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 هيئة تدابير الصحة النباتية
 

 الدورة الثامنة

 1122 نيسان/ أبريل  21 – 8 روما،
 :هودعمالتنفيذ االستقصاءات الخاصة بنظام استعراض 

 والخطوات المقبلة لمحة عن العمل المنجز

 األعمالمن جدول  2-22البند 
 الدولية لوقاية النباتات االتفاقيةأمانة  من إعداد

 
في إطار أنشطة نظام استعراض التنفيذ ودعمه، أجرت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية  -1

حول تنفيذ  1111كانون األول /وديسمبر 1111أيلول /النباتات استقصاءات بين شهري سبتمبر
 :1المعايير األربعة التالية

  متطلبات إنشاء المناطق الخالية من  1991: 4المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم
 اآلفات

  الخطوط التوجيهية بشأن مراقبة اآلفات 1991: 6المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
  تحديد حالة اآلفة في منطقة ما 1998: 8المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 خطوط توجيهية لإلبالغ عن حاالت  1111: 11لمعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم ا

 عدم التقيّد باشتراطات الصحة النباتية واإلجراءات الطارئة
 
عن تنفيذ المعايير، بما في ذلك التحديات وأفضل  تعين بهذه االستقصاءات لجمع المعلوماواستُ  -1

من االستقصاءات إلى جهات االتصال لدى جميع األطراف رسل كل استقصاء وأُ . تالممارسا
عن وقاية  (الفاو) منظمة األغذية والزراعة  المتعاقدة، باإلضافة إلى المسؤولين اإلقليميين في
وجميع المسائل وإجراءات المتابعة الواردة في . النباتات وإلى المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات

 .2من عمليات االستقصاء النتائج المفصلة التي تناولتها تقارير كلّ هذه الوثيقة قد انبثقت عن 
 
فهذه . المتعاقدة التي أجابت على عمليات االستقصاء فوتتقدم األمانة بالشكر إلى األطرا -1

المعلومات مفيدة جداً لتحديد النجاحات والتحديات والفرص المتاحة لتحسين تنفيذ االتفاقية الدولية 
وفي الفترة الوجيزة من عمل . ت وفي نهاية المطاف لمنع دخول اآلفات وانتشارهالوقاية النباتا

نظام استعراض التنفيذ ودعمه حتى اآلن، أثبتت عمليات االستقصاء هذه فائدتها في استهداف بناء 
ومن . المتعاقدة فالقدرات واألعمال األخرى الرامية إلى سّد ثغرات محددة أشارت إليها األطرا

المتعاقدة على استثمار ما  فإجراء استقصاءات إضافية في المستقبل وتشّجع األمانة األطراالمقرر 
 . على النحو الصحيحعليها لديها من وقت لإلجابة 

 

                                                           
1
 .CPM 2013/20 ضمن الوثيقة 1111 يرد التقرير الكامل عن أنشطة نظام استعراض التنفيذ ودعمه خالل سنة  

2
 البوابةسوف تتاح تقارير عمليات االستقصاء على الصفحة اإللكترونية الخاصة بنظام استعراض التنفيذ ودعمه على   

 .النباتية للصحة الدولية

http://www.fao.org/
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اتخاذ إجراءات في المستقبل  ت ولجنة بناء القدراتوتقترح أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتا -4
بعضاً من المسائل  1ص الجدول ويلخّ . تة عن نتائج االستقصاءانبثقالم تانطالقاً من االستنتاجا

: 4واإلجراءات التي من المقترح متابعتها في ما يتعلق بالتحليالت الخاصة بالمعيار الدولي رقم 
الخطوط ) 1991: 6والمعيار الدولي رقم ( متطلبات إنشاء المناطق الخالية من اآلفات) 1991

( تحديد حالة اآلفة في منطقة ما) 1998: 8والمعيار الدولي رقم ( اآلفاتالتوجيهية بشأن مراقبة 
خطوط توجيهية لإلبالغ عن حاالت عدم التقيّد باشتراطات الصحة ) 11والمعيار الدولي رقم 

المتعلقة بأربعة من المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية  لوالمسائ (.النباتية واإلجراءات الطارئة
متداخلة وتُعرض بالتالي معاً؛ في حين ترد بالتفصيل بمختلف جوانبها ضمن التقارير هي مسائل 
 . استقصاء المحددة لكلّ 
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المسائل واإلجراءات التي اقترحت لجنة بناء القدرات التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية : 2 لالجدو
نظام استعراض التنفيذ ودعمه  تاألولوية استناداً إلى نتائج دراسا بالنباتات ترتيبها بحس

 الصحة النباتية رالخاصة بالمعايير الدولية لتدابي

 األنشطة ذات األولوية المسائل المعيار الدولي
: 4المعيار الدولي رقم 

متطلبات إنشاء ) 1991
المناطق الخالية من 

 (اآلفات
 

: 6المعيار الدولي رقم 
الخطوط التوجيهية ) 1991

 (بشأن مراقبة اآلفات
 
 

: 8المعيار الدولي رقم 
تحديد حالة اآلفة ) 1998

 (في منطقة ما

 مناخ سياسي وتشريعي مشّجع
 

الدعم للسياسات ( 1)التوعية على 
 وللميزانية

توطيد العالقات مع أصحاب ( 1)و
المصلحة اآلخرين على غرار القطاع 
 الخاص والشركاء في األوساط األكاديمية

 
 قدرات الموارد البشرية

 
المعلومات واالتصاالت نظم 

بما في ذلك )والتكنولوجيا والبنى التحتية 
الحصول على المعلومات الموجودة لدى 

 (منظمات أخرى
 

 /البنى التحتية التشغيلية وخدمات الدعم
 أصحاب المصلحة

 
الدعم للميزانية واآلليات التي تكفل 

 االستدامة
 

االعتبارات التجارية والبيئية كتلك 
 لنفاذ إلى األسواقالمتصلة بفرص ا

 
واستخدام الموارد  تالتنسيق واالتصاال

 المشتركة لتحقيق المردودية التكاليفية

تقديم الدعم والتوجيهات للبلدان بالنسبة إلى 
البرامج التي تساهم في تأدية الوظائف في 

الممارسات المجاالت الالزمة لكفالة استدامة 
ة في ما الجيّدة عند تنفيذ المعايير الثالثية، خاص

نظم ( 1: )يتعلق بالمجاالت الرئيسية التالية
 أدلّة العمليات؛ (1)تخزين البيانات وسحبها؛

ألغراض المراقبة  تالتدريب وتنمية المهارا( 1)
وتطبيق ذلك لمعرفة حالة اآلفات في منطقة ما 

الدعوة؛ ( 4)ولتحديد المناطق الخالية من اآلفات؛
 .للميزانيةتعبئة الموارد وتقديم الدعم ( 1)
 

وضع سياسة نموذجية للصحة النباتية لكي 
 .تسترشد بها البلدان لتطوير المؤسسات المالئمة

 
تصميم مواد للدعوة من أجل زيادة التوعية 
وتأمين الموارد المالية التي تمّكن البلدان من 
إجراء عمليات المراقبة وتحديد حالة اآلفات في 

 .اآلفات نمنطقة ما وإنشاء مناطق خالية م
 

تصميم إطار للتعاون والتواصل الدوليين، فضالً 
عن آليات تنسيق إلجراء عمليات المراقبة وما 

قواعد البيانات  كاستخدام ليتصل بها من أعما
 .والمعلومات المتعلقة باآلفات والنفاذ إليها

 
أولويات الموارد إعداد وثائق توجيهية عن 

في منطقة  الالزمة للمراقبة وتحديد حالة اآلفات
المعدات )ما وإنشاء مناطق خالية من اآلفات 

  (.والمواد والتجهيزات وما شابه
: 11 المعيار الدولي رقم

خطوط توجيهية ) 1111
لإلبالغ عن حاالت عدم 
التقيّد باشتراطات الصحة 
النباتية واإلجراءات 

 (الطارئة

المهارات )قدرات الموارد البشرية 
مسائل على التعاطي مع ( والمعرفة
 اإلبالغ

 
تنسيق عمليات اإلبالغ والتواصل بشأنها 

في ما بين أصحاب المصلحة وبين )
 (البلدان

 
البنى التحتية التشغيلية ونظم إدارة 

 المعلومات
 
 

بل الموارد المتاحة لالستخدام من ق  
 النزاعات لتسوية الفرعي الجهاز

إعطاء التوجيهات إلنشاء آلية ذات مردودية 
تُعرض على صفحة الموارد المتاحة تكاليفية 

في مجال الصحة النباتية أو مكتب المساعدة 
في نظام استعراض التنفيذ ودعمه، مصحوبة 
بقائمة موثوقة بالبلدان التي تُبلغ أو التي تم 
إبالغها بمسائل مقلقة معيّنة قد تكون مفيدة 
في أي إجراءات الزمة لتسوية النزاعات أو 

 .في المفاوضات التجارية
 

إعطاء توجيهات إلعداد نموذج إبالغ متناسق 
والتشجيع على استخدامه، على أن يُنشر على 
صفحة الموارد الخاصة بالصحة النباتية، بحيث 

 .تستخدمه البلدان بصورة موحدة
 

تطوير آلية للتنسيق والتواصل بشأن مسائل 
اإلبالغ في ما بين أصحاب المصلحة على 

 . ء التجاريينالمستوى الوطني وبين الشركا
 

إعداد أدوات توجيهية كثل أّدلة العمل الخاصة 
باالحتياجات المؤسسية والتشغيلية والمتصلة 
بالسياسات وإتاحتها لالستخدام من قبل مختلف 
أصحاب المصلحة للتعامل مع التبليغات ومع 

 .المسائل التجارية ذات الصلة
 

تصميم برامج تدريبية حول مختلف جوانب 
 اإلبالغ

ا في ذلك العمليات واإلجراءات؛ والفوائد بم)
  (.والتأثيرات الجانبية الممكنة؛ وما شابه


