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. خُطبع عدد حمدود من هذه الوثائق من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املنا

ومعظم وثائق . ويرجى من السادة املندوبني واملراقبني التّكرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها

  www.fao.org :يف اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت على العنوان التالي
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 النباتية الصحة تدابري هيئة

 الدورة السابعة

 3193آذار /مارس 32-91روما، 

 طوير القدراتتخطة عمل وميزانية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ل

 من جدول األعمال املؤقت 3-91البند 

 

، ورقةة ماةاهيم بنةأن    0212، يف دورتها اخلامسة املنعقدة يف العام (اهليئة) أقّرت هيئة تدابري الصحة النباتّية- .1

بناء القةدرات القطرّيةة    ة الدولّية لوقاية النباتات تتناولواسرتاتيجّية لالتااقّي ،القدرات القطرّية يف جمال الصحة النباتّية

وتنمل هذه االسرتاتيجّية العاملّية ستة جماالت اسرتاتيجّية وتضم أصحاب النأن على الصعيد  .يف جمال الصحة النباتّية

  .القطري واإلقليمي والدولي

 

ل الصحة خرباء الستعراض اخلطة التنغيلّية لتطوير القدرات يف جمالل فريق عملكما اتاقت اهليئة على إنناء - .0

 .على تطوير القدرات القطرّية يف هذا اجملال أمانة االتااقية الدولية لوقاية النباتاتالنباتّية وتنقيحها، وملساعدة 

 

اخلرباء وفقًا لالختصاصات اليت وافقت عليها اهليئةة يف   لاريق عملوقد أجرت األمانة حتضريات أول اجتماع - .3

بنةأن  ( 0212حزيةران  /يونيةو  اجتمةاع )واستنادًا إىل التوجيهات الواردة من املكتب ، (0212يف العام )دورتها اخلامسة 

وقةد عققةد االجتمةاع يف مقةر منظمةة       .معايري اختيار املناركني، مبا يف ذلك ما ينبغي أن يتحلى به املناركون من صاات

  .0212األول  تنرين/أكتوبر 02و 02األغذية والزراعة يف روما إيطاليا، يف الارتة املمتدة بني 

 

اخلرباء بأن خطة العمل العاملية املتعلقة باسةرتاتيجية بنةاء القةدرات القطريةة يف جمةال       فريق عملوقد اعرتف - .4

( على أن تستعملها األطراف املتعاقدة يف االتااقية الدولية لوقاية النباتةات واألمانةة واملنظمةات األخةر     )الصحة النباتية 

 .(0212)خالل الدورة اخلامسة للهيئة  الصيغة اليت قدمت بها حبسبشاملة ومايدة جدًا، 
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وقد متةت اإلشةارة    .اخلرباء اعرتف بضرورة عرض خطة العمل بنكل سهل االستعمال وواضح فريق عملولكن - .2

خطة العمل التنغيلية العاملية تعترب نناطًا ديناميكيًا يتوجب تطبيقةه علةى    بأنإىل حتسينات يف الصياغة كما مت اإلقرار 

املعروضةة مةن   ( 0212)خلامسةة للهيئةة   اخلرباء مقرتحات لتعديل خطة عمل الدورة ا فريق عملكما طرح  .عدة سنوات

 .لوثيقة وملّخصًا تنايذّيًال ، من أجل تقديم صيغة جديدةالزمنّية واملسؤولّيات احملددة أجل اعتمادها، مبا يف ذلك األطر

 

اخلرباء حول تطوير القةدرات يف جمةال الصةحة النباتيةة يف مونتيغةو بةاي يف        اريق عملعقد االجتماع الثاني ل- .6

كمةا شةاركت    ، مةا عةدا أفريقيةا،   ممثلةة فيةه   أقةاليم املنظمةة كافةة    وقد كانت .0211أيار /مايو 02و 03جامايكا، بني 

معهد البلةدان األمريكيةة للتعةاون يف ميةدان     "و "مرفق وضع املعايري وتنمية التجارة"منظمتان بصاة مراقب، باإلضافة إىل 

مجاعةة العمةل   "لعرضها علةى  " خطة العمل وامليزانية"وقد وضعت اللمسات األخرية على النسخة املنقحة من  ".الزراعة

 .وعلى املكتب 0211للعام  "االسرتاتيجي واملساعدة الانيةغري الرمسية املعنية بالتخطيط 

 

واملكتةةب خةةالل  "مجاعةةة العمةةل غةةري الرمسيةةة املعنيةةة بةةالتخطيط االسةةرتاتيجي واملسةةاعدة الانيةةة  "نظةةرت  .2

وصةيا بعرضةه   أقةد  ، وتطوير القدرات، يف اقرتاح خطة العمل وامليزانية ل0211 تنرين األول/اجتماعاتهما يف شهر أكتوبر

ربز التغةيريات املقرتحةة علةى عرضةها وإدراخ نسةخة اإلطةار املنطقةي        لى اهليئة بعد تنقيح الوثيقةة بالنةكل الةذي ية    ع

سةهوًا يف وثيقةة االسةرتاتيجية    والذي أغاةل   كي تنظر فيه، (0212)امسة للهيئة إىل الدورة اخلالذي قدم  لإلسرتاتيجية

هلذه الوثيقة طابع اسرتاتيجي وغري تنغيلي، وأنه سةيكون مةن املايةد    وقد مت االعتبار أيضًا أن  .اليت صدرت يف أعقابها

 ،لألننطة االفرتاضية القيم اخليارات واألولويات االستثمارية لتعزيز القدرات يف جمال الصحة النباتية، وليسرض أن تع

 .وهلذا السبب مت حذف أعمدة التكاليف التقديرية..على احلكومات واجلهات املاحنة

 

لتطةوير القةدرات،    أما خطة العمةل  .بهذه الوثيقة 1يف املرفق  1االطالع على اإلطار املنطقي لالسرتاتيجية ميكن- .8

وألغراض الوضوح، مت تقديم  .بهذه الوثيقة 3لارتة مقدرة مدتها ست سنوات، فمعروضة يف املرفق املرتبة حبسب النواتج 

 .بهذه الورقة 0موجز عن خطة العمل يف املرفق 

 

 :إّن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل -.2
 

 مكّمل للوثيقة اليت صادقت عليها الةدورة اخلامسةة   املنطقي لالسرتاتيجية هو  بأن اإلطار األخذ علمًا

 .(0212)للهيئة 

 يف جمةال الصةحة النباتيةة     تطوير القدراتعلى خطة العمل باعتبارها إطارًا يربز احتياجات  ملوافقةا

 (.0212)لالسرتاتيجية اليت أقرتها الدورة اخلامسة للهيئة ووثيقة مكملة 

                                                 
 من جانب جمال تطوير القدرات يف املنظمة" تطوير القدرات"بعبارة " بناء القدرات"، استبدلت عبارة 1122العام  منذ  1
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 أي االسةرتاتيجية واإلطةار املنطقةي    )اجملموعة الكاملة من الوثةائق املتعلقةة بتطةوير القةدرات      اعتبار

كأسةا  لالتصةال باجلهةات املاحنةة ومسةاعدة احلكومةات علةى حتديةد األولويةات          ( وخطة العمل

 .يف جمال الصحة النباتية لقدراتتطوير اواالستثمارات املتعلقة ب

 كأسةا  لتحديةد أدوار أمانةة االتااقيةة الدوليةة       ،بهةا  االسةرتاتيجية وخطةة العمةل املتعلقةة     اعتبار

 .ومسؤولياتها وأولوياتها يف جمال تطوير القدرات
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 9املرفق 

 

 القطرية يف جمال الصحة النباتية تطوير القدراتاإلطار املنطقي السرتاتيجية 

 لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات التابعة

 

