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هيئة تدابري الصحة النباتية
الدورة احلادية عشرة
روما 8-4 ،أبريل/نيسان

2016

استعراض جلنة تنمية القدرات
البند  1-4-8من جدول األعمال

من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

تعطي هذه الوثيقة حملة عامة عن عملية تقييم جلنة تنمية القدرات (اللجنة) وتعرض لنتائج املناقشات املتصللة
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بعملية التقييم .وتقرتح هذه الوثيقة توسيع والية جلنة تنمية القدرات إىل حني إنشاء اجلهلا الررعلي املعلا باإلفلرا
واملنبثق عن هيئة تدابري الصحة النباتية ومبافرته مهامه .وميكن االطالع على التقرير النهائي السلتعراض اللجنلة عللى
البوابة الدولية للصحة النباتية.1

أوالً – معلومات أساسية
أنشأت هيئة تدابري الصحة النباتية (اهليئة) يف دورتها السابعة ( 2)2012جلنة تنمية القدرات لتكون مبثابة
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جلنة فنية تتوىل إعطاء توجيهات أل نشطة االتراقية الدولية لوقاية النباتات (االتراقية) يف اجا تنمية القدرات من أجل
تنريذ االتراقية وأدواتها (مبا يف ذلك املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية) .واتُرق على أن تستعرض اهليئة بعد سنتني
ت يف موضوع إنشاء جها فرعي أم ال.
وظائف جلنة بناء القدرات مبا يف ذلك للب ّ
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التقريلللر النهلللائي السلللتعراض جلنلللة تنميلللة القلللدرات:

development-committee/
2

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-

تقرير الدورة السابعة هليئة تدابري الصحة النباتية يف مارس/آذار

https://www.ippc.int/en/publications/928/ :2012

طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة
املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها .ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت
على العنوان التاليwww.fao.org :
MP504/A
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وأحاطت اهليئة علماً يف دورتها التاسعة ( 3)2014بالقرار الصادر عن مكتبها 4يف فهر أكتوبر/تشرين األو
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 2014والذي يقضي بعرض استعراض جلنة تنمية القدرات على الدورة العافرة ( )2015عوضاً عن عرضه على الدورة
التاسعة للهيئة ( .)2014وسو يشمل التقييم فرتة السنتني األوىل من أنشطة اللجنة على أن تواصل هذه األخرية
أنشطتها يف تلك األثناء.
وعرضت األمانة خال انعقاد الدورة العافرة للهيئة ( )2015الوثيقة املذكورة 5وأبلغت اهليئة مع األسف أنّ تقييم
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اللجنة مل يُنجز يف الوقت املناسب لعرضه على الدورة العافرة للهيئة ( .)2015ونتيجة لذلك ،دُعيت اهليئة إىل مناقشة
اخلطوات املقبلة املمكنة يف التقييم وكيرية التعاطي مع النتائج .واقتُرح مراعاة ما صدر حتى اآلن عن عملية التقييم.
وأيّدت اهليئة يف دورتها العافرة ( 6)2015توسيع نطاق عمل جلنة بناء القدرات ضمن واليتها احلالية املمتدة
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لررتة سنة واحدة وإيكا فخص آخر مهمة إعداد تقرير لتقييم عملها لكي ينظر فيه املكتب يف يونيو/حزيران .2015
ويعرض من ثمّ املكتب نتائج التقييم باإلضافة إىل تقرير تقييم حتسني أمانة االتراقية الدولية لوقاية النباتات على الدورة
احلادية عشرة للهيئة ( )2016للبتّ فيه.
وناقش مكتب 7اهليئة يف االجتماع الذي عقده خال فهر يونيو/حزيران  2015نتائج استعراض جلنة بناء
-6
القدرات والتوصيات ذات الصلة .ومتثلت النتائج اإلمجالية لالستعراض يف اإلقرار بدرجة كبرية بعمل اللجنة
واإلثناء عليه.
وأوصى االستعراض بأن تُلغي اهليئة جلنة بناء القدرات احلالية وأن تُنشئ عوضاً عنها جلنة لإلفرا تُسمى
-7
"جلنة التنريذ" وتتوىل اإلفرا على مجيع أنشطة تنمية القدرات ،مبا يف ذلك نظام االستعراض ودعم التنريذ واألنشطة
املتعلقة بالتنريذ .وأوصت كذلك باإلبقاء على النظام احلالي الختيار األعضاء ولغة العمل وحجم اللجنة .وأبدى األفراد
الذين أجريت معهم مقابالت يف إطار استعراض جلنة بناء القدرات رغبتهم يف أن يظلّ حمور الرتكيز على النتائج ومتنوا
بالتالي احملافظة على بيئة عمل غري رمسية مع وجود أقلّ قدر ممكن من اإلجراءات الرمسية.
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https://www.ippc.int/en/publications/2513/ :2014

