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

 www.fao.org العنوان التالي:
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 هيئة تدابري الصحة النباتية
 

 العاشرةالدورة 

 0265مارس/آذار  02-61روما، 

 حتديث -تقييم جلنة تنمية القدرات 

 من جدول األعمال 66البند 

 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمن إعداد 

 

من الواضح خالل االجتماع الذي عقده مكتب هيئة تدابري الصحةة النباتيحة يف رحهر أبتوبررتنحرين ا ول      بات -1

أّن قائد عملية استعراض جلنة تنمية القدرات يواجه صعوبات يف إجناز املهمة املوبلة إليه. وبانت اآلمحال معلققحة    4112

اللجنة. غري أّن مثة خماوف من عدم استكمال االستعراض  على عملية االستعراض إلعطاء توجيهات بالنسبة إىل مستقبل

يف الوقت املقرر، وعليه فقد ُعرضت على اهليئة خيارات خمتلفة بنحأن اططحوات املقبلحة للبةحه فيهحا. ورغحم النوايحا        

باتيحة  احلسنة اليت أبداها قائد عملية االستعراض إلجنحاز عملحه قبحل انعقحاد الحدورة العارحرة هليئحة تحدابري الصحةة الن         

أّن عمليحة االسحتعراض لحن ُتسحتكمل يف الوقحت       4112(، بات من الواضح يف أواخر رحهر ديسحمكربانون ا ول   4112)

 (.4112الكايف لدراسة ما ستؤول إليه من نتائج قبل انعقاد الدورة العاررة للهيئة )

 

 ُيقرتح على اهليئة أن تنظر يف اطيارات ا ربعة التالية:وعليه،  -4
 

  جلنة تنمية القدراتإلغاء، 

      أو اإلبقاء على جلنة تنمية القدرات باعتبارها جهازًا من أجهزة هيئة تدابري الصحةة النباتيحة وإخضحاع عملحها

 ،لتقييم منفصل

  أو متديد والية جلنة تنمية القدرات لسنة واحدة إضافية وإيكال رخص آخر مهمة رفع تقرير إىل املكتب خالل

 ،، فيقرر املكتب يف ضوء تقرير التقييم اططوات املقبلة4112ر يونيورحزيران يف ره االجتماع الذي سيعقده
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     أو اإلبقاء على جلنة تنمية القدرات باعتبارها جهازًا خمصصًا وعرض تقييم على الدورة احلاديحة عنحرة هليئحة

 الختاذ القرار املناسب. 4112تدابري الصةة النباتية يف سنة 

 

 نباتية مدعوة إىل:ال ةوإّن هيئة تدابري الصة -3
 

 بهذا النأن. اختاذ قرار اطيار ا نسب و مناقنة 