 املخاطر/االفرتاضات أدوات التحقق املؤشرات الرئيسية اهلدف/األثر

 التعةةاون بةةني الةةدول يف إطةةار  

محاية املوارد النباتية املزروعةة  

والطبيعية يف العامل من انتنةار  

ودخول اآلفةات النباتيةة، مةع    

احلةةةد يف ناةةةس الوقةةةت مةةةن 

التةةدّخل يف احلركةةة الدوليةةة   

للسةةةلع واألشةةةخا ، قةةةدر   

 املستطاع

اخناةةةةاض العةةةةدد   •

املطلةةةةق لألشةةةةخا   

 الذين يعانون اجلوع

اإلنتةةةةةاخ  زيةةةةةادة •

 الغذائي

واالنتاةةةةةةاع اإلدارة  •

املسةةتدامان مةةن املةةوارد 

 الطبيعية

مؤشرات الاقر واجلةوع يف  

البنةةك الةةدولي،  )العةةامل 

قاعةةةةةةةدة البيانةةةةةةةات  

اإلحصةةائية املوضةةوعية يف 

 .(وغريهااملنظمة، 

األزمةةةة االقتصةةةادية  ال تةةةزال 

املوارد عن مسةاعدة   العاملية تبعد

اإلنتاجيةةة الزراعيةةة يف البلةةدان  

 النامية

 املخاطر/االفرتاضات أدوات التحقق املؤشرات الرئيسية الغرض/احلصيلة

أن تكةةون املنظمةةات القطريةةة   

لوقايةةة النباتةةات قةةادرة علةةى  

تلبيةةةة احتياجةةةات بلةةةدانها  

بطريقةةة فعالةةة ومسةةتدامة يف    

جمةةةةال وقايةةةةة النباتةةةةات   

واملنتجةةات النباتيةةة وتيسةةري   

 .التجارة

عةةةةةدد معةةةةةايري   .1

االتااقية املطبقة يف كل 

 بلد

القةةةدرات يف منةةةو  .0

جمال الصحة النباتيةة  

اسةةةةتجابة للظةةةةروف 

 املتغرية

عةةةةةدد الةةةةةربامج  .3

قضةايا   حيث 2القطرية

 مدرجة الصحة النباتية

يف السياسةةات القطريةةة 

اخلاصةةةةة بالصةةةةحة  

 النباتية

بيانةةةةةةات نظةةةةةةام   .1

تنايةةذ  االسةتعراض ودعةةم 

االتااقيةةةةةةةي تقةةةةةةارير 

املنظمات اإلقليمية لوقايةة  

النباتةةةةةةاتي تقةةةةةةارير 

املنظمات القطريةة لوقايةة   

 .النباتات

بيانات تقييم القدرات  .0

يف جمةةةةةةال الصةةةةةةحة  

النباتيةةةةةةي والتقةةةةةارير  

السةةةةةنوية للمنظمةةةةةات  

القطرية لوقاية النباتات، 

وتقةةةةةةارير املنظمةةةةةةات 

اإلقليميةةةةةةةة لوقايةةةةةةةة 

تقييم النباتات، وتقارير ال

النزاعةةات العامليةةة، والكةةوار    

علةى   وآثارها املضةاعاة الطبيعية 

ألزمةةة الصةةعيد القطةةري جةةّراء ا 

 االقتصةةةةادية العامليةةةةة، تبعةةةةد

التمويالت عن املنظمات القطرية 

 لوقاية النباتات

                                                 
2
 .271 يف وقت إعداد هذه الوثيقة، ،عددها ولية لوقاية النباتات، واليت بلغإشارة إىل األطراف املتعاقدة يف االتااقية الد  
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 .املستقلة

تقةةةةةارير مراجعةةةةةة   .3

 السياسات

 املخاطر/االفرتاضات أدوات التحقق املؤشرات الرئيسية النواتج

األنظمةةة حتسةةني يطةةيط  .1

. القطريةةةة للصةةةحة النباتيةةةة 

 .تهاوقياد إدارتها

تطبيةةق أداة تقيةةيم   .1

القةةةةدرات يف جمةةةةال 

 .الصحة النباتية

املوافقةةةةةة علةةةةةى   .0

ات أو ياالسةةةةةةةرتاتيج

 .خطط العمل القطرية

عةةةةةدد الةةةةةربامج . 3

القطرية اليت قد خضع 

مةةدرااها إىل التةةدريب  

 .على أفضل املمارسات

عدد خطط الطوارئ  .4

لالسةةةتجابة لتفةةةات  

الةةيت أعةةدتها الةةربامج 

 .القطرية

لقدرات بيانات تقييم ا .1

يف جمةةةةةةال الصةةةةةةحة  

التقارير السنوية النباتيةي 

للمنظمات القطرية لوقايةة  

النباتةةةةةات، وتقةةةةةارير  

املنظمات اإلقليمية لوقايةة  

النباتات، وتقارير التقييم 

 .املستقلة

بيانةةةةةةات نظةةةةةةام   .0

االسةتعراض ودعةةم تنايةةذ  

ي تقةارير  الدولية االتااقية

املنظمات اإلقليمية لوقايةة  

النباتةةةةةةاتي تقةةةةةةارير 

املنظمات القطريةة لوقايةة   

 .النباتات

 

بوسع االتااقية الدولية وشركائها 

تطوير األدوات، ولكن املنظمةات  

 القطريةةة لوقايةةة النباتةةات قةةد   

ال تكةةون قةةادرة أو قةةد ال متلةةك  

 .عم احمللي لتطبيقهاالد

حتسةةةن قةةةدرة األطةةةراف   .0

املتعاقدة على املناركة يف وضع 

االتااقيةةةة املعةةةايري اخلاصةةةة ب

 .الدولية

عةةةةةدد الةةةةةربامج  .1

 القطريةةةة املنةةةاركة يف

دورات اهليئةةةةةةةةةةةةة 

واالجتماعات الرئيسية 

 .الدوليةلالتااقية 

مستو  ردود الاعل  .0

الصةةادرة عةةن الةةربامج  

القطريةةةةةةةة بعةةةةةةةد  

 .االجتماعات

بيانةةةةةةات نظةةةةةةام   .1

السةتعراض ودعةةم تنايةةذ  ا

 ر املنظمةة تقارياالتااقيةي 

اإلقليميةةةةةةةة لوقايةةةةةةةة 

النباتةةةةةاتي وتقةةةةةارير  

اجملموعةةات االقتصةةادية  

اإلقليمية وتقارير النةركاء  

 .اآلخرين

تقةةةارير اجتماعةةةات   .0

ي وتقارير الدولية االتااقية

 استقصاء ردود الاعل

عدم قيام احلكومات بتخصةي   

 أي متويل لضمان املناركة



CPM 2012/10 6  

 

األطةةراف املتعاقةةدة  قةةدرة  .3

علةى  ( األطراف غري املتعاقدةو)

تنايةةذ املعةةايري الدوليةةة مبةةا    

 .يتماشى مع احتياجاتها

عةةةةةدد املعةةةةةايري   .1

الدوليةةة الةةيت أبلغةةت  

عنها الةربامج القطريةة   

 .واليت ستناذ بالكامل

 عةةةةدد اخلطةةةةةو   .0

التوجيهيةةة، واألدلةةة، 

وإجةةةةراءات العمةةةةل  

اد املوحةةةةةدة، ومةةةةةو 

التدريب والدعوة الةيت  

الةربامج القطريةة    تقرها

 .وتطبقها

ميزانيةةات الةةربامج  .3

القطريةةة تعكةةس مةةد  

 .كااية تلك الربامج

مسةةةةةةةةةةةةةةةتو   .4

االسةةتثمارات العامليةةة  

واإلقليمية والقطرية من 

أجةةل حتسةةني تنايةةذ  

 .املعايري الدولية

املنةةاركة  مسةةتو   .2

واالستثمار يف عمليةات  

التةةةةةدريب العامليةةةةةة 

واإلقليميةةةة والقطريةةةة  

اخلاصةةةةةة باملعةةةةةايري 

 .الدولية

مسةةةتو  التمويةةةل  .6

الذي يصل مةن خةالل   

إىل  االتااقيةةةة الدوليةةةة

 تطوير القدرات

بيانةةةةةةات نظةةةةةةام   .1

نايةةذ االسةتعراض ودعةةم ت 

 االتااقيةي وتقارير املنظمة

اإلقليميةةةةةةةة لوقايةةةةةةةة 

النباتةةةةةاتي وتقةةةةةارير  

اجملموعةةات االقتصةةادية  

اإلقليمية وتقارير النةركاء  

 اآلخرين

االتااقيةةةةةة تقةةةةةارير  .0

لوقاية النباتةاتي   الدولية

استقصةةةاء ردود وتقةةةارير 

 .الاعل

بيانات تقييم القدرات  .3

يف جمةةةةةةال الصةةةةةةحة  

 النباتيةةةةةةةي وتقةةةةةةارير

املراجعة، وتقارير التقيةيم  

 .املستقلة

بيانةةةةةات مكتةةةةةب   .4

املسةةةةةةاعدة اخلةةةةةةا   

 االتااقيةةةةةةة الدوليةةةةةةةب

 .وبيانات الرصد والتقييم

منةةةةاريع االتااقيةةةةة  .2

الدوليةةة وبيانةةات قاعةةدة  

البيانةةةةةةات اخلاصةةةةةةة 

 .باألننطة

التقةةةةةارير املاليةةةةةة    .6

 للنركاء

النزاعةات العامليةة والكةةوار     إن

الطبيعية وآثارها املضةاعاة علةى   

املسةةتو  القطةةري جةةراء األزمةةة  

االقتصادية العامليةة ياةف مةن    

أولوية أهمية املنظمةات القطريةة   

لوقايةةةة النباتةةةات كمةةةا  ةةةف 

متويل التطبيةق الاعةال للمعةايري    

 .الدولية
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قيةةام التطةةوير  .4