تقرير الدورة التاسعة هليئة تدابري الصحة النباتية ،مارس/آذار – أبريل/نيسان
تقرير اجتماع املكتب ،أكتوبر/تشرين األو https://www.ippc.int/en/publications/2664/ :2014
الوثيقتان  CPM 2015/25وhttps://www.ippc.int/en/cpm---previous-years/cpm-10-2015/ :CPM 2015/INF/17
تقرير الدورة العافرة هليئة تدابري الصحة النباتية ،مارس/آذار https://www.ippc.int/en/publications/81242/ :2015
تقرير اجتماع املكتب ،يونيو/حزيران https://www.ippc.int/en/publications/81307/ :2015

3

CPM 2016/16

وخال اجتماع املكتب يف فهر يونيو/حزيران  ،2015أكد األمني على ضرورة استذكار التوصيات املنبثقة عن
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تقييم تعزيز أمانة االتراقية الدولية لوقاية النباتات وأفار إىل ضرورة النظر يف اإلجراءات املقرتحة نتيجة استعراض اللجنة
جنباً إىل جنب مع التوصيات الصادرة عن التقييم .ونتيجة لذلك ،اعترب أعضاء املكتب أ ّن إنشاء جلنة جديدة جيب أن يت ّم
فقط بعد إبالغ وحدة التنريذ يف األمانة بذلك حبيث تُحدد بوضوح األنشطة اليت سو تضطلع بها هذه اللجنة.
وأفار املكتب يف االجتماع الذي عقده خال فهر يونيو/حزيران  2015إىل مشروع التقرير عن استعراض جلنة
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بناء القدرات واترق على مراعاة املالحظات الواردة عليه وعلى تشاطرها مع اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي يف
االجتماع الذي سيُعقد خال فهر أكتوبر/تشرين األو  2015للمشاركة يف املناقشات.
 -10وأوضحت األمانة يف االجتماع 8الذي عقدته اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي يف فهر أكتوبر/تشرين
األو  2015أنّ اجريات تنريذ توصيات استعراض اللجنة سو تعتمد على بنية األمانة .فالبنية احلالية املقرتحة
واملؤلرة من وحدتني اثنتني (وحدة وضع املعايري ( )SSUووحدة تيسري التنريذ ( ))IFUسو تتيح للجنة بناء القدرات
توسيع دورها ،على النحو املقرتح يف االستعراض ،حبيث يشمل اجاالت تنريذ أخرى.

ثانياً – التوصيات الصادرة عن االجتماع السابع للجنة بناء القدرات
 -11درست جلنة بناء القدرات 9التقرير عن استعراض اللجنة يف االجتماع السابع الذي عقدته من  30نوفمرب/تشرين الثاني
إىل  2ديسمرب/كانون األو  2015يف روما.
 -12وحبثت اللجنة يف االسم الذي ميكن إطالقه على اللجنة اجلديدة وفددت على أهمية اإلبقاء على "تنمية
القدرات" واقرتحت أن يكون اسم اللجنة اجلديدة "جلنة التنريذ وتنمية القدرات" .وجرى تسليط الضوء على أنّ بناء
القدرات يشمل اجموعة واسعة من األنشطة وعلى أنه أوسع نطاقاً من التنريذ .وحذّر بعض األعضاء يف جلنة بناء
القدرات من أنّ إدراج كلمة "تنريذ" ضمن اسم اللجنة اجلديدة قد يُرهم على أنها جها معا بتأمني املوارد املالية
وبتنريذ االتراقية على املستوى الوطا.
 -13ورأت اللجنة أنّه من الضروري أن تواصل جلنة بناء القدرات عملها مبوجب واليتها احلالية ريثما يُستعاض
عنها جبها نشط حبيث يتسنى لألعضاء احلاليني يف جلنة بناء القدرات ولألعضاء يف اللجنة املستحدثة االجتماع معًا
لضمان االستمرارية يف أنشطة بناء القدرات.
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تقرير االجتماع الرابع للمجموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي ،أكتوبر/تشرين األو :2015

https://www.ippc.int/en/publications/81716/
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التقرير السابع للجنة بناء القدرات ،نوفمرب/تشرين الثاني – ديسمرب/كانون األو

activities/capacity-development/

https://www.ippc.int/en/core- :2015
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 -14وترد مزيد من املعلومات املرصلة عن الرتتيبات واإلجراءات اخلاصة بإنشاء جلنة التنريذ وبناء القدرات ضمن
الوثيقة .CPM 2016/17
-15

وإ ّن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل:
( )1مناقشة التوصيات الصادرة عن استعراض جلنة بناء القدرات.
( )2املوافقة على متديد والية جلنلة بنلاء القلدرات إىل حلني إنشلاء جلنلة جديلدة معنيلة باإلفلرا
ومبافرة عملها.
( )3التوجه بالشكر إىل األعضاء يف جلنة بنلاء القلدرات عللى التلزامهم املتواصلل وعمللهم املثملر للدعم بنلاء
القدرات يف االتراقية الدولية لوقاية النباتات.

