
تنمية القدرات

رقم 8
س/آذار  2015

مار

AR

املشاركة

هذا جزء من سلسلة من املوارد التقنية التي وضعتها أمانة 

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بتوجيه من لجنة تنمية 

القدرات التابعة لها )CDC(. وباإلضافة إىل ذلك، تتوفر 

عىل صفحة موارد الصحة النباتية مئات املواد التي أسهم 

بها آخرون. انظر الصفحة التالية ملزيد من املعلومات عن 

مجموعة املواد املتاحة وكيف تم تطوير دليل إدارة العالقات 

مع أصحاب املصلحة.

تهدف أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ولجنة تنمية 

القدرات التابعة لها بصورة مستمرة إىل تحسني املوارد التقنية 

وتسعى إىل التعاون من أجل:

تصميم أنشطة تنمية القدرات، مبا يف ذلك ورش العمل  ◆

واملشاريع القامئة عىل املوارد التقنية لالتفاقية الدولية 

لوقاية النباتات

تطوير برامج تدريبية للمدِربني ◆

تقديم مساهامت مالية أو عينية لتغطية تكاليف  ◆

ترجمة وطباعة املوارد التقنية لالتفاقية الدولية لوقاية 

النباتات

 تقديم آراء وتعليقات حول استخدام املواد املتوافرة  ◆

حالياً )انظر الرابط يف الصفحة التالية(

اإلسهام بدراسات حالة وأدلة وإجراءات تشغيل موحدة  ◆

وغريها من املواد يف صفحة موارد الصحة النباتية

املساهمة يف تطوير املوارد التقنية لالتفاقية الدولية  ◆

لوقاية النباتات يف املستقبل.

املوارد التقنية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

دليل حول إدارة العالقات مع أصحاب املصلحة

ملاذا تعترب عالقات املنظامت الوطنية لوقاية النباتات مع أصحاب املصلحة هامة؟
إن عمل املنظامت الوطنية لوقاية النباتات )NPPOs( يؤثر عىل التجار واملنتجني واملجتمع املدين واملستهلكني 

والهيئات الحكومية األخرى ذات الصلة والجامهري. وبحسب عمل املنظمة الوطنية لوقاية النباتات وهيكلها، 

ميكن اعتبار جميع هذه املجموعات أصحاب مصلحة معنيني. ويعّد تطوير واستمرار عالقات فعالة ومناسبة مع 

أصحاب املصلحة جزءاً رئيسياً من العمل الفعال للمنظامت الوطنية لوقاية النباتات.

وإن املنظامت الوطنية الفعالة أكرث قدرة عىل حامية املوارد النباتية. وهذا يسهم يف تحسني املحاصيل الزراعية 

وتعزيز األمن الغذايئ وتنمية التجارة واالقتصاد وحامية التنوع البيولوجي.

ماذا يشمل هذا الدليل؟
يصــف هــذا الدليل الطــرق املختلفة للتفاعل مع أصحاب املصلحة ويقرتح خيــارات حول كيف ميكن للمنظامت 

الوطنيــة لوقايــة النباتــات تعزيز هذه العالقات الهامة والحفاظ عليها. ويشــمل ذلك الطرق التي ميكن بها 

للمنتجــني واألكادمييــني والتجــار تقديم املعلومات واملوارد املفيدة. ويناقــش الدليل أهمية قيام املنظامت 

الوطنيــة لوقايــة النباتــات بالحفاظ عىل دورها فيام يتعلق بصنع القرار ومســؤوليتها التشــغيلية يف التفاعل مع 

أصحاب املصلحة عىل مســتوى السياســات والتشــغيل. ويغطي الدليل أيضاً طرق صون العالقات مع أصحاب 

وتعزيزها. املصلحة 

ويقدم الدليل أمثلة عىل كيفية تنفيذ أنشطة التنسيق يف  البلدان املختلفه، ويضم تسع دراسات حالة تسلّط 

الضوء عىل مختلف سيناريوهات العالقات مع أصحاب املصلحة. والدعوة موجهة للحصول عىل دراسات حالة 

إضافية إلدراجها من خالل موقع www.phytosanitary.info. وتقدم املالحق توجيهات حول إرشاك أصحاب 

املصلحة يف عمل مختلف الربامج التقنية املتعلقة بالصحة النباتية يف إطار املنظمة الوطنية لوقاية النباتات.

قد ال تكون األمثلة املقدمة قابلة للتطبيق أو مناسبة لجميع البلدان. وبالتايل فإن املقصود من الدليل هو توفري 

مجموعة من الخيارات التي ميكن تكييفها لتتناسب مع احتياجات أوضاع وسياقات محددة.
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كيف يتم إنتاج املوارد التقنية الخاصة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات؟

تحديد االحتياجات: تقوم أمانة االتفاقية ولجنة تنمية القدرات بتحديد االحتياجات إىل موارد لدعم تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. وتشمل هذه العملية 

تحليل الردود عىل االستبيانات الصادره عن نظام رصد  التنفيذ والدعم )IRSS( واالستفادة من الخربات من مشاريع تنمية القدرات. 

ومبجرد تحديد االحتياجات، تكون الخطوة التالية هي تحديد ما إذا كانت هناك موارد متاحة بالفعل لتلبية تلك االحتياجات وتحديد الثغرات.