املنسةةق للقةةدرات  

يف جمةال الصةةحة  

النباتيةة مبعاجلةة   

االحتياجةةةةةةةات 

 .امللحة

عدد املنةاريع العامليةة واإلقليميةة     .1

 والقطرية املنسقة اليت تناذ كل سنة

عدد آليات التنسيق العمليةة الةيت    .0

 تبلغ الربامج القطرية عن تطبيقها

بةةني  املنةةرتكة عةةدد االجتماعةةات .3

الةةةيت تضةةةم اجلهةةةات  )املنظمةةةات 

املاحنةةة، ومقةةدمي املسةةاعدة الانيةةة    

واجملموعةةات االقتصةةادية اإلقليميةةة   

اليت تعقد يف السةنة ملعاجلةة   ( وغريها

قضايا الصةحة النباتيةة علةى الصةعيد     

 .العاملي أو اإلقليمي أو القطري

درجة رضا الةربامج القطريةة علةى     .4

كتب املسةاعدة  املساعدة اليت يقدمها م

 .الدوليةالتابع لالتااقية 

بيانةةةةةةةات نظةةةةةةةام   .1

االستعراض ودعم التنايةذي  

وتقةةارير االتااقيةةة الدوليةةة  

 وشركائها

االستقصةةةاءات تقةةةارير  .0

 .اهلادفة لردود الاعل

بيانات تقيةيم القةدرات    .3

يف جمال الصحة النباتيةةي  

والتقةةةةةةةارير السةةةةةةةنوية 

للمنظمةةات القطريةةة لوقايةةة 

وتقةةةةةةارير النباتةةةةةةات، 

، وتقةارير التقيةةيم  املراجعةة 

 .املستقلة

بيانات مكتب املساعدة  .4

 .الدوليةالتابع لالتااقية 

قاعدة بيانةات منةاريع    .2

والبيانةات   االتااقية الدولية

 .اخلاصة باألننطة

جتاهةةةل النةةةركاء لضةةةرورة 

التنسيق بسبب األولويات أو 

السياسةةةةةةةات األخةةةةةةةر  

واسةةتمرارهم يف تنايةةذ بنةةاء   

القدرات ما يةؤدي إىل تكةرار   

 .العمل واستهالك املوارد

تعزيةةز القةةدرة  .2

علةةةةةى تةةةةةوفري  

معلومةةةةات عةةةةن 

 .اآلفات النباتية

معدل اإلبالغ عن اآلفات من قبةل   .1

الربامج القطريةة واملنظمةات اإلقليميةة    

لوقايةةة النباتةةات مةةن خةةالل بوابةةة    

 االتااقية الدولية

خمتربات التنخي  العاملةة   عدد .0

علةةى املسةةتويني اإلقليمةةي أو القطةةري 

الذي بلغت عنةه الةربامج القطريةة أو    

 املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات

معةةدل التغةةيري يف عةةدد عينةةات     .3

اآلفةةةات املنةةةمولة يف اجملموعةةةات   

 القطرية

عةن اآلفةات    اإلبةالغ حاالت عدد  .4

 .اإلنذار املبكر أنظمةمن خالل 

بيانات البوابةة الدوليةة    .1

للصةةحة النباتيةةة وتقةةارير   

 .االتااقية الدولية وشركائها

االستقصةةةاءات تقةةةارير  .0

 .اهلادفة لردود الاعل

بيانات تقيةيم القةدرات    .3

يف جمال الصحة النباتيةةي  

والتقةةةةةةةارير السةةةةةةةنوية 

للمنظمةةات القطريةةة لوقايةةة 

وتقةةةةةةارير النباتةةةةةةات، 

، وتقةارير التقيةةيم  املراجعةة 

 .قلةاملست

  

نظمةةةات القطريةةةة رفةةةل امل

التبليةغ عةن    لوقاية النباتات

حالةةةة اآلفةةةات خوًفةةةا مةةةن 

اخلطةةوات االنتقاميةةة مثةةل   

حتظةةةري التجةةةارة أو فةةةرض 

 .القيود
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تعزيةةز القةةدرة  .6

علةةةةةى حنةةةةةد  

 .األموال

االجتماعةةات املنةةرتكة بةةني  عةةدد .1

تضةةم اجلهةةات املاحنةةة،  )املنظمةةات 

ومقدمي املساعدة الانية واجملموعةات  

الةةيت ( االقتصةةادية اإلقليميةةة وغريهةةا

تعقد كل سنة من أجل حنةد املةوارد   

ملعاجلة قضةايا الصةحة النباتيةة علةى     

الصةةةةعيد العةةةةاملي أو اإلقليمةةةةي أو  

 .القطري

التغةةيري يف دعةةم امليزانيةةة   درجةةة .0

 .على مر السنني الدوليةلالتااقية 

درجةةةةة االسةةةةتمرارية الذاتيةةةةة   .3

للمنظمةةات القطريةةة لوقايةةة النباتةةات  

 .والربامج القطرية

درجةةة التغةةيري يف دعةةم امليزانيةةة   .4

للمنظمةةات القطريةةة لوقايةةة النباتةةات  

 .على مر السنوات السابقة

ت نظةةةةةةةام بيانةةةةةةةا .1

ودعم التنايةذي  االستعراض 

تقةةارير االتااقيةةة الدوليةةة   

 .وشركائها

االستقصةةةاءات تقةةةارير  .0

 .اهلادفة لردود الاعل

بيانات تقيةيم القةدرات    .3

يف جمةةال الصةةحة النباتيةةة 

والتقةةةةةةةارير السةةةةةةةنوية 

للمنظمةةات القطريةةة لوقايةةة 

النباتةةةةةةاتي وتقةةةةةةارير  

املراجعةة، وتقةارير التقيةةيم   

 .املستقلة

 اخلاصة بياناتالقاعدة  .4

 االتااقيةة الدوليةة  ناريع مب

والبيانةةةةةةات اخلاصةةةةةةة  

 .باألننطة

 .التقارير املالية للنركاء .2

خال املساعدات املخصصةة  

للتنميةةة الزراعيةةة أو إعةةادة   

توجيه األموال إىل غريها مةن  

 .األولويات الناشئة

حتسني القدرة  .2

علةةى تعزيةةز نظةةم 

الصةةحة النباتيةةة  

 القطرية

عدد السياسات والتنريعات الةيت   .1

متةةةت صةةةياغتها، أو حتةةةديثها أو   

عيدين اإلقليمةةي تطبيقهةةا، علةةى الصةة

قضايا الصحة  والقطري، مع تضمينها

 .النباتية

التوجيهية، والوثائق  اخلطو عدد  .0

وعمليات التدريب وغريهةا مةن املةواد    

املرتبطة بالدعوة اليت متةت صةياغتها   

لعامليةةة واسةةتعماهلا علةةى املسةةتويات ا

 واإلقليمية والقطرية

مسةةتو  املنةةاركة واالسةةتثمار يف    .3

الدورات التدريبية العامليةة واإلقليميةة   

والقطرية اخلاصة بصانعي السياسةات  

بيانةةةةةةةات نظةةةةةةةام   .1

االستعراض ودعم التنايةذي  

وتقةةارير االتااقيةةة الدوليةةة  

 .وشركائها

االستقصةةةاءات تقةةةارير  .0

 .اهلادفة لردود الاعل

بيانات تقيةيم القةدرات    .3

يف جمال الصحة النباتيةةي  

، وتقةارير  وتقارير املراجعةة 

 .التقييم املستقلة

 اخلاصة بياناتالقاعدة  .4

االتااقيةة الدوليةة   ناريع مب

 .وبيانات األننطة

 إن الةةةةةةديناميات املرنةةةةةةة

أثةر االنتخابةات   )للسياسات 

ت علةةةى املنظمةةةا  الوطنيةةةة

القطريةةةة لوقايةةةة النباتةةةات 

ال سيما يف الةدول  ( احلكومةو

قد حتةد مةن تةأثري     ،النامية

 .الربنامج على املد  القصري
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وأصةحاب   وكبار املسؤولني احلكوميني

 .املصلحة يف القطاع اخلا 

 
عدد النراكات بني القطاعني العام  .4

واخلا  الةيت أبلغةت عنهةا الةربامج     

 .القطرية

 .التقارير املالية للنركاء .2

 املخاطر/االفرتاضات أدوات التحقق الرئيسية املؤشرات النواتج

تطةةوير رصةةد  .8

بصةةورة  القةةدرات

فاعلةةة وتقييمهةةةا  

والتصةةةرف بنةةةاء 

علةةةةى الةةةةدرو  

 .املستاادة

درجة اإلقبال على وسةائل الرصةد    .1

 .والتقييم من قبل الربامج القطرية

االستعراضةةات الةةيت  عةةدد ونةةوع   .0

أجرتها الةربامج القطريةة، واملنظمةات    

اإلقليمية لوقاية النباتات وغريهةا مةن   

 .الوكاالت املعنية بالصحة النباتية

عةدد جةوائز التميةز الةيت قةةدمتها      .3

 .االتااقية الدولية

حتةةديث االسةةةرتاتيجية العامليةةةة   .4

 .لتطوير القدرات كل ست سنوات

بيانةةةةةةةات نظةةةةةةةام   .1

السةةتعراض ودعةةم تنايةةذ   ا

 االتااقيةةةي تقةةارير املنظمةةة

اإلقليمية لوقاية النباتةاتي  

وتقةةةةةارير اجملموعةةةةةات  

االقتصةةةةةادية اإلقليميةةةةةة 

 .وتقارير النركاء اآلخرين

 االتااقية الدوليةة تقارير  .0

لوقايةةة النباتةةاتي وتقةةارير 

 ..استقصاءات ردود الاعل

التقةةةةةارير السةةةةةنوية   .3

للمنظمةةات القطريةةة لوقايةةة 

 وتقةةةةةةارير تةةةةةةات،باالن

املراجعةة، وتقةارير التقيةةيم   

 .املستقلة

 
بيانات الرصد والتقيةيم   .4

 .التابعة لالتااقية الدولية

بيانات قاعدة البيانةات   .2

اخلاصة مبنةاريع وأننةطة   

 .االتااقية الدولية

قةةةد ال يةةةتم اإلفصةةةاح عةةةن 

 باملسةتو  البيانات اخلاصةة  

القطةةري بسةةهولة خمافةةة أن 

تةةةؤثر تلةةةك املعلومةةةات يف   

الاةةةر  التجاريةةةة لةةةبعل  

 .البلدان
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 خطة عمل االتفاقية الدولية لتطوير القدراتملخص 
 

خطة عمل االتفاقية 

الدولية لتطوير 

 القدرات

 :الكيان الرئيسي خيارات التمويل

اجملةةةال االسةةةرتاتيجي 

يطةةةةةيط أنظمةةةةةة  -1

النباتية وإدارتها الصحة 

 على املستو  القطري

 ةاجلهات القطرية، أمانة االتااقية الدولية، املنظمة 

اإلقليمية لوقاية النباتةات، برنةامج التعةاون الاة      

 لد  املنظمة، اجلهات املاحنة، جهات أخر 

مانةة  القطرية لوقاية النباتات، أ املنظمة

اإلقليميةةة  االتااقيةةة الدوليةةة، املنظمةةة 

 لوقاية النباتات

: 0اجملال االسرتاتيجي 

 املناركة يف وضع املعايري

اجلهةةةات املاحنةةةة، املنظمةةةة القطريةةةة لوقايةةةة    

النباتةةات، املنظمةةة اإلقليميةةة لوقايةةة النباتةةات،    

 منظمة األغذية والزراعة، أمانة االتااقية الدولية

لقطرية ا مانة االتااقية الدولية، املنظمةأ

اإلقليميةةة  النباتةةات، املنظمةةة لوقايةةة 

لوقاية النباتات، هيئةة تةدابري الصةحة    

 النباتية

: 3اجملال االسرتاتيجي 

 تنايذ املعايري

اجلهةةةات املاحنةةةة، املنظمةةةة القطريةةةة لوقايةةةة    

النباتةةات، املنظمةةة اإلقليميةةة لوقايةةة النباتةةات،    

 منظمة األغذية والزراعة، أمانة االتااقية الدولية

مانةة  ة لوقاية النباتات، أالقطري املنظمة

اإلقليميةةة  االتااقيةةة الدوليةةة، املنظمةةة 

لوقايةةةة النباتةةةات، منظمةةةة األغذيةةةة 

 والزراعة، واخلرباء

: 4اجملال االسرتاتيجي 

 االتصال والتنسيق

 مانةةةة االتااقيةةةة الدوليةةةة، املنظمةةةة  أ اجلهات املاحنة

 قليميةةة لوقايةةة النباتةةات، املنظمةةة  اإل

ات، هيئةة تةدابري   القطرية لوقاية النبات

 الصحة النباتية

: 2اجملال االسرتاتيجي 

املعلومةةةةةات املتعلقةةةةةة  

 باآلفات

املنظمةةات القطريةةة لوقايةةة النباتةةات،   اجلهات املاحنة

املنظمةةات اإلقليميةةة لوقايةةة النباتةةات، 

 أمانة االتااقية الدولية

 6اجملال االسةرتاتيجي  

حنةةد )تعبئةةة املةةوارد  -

 (األموال

اإلقليميةة لوقايةة    االتااقية الدوليةة، املنظمةة   مانةأ

النباتات، حسةابات األمانةة، اجلهةات املاحنةة،     

دم خبرنامج التعاون الاة  التةابع للمنظمةة، املسةت    

 نظام الصحة النباتيةالنهائي خلدمات 

االتااقيةةة الدوليةةة، املنظمةةات القطريةةة 

لوقاية النباتات، مرفةق وضةع املعةايري    

 وتنمية التجارة

: 2جملال االسرتاتيجي ا

 الدعوة

، االتااقيةةة الدوليةةة، منظمةةة األغذيةةة والزراعةةة    

البنةك الةدولي،   الدولي للتنمية الزراعية،  الصندوق

منظمةةةة األغذيةةةة والزراعةةةة، أمانةةةة   

 ااقيةةة الدوليةةة، اخلةةرباء، املنظمةةة االت
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خطة عمل االتفاقية 

الدولية لتطوير 

 القدرات

 :الكيان الرئيسي خيارات التمويل

 ملعةةايري وتنميةةة التجةةارة، املنظمةةة  مرفةةق وضةةع ا 

القطريةة لوقايةة    لوقاية النباتات، املنظمة اإلقليمية

النباتةةةات، اجملموعةةةات االقتصةةةادية اإلقليميةةةة  

 ظمات األخر واملن

 لقطريةةةة لوقايةةةة النباتةةةات، املنظمةةةةا

اإلقليمية لوقاية النباتات، اجملموعات 

 االقتصادية اإلقليمية واملنظمات األخر 

: 8اجملال االسرتاتيجي 

 الرصد والتقييم

االتااقيةةة الدوليةةة، املنظمةةات    أمانةةة اجلهات املاحنة

القطريةةة لوقايةةة النباتةةات وغريهةةا مةةن 

 املنظمات
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 2املرفق 

 

 خطة عمل االتفاقية الدولية لتطوير القدرات

 ختطيط أنظمة الصحة النباتية وإدارتها على املستوى القطري -9اجملال االسرتاتيجي 

 

الكيان  األنشطة الفرعية النواتج النشاط رقم

 الرئيسي

/ مالحظات  خيارات التمويل بدعم من

 تعليقات

ST1/O1/A1.1 
أدوات  .1

وإجةةراءات تاةةي  

بالغرض يف جمال 

يطةةةيط أنظمةةةة 

 الصحة النباتية

حتديد واسةتعراض  

 املناسةةةةبة األدوات

لتقيةةةةيم قةةةةدرات  

أنظمةةةةة الصةةةةحة  

 النباتية

أمانةةةةةةةةةة 

االتااقيةةةةةة 

 الدولية

املنظمةةة القطريةةة  

لوقاية النباتةات،  

املنظمةةة اإلقليميةةة 

 لوقاية النباتات

االتااقيةةة الدوليةةة، برنةةامج التعةةاون الاةة  التةةابع للمنظمةةة،    أمانةةة

 اجلهات املاحنة

تنةةةةةةةةةةةمل 

اجلهةةةةةةةةات 

املاحنةةةةةةةةةةة 

املنةةةةةةةةاريع 

 الثنائيةاملمولة 

واملتعةةةةةةةةددة 

األطةةةةةةةةراف 

 ،واإلقليميةةةةةة

واإلقليميةةةةةةةة 

 الارعية

ST1/O1/A1.2 

ابتكةةةةةةةةار أدوات 

جديةةةةةدة تاةةةةةي  

بةةالغرض أو تنقةةيح 

 أمانةةةةةةةةةة

االتااقيةةةةةة 

 الدولية

املنظمةةة القطريةةة  

لوقاية النباتةات،  

املنظمةةة اإلقليميةةة 

اإلقليميةة لوقايةة النباتةات، برنةامج      مانة االتااقية الدوليةة، املنظمةة  أ

 التعاون الا  التابع للمنظمة، اجلهات املاحنة

 اعتمةةةةةةةةةةاد

األننةةةةةةةةطة 

األخةةر  علةةى 
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الكيان  األنشطة الفرعية النواتج النشاط رقم

 الرئيسي

/ مالحظات  خيارات التمويل بدعم من

 تعليقات

 األدوات املوجودة

  

تنقيح األدوات  لوقاية النباتات

 أو ابتكارها

ST1/01/A1.3 

صةةةةةياغة مةةةةةواد  

التدريب األساسةية  

 لالتااقية الدولية

  

االتااقيةةةةةة 

 الدولية

املنظمةةة القطريةةة  

لوقاية النباتةات،  

املنظمةةة اإلقليميةةة 

 لوقاية النباتات

اإلقليميةة لوقايةة النباتةات، برنةامج      قية الدوليةة، املنظمةة  أمانة االتاا

 التعاون الا  التابع للمنظمة، اجلهات املاحنة

 اعتمةةةةةةةةةةاد

األننةةةةةةةةطة 

األخةةر  علةةى 

تنقيح األدوات 

 أو ابتكارها

ST1/O2/A2.1 

الكاةةةةةةةاءات  .0

احليويةةة املتةةوفرة 

يف نظةةام الصةةحة  

القطةةري  النباتيةةة

للقيةةام بةةالتخطيط 

واإلدارة علةةةةةةةى 

املسةةتو  القطةةري 

وتةةةوفري القيةةةادة  

للمنظمةةة القطريةةة 

 لوقاية النباتات

مناقنةةةةةةةةةةةةةات 

السياسات اإلقليمية 

أو القطريةةة مبةةا يف  

ذلك إدارة التخطيط 

والقيةةادة يف واليةةة  

املنظمةةةة القطريةةةة  

 لوقاية النباتات

املنظمةةةةةةةة 

اإلقليميةةةةةة 

لوقايةةةةةةةةة 

 النباتات

القطريةة  املنظمات 

لوقاية النباتةات،  

أمانةةةة االتااقيةةةة 

 الدولية وغريها

اإلقليمية لوقاية النباتات، اجلهات القطريةة، أمانةة االتااقيةة     املنظمة

الدوليةةة، برنةةامج التعةةاون الاةة  التةةابع للمنظمةةة واجلهةةات املاحنةةة  

 وغريها

  

ST1/O2/A2.2 

إدارة )التةةةةةةدريب 

 املنةةةروع، كتابةةةة 

املقرتحةةةةةةةةةةات، 

النةةةؤون اإلداريةةةة 

املنظمةةةةةةةة 

القطريةةةةةةة 

لوقايةةةةةةةةة 

 النباتات

مانةةةة االتااقيةةةة أ

الدوليةةة، املنظمةةة 

اإلقليميةةة لوقايةةة  

النباتةةات، مرفةةق  

يميةة لوقايةة   اإلقل مانة االتااقيةة الدوليةة، املنظمةة   اجلهات القطرية، أ

النباتات، برنةامج التعةاون الاة  لةد  املنظمةة، اجلهةات املاحنةة،        

 جهات أخر 

أننطة قطريةة  

قائمةةةة علةةةى  

االحتياجةةةات 

 واألولويات
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الكيان  األنشطة الفرعية النواتج النشاط رقم

 الرئيسي

/ مالحظات  خيارات التمويل بدعم من

 تعليقات

والتنظيميةةةةةةةةةةة، 

القيةةةةادة، وضةةةةع 

برنةةةامج لتةةةدريب  

 (املوظاني

وضةةةةع املعةةةةايري 

 وتنمية التجارة

ST1/O2/A2.3 

إجةةةةةراء دراسةةةةةة 

أساسةةةةية بنةةةةأن  

التخطيط ومتطلبات 

اإلدارة يف النظةةةةةام 

القطةةةري للصةةةحة  

النباتية مبا يف ذلك 

إشةةةراك أصةةةحاب 

 املصلحة

املنظمةةةةةةةة 

القطريةةةةةةة 

لوقايةةةةةةةةة 

 النباتات

اإلقليميةةة  املنظمةةة

لوقاية النباتةات،  

أمانةةةة االتااقيةةةة 

 .الدولية

اإلقليميةة لوقايةة    مانة االتااقيةة الدوليةة، املنظمةة   اجلهات القطرية، أ

 النباتات، برنامج التعاون الا  التابع للمنظمة، اجلهات املاحنة

أننطة قطريةة  

قائمةةةة علةةةى  

االحتياجةةةات 

 واألولويات

ST1/O2/A2.4 

تطةةةةةوير فةةةةةر   

مةن أجةل    للتوجيه

دعةةةةةم يطةةةةةيط  

الصةةةحة النباتيةةةة  

وإدارتهةةةةا علةةةةى  

 .املستو  القطري

املنظمةةةةةةةة 

القطريةةةةةةة 

لوقايةةةةةةةةة 

 .النباتات

اإلقليميةةة  املنظمةةة

لوقاية النباتةات،  

أمانةةةة االتااقيةةةة 

الدوليةةةة، مرفةةةق 

وضةةةةع املعةةةةايري 

وتنميةةة التجةةارة، 

اإلقليميةة لوقايةة    مانة االتااقيةة الدوليةة، املنظمةة   القطرية، أ اجلهات

 النباتات، برنامج التعاون الا  التابع للمنظمة، اجلهات املاحنة
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الكيان  األنشطة الفرعية النواتج النشاط رقم

 الرئيسي

/ مالحظات  خيارات التمويل بدعم من

 تعليقات

 وجهات أخر 

ST1/O3/A3.1 

تطةةوير أفضةةل  .3

رسات خلطةط  املما

العمل القطريةة يف  

الصةةةحة جمةةةال 

 النباتية

وضةةع خطةةط عمةةل 

للصةةةةحة  قطريةةةةة

النباتيةةةةة وخطةةةةط 

للمةةةوارد البنةةةرية  

 والتخطيط للخالفة

املنظمةةةةةةةة 

القطريةةةةةةة 

لوقايةةةةةةةةة 

 النباتات

اإلقليميةةة  املنظمةةة

لوقاية النباتةات،  

جهةةات أخةةر ،  

أمانةةةة االتااقيةةةة 

 .الدولية

اإلقليميةة لوقايةة    مانة االتااقيةة الدوليةة، املنظمةة   اجلهات القطرية، أ

 تابع للمنظمة، اجلهات املاحنةالنباتات، برنامج التعاون الا  ال

أننطة قطريةة  

قائمةةةة علةةةى  

االحتياجةةةات 

 واألولويات

ST1/O3/A3.2 

وضع خطط قطريةة  

للطوارئ مةن أجةل   

االستجابة لتفةات  

اخلاضةةةعة للةةةوائح 

والةةيت تضةةم خطةةط 

االستجابة اإلقليمية 

للطةةوارئ، حيثمةةا  

 وجدت

املنظمةةةةةةةة 

القطريةةةةةةة 

لوقايةةةةةةةةة 

 النباتات

اإلقليميةةة  ةاملنظمةة

لوقاية النباتةات،  

جهةةات أخةةر ،  

أمانةةةة االتااقيةةةة 

 .الدولية

اإلقليميةة لوقايةة    ةاجلهات القطرية، أمانة االتااقيةة الدوليةة، املنظمة   

 النباتات، برنامج التعاون الا  التابع للمنظمة، اجلهات املاحنة

أننطة قطريةة  

قائمةةةة علةةةى  

االحتياجةةةات 

 واألولويات
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 املناركة يف وضع املعايري: 0اجملال االسرتاتيجي 

 

 تعليقات/ مالحظات  خيارات التمويل بدعم من الكيان الرئيسي األنشطة الفرعية النواتج النشاط رقم

ST2/O1/A1.1 

تعزيةةةز التنسةةةيق .1

اإلقليمي للمةدخالت  

عملية يف اليت تصب 

 وضع املعايري

  

بتنسةةيق  اإلقليميةةة لوقايةةة النباتةةات  املنظمةةة قيةةام

بنةةأن عقةةد حلقةةات عمةةل حةةول منةةروع   مناقنةةة

املعايري واملوضوعات اجلديدة واملواصاات والتحضري 

 هليئة تدابري الصحة النباتية

املنظمة اإلقليمية 

 لوقاية النباتات

أمانة االتااقية 

الدوليةةةةةةةةةة  

واجملموعةةات 

االقتصةةةةةادية 

اإلقليميةةةةةةة، 

ومنظمةةةةةةةات 

التكامةةةةةةةةةل 

 خر األ

منظمةةةة األغذيةةةة 

والزراعةةةةةةةةةةةةة 

واجلهات املاحنةة  

وأمانةةة االتااقيةةة  

 الدولية

  

ST2/O1/A1.2 

موظاي املنظمات اإلقليمية لوقايةة النباتةات    تدريب

واخلرباء اإلقليميني على املناركة يف مجيع مراحةل  

مثاًل املواضةيع، واملواصةاات،   )عملية وضع املعايري 

والتمثيةةةل يف جلنةةةة املعةةةايري واهليئةةةات التقنيةةةة  

 (األخر ، ومنروع املعايري

أمانةةة االتااقيةةة 

 الدولية

املنظمةةةةةةةات 

اإلقليميةةةةةةةةة 

لوقايةةةةةةةةةةةة 

النباتةةةةةةةةات 

 واخلرباء

أمانةةةة االتااقيةةةة 

الدوليةةة، منظمةةة  

األغذيةة والزراعةة   

واجلهات املاحنةة  

واملنظمةةةةةةةةةةات 

اإلقليميةةة لوقايةةة  

 النباتات
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 تعليقات/ مالحظات  خيارات التمويل بدعم من الكيان الرئيسي األنشطة الفرعية النواتج النشاط رقم

ST2/O1/A1.3 

ة النباتةات  تدريب موظاي املنظمات اإلقليمية لوقاية 

تنسةةةةيق / تيسةةةةريواخلةةةةرباء اإلقليمةةةةيني علةةةةى 

 االجتماعات اخلاصة بوضع املعايري

االتااقيةةة  أمانةةة

 الدولية

املنظمةةةةةةةات 

اإلقليميةةةةةةةةة 

لوقايةةةةةةةةةةةة 

النباتةةةةةةةةات 

 واخلرباء

أمانةةةة االتااقيةةةة 

الدوليةةة، منظمةةة  

األغذيةة والزراعةة   

واجلهات املاحنةة  

واملنظمةةةةةةةةةةات 

اإلقليميةةة لوقايةةة  

 النباتات

رتبط بورش العمل املنةمولة  ي

بامليزانيةةةةة الةةةةيت تعقةةةةدها 

ميثةل هةذا    .االتااقية الدولية

إىل  ام مضةافة اإلنااق تكلاة أي

األيةةةام اخلمسةةةة لالجتمةةةاع 

 العادي

ST2/O2/A2.1 

تعزيةةةز منةةةاركة .0

أصةةحاب املصةةلحة   

علةةةةةى املسةةةةةتو   

 القطري

  

عقةةد مناقنةةة بةةني أصةةحاب املصةةلحة املتعةةددين،  

واملنتديات، والتدريب وورش العمل ومنروع املعايري 

الدولية على شةبكة اإلنرتنةت، ومواضةيع جديةدة،     

ومةا إىل  ، وهيئة تدابري الصحة النباتية، واملواصاات

 .ذلك

املنظمة القطريةة  

 لوقاية النباتات

املنظمةةةةةةةات 

اإلقليميةةةةةةةةة 

لوقايةةةةةةةةةةةة 

النباتةةةةةةات، 

املنظمةةةةةةةات 

االقتصةةةةةادية 

اإلقليميةةةةةةة، 

املنظمةةةةةةةات 

األخةةةةةةةر ، 

أمانة االتااقية 

الدوليةةةةةةةةة، 

منظمةةةةةةةةةةة 

املاحنة،  اجلهات

املنظمةةة القطريةةة  

لوقاية النباتةات،  

املنظمةةة اإلقليميةةة 

لوقاية النباتةات،  

منظمةةةة األغذيةةةة 

والزراعةةة، أمانةةة  

 االتااقية الدولية
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 تعليقات/ مالحظات  خيارات التمويل بدعم من الكيان الرئيسي األنشطة الفرعية النواتج النشاط رقم

األغذيةةةةةةةةةة 

 والزراعة

ST2/O3/A3.1 

حتسةةةني نوعيةةةة .3

منةةةاركة األطةةةراف 

 املتعاقدة

عقد برنامج توجيهي للمندوبني اجلدد هليئة تدابري 

 الصحة النباتية

االتااقيةةة  أمانةةة

 الدولية

املنظمةةةةةةةات 

اإلقليميةةةةةةةةة 

لوقايةةةةةةةةةةةة 

النباتةةةةةةات، 

منظمةةةةةةةةةةة 

األغذيةةةةةةةةةة 

 والزراعة

اجلهات املاحنة، 

املنظمةةة القطريةةة  

لوقاية النباتةات،  

املنظمةةة اإلقليميةةة 

لوقاية النباتةات،  

منظمةةةة األغذيةةةة 

والزراعةةة، أمانةةة  

 االتااقية الدولية

اجتماع لبضةع سةاعات قبةل    

بةةدء انعقةةاد هيئةةة تةةةدابري    

 .لصحة النباتيةا

ST2/O3/A3.2 
توجيه األقران لألعضاء اجلةدد يف اهليئةات   /تدريب

 الارعية التابعة لالتااقية الدولية

أمانةةة االتااقيةةة 

 الدولية

املنظمةةةةةةةات 

اإلقليميةةةةةةةةة 

لوقايةةةةةةةةةةةة 

النباتةةةةةةات، 

منظمةةةةةةةةةةة 

األغذيةةةةةةةةةة 

 والزراعة

املاحنة،  اجلهات

املنظمةةة القطريةةة  

لوقاية النباتةات،  

املنظمةةة اإلقليميةةة 

لوقاية النباتةات،  

منظمةةةة األغذيةةةة 

والزراعةةة، أمانةةة  

 االتااقية الدولية

اجتماع لبضةع سةاعات قبةل    

بدء اجتمةاع اهليئةة الارعيةة    

على سبيل املثةال املكتةب،   )

مجاعة العمةل غةري الرمسيةة    

املعنيةةةةةةةةة بةةةةةةةةالتخطيط 

سةةةةاعدة االسةةةةرتاتيجي وامل

 ياخلةرباء  فريق عملالانية، 

وفريق اخلرباء الانيني وجلنة 

 (.ي وغريهماملعايري
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 تعليقات/ مالحظات  خيارات التمويل بدعم من الكيان الرئيسي األنشطة الفرعية النواتج النشاط رقم

ST2/O3/A3.3 
اخلرباء وفرق اخلةرباء   فرق عمليف  Xدعم مناركة 

 (.معياران فنيان يف السنة كحد أقصى)الانيني 

أمانةةة االتااقيةةة 

 الدولية

املنظمةةةةةةةات 

اإلقليميةةةةةةةةة 

لوقايةةةةةةةةةةةة 

النباتةةةةةةات، 

املنظمةةةةةةةات 

القطرية لوقاية 

 النباتات

اجلهات املاحنة، 

املنظمةةة القطريةةة  

لوقاية النباتةات،  

املنظمةةة اإلقليميةةة 

لوقاية النباتةات،  

منظمةةةة األغذيةةةة 

والزراعةةة، أمانةةة  

 االتااقية الدولية

معايري الانيةة  ليتم ذلك فقط ل

اليت حيتاخ أعضاء جمموعةة  

 اخلرباء أو الاريةق الاة  إىل  

 بصةددها نظرة شةاملة   تكوين

إىل املوضةةةوع قيةةةد بالنسةةةبة 

 الدر 

ST2/O3/A3.4 
عقد مناقنة معمقةة مةع أصةحاب املصةلحة كافةة،      

 بنأن منروع املعايري الدولية

املنظمة القطريةة  

 لوقاية النباتات

املنظمةةةةةةةات 

اإلقليميةةةةةةةةة 

لوقايةةةةةةةةةةةة 

 النباتات

املاحنة،  اجلهات

املنظمةةة القطريةةة  

لوقاية النباتةات،  

املنظمةةة اإلقليميةةة 

لوقاية النباتةات،  

منظمةةةة األغذيةةةة 

والزراعةةة، أمانةةة  

 االتااقية الدولية

  

 استعراض منروع املعايري على املستو  القطري  
املنظمة القطريةة  

 لوقاية النباتات

املنظمةةةةةةةةةةة 

اإلقليميةةةةةةةةة 

لوقايةةةةةةةةةةةة 

النباتةةةةةةةةات 
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 تعليقات/ مالحظات  خيارات التمويل بدعم من الكيان الرئيسي األنشطة الفرعية النواتج النشاط رقم

واجملموعةةات 

االقتصةةةةةادية 

اإلقليميةةةةةةةةة 

واملنظمةةةةةةات 

 األخر 

 استعراض منروع املعايري على املستو  اإلقليمي  
املنظمة اإلقليمية 

 لوقاية النباتات

املنظمةةةةةةةةةةة 

القطرية لوقاية 

 النباتات

    

ST2/O3/A3.5   

اليةة  دفع احلكومة إىل يصي  املوارد البنةرية وامل 

وقاية النباتةات  الالزمة للمنظمات القطرية من أجل 

واملناركة يف عمليةة وضةع املعةايري وإضةااء الطةابع      

الرمسي علةى التزاماتهةا باسةتخدام الصةكوك ذات     

 الصلة

املنظمة القطريةة  

 لوقاية النباتات

املنظمةةةةةةةةةةة 

اإلقليميةةةةةةةةة 

لوقايةةةةةةةةةةةة 

النباتةةةةةةةةات 

واجملموعةةات 

االقتصةةةةةادية 

اإلقليميةةةةةةةةة 

واملنظمةةةةةةات 

 األخر 

املاحنة،  اجلهات

املنظمةةة القطريةةة  

لوقاية النباتةات،  

املنظمةةة اإلقليميةةة 

لوقاية النباتةات،  

منظمةةةة األغذيةةةة 

والزراعةةة، أمانةةة  

 االتااقية الدولية

وميكةةن اجلمةةةع بةةةني هةةةذا  

الننةةا  وبةةني ورش العمةةل   

أن يناةةذ ميكةةن األخةةر  أو 

 بنكل مستقل
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 تعليقات/ مالحظات  خيارات التمويل بدعم من الكيان الرئيسي األنشطة الفرعية النواتج النشاط رقم

ST2/O3/A3.6   الرصد والتقييم 
هيئةةةة تةةةدابري  

 النباتيةالصحة 

املنظمةةةةةةةات 

القطرية لوقاية 

النباتةةةةةةات، 

املنظمةةةةةةةات 

اإلقليميةةةةةةةةة 

لوقايةةةةةةةةةةةة 

النباتةةةةةةات، 

أمانة االتااقية 

الدوليةةةةةةةةة، 

اجلهةةةةةةةةات 

 املاحنة

اجلهات املاحنة، 

املنظمةةة القطريةةة  

لوقاية النباتةات،  

املنظمةةة اإلقليميةةة 

لوقاية النباتةات،  

منظمةةةة األغذيةةةة 

والزراعةةة، أمانةةة  

 االتااقية الدولية

  

         التقارير السنوية    

         استعراض منتصف املدة    

         التقييم اخلارجي    
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 تنايذ املعايري: 3اجملال االسرتاتيجي 

 

 تعليقات/ مالحظات  خيارات التمويل بدعم من الكيان الرئيسي النشاط الفرعي النواتج النشاط رقم

ST3/01/A1 
 

   

املرتبطةة باملعةايري املوافةق     حتديد املسةائل 

تقريبًا يف السنة  2)عليها ومناريع املعايري 

 (الواحدة

املنظمةةةةة القطريةةةةةة  

 لوقاية النباتات

املنظمات اإلقليمية 

لوقاية النباتةات،  

املنظمةةةةةةةةةةةةات 

االقتصةةةةةةةةةادية  

اإلقليميةةةةةةةةةةة، 

املنظمةةةةةةةةةةةةات 

األخةةر ، أمانةةة  

االتااقية الدولية، 

منظمةةةة األغذيةةةة 

 والزراعة

املاحنةةة،  اجلهةةات

املنظمةةةةة القطريةةةةة 

لوقايةةةة النباتةةةات، 

املنظمةةةة اإلقليميةةةة 

لوقايةةةة النباتةةةات، 

منظمةةةةة األغذيةةةةة 

والزراعةةةة، أمانةةةة  

 االتااقية الدولية

  

إرفاق منروع اخلطو  التوجيهيةة للتنايةذ   

تقريبةةةًا يف السةةةنة  2)مبنةةةروع املعةةةايري 

 (الواحدة
أمانةةةةةة االتااقيةةةةةة  

 خبري/ الدولية 

اخلةةةةةةةةةةةةرباء، 

املنظمات اإلقليمية 

لوقاية النباتةات،  

املنظمات القطريةة  

 لوقاية النباتات

اجلهةةات املاحنةةة، 

املنظمةةةةة القطريةةةةة 

لوقايةةةة النباتةةةات، 

املنظمةةةة اإلقليميةةةة 

لوقايةةةة النباتةةةات، 

منظمةةةةة األغذيةةةةة 

والزراعةةةة، أمانةةةة  

إعةةةداد اخلطةةةةو  التوجيهيةةةةة  

ملتطلبات التنايةذ والةيت تناسةب    

 طرحه علةى منروع معيار مت كل 

 املداوالت القطرية

 إعداد اخلطو  التوجيهية. ألف

 استعراض اخلطو  التوجيهية/تعميم. اءب

توزيع اخلطةو  التوجيهيةة يف ورش   . جيم

 العمل اإلقليمية
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 تعليقات/ مالحظات  خيارات التمويل بدعم من الكيان الرئيسي النشاط الفرعي النواتج النشاط رقم

 االتااقية الدولية

ST3/O2/A2 

حتسةةةةني فهةةةةم  

متطلبةةات التنايةةذ 

اخلاصةة باملعةايري   

 احملددة

كتيبات إرشادية وخطو  توجيهية،  وضع

وصةةةةحائف حقةةةةائق، وأدوات لتقيةةةةيم  

االحتياجات على صعيد القدرات من أجل 

 تطبيق معايري معينة

 0211معيارًا يف العام  34تنايذ 

املنظمةةةةة القطريةةةةةة  

 لوقاية النباتات

املنظمةةة القطريةةة  

لوقاية النباتةات،  

املنظمات اإلقليمية 

لوقاية النباتةات،  

املاحنة،  اجلهات

أمانةةةة االتااقيةةةة 

الدوليةةة، منظمةةة  

األغذية والزراعة، 

 جهات أخر 

املنظمةةةةة القطريةةةةة 

لوقايةةةة النباتةةةات، 

املنظمةةات اإلقليميةةة 

لوقايةةةة النباتةةةات، 

اجلهةةات املاحنةةة، 

أمانةةةةة االتااقيةةةةة  

الدوليةةةة، منظمةةةة  

 األغذية والزراعة

  

 تطوير أدوات جديدة للتنايذ  

/ االتااقيةةةة الدوليةةةة 

 اخلرباء

املنظمةةةةة اإلقليميةةةةة 

لوقايةةةة النباتةةةةات،  

املنظمةةةات القطريةةةة  

 لوقاية النباتات

املنظمات اإلقليمية 

لوقاية النباتةات،  

املنظمات القطريةة  

 لوقاية النباتات

ST3/O2/A2.1 

تقةةةةديم الةةةةدعم  

لتنايةةةذ املعةةةايري  

الدوليةةةةةةةة ذات 

 التدريب على تنايذ املعايري الدولية
اإلقليميةةةةة املنظمةةةةة 

 لوقاية النباتات
  

املنظمةةةة القطريةةةة، 

املنظمةةات اإلقليميةةة 

لوقايةةةة النباتةةةات، 

  
  

املنظمةةة اإلقليميةةة اخلةةةةرباء، املنظمةةةةة  املستو  القطري
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 تعليقات/ مالحظات  خيارات التمويل بدعم من الكيان الرئيسي النشاط الفرعي النواتج النشاط رقم

القطريةةةةةة لوقايةةةةةة   0211معيارًا يف العام  34تنايذ  األولوية

 النباتات

اجلهةةات املاحنةةة،  لوقاية النباتات

أمانةةةةة االتااقيةةةةة  

الدوليةةةة، برنةةةامج  

التعاون الا  التابع 

 للمنظمة

 املستو  اإلقليمي

املنظمةةةةة اإلقليميةةةةة 

لوقايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 اخلرباء/النباتات

أمانةةةة االتااقيةةةة 

 الدولية

     ورش العمل

 ارتااع مستو  التعليم
املنظمةةةةة اإلقليميةةةةة 

 لوقاية النباتات

أمانةةةة االتااقيةةةة 

 ةالدوليةةة، املنظمةة

القطريةةةة لوقايةةةة 

 النباتات

     إنناء مراكز للتميز

إننةةاء نظةةام توجيةةه للبلةةدان كةةي يسةةاعد 

 أحدها اآلخر

املنظمةةةةة اإلقليميةةةةة 

 لوقاية النباتات

اجملموعةةةةةةةةات 

االقتصةةةةةةةةةادية  

اإلقليميةةةةةةةةةةةةة 

واملنظمةةةةةةةةةةات 

األخةةر ، أمانةةة  

االتااقية الدولية، 

املنظمات القطريةة  

 لوقاية النباتات
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 تعليقات/ مالحظات  خيارات التمويل بدعم من الكيان الرئيسي النشاط الفرعي النواتج النشاط رقم

ST3/O2/A2.2 
  

 تعبئة املوارد الالزمة لتنايذ املعايري
املنظمةةةةة القطريةةةةةة  

 لوقاية النباتات
  

املنظمةةات القطريةةة  

لوقايةةةة النباتةةةات، 

املنظمةةات اإلقليميةةة 

لوقايةةةة النباتةةةات، 

اجملموعةةةةةةةةةةةات 

االقتصادية اإلقليمية 

 واملنظمات األخر 

  

ST3/O2/A2.3 
  

 لدعوةإنناء مواد ل

 أمانةةةةةة االتااقيةةةةةة 

منظمةةةةة / الدوليةةةةة 

 األغذية والزراعة

املنظمات اإلقليمية 

لوقاية النباتةات،  

اجملموعةةةةةةةةات 

االقتصةةةةةةةةةادية  

اإلقليميةةةةةةةةةةةةة 

واملنظمةةةةةةةةةةات 

األخر ، مجاعةة  

العمةةةةةل غةةةةةري  

الرمسيةةة املعنيةةة  

بةةةةةةةةةةةالتخطيط 

االسةةةةةةةرتاتيجي 

 واملساعدة الانية

املنظمةةات القطريةةة  

لوقايةةةة النباتةةةات، 

اجلهةةات املاحنةةة، 

 مرفق وضع املعةايري 

وتنميةةةة التجةةةارة، 

املنظمةةات اإلقليميةةة 

لوقايةةةة النباتةةةات، 

اجملموعةةةةةةةةةةةات 

االقتصادية اإلقليمية 

واملنظمات األخر ، 

أمانةةةةة االتااقيةةةةة  

 الدولية

برنامج متواصل يسةتند إىل كافةة   

 باسةةرتاتيجيةاألوجةةه املرتبطةةة  

 تطوير القدرات
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 تعليقات/ مالحظات  خيارات التمويل بدعم من الكيان الرئيسي النشاط الفرعي النواتج النشاط رقم

 الدعوة والتواصل
املنظمةةةةة القطريةةةةةة  

 لوقاية النباتات
  

    

 التصالوضع مواد ل

أمانةةةةةة االتااقيةةةةةة  

منظمةةةةة / الدوليةةةةة 

 األغذية والزراعة

املنظمات اإلقليمية 

لوقاية النباتةات،  

اجملموعةةةةةةةةات 

االقتصةةةةةةةةةادية  

اإلقليميةةةةةةةةةةةةة 

واملنظمةةةةةةةةةةات 

األخر ، مجاعةة  

العمةةةةةل غةةةةةري  

الرمسيةةة املعنيةةة  

بةةةةةةةةةةةالتخطيط 

االسةةةةةةةرتاتيجي 

 واملساعدة الانية

  

