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من أجل الحّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على عدد محدود من هذه الوثيقةُطبع 
المناخ. يرجى من السادة المندوبين والمراقبين التكّرم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. 

 www.fao.org: ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة على اإلنترنت على العنوان التالي
MJ498/A 

A 

 

 هيئة تدابير الصحة النباتية
 

 الدورة التاسعة

 4134أبريل/نيسان  4 –مارس/آذار  13روما، 

 الخطوات المقبلة للجنة تنمية القدرات

 جدول األعمالمن  4-33البند 

 لوقاية النباتاتمن إعداد أمانة االتفاقية الدولية 

 
المقبلة للجنة تنمية القدرات )اللجنة( لغرض التقييم وتخطيط الخطوات ذه الوثيقة الج هتع -1

 .في تقرير األمانة 3112اللجنة خالل عام التي اضطلعت بها نططة األالعمل. وترد 
 

 التوقيت -أوالا 
 
لتقديم  بإنطاء اللجنة، 1(3113السابعة ) دورتها فيهيئة تدابير الصحة النباتية )الهيئة(  قامت -3

)االتفاقية  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات التي تضطلع بها بطأن أنططة تنمية القدراتالتوجيه 
 ،(3112في عام  التاسعةتها خالل دور)سنتين بعد تستعرض الهيئة، تم االتفاق على أن و. الدولية(
 جهاز فرعي.البت في إنطاء اللجنة، بما في ذلك وظيفة 

 
يجري أن على  ،3112 /حزيرانيونيواجتماعه المعقود في ، في الهيئة مكتبووافق  -2

إجراء لى أن إهذا يعزى . و3112في عام الدورة العاشرة للهيئة في بدال من ذلك  اللجنةاستعراض 
اللجنة السنة األولى من أنططة ( سيغطي فقط 3112استعراض للجنة خالل الدورة التاسعة للهيئة )

سنة واحدة لمديد وإن الت. ثيقة من وثائق الهيئةستعراض وتقديمه وواالبسبب الوقت الالزم إلجراء 
هذا التمديد، ونظرا إلى . اللجنةنططة أل ىسنتين األولالفترة وامل تغطية من الستعراض ن امكّ سيُ 

لتخطيط لمطاروة من أجل ا 3112في عام  همترشيحأو إعادة أعضاء اللجنة لترشيح سيطلق نداء 
 .3112 /وانون األولواليتهم الحالية في ديسمبرنهاية عد اللجنة ب أعضاء

 
. 3112 /آذارمارسفي في اجتماع المكتب اللجنة وستتم مناقطة اختصاصات استعراض  -2

إلى الهيئة في ، و3112 /تطرين األولالمكتب في أوتوبرسيقدم إلى ووبعد ذلك سيجري االستعراض 
 .3112في عام دورتها العاشرة 

 
 التقييم -ثانياا 
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ت وأعرباللجنة  الستعراض أنططةالمطروحة خيارات ال واللجنة والمكتب ناقطت األمانة -2

منذ اعتماد نفذت إجراء تقييم خارجي مستقل ألنططة تنمية القدرات التي االهتمام بعن  هذه الجهات
عي دُ (. والدورة الخامسة للهيئة) 3111تنمية القدرات في عام الخاصة باالتفاقية الدولية استراتيجية 

 .ستعراضاال اجراء هذإلحتملين ن ميممقيّ إلى اقتراح مكتب الوأعضاء اللجنة 
 
المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات ولوقاية النباتات  الوطنيةالمنظمات ويحاط أعضاء  -6

على تقديم ون عطجيعملية التقييم وبهم في إطار االتصال قد يتم  أنهعلما بفرعية ال واألجهزة
خدمات  والتقييم مقدمفي إطار  االتصال بهاالتي يمكن األخرى الجهات من بين . وتعليقات

 والجهات المانحة.الفنية لمساعدة ا
 
 خالل استبيان إجراء يتم قد هبأن علما للهيئة التابعون ونمطاروال يحاط ذلك، إلى باإلضافةو -7

 الدولية االتفاقية أمانة وتطجع لتقييم،ل الالزمة المعلومات لجمع (3112) للهيئة التاسعة الدورة
 المطاروة.

 
 تخطيط العمل -ثالثاا 

 
 أمر األجل طويل التخطيط أنب أيضا ولكن سنتين، لمدة ةمؤقت والية لديها نأقرت اللجنة بأ -8

 تحت به االضطالع يجري الذي نطاقا   وسعاأل عملال ةتكمللو القدرات تنمية عملية لنجاح ضروري
 للعمل األجل طويلة خطة على اللجنة ووافقت (.3112-3113) الدولية لالتفاقية االستراتيجي طاراإل

 رغم ،األمانة لعمل مفيدا توجيها وفرت أن األنططة شأن من هأنّ  اعتبار على القدرات بناءب المتعلق
 .سنتان مدته والذي للجنة األولي الزمني الجدول غضون في اوتمالها عدم
 
 المتعلقة للعمل جلاأل طويل ا"مخطط (،3112) للهيئة الثامنة الدورة خالل ،األمانة دمتقو -2
 الصلة ذات العناصر المخطط هذا وتضمن .2بصياغته اللجنة قامت ("3112-3113) القدرات تنميةب

 بناءب المتعلقتين الدولية االتفاقية عمل وخطة ستراتيجيةوا ،الدولية التفاقيةل االستراتيجي اإلطار من
 االتفاقية عمل خطة بنود لىع فقط اللجنة وزترو .النباتية الصحة مجال في الوطنية القدرات
 خطة وتطمل .تهاأنطط عن المسؤولة الجهة الدولية االتفاقية أمانة وانت التي القدرات تنميةل الدولية
 أخرى ويانات بزمامها تأخذس التي األنططة أيضا 3القدرات تنميةب الخاصة الدولية االتفاقية عمل
 ضرورة على ،اللجنة من اقتراح على بناء ،الثامنة دورتها في الهيئة ووافقت .واألمانة اللجنة غير

 ،المانحة جهاتوال ،النباتات لوقاية قليميةاإل المنظماتو ،النباتات لوقاية وطنيةال المنظمات تطجيع
 تقرير رفعو القدرات لتنمية الدولية االتفاقية عمل خطة دراسة على األخرى الدولية والمنظمات

 .تهامسؤولي مجال إطار تحت تندرج التي محددةال نططةاأل عن
 
جل طويل األ عملها ، مخطط3112 /أيارمايواجتماعها المعقود في في واستعرضت اللجنة،  -11

ت . وأشارللجنة المتبقياإلطار الزمني األولي تها ضمن لمعالجت أنططة معينة خطط توحدد
للفترة المتبقية المقررة تطور باستمرار. وتعتبر خطة األنططة يوسنططا وان اللجنة إلى أن عملها 
 تعاوني.الحفاظ عليها بطكل و بتنفيذها  اللجنةاألمانة وستقوم وثيقة حية للجنة من اإلطار الزمني 

 
 إّن هيئة تدابير الصحة النباتية مدعوة إلى: -11
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اللجنة سيقدم إلى الهيئة في دورتها  استعراض القاضي بأنقرار المكتب ب األخذ علما (1)
في  مضي اللجنة قدما،، مع (3112) دورتها التاسعة( بدال من 3112العاشرة )

 أنططتها.في تنفيذ  ،غضون ذلك
 3112ول وانون األ /ستمر حتى ديسمبراللجنة تعضاء مدة خدمة أبأن  األخذ علما (3)

جدد لطلبات تمديد أو لمرشحين  3112عام في منتصف طلق نداء ستبأن األمانة و
ي يتخذ قرارا بطأنه فالمكتب لعلى أن يعرض ذلك على المناوبين، لألعضاء و

 .3112عام  /تطرين األولأوتوبر
لوقاية وطنية المنظمات الواألطراف المتعاقدة يجوز االتصال ب هأنب األخذ علما (2)

لتقديم المعلومات ذات غيرها من أصحاب المصلحة في االتفاقية الدولية و النباتات
 .اللجنة استعراضبالصلة 

إجراء دراسة لخطة العمل على المنظمات القطرية واإلقليمية لوقاية النباتات  تطجيع (2)
في القدرات الوطنية بناء الخاصة بالدولية تفاقية االاستراتيجية العالمية الواردة في 

تكون الكيان المسؤول عنها خطط ألنططة من أجل وضع لصحة النباتية مجال ا
 تقرير إلى األمانة.رفع و