جمع وتوفري املوارد الحالية املتاحة: أصدرت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات دعوة لتحديد املواد املتاحة بالفعل والتي ميكن إتاحتها أو تكييفها. واستجابة 

لهذه الدعوة، تلقت األمانة مئات املواد التدريبية واألدلة وبروتوكوالت التشخيص وإجراءات التشغيل القياسية.

وتقوم لجنة تنمية القدرات التابعة لالتفاقية مبراجعة املواد املقدمة مبا يتامىش مع مجموعة من املعايري، مبا فيها االتساق مع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. وتتم 

.)www.phytosanitary.info( إتاحة املواد املناسبة عىل موقع موارد الصحة النباتية

وتقبل بشكل مستمر االقرتاحات بإضافة مواد أخرى )بأية لغة( للنظر يف إدراجها عىل الصفحة.

تحديد الثغرات: مبجرد معرفة مدى املوراد املتاحة، ميكن تحديد الثغرات وتطوير املوارد التقنية الالزمة لسد تلك الثغرات.

تحديد أولويات تطوير املواد الجديدة: تقوم لجنة تنمية القدرات بتحديد أولويات تطوير املوارد التقنية الجديدة املتعلقة باالتفاقية والتي تتميز بأنها مفيدة عاملياً 

وغري متاحة بالفعل وتعزز إدارة املنظامت الوطنية لوقاية النباتات.

تطوير ومراجعة املواد الجديدة: يتم تطوير املوارد التقنية لالتفاقية بإسهامات من خرباء فنيني، وتتم مراجعتها من قبل خرباء متخصصني ومنظامت أخرى ومن قبل 

لجنة تنمية القدرات، باستخدام املواد املتاحة بالفعل كمراجع عند االقتضاء.

 نرش واستخدام وتحسني املوارد التقنية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات: تتاح املوارد التقنية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات عىل 

www.phytosanitary.info/ippc-technical-resources، وهناك مواد إضافية أخرى قيد التطوير. وتقوم لجنة تنمية القدرات بتشجع املنظامت الوطنية واإلقليمية 

لوقاية النباتات وجميع املشاركني يف تنمية القدرات املتعلقة بالصحة النباتية عىل استخدام هذه املواد واإلسهام فيها.

املشاركة: انظر الصفحة التالية للحصول عىل اقرتاحات حول كيفية املشاركة.

www.surveymonkey.com/s/factsheets-IPPC اآلراء والتعليقات هي موضع ترحيب من خالل

تم تطوير دليل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات حول إدارة العالقات مع أصحاب املصلحة تحت رعاية أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وبتوجيه من 

لجنة تنمية القدرات التابعة لالتفاقية. وقام رالف لوبيان بصياغة النص، مع مساهامت فنية من جون هيديل، وكيو-اوك ييم، وجيف جونز، وبريان ستاينز، 

وميغان كوينالن، وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. ومتت مراجعته من قبل لجنة تنمية القدرات التابعة لالتفاقية )مبا يف ذلك خرباء فنيني من جميع 

 أقاليم الفاو السبعة(، وكنزا لو مينتيك وخرباء آخرين. تم إنتاج الدليل وورقة املعلومات هذه بدعم مايل مقدم من مرفق تطوير املعايري والتجارة 

)مرشوع STDF 350(. وتتوجه أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ولجنة تنمية القدرات بالشكر إىل جمهورية كوريا ملساهامتها يف تطوير الدليل.

املوارد التقنية للصحة النباتية

تضم صفحة موارد الصحة النباتية )www.phytosanitary.info( أكرث من 300 مورد تقني متاح مجاناً. وتشمل هذه املوارد: برامج للتعلم اإللكرتوين وأدلة 

ومواد تدريبية وبروتوكوالت تشخيصية ومقاطع فيديو ومواد تستخدم ألغراض الدعوة وصور وقامئة بالخرباء االستشاريني وقواعد بيانات باملشاريع واألنشطة. 

وتدعم هذه املواد تنفيذ االتفاقية ومعايريها وتتوافق مع اسرتاتيجية تنمية القدرات التي اعتمدتها هيئة تدابري الصحة النباتية، كام أنها تدعم الجهود املبذولة 

لتحقيق أهداف اإلطار االسرتاتيجي الذي اعتمدته االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )2019-2012(.

وتنقسم املوارد إىل فئتني - املوارد املقدمة من آخرين واملوارد التقنية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

املوارد املقدمة من آخرين ميكن تقدميها من أي شخص وبأية لغة، وتتم مراجعتها من قبل لجنة تنمية القدرات لضامن اتساقها مع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  ◆

وارتباطها بها.

املوارد التقنية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات قامت بتطويرها أمانة االتفاقية تحت إرشاف لجنة تنمية القدرات التابعة لها ◆

International Plant Protection Convention (IPPC), Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy

FAO 2015 © جميع الحقوق محفوظة

تقوم منظمة األغذية والزراعة )الفاو(  باستضافة ودعم أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

النص املقدم يف هذه الوثيقة ليس تفسرياً رسمياً قانونياً لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات أو الوثائق املتعلقة بها وتم إنتاجه لتقديم معلومات عامة فقط. لرتجمة 

هذه املادة، يرجى التواصل عىل ippc@fao.org للحصول عىل معلومات حول اتفاق النرش املشرتك.
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