2 

الدوليةةة أدوات يطةةيط للمعةةايري   إننةةاء

احملددة من قبل املنظمات القطرية لوقايةة  

 النباتات

أمانةةةةةة االتااقيةةةةةة  

منظمةةةةة / الدوليةةةةة 

 األغذية والزراعة

املنظمات اإلقليمية 

لوقاية النباتةات،  

اجملموعةةةةةةةةات 

االقتصةةةةةةةةةادية  

اإلقليميةةةةةةةةةةةةة 

02 
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 تعليقات/ مالحظات  خيارات التمويل بدعم من الكيان الرئيسي النشاط الفرعي النواتج النشاط رقم

واملنظمةةةةةةةةةةات 

 األخر 

 خطة للموارد وضع
املنظمةةةةة القطريةةةةةة  

 لوقاية النباتات

اإلقليمية املنظمات 

لوقاية النباتةات،  

اجملموعةةةةةةةةات 

االقتصةةةةةةةةةادية  

اإلقليميةةةةةةةةةةةةة 

واملنظمةةةةةةةةةةات 

األخر ، مجاعةة  

العمةةةةةل غةةةةةري  

الرمسيةةة املعنيةةة  

بةةةةةةةةةةةالتخطيط 

االسةةةةةةةرتاتيجي 

 واملساعدة الانية

02 

ST3/O3/A3 

  مسةةةتوتناسةةةق 

تنايةةةةذ املعةةةةايري 

مةةةةةع الدوليةةةةةة 

االحتياجةةةةةةةات 

 القطرية

 املوظاون
املنظمةةةةة القطريةةةةةة  

 النباتاتلوقاية 
  02 

 تطابق اجلهات املاحنة
أمانةةةةةة االتااقيةةةةةة  

 الدولية

املنظمات اإلقليمية 

لوقاية النباتةات،  

اجملموعةةةةةةةةات 
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 تعليقات/ مالحظات  خيارات التمويل بدعم من الكيان الرئيسي النشاط الفرعي النواتج النشاط رقم

االقتصةةةةةةةةةادية  

اإلقليميةةةةةةةةةةةةة 

واملنظمةةةةةةةةةةات 

 األخر 

 (0.0أنظر الننا  )التوجيه 
املنظمةةةةة القطريةةةةةة  

 لوقاية النباتات

املنظمات اإلقليمية 

لوقاية النباتةات،  

 اجملموعةةةةةةةةات

االقتصةةةةةةةةةادية  

اإلقليميةةةةةةةةةةةةة 

واملنظمةةةةةةةةةةات 

األخةةر ، أمانةةة  

 االتااقية الدولية

  

برنةةامج نظةةام االسةةتعراض ودعةةم   تطبيةةق

 التنايذ

أمانةةةةةة االتااقيةةةةةة  

 الدولية

املنظمات اإلقليمية 

لوقاية النباتةات،  

املنظمات القطريةة  

لوقاية النباتةات،  

اجملموعةةةةةةةةات 

االقتصةةةةةةةةةادية  

اإلقليميةةةةةةةةةةةةة 
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 تعليقات/ مالحظات  خيارات التمويل بدعم من الكيان الرئيسي النشاط الفرعي النواتج النشاط رقم

واملنظمةةةةةةةةةةات 

 األخر 

مسةةةتو  تنايةةةذ  

املعةةةايري الدوليةةةة 

يتناسةةةةب مةةةةع  

االحتياجةةةةةةةات 

 القطرية

      

مرفق وضع املعةايري  

وتنميةةةة التجةةةارة، 

منظمةةةةة التجةةةةارة 

العامليةةةة، منظمةةةة  

األغذيةةة والزراعةةة، 

 االتااقية الدولية

3222 
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 االتصال والتنسيق: 4اجملال االسرتاتيجي 

 

 بدعم من الرئيسي الكيان النشاط الفرعي النواتج رقم النشاط 
خياااااااارات 

 التمويل
 تعليقات/ مالحظات 

ST4/O1/A1 

حتديةةةةةد املعلومةةةةةات  

واملةةةوارد املنبثقةةةة عةةةن 

اهليئةةةةةةات الدوليةةةةةةة 

واإلقليميةةةةة والوطنيةةةةة 

 وإدارتها وتنسيقها

 إنناء خط األسا 

االتااقيةةةةة الدوليةةةةة  

اإلقليميةةة  اتواملنظمةة

 لوقاية النباتات

املنظمات القطريةة لوقايةة   

واملنظمةةةةةات النباتةةةةات  

 اإلقليمية لوقاية النباتات

اجلهةةةةةةةةات 

 املاحنة
  

ST4/O1/A1.1 

تكنولوجيةةةةا املعلومةةةةات  لبنةةةةاء نظةةةةام  

تنةةاول اجلهةةات  واالتصةةاالت يكةةون يف م 

احلد من وصةول عامةة   املاحنة واملتلقية مع 

 النا  إليه

 االتااقية الدولية

املنظمات القطريةة لوقايةة   

النباتةةةةات واملنظمةةةةةات  

 لوقاية النباتاتاإلقليمية 

اجلهةةةةةةةةات 

 املاحنة
  

ST4/O1/A1.2 
تطوير وإجةراء مسةح دوري لةربامج تطةوير     

 القدرات من أجل ملء النظام
 االتااقية الدولية

املنظمات القطريةة لوقايةة   

النباتةةةةات واملنظمةةةةةات  

 اإلقليمية لوقاية النباتات

اجلهةةةةةةةةات 

 املاحنة
  

ST4/O1/A1.3 االتااقية الدولية .على عمليات النظام تدريب املستخدمني 

املنظمات القطريةة لوقايةة   

النباتةةةةات واملنظمةةةةةات  

 اإلقليمية لوقاية النباتات

اجلهةةةةةةةةات 

 املاحنة
  

ST4/O2/A2.1 
 طةةرق وسةةبل االتصةةال  

 املستخدمة

ميلةك صةالحية   " مكتةب للمسةاعدة  " إقامة

 تيسةةري النةةراكة بةةني املةةاحنني واملةةتلقني  

 واحلااظ عليها

 االتااقية الدولية

املنظمات القطريةة لوقايةة   

النباتةةةةات واملنظمةةةةةات  

 اإلقليمية لوقاية النباتات

اجلهةةةةةةةةات 

 املاحنة

يتم حسابها يف برنةامج  

نظام االستعراض ودعةم  

 التنايذ
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 بدعم من الرئيسي الكيان النشاط الفرعي النواتج رقم النشاط 
خياااااااارات 

 التمويل
 تعليقات/ مالحظات 

ST4/O2/A2.2 

هيئةةة تةةدابري قيةةام كةةل دورة مةةن دورات  

ع علةى اسةتخدام   يتنجبالالصحة النباتية 

 مكتب املساعدة

تةةدابري الصةةحة هيئةةة 

 النباتية

املنظمات القطريةة لوقايةة   

النباتةةةةات واملنظمةةةةةات  

 اإلقليمية لوقاية النباتات

اجلهةةةةةةةةات 

 املاحنة
  

ST4/O3/A3.2 

اسةةةةةتخدام اآلليةةةةةات  

وتضةةةافر اجلهةةةود مةةةن 

 أجل التنسيق

قيةةةام األطةةةراف املتعاقةةةدة أو املنظمةةةات   

املعلومةات  اإلقليمية لوقاية النباتات بإبالغ 

املنةةةاريع ب االتااقيةةةة الدوليةةةة تتعلةةةقإىل 

 اجلارية أو املخطط هلا يف الدول األعضاء

املنظمةةةةة اإلقليميةةةةة  

 لوقاية النباتات

املنظمات القطريةة لوقايةة   

النباتةةةةات واملنظمةةةةةات  

 اإلقليمية لوقاية النباتات

اجلهةةةةةةةةات 

 املاحنة
  

ST4/O4/A4.1 الكاةةاءات مةةن   حتديةةد

أجةةةل حنةةةد املةةةوارد   

واإلدارة ودعمهةةةةا مةةةةن 

خةةةالل خطةةةة العمةةةل  

الوطنية يف جمال الصحة 

 النباتية

 إنناء آلية للتنبيك على الصعيد القطري
املنظمة القطرية لوقاية 

 النباتات

املنظمات القطريةة لوقايةة   

النباتةةةةات واملنظمةةةةةات  

 اإلقليمية لوقاية النباتات

اجلهةةةةةةةةات 

 املاحنة

يسةةتدعي الننةةا    قةةد

األولي تدخل االتااقيةة  

الدولية من أجل تةوفري  

 – ملا هو مطلوب وصف

 سار إقليمي

ST4/O4/A4.2 

تةةدابري )إننةةاء اللجنةةة القطريةةة للتنسةةيق  

األمةةةةن /الصةةةةحة والصةةةةحة النباتيةةةةة  

أجل  من( .وغريهتيسري التجارة، /احليوي

الةةةدوائر األخةةةر  يف /إشةةةراك الةةةوزارات

األننطة التعاونية الةيