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 الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية
 الخامسةالدورة 

 11/4/2003-7 روما،

 التعديالت على الخطة االستراتيجية

  من جدول األعمال المؤقت1-8البند 
 
درست الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية في دورتها الرابعة الخطة االستراتيجية لعام   -1

ض التوجهات االستراتيجية من جانب فريق للعمل التحريري بغية  ووافقت على أن يتم استعرا2002
واقترحت أن يعيد . ضمان الوضوح وإنجاز العمل التحريري وإدخال التفاصيل التي تيسر فهمها

أنظر الفقرة (االستعراض صياغة لفظ األعمال لتصبح المخرجات، وأن يضع بعض المقاييس لألداء 
 ).للهيئةمن تقرير الدورة الرابعة ) 2 (72
 
وهيئة مكتب الهيئة المؤقتة ) آندا (Carberryوقد عقدت مجموعة ترآيز مخصصة تضم السيد  -2

لتدابير الصحة النباتية اجتماعا مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات في مقر منظمة األغذية 
الترآيز على وعرضت توصيات مجموعة . إلنجاز هذه المهمة) تموز/  يوليو12-11(والزراعة 

جماعة العمل غير الرسمية التابعة للهيئة والمعنية بالتخطيط االستراتيجي والمساعدة الفنية في 
نائب  (Hedleyوترأس االجتماع السيد .  في روما18/10/2002-15اجتماعها الرابع الذي عقد في الفترة 

 ).نيوزيلندا/ الرئيس
 
رحت مجموعة الترآيز إدخالها على الخطة واستعرضت جماعة العمل التعديالت التي اقت -3

وهي تشمل تحديث الخطة بحيث .  ورفعت توصيات أخرى لتعديل الخطة االستراتيجية،االستراتيجية
 .2002تدرج فيها إنجازات الهيئة المؤقتة للصحة النباتية عام 

 
 التحريري وبما أن الخطة االستراتيجية المعدلة تضمنت العديد من التغييرات على المستوى -4

 أوصت جماعة العمل بأن تعرض على الهيئة نسخة معدلة عن ،وتغييرات هامة في الجداول المرفقة
آما أوصت جماعة العمل بإدراج أي تغييرات في مضمون ). أنظر المرفق(الخطة االستراتيجية 

 .ةالخطة االستراتيجية منفصلة آي تكون واضحة للعيان عندما ينظر فيها األعضاء في الهيئ
 

 التغييرات في الخطة االستراتيجية
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أوصت مجموعة الترآيز، اعترافا منها بالحاجة إلى وضع المزيد من المعايير، بإضافة جملة  -5
البد من زيادة عدد المعايير الدولية لتيسير التجارة الدولية آما نص عليه االتفاق بشأن تطبيق تدابير (

 .1إلى التوجه االستراتيجي رقم ) رة العالميةالصحة والصحة النباتية لدى منظمة التجا
 
إنشاء نظام فعال لوضع  1-1: 1وأضيف هدفان جديدان إلى أهداف التوجه االستراتيجي رقم  -6

إنشاء آلية  1-3-1 والمعايير واعتمادها في الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية وفي لجنة المعايير
وضع إجراءات لتحديد وترتيب أولويات وضع  (2-2-1 و1-2-1وحذف الهدفان . الستعراض المعايير

للمعايير المفاهيمية والمعايير المحددة ووضع إجراء ) بما في ذلك إجراءات التقديم(واستعراض 
-5-1آما حذف الهدف .  بعد استكمالهما1 من التوجه االستراتيجي رقم )لترتيبات رعاية معايير محددة

 . درسته الهيئة ولم يجر اعتمادهبعدما) وضع إجراءات الرصد (1
 
تشجيع تالفي ( سابقا 1-3 صياغة الهدف 3وأعيدت في هدف التوجه االستراتيجي رقم  -7

 للحصول على )مثل بند ثابت في جدول أعمال الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية ()المنازعات
 إدراج بند ثابت في جدول 3-2-3التوعية على آلية تسوية المنازعات وزيادة  1-3: هدفين جديدين

 .أعمال الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية بشأن تسوية المنازعات
 
.  ليشمل تدابير محددة خاصة بالمساعدة الفنية4وجرى تعديل التوجه االستراتيجي رقم  -8

 تحديد 3-1-4 التشجيع على استخدام تقييم قدرات الصحة النباتية و2-1-4: وأضيف هدفان جديدان
تدعيم بناء القدرات فيما يتعلق بفهم ( سابقا 2-4 أما الهدف .أدوات إضافية للمساعدة الفنية وتطويرها

 فقد قسم )بما في ذلك قبل تنفيذ المعايير) من خالل الحلقات العملية اإلقليمية( )المعايير الدولية وتطبيقها
ادة عدد حلقات العمل واألنشطة األخرى  زي1-2-4 تعزيز المساعدة الفنية؛ 2-4: إلى ثالثة أهداف

 زيادة المساعدات المخصصة لوضع 2-2-4الرامية إلى تحسين فهم المعايير الدولية وتطبيقها؛ 
إقامة نظم الجتذاب ( سابقا 4-4وأعيدت صياغة الهدف . ومراجعتها وتحديثهاالتشريعات القطرية 

ور االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بشكل  بحيث يعكس د)الجهات المانحة لبرامج المساعدة الفنية
 تقديم معلومات لمساعدة األعضاء على الحصول على مساعدة فنية من الجهات 3-4(واضح أآثر 

 ).المانحة
 
تحديد تكلفة جميع  5-5: 5وأضيف هدف جديد واحد إلى أهداف التوجه االستراتيجي رقم  -9

ة العمل المعنية بالتخطيط االستراتيجي والمساعدة  وأوصت جماع.األنشطة في الخطة االستراتيجية
وضع خطة أعمال ( سابقا 6-5الفنية بإجراء استعراض سنوي لخطة األعمال وعدلت بالتالي الهدف 

 .األعمالجراء استعراض سنوي لخطة  إ4-1-5ليصبح ) للموارد المطلوبة
 
 :ويرجى من الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية أن -11
 

  بالتعديالت في الخطة االستراتيجية؛علما أخذت -1
  على إدراج بند ثابت عن تسوية المنازعات في جدول األعمال؛توافق -2
 ؛األعمال على إجراء استعراض سنوي لخطة توافق -3
 . التعديالت في الخطة االستراتيجيةتعتمد -4



APPENDIX ICPM 03/15 
 

ICPM2003/Y8467a 1 

 ةاالستراتيجيالتعديالت في الخطة 
 

 جيةالتوجهات واألهداف االستراتي
 

 رصد تنفيذ معايير دولية لتدابير الصحة النباتيةووضع وإقرار : 1التوجه االستراتيجي رقم 
 

إن وضع معايير دولية للصحة النباتية هو أحد األدوار األساسية والفريدة التي حددتها االتفاقية  
رتها االتفاقية نتيجة الدولية لوقاية النباتات، وعلى األخص بعد الوضع الذي اآتسبته المعايير التي قر

فمعايير . التفاقية تطبيق المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية التي وضعتها منظمة التجارة العالمية
الصحة النباتية التي يتم االتفاق عليها دوليا، تشكل األساس ألي تنسيق لتدابير الصحة النباتية يمكن أن 

والبد . عة، مع ضمان التجارة السليمة والعادلة في نفس الوقتيحمي الموارد النباتية الطبيعية والمزرو
من زيادة عدد المعايير الدولية لتيسير التجارة الدولية آما نص عليه االتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة 

 .والصحة النباتية لدى منظمة التجارة العالمية
 

 1أهداف التوجه االستراتيجي رقم 
 
يير واعتمادها في الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية وفي لجنة إنشاء فعال لوضع المعا 1-1

 المعايير
 زيادة عدد المعايير من أجل تحقيق األهداف المحددة في برنامج عمل الهيئة المؤقتة 1-1-1
 تدعيم وضع معايير معينة حيثما آانت هناك معايير مفاهيمية ذات صلة 1-1-2
  دعت الضرورة إلعداد معايير في مجاالت األولويةوضع معايير مفاهيمية حيثما 1-1-3
تشجيع تعاون المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات في وضع المعايير الدولية لتدابير الصحة  1-1-4

 النباتية
 تحسين آلية وضع المعايير 1-2
 "خطوط توجيهية لوضع معايير خاصة بالسلع األساسية أو باآلفات"إعداد  1-2-1
  تراعي المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية حماية البيئةضمان أن 1-3
 إنشاء آلية الستعراض المعايير 1-3-1
 زيادة الشفافية في عملية وضع المعايير والمشارآة فيها 1-4
 زيادة مشارآة البلدان النامية في وضع المعايير 1-4-1
 المعايير وإجراءاتهاإنشاء نظم فعالة لتقاسم المعلومات بشأن أنشطة وضع  1-4-2
  تنفيذ المعاييرتيسير 1-5
 إعداد وثائق تفسيرية تتعلق بالمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية 1-5-1
تشجيع المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات على مساعدة األعضاء فيها على تنفيذ المعايير  1-5-2

 الدولية للصحة النباتية
 

 تبادل المعلومات: 2التوجه االستراتيجي رقم 
 

يغطي هذا التوجه االستراتيجي التزام األعضاء وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بتوفير  
 آما هو منصوص عليه في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وأي تبادل للمعلومات قد ،المعلومات

لدولية لتدابير الصحة النباتية، بما في ذلك تحدده الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية والمعايير ا
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فأنشطة تبادل المعلومات تضمن . معلومات مثل قوائم اآلفات، وتقارير اآلفات، وتدابير الصحة النباتية
االتصاالت الرسمية بين األعضاء بشأن لوائح الصحة النباتية وغيرها من المسائل التي لها أهميتها 

حدد الوسائل التي تكفل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات من طريقة بالنسبة للصحة النباتية؛ آما ت
 .إتاحتها لألعضاء اآلخرين

 
 2أهداف التوجه االستراتيجي رقم 

 
 وضع إجراءات لإلبالغ عن اآلفات وتبادل المعلومات عنها 2-1
 شبكة اإلنترنت واستخدامها/ تدعيم الوصول إلى االتصاالت اإللكترونية 2-2
 وضع البروتوآول الدولي للصحة النباتية ألجل تقديم البلدان لمعلومات رسمية 3-2
 إنشاء نظم لتحديد مصادر المعلومات عن اآلفات 4-2
 

 تأمين آليات لتسوية المنازعات: 3التوجه االستراتيجي رقم 
 

جديد  من النص ال13يتصل ذلك باألحكام غير الملزمة لتسوية المنازعات الواردة في المادة  
فالهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية مطالبة بوضع ). 1997(المعدل لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

وتعترف االتفاقية صراحة بالدور المكمل . قواعد وإجراءات لتسوية المنازعات بمقتضى االتفاقية
لية تسوية المنازعات في منظمة لالتفاقية الدولية في هذا المجال، حيث أن هناك نصا رسميا ملزما لعم

 .التجارة العالمية
 

 3أهداف التوجه االستراتيجي رقم 
 
 التوعية على آلية تسوية المنازعاتزيادة  3-1
 إعداد مواد إعالمية تتعلق بمتطلبات التحضير الفعال لتسوية المنازعات 3-1-1
 والنظم األخرى لتسوية توفير معلومات مساندة عن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 3-2

 المنازعات
 عمل قائمة حصر بالنظم األخرى لتسوية المنازعات 3-2-1
 )في منظمة التجارة العالمية مثال(السوابق المتعلقة بتسوية المنازعات / إتاحة األحكام 3-2-2
إدراج بند ثابت في جدول أعمال الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية بشأن تسوية  3-2-3

 لمنازعاتا
 

تطوير قدرات األعضاء في مجال الصحة النباتية، بتشجيع تقديم : 4التوجه االستراتيجي رقم 
 المساعدات الفنية لهم

 
على أن يشجع األعضاء تقديم ) 1997( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 20تنص المادة  

تفاقية، سواء بصورة ثنائية أو عن طريق المساعدة الفنية خاصة إلى األطراف النامية الموقعة على اال
إن وجود قدرات . المنظمات الدولية المناسبة، بهدف تسهيل تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 .وبنيات أساسية آافية لدى جميع األعضاء، أمر حيوي لتحقيق أهداف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 

 4أهداف التوجه االستراتيجي رقم 
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م قدرات نظمه القطرية للصحة النباتية قّياستحداث الطرق واألدوات لكل بلد بمفرده لكي ُي 4-1

 واحتياجاته من المساعدات الفنية وضمان استمراريتها
 تحديث قدرات التقييم في مجال الصحة النباتية والنهوض بها 4-1-1
 التشجيع على استخدام تقييم قدرات الصحة النباتية 4-1-2
 تحديد أدوات إضافية للمساعدة الفنية وتطويرها 4-1-3
 تعزيز المساعدة الفنية 4-2
لى تحسين فهم المعايير الدولية إاإلقليمية واألنشطة األخرى الرامية زيادة عدد حلقات العمل  4-2-1

 وتطبيقها
 زيادة المساعدات المخصصة لوضع التشريعات القطرية ومراجعتها وتحديثها 4-2-2
 د قائمة حصر عن القضايا القانونية للصحة النباتية وما يرتبط بها من قضايا مؤسسيةإعدا 4-2-3
وضع عملية في نطاق الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية لتحديد وترتيب أولويات أنشطة  4-2-4

 الهيئة في مجال المساعدات الفنية
 فنية من الجهات المانحةتقديم معلومات لمساعدة األعضاء على الحصول على مساعدة  4-3
 تشجيع إقامة المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات وتحسينها 4-4
 مساعدة المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات على إقامة نظم للمعلومات 4-4-1
 
 
 
 

 االحتفاظ بإطار إداري فعال يتسم بالكفاءة: 5التوجه االستراتيجي رقم 
 

ير الصحة النباتية بعملها بصورة فعالة، البد أن تضع هياآل لكي تقوم الهيئة المؤقتة لتداب 
وإجراءات تنظيمية، وتحدد آليات التمويل، وتعالج مختلف وظائف الدعم واإلدارة، بما في ذلك 

والهدف من هذا التوجه االستراتيجي هو إتاحة الفرصة للهيئة . االستعراض الداخلي وآليات التقييم
 اإلدارية واالستراتيجيات، وإدخال تحسينات مستمرة عليها لكي تضمن أن المؤقتة لكي تعالج مسائلها

 .يظل أسلوب عملها فعاال ويتسم بالكفاءة
 

 5أهداف التوجه االستراتيجي رقم 
 
 إعداد آليات للتخطيط واالستعراض والتقييم 5-1
 ضمان شفافية الميزانية 5-1-1
 وارد المنظمةزيادة قدرات األمانة، عن طريق االستعانة بم 5-1-2
 إجراء استعراض سنوي لخطة العمل 5-1-3
 إعداد آليات للتخطيط الداخلي، واالستعراض والتقييم 5-1-4
وضع تقرير عن أنشطة األمانة، بما في ذلك التقارير التي تعدها األمانة عن تنفيذ الخطة  5-1-5

 االستراتيجية
 إجراء تحديث سنوي للخطة االستراتيجية والبرنامج التشغيلي 5-1-6
 وضع استراتيجيات لزيادة الموارد المتاحة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات 5-2
 تحديد عالقة أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات في إطار منظمة األغذية والزراعة 5-3
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ى التي تستلزم عمال مشترآا مع الهيئة المؤقتة لتدابير وضع إجراءات لتحديد القضايا األخر 5-4
 الصحة النباتية

 تحديد آلفة جميع األنشطة في الخطة االستراتيجية 5-5
 

تدعيم االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والتعاون مع المنظمات الدولية : 6التوجه االستراتيجي رقم 
 األخرى ذات الصلة

 
جي بالحاجة إلى نشر قضايا االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، يقر هذا التوجه االستراتي 

وواجباتها، وعملياتها واهتماماتها بين جميع المعنيين، بما في ذلك األجهزة األخرى التي لها اهتمامات 
مماثلة أو تتداخل مع اهتمامات االتفاقية، وإلى تشجيع المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات على الترويج 

 .نفيذ أحكام االتفاقية على المستوى اإلقليميلت
 

 6أهداف التوجه االستراتيجي رقم 
 
 الترويج لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات 6-1
 تشجيع األعضاء على إيداع وثائق قبولها للنص الجديد المعدل 6-1-1
 اتاتتشجيع األطراف غير المتعاقدة على تبني االتفاقية الدولية لوقاية النب 6-1-2
نشر قضايا االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وواجباتها، وعملياتها واهتماماتها بين جميع  6-1-3

المعنيين، بما في ذلك األجهزة األخرى التي لها اهتمامات مماثلة أو تتداخل مع اهتمامات 
 االتفاقية

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تشجيع المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات على الترويج لتنفيذ 6-1-4
 على المستوى اإلقليمي

  مع المنظمات الدولية األخرىتعزيز التعاون 6-2
إقامة عالقات، وتحديد مجاالت االهتمام المشترك، وتنسيق األنشطة والبرامج المشترآة مع  6-2-1

نوع البيولوجي، المنظمات األخرى ذات الصلة، إذا آان ذلك مناسبا، بما فيها اتفاقية الت
 والمكتب الدولي لألوبئة الحيوانية، وهيئة الدستور الغذائي، ومنظمة التجارة العالمية

 تعزيز التنسيق والتعاون مع المنظمات ذات الصلة، في مجال المساعدة الفنية 6-2-2
لى خطة عمل لتقديم إ والمؤسسات التربوية للتوصل البحوثإقامة عالقات مع مؤسسات  6-3

  العملي والفني لالتفاقية الدولية لوقاية النباتاتالدعم
 إعداد خطة عمل لتقديم الدعم العلمي والفني من أجل تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 6-3-1
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فيما يلي الجداول التي تبين توقيت أولويات ووسائل تحقيق األهداف، التي أوصت بها  
 . التي عقدتها الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية،راتيجيالمشاورة الفنية بشأن التخطيط االست

 
 وضع وإقرار ورصد تنفيذ معايير دولية لتدابير الصحة النباتية: 1التوجه االستراتيجي رقم : 1الجدول رقم 

 الوسائل األولوية الوقت األهداف
إنشاء نظام فعال لوضع المعايير واعتمادها في الهيئة  1-1

 بير الصحة النباتية وفي لجنة المعاييرالمؤقتة لتدا
لجنة المعايير والهيئة  متقدمة جاري التنفيذ

 المؤقتة
زيادة عدد المعايير من أجل تحقيق األهداف المحددة  1-1-1

 في برنامج عمل الهيئة المؤقتة
  متقدمة جاري التنفيذ

 هناك معايير تدعيم وضع معايير معينة حيثما آانت 1-1-2
 ت صلةمفاهيمية ذا

 الهيئة المؤقتة متقدمة جاري التنفيذ

وضع معايير مفاهيمية حيثما دعت الضرورة إلعداد  1-1-3
 معايير معينة في مجاالت األولوية

  متقدمة جاري التنفيذ

تشجيع تعاون المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات في  1-1-4
 وضع المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية

 الهيئة المؤقتة واألمانة منخفضة فيذجاري التن

    تحسين آلية وضع المعايير 1-2
خطوط توجيهية لوضع معايير خاصة بالسلع "إعداد  1-2-1

 "األساسية أو باآلفات
 الهيئة المؤقتة متقدمة جاري التنفيذ

ضمان أن تراعي المعايير الدولية لتدابير الصحة  1-3
 النباتية حماية البيئة

مكتب الهيئة المؤقتة   متقدمة يذجاري التنف
 واألمانة

مكتب الهيئة المؤقتة   متقدمة جاري التنفيذ إنشاء آلية الستعراض المعايير 1-3-1
 واألمانة

زيادة الشفافية في عملية وضع المعايير والمشارآة  1-4 
 فيها

 الهيئة المؤقتة متقدمة جاري التنفيذ

جماعة العمل التابعة  متقدمة جاري التنفيذ ي وضع المعاييرزيادة مشارآة البلدان النامية ف 1-4-1
 للهيئة المؤقتة

إنشاء نظم فعالة لتقاسم المعلومات بشأن أنشطة وضع  1-4-2
 المعايير وإجراءاتها

 الهيئة المؤقتة واألمانة متوسطة جاري التنفيذ

 متقدمة 2003 تيسير تنفيذ المعايير 1-5
 

 الهيئة المؤقتة

وثائق تفسيرية تتعلق بالمعايير الدولية بتدابير إعداد  1-5-1
 الصحة النباتية

 لجنة المعايير متوسطة 2003

تشجيع المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات على مساعدة  1-5-2
 األعضاء فيها على تنفيذ المعايير الدولية لصحة النباتات

 الهيئة المؤقتة متوسطة جاري التنفيذ

 
 
 

 تبادل المعلومات: 2وجه االستراتيجي رقم الت: 2الجدول رقم 
 الوسائل األولوية الوقت األهداف

 لجنة المعايير متقدمة قيد اإلعداد وضع إجراءات لإلبالغ عن اآلفات وتبادل المعلومات عنها 1-2
شبكة اإلنترنت / تدعيم الوصول إلى االتصاالت اإللكترونية 2-2

 واستخدامها
 ةاألمان متوسطة جاري التنفيذ

وضع البروتوآول الدولي للصحة النباتية ألجل تقديم البلدان  2-3
 لمعلومات رسمية

 األمانة متقدمة 2003

 جماعة العمل متوسطة 2004 إنشاء نظام لتحديد مصادر المعلومات عن اآلفات 2-4
 

  تأمين آلية تسوية المنازعات:3التوجه االستراتيجي رقم : 3الجدول رقم 
 الوسائل ولويةاأل الوقت األهداف
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تقرير تعده  متوسطةجاري التنفيذ التوعية على آلية تسوية المنازعاتالزيادة  3-1
األمانة إلى 
 الهيئة المؤقتة

 جهاز فرعي متوسطة 2004 إعداد مواد إعالمية تتعلق بمتطلبات التحضير الفعال لتسوية المنازعات 3-1-1
ولية لوقاية النباتات والنظم توفير معلومات مساندة عن االتفاقية الد 3-2

 األخرى لتسوية المنازعات
 جهاز فرعي متوسطة 2004

 جهاز فرعي متوسطة 2004 عمل قائمة حصر بالنظم األخرى لتسوية المنازعات 3-2-1
في منظمة التجارة (السوابق المتعلقة بتسوية المنازعات / إتاحة األحكام 3-2-2

 )العالمية مثال
 عيجهاز فر متوسطة 2004

إدراج بند ثابت في جدول أعمال الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية  3-2-3
 بشأن تسوية المنازعات

 الهيئة المؤقتة متوسطة 2003

 
تطوير قدرات األعضاء في مجال الصحة النباتية، بتشجيع تقديم : 4التوجه االستراتيجي رقم : 4الجدول رقم 

 المساعدات الفنية لهم
 الوسائل األولوية قتالو األهداف

م قدرات نظمه القطرية قّياستحداث الطرق واألدوات آلحاد البلدان لكي ُي 4-1
 للصحة النباتية واحتياجاته من المساعدات الفنية، وضمان استمراريتها

الهيئة   متوسطةجاري التنفيذ
المؤقتة 
 واألمانة

جماعة العمل  متوسطةري التنفيذجا تحديث قدرات تقييم الصحة النباتية والنهوض بها 4-1-1
 واألمانة

 التشجيع على استخدام تقييم قدرات الصحة النباتية 4-1-2
 

األمانة وهيئة  متوسطة جاري التنفيذ
 المكتب

جماعة العمل  متوسطةجاري التنفيذ تحديد أدوات إضافية للمساعدة الفنية وتطويرها 4-1-3
 واألمانة

الهيئة  متقدمةاري التنفيذج تعزيز المساعدة الفنية 4-2
المؤقتة 
وهيئة 
 المكتب

زيادة عدد حلقات العمل اإلقليمية واألنشطة األخرى الرامية إلى تحسين  4-2-1
 فهم المعايير الدولية وتطبيقها

 األمانة متقدمةجاري التنفيذ
 

زيادة المساعدات المخصصة لوضع التشريعات القطرية ومراجعتها  4-2-2
 وتحديثها

 األمانة متقدمة التنفيذجاري

إعداد قائمة حصر عن القضايا القانونية للصحة النباتية وما يرتبط بها  4-2-3
 من قضايا مؤسسية

 األمانة متقدمة قيد اإلعداد

وضع عملية في نطاق الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية لتحديد  4-2-4
 الفنيةوترتيب أولويات أنشطة الهيئة في مجال المساعدات 

الهيئة  متوسطة 2004
 المؤقتة

تقديم معلومات لمساعدة األعضاء على الحصول على مساعدة فنية من  4-3
 الجهات المانحة

هيئة المكتب  متقدمة 2003
 واألمانة

األعضاء  متوسطةجاري التنفيذ تشجيع إقامة المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات وتحسينها 4-4
 واألمانة

األعضاء  متوسطةجاري التنفيذ دة المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات على إقامة نظم المعلوماتمساع 4-4-1
 واألمانة

 االحتفاظ بإطار إداري فعال يتسم بالكفاءة: 5التوجه االستراتيجي رقم : 5الجدول رقم 
 الوسائل األولوية الوقت األهداف

جماعة العمل  متقدمة 2003 إعداد آليات للتخطيط واالستعراض والتقييم 5-1
واألمانة والهيئة 

 المؤقتة
 ضمان شفافية الميزانية 5-1-1
 

جاري 
 التنفيذ

 األمانة متقدمة

جاري  زيادة قدرات األمانة، عن طريق االستعانة بموارد المنظمة 5-1-2
 التنفيذ

الهيئة المؤقتة وهيئة  متقدمة
 المكتب واألعضاء

 أو 2002 العملإجراء استعراض سنوي لخطة  5-1-3
 ما بعدها

 متقدمة
 

 هيئة المكتب واألمانة

  العملجماعة متقدمة 2003 إعداد آليات للتخطيط الداخلي واالستعراض والتقييم 5-1-4
وضع تقرير عن أنشطة األمانة، بما في ذلك التقارير التي تعدها  5-1-5

 األمانة عن تنفيذ الخطة االستراتيجية
جاري 
 التنفيذ

 مانةاأل متقدمة
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جاري  إجراء تحديث سنوي للخطة االستراتيجية والبرنامج التشغيلي 5-1-6
 التنفيذ

جماعة العمل والهيئة   متقدمة
 المؤقتة

وضع استراتيجيات لزيادة الموارد المتاحة لالتفاقية الدولية لوقاية  5-2
 النباتات

جاري 
 التنفيذ

جماعة العمل والهيئة  متقدمة
 المؤقتة

قة أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات في إطار منظمة تحديد عال 5-3
 األغذية والزراعة

جاري 
 التنفيذ

 الهيئة المؤقتة منخفضة

وضع إجراءات لتحديد القضايا األخرى التي تستلزم عمال مشترآا  5-4
 مع الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

جاري 
 التنفيذ

 الهيئة المؤقتة منخفضة

 األمانة متقدمة 2003 يد آلفة جميع األنشطة في الخطة االستراتيجيةتحد 5-5
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تدعيم االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والتعاون مع األجهزة : 6التوجه االستراتيجي رقم : 6الجدول رقم 
 الدولية األخرى

 الوسائل األولوية الوقت األهداف
جاري  اتالترويج لالتفاقية الدولية لوقاية النبات 6-1

 التنفيذ
األعضاء  متقدمة

 واألمانة
 وثائق قبولها للنص الجديدتشجيع األعضاء على إيداع  6-1-1
 

جاري 
 التنفيذ

األعضاء  متقدمة
 واألمانة

تشجيع األطراف غير المتعاقدة على تبني االتفاقية الدولية لوقاية  6-1-2
 النباتات

 

جاري 
 التنفيذ

األعضاء  متقدمة
 واألمانة

نشر قضايا االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وواجباتها، وعملياتها  6-1-3
واهتماماتها بين جميع المعنيين، بما في ذلك األجهزة األخرى التي لها اهتمامات 

 مماثلة أو تتداخل مع اهتمامات االتفاقية
 

جاري 
 التنفيذ

 األمانة متقدمة

ت على الترويج لتنفيذ االتفاقية تشجيع المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتا 6-1-4
 الدولية لوقاية النباتات على المستوى اإلقليمي

 

جاري 
 التنفيذ

 الهيئة المؤقتة متقدمة

 تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية األخرى 6-2
 

جاري 
 التنفيذ

 األمانة متقدمة

إقامة عالقات، وتحديد مجاالت االهتمام المشترك، وتنسيق األنشطة  6-2-1
البرامج المشترآة مع المنظمات األخرى ذات الصلة، إذا آان ذلك مناسبا، بما و

فيها اتفاقية التنوع البيولوجي، والمكتب الدولي لألوبئة الحيوانية، وهيئة الدستور 
 الغذائي، ومنظمة التجارة العالمية

جاري 
 التنفيذ

األمانة وهيئة  متقدمة
 المكتب

 المنظمات ذات الصلة، في مجال تعزيز التنسيق والتعاون مع 6-2-2
 المساعدة الفنية

جاري 
 التنفيذ

الهيئة المؤقتة  متوسطة
 واألمانة

إقامة عالقات مع مؤسسات األبحاث والمؤسسات التربوية للتوصل  6-3
 إلى خطة عمل لتقديم الدعم العلمي والفني لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

جاري 
 التنفيذ

تة الهيئة المؤق متوسطة
 واألمانة

إعداد خطة عمل لتقديم الدعم العلمي والفني من أجل تنفيذ االتفاقية  6-3-1
 الدولية لوقاية النباتات

جاري 
 التنفيذ

 هيئة المكتب متوسطة

 
 


