الصتحة   أدلتة ) ”Global Phytosanitary Manuals, Standard Operating Procedures and Training Kits“:استم 

 لتتأمني  املعتايري  وضتع  مرفتق عتر  علتى    ،(التتدريب جمموعتات أدوات  العاملية، وإجراءات التشغيل املوحدة والنباتية 

جانب املنظمتات القةريتة واإلقليميتة    بدعم قوي من ويكا والسودان ويوت ديفوار وماليزيا، اجامقبل ، من التزم التمويل

زيتادة قتدرة البلتدان الناميتة علتى الوصتول إىل اإلجتراءات        إىل هدف املشروع يو. أحناء العاملخمتلف يف  لوقاية النباتات

، 2211 آذار/متت املوافقة على املشروع يف مارسو. امساسية للتنفيذ الفعال لتتفاقية الدولية ومعايريهاالوطنية  الوثائقية

 .أمانة االتفاقية ه، على أن تنفذدوالر أمريكي 622 222قيمتها  املعايري وضع مرفقمن ساهمة مب

تدريبيتة  الدورة الت باإلضتافة إىل   حتليل خماطر اآلفتات بشأن توفري أدوات الواردة لتعددة امللبات وبالنظر إىل الة- 12

مصرف التنميتة  )منظمات أصرى عدة اممانة مع اشرتيت ، البوابة الدولية للصحة النباتيةاآلفات يف حتليل خماطر على 

شعبة مراقبة الصحة احليوانية والنباتية التابعتة  ، والزراعة ميدان يف للتعاون اممريكية البلدان معهدوللبلدان اممريكية، 
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اإلستبانية  اللغتني بت رنتام  شتامل للتتدريب علتى تقيتيم خمتاطر اآلفتات        متن أجتل إعتداد ب    (مريكيتة امالزراعتة   وزارةل

حاجة ملحة للتدريب يف جمال حتليل خماطر اآلفات يف وجاء ذلك لتلبية . م اإللكرتونيلتعللواإلنكليزية، يف شكل دورة 

 وميكتن تريتته إىل لغتات أصترى إذا تتوافرت املتوارد      . أحناء العتامل خمتلف يف  وطبقأمريكا التتينية والبحر الكارييب 

 . جمال تنمية القدراتأن تسلكه يفمانة الذي تود امجتاه الن نوعه وميثل نوع اممشروع أول هذا هو و. التزمة

 موارد الصحة النباتية- رابعا

املتاحتة  فنيتة  ارد ال، على إجراء جرد للمو2211أيار /وافقت جمموعة اخلرباء، صتل اجتماعها املعقود يف مايو- 11

 التفاقيتة يف اإىل ييتع امطتراف املتعاقتدة    جه البوابة الدولية وُوملوارد نشر على لتأمني انداء ميع اللغات، من صتل جب

للموارد  ولوياتباموضع سلم من أجل ذلك وأجري . قليمية لوقاية النباتات واملنظمات ذات الصلةواملنظمات اإل، الدولية

وأعتدت جمموعتة   . وجتنب التتداصل  إليهاإلشارة  تي سبقذال املعايري وضع مرفق ن صتل مشروعم ستوضعالف فنية ال

يف جماالت خمتلفتة   وإجراءات عمل موحدة أدلةعداد إلبامولويات ذا اهلدف يف االعتبار أيضا، قوائم اخلرباء، واضعة ه

 .املنظمات القةرية لوقاية النباتاتمن نشاط 

التوجيهيتة  ةوط والتقارير والكتيبات واخل دلةمن ام 322تلقت اممانة قرابة ، 2211 تشرين الثاني/وفمربيف نو- 12

صتفحة  هذه اإلسهامات علتى  ل يمبشأن حتأصرى وستتخذ قرارات . الف تنظر فيها جمموعة اخلرباء وصتت، اخل،وال

 .2212 يف عام اخلرباءجمموعة  يف اجتماعالدولية موارد االتفاقية 

جمموعة قرتح ت ،املعايري وضع مرفق إطار مشروع يفالف ستوضع لموارد وضع سلم بامولويات لعلى للمساعدة و- 13

. حتليتل القترارات املتعتدد املعتايري    نهت   وهي ، املرفق الدوليضعها سيتحديد امولويات مستقلة لستخدام أداة ا اخلرباء

 الصتحة  جمال يف القدرات بتقييماملتعلقة بيانات الأصرى، مثل معلومات صادر يف مصتل هذه العملية أيضا النظر وميكن 

علتى ستبيل   ) تابعة للهيئتة الفرعية الجهزة احملددة لألشواغل صتل أنشةة تنمية القدرات وال ةرداوالةلبات الو النباتية

 .قليمية لوقاية النباتاتاإلاملنظمات واملنظمات الدولية واإلقليمية مثل منظمة التجارة العاملية و( املثال جلنة املعايري

مكتبتة وستائل اإلعتتم،    : لفئات التاليتة حتت االنباتية على موقع حمدد لصحة املتعلقة باهذه املوارد وستتاح - 14

وستشتمل العترو  والصتور     متنوعتة  ومسائلدوات، وامحدا  املقبلة، ام، وقواعد البيانات وناصرةمواد التدريب، واملو

 .نجزةليل خماطر اآلفات املااملوحدة، وحتإجراءات العمل و، دلةدورات التعلم اإللكرتوني، واموالفيديو، أشرطة و

تنميتة  )أمانتة االتفاقيتة   متع  وثيتق  التعتاون  اليع املوارد من صتل وعمل تصميم تكنولوجيا املعلومات أجري و- 12

زيتد متن   ويترد امل . جمموعتة اخلترباء  متن  إستهامات  مع ( التنفيذ ودعم االستعرا  نظامالقدرات وتبادل املعلومات وفرق 

 بنظتام دعتم التنفيتذ   ذات الصتلة  يف امجتزاء   التنفيذ ودعم االستعرا  نظام بشأنتقرير الاملعلومات عن أنشةة أصرى يف 

ت إليهتا اهليئتة يف   وأشتار جمموعتة اخلترباء   ها تقصرية امجل الف اقرتحالعمل الهذه جزء من صةة و. وتنمية القدرات

 (.2211)دورتها السادسة 

، 2211يف الربع امصري متن عتام    العادي للمنظمةربنام  الباستخدام موارد إضافية لتنمية القدرات من صتل و- 16

نتيجتة  ي، ولتوح  . صفحة املتوارد توى دراسة وإعداد دليلني ينه  متقدم حملوضع ل CABI منظمةمع  تعاقدت اممانة
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مستتوى متقتدم، أن هنتاك     علتى منظمة التجارة العاملية الف تنفذها لصحة والصحة النباتية يف جمالي امنشةة التدريب 

هتذه الدراستة يف   إجتراء  تربير  يردو. استخدام مفهوم التكافؤ يف جمال الصحة النباتيةبشأن زيد من الوضوح املحاجة إىل 

ملستاعدة   هتذا النظتام  مقاصتد  تتناستب و ر أن هتذه الدراستة   ااعتبت نظرا إىل ، التنفيذ ودعم االستعرا  نظامالتقرير بشأن 

 منظمتة متع  املتربم  تفتاق  نفتس اال مبوجب و ،وباإلضافة إىل ذلك. ومعايريها الدولية تنفيذ االتفاقيةعلى امطراف املتعاقدة 

CABI ، اثتنني  دليلنيمت إعداد :“A guide to market access negotiations for NPPOs”  (   دليتل ملفاوضتات

 A manual on handling transit of“و( القةريتتة لوقايتتة النباتتتاتستتبة للمنظمتتات نبالالوصتتول إىل امستتواق 

consignments presenting possible pest risks” ( آفات  خماطر تنةوي علىالف شحنات ال معاجلةبشأن دليل

 خمتلفتة متن  جمتاالت  وإجتراءات التشتغيل املوحتدة يف     دلةلوضع امولوية أنهما ذات أعلى  تانددت القضيوُح. (ةممكن

متن  امطتراف املتعاقتدة    وممثلوتكرارا مرارا  هاوطلبأعدتها جمموعة اخلرباء  فالاملنظمات القةرية لوقاية النباتات نشاط 

 .2211ها اممانة يف عام تحضراالجتماعات الف البلدان النامية يف 

 تابع لالتفاقية الدولية  لتنمية القدراتإنشاء حساب أمانة منفصل - خامسا

الدوليتة  التفاقيتة  التنفيتذ استرتاتيجية    جدوىدعم أيثر توفري من أجل وتعزيزها الشرايات نةاق توسيع يعترب - 12

يف االستناد  ةسرتاتيجية الرئيسيوتكمن اال. الدولية تتفاقيةل ارئيسي الصحة النباتية هدفيف جمال البناء القدرات الوطنية 

الواليات املتحدة اممريكية ويندا وهولندا ومثل االحتاد اموروبي  ةالتقليدي ةاملاحناجلهات مع  عتفىل العتقات القائمة إ

والبنك التدولي ومؤسستة   وضع املعايري مرفق إقامة شرايات جديدة مع اجلهات املاحنة غري التقليدية مثل يف واليابان، و

لعتامل واحلكومتات املاحنتة الثنائيتة     اأقاليم ذات الصلة، ومصارف التنمية يف خمتلف  امصرىاخلريية  واملنظمات غيتس

 .  االسرتاتيجيةائنتتحقيق لامصرى 

دورة يف يتل  و. 2211 يتانون امول /يف ديسمربتابع لتتفاقية الدولية  لتنمية القدراتحساب أمانة عام نشئ أو- 18

 رغتم  و. اهلامتة الدوليتة  نشتةة االتفاقيتة   م اموارد من صتار  امليزانيتة دعمت   لتوفري حمدد نداء  يصدر من دورات اهليئة،

اآلليتة الرئيستية    و، وهت حساب أمانة االتفاقيةاملساهمة يف امطراف املتعاقدة مرتددة يف بأهمية هذا العمل، يانت اإلقرار 

وا يف التدورة اخلامستة   أشاراهليئة لكن أعضاء سبب تردد امطراف املتعاقدة  الواضحومن غري . ساهمات الةوعيةلقبول امل

بالفائتدة علتى   حستابات أمانتة االتفاقيتة    خمصصتات  تعتود  ييتف  بشأن لمزيد من اإليضاحات لاممانة م يقدتإىل ضرورة 

يف هتذا  و. املساهمات املخصصة مغرا  حمددةبأيرب اهتمام  برز ،اسرتاتيجية تنمية القدراتوضع د وبع. البلدان النامية

 ساهمات نظرا إىل أن هيكل وقواعد حستاب اممانتة  جديد لقبول هذه املحساب أمانة نشاء إلاك حاجة يانت هن ،الصدد

متوال مغترا  حمتددة    اميتداع  ساب املنفصل اجلهات املاحنتة متن إ  هذا احلوميّكن . تستوعبهالتتفاقية ال التابع العام 

 .الدولية االتفاقيةمن جانب املساءلة لقدر أيرب من وفر منربا يلتنمية القدرات و

من جانتب  نفيذ تالمغرا  من الشرياء اخلارجيني وسيقبل حساب اممانة لتنمية القدرات املساهمات الةوعية - 12

ميكتن استتخدام   يف حالة املساهمات غري املخصصتة،  و. ومغرا  حمددة ىصرجهات أأو بالتعاون مع لوحدها االتفاقية 

 حسب ستلم أولويتات   االسرتاتيجية طاملا مت ترتيب هذه امنشةةي عنصر أو عدد من امنشةة الواردة يف م هذا احلساب

ماحنتة متع مشتاريع     ةمغترا  متفتق عليهتا متع جهت      ةخصصاملساهمات املتتداصل  وال. جمموعة اخلرباءبالتشاور مع 
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وال ملتا يشتار   مع االتفاقية الدوليتة إلدارة تلتك اممت    منفصل اتفاق إبراماملاحنة  ةقد ختتار اجلهو. نظمةتقليدية تنفذها امل

حستاب اممانتة   و قد يتتم إيتداعها مباشترة يف    هذا احلساب أإطار ضمن " الصغرية شاريعامل" بصفتهنظمة سياق املإليه يف 

لجهتات  لهتذا يتوفر   النةاق، فواسعة الدولية املتعلقة بتنمية القدرات التفاقية ونظرا إىل أن اسرتاتيجية ا. لتنمية القدرات

أنته   اع، علميضالتعاون مع االتفاقية الدولية بشأن طائفة من املول ا أيربيدية وغري التقليدية، نةاقاملاحنة احملتملة، التقل

 .مرتبةة به حسابات أمانة صغريةواحد أو من صتل حساب أمانة حتت  وحسابهميكن تتبع يل التمويل 

 .املساهمات يف املستقبلاستخدامه يف أنسب حساب أمانة ميكن وستقدم اممانة توجيهات بشأن - 22

ميكتن تةبيتق   تنميتة القتدرات،   الدولية اخلاصتة ب  التفاقيةااسرتاتيجية الذي تتسم به لةابع العاملي نظرا إىل او- 21

لى مبادرات عاملية أو إقليميتة أو وطنيتة طاملتا ال تتتداصل     حساب أمانة تنمية القدرات عمن صتل  الف ستدعمامنشةة 

للمشتاريع أو  وبالنستبة  . العتاملي الف تةبق علتى الصتعيد   ع يراوستكون امفضلية للمش. نظمةمتوهلا املالف شاريع املمع 

الدوليتة احتفتاظ مكاتتب املنظمتة املعنيتة      االتفاقية ستضمن واحد أو عدد قليل من البلدان، بلد على بادرات الف تريز امل

 .الوطينستوى على امل منشةة الف ستنفذما يتعلق بااملعنية فيمليزانية يف البلدان على ا نيالقائمسؤوليات مب

  :إطار هذا الربنام  ما يليحتت أنواع املشاريع الف ميكن دعمها وتشمل - 22

   ،.(تقديم اآلراء الفنية، اخلوع يراشعمليات استعرا  امل مثت)اخلدمات االستشارية  • 

  ،(اخل وصياغة املشاريع، ،ات القةريةقدرال اتتقييمو، اإلشراف على املشاريعمثت ) فينالدعم ال • 

 البحتو ، وتتوفري   املوجهتة حنتو   نشتةة  امالعمل ودراسات احلالتة وغريهتا متن    حلقات التدريب و)تنفيذ ال • 

 (.صدمات اخلرباء، وإدارة املشاريع  

 يف  انصتو  عليهت  منشتةة امل اأنواع املشاريع على ما ورد أعته ولكن ينبغي أن تتماشى متع جتدول   تقتصر ال و- 23

 .الوطنية تنمية القدراتالدولية املتعلقة بالتفاقية ااسرتاتيجية 

قل البلتدان اتوا أو البلتدان الناميتة يف     محتسني املشارية، وال سيما وسيؤدي حساب أمانة تنمية القدرات إىل - 24

ولية حستاب اممانتة لتشتجيع اجلهتات املاحنتة      دوأنشأت االتفاقية ال. جمال التدريب وغريه من أنشةة تنمية القدرات

علتى الصتعيد    اتالنبات آفاتانتقال يف حتسني قدرتها على احلد من خماطر املنظمات القةرية لوقاية النباتات دعم على 

 .فنيةالتنظيمية والوة والتشريعية يالسياس ياتستوامليف جمال التجارة، عن طريق بناء القدرات على ال سيما ، والعاملي

 عمل ووالية جمموعة اخلرباء يف املستقبل بشأن تنمية القدرات- سادسا

قترار  ونظترا إىل أن أي  . تنميتة القتدرات  بشتأن  إنشاء هيكل رقابة ( 2212)تناقش اهليئة يف دورتها السابعة س- 22

 يستتمر امعضتاء  بتأن  ، 2211 تشترين امول /أيتوبراجتماعه يف املكتب، يف فقد أوصى ىل وقت للتنفيذ، يحتا  إجديد س

أي هيكل جديتد  سيصبح نفاذ و؛ 2212احلاليون يف جمموعة اخلرباء املعنية بتنمية القدرات يف شغل منصبهم طوال عام 

  .2213يف عام جدد  اءعضأي أعضوية تفق عليه وي
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بالنظر إىل وجود مهام حمددة يف إطتار   على ما هي عليهأن تظل  ينبغياخلرباء  جمموعةوالية  ورأى املكتب أن- 26

ذات الصتلة  امنشتةة  باإلضتافة إىل  ، (2211)صتتل التدورة السادستة للهيئتة     قصرية امجل الف قتدمت  العمل الصةة 

إسهامات اهليئتة  للنظر يف  2212أيار /مايواخلرباء يف ومن املقرر عقد اجتماع جملموعة . التصميمقيد باملشاريع املعتمدة و

 .هاالتشاور معو واملكتب الفنية واملساعدة االسرتاتيجي بالتخةيط املعنية الرمسية غري العمل ياعةوملعايري وجلنة ا

 :هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىلإن و- 22

 إعتداد  قبتل  القتدرات  تقيتيم  مداة املتعاقتدة  وامطتراف  املاحنتة  اجلهتات  استتخدام  بزيادة علما تأصذ أن (1

 .وتنفيذها النباتية الصحة جمال يف القدرات لتنمية مشاريع

 يستفر  أن شتأنها  من الف القدرات تنمية ملشاريع دعم من قدمته ملا املاحنة اجلهات إىل بالشكر تتوجه أن (2

 الصتحة  جمتال  يف الوطنيتة  القتدرات  لبناء الدولية االتفاقية ةياسرتاتيج مع تتماشى وحمصتت نتائ  عن

 .النباتية

 اممتوال  علتى  للحصتول  جديتدة  مشتاريع  إعتداد  على القدرات بتنمية املعنية اخلرباء جمموعة تشجع أن (3

 .يعامل اهتمام ذات ملبادرات التزمة

 .وإعدادها النباتية املوارد يع جمالي يف احلاصلة الراهنة بالتةورات علما تأصذ أن (4

 .الدولية لتتفاقية تابع القدرات تنمية بشأن أمانة حساب بإنشاء علما تأصذ أن (2

 منشتةة  التزمتة  اممتوال  تتوفري  علتى  الدولية االتفاقية يف املتعاقدة وامطراف املاحنة اجلهات تشجع أن (6

 الصتتحة جمتتال يف الناميتتة للبلتتدان الوطنيتتة القتتدرات وحتستتني العتتاملي، االهتمتتام ذات القتتدرات تنميتتة

 الصتحة  جمتال  يف الوطنيتة  القتدرات  ببنتاء  اخلاصتة  الدوليتة  االتفاقية واسرتاتيجية يتماشى مبا النباتية،

 . القدرات لتنمية اممانة حساب صتل من النباتية

 

   

 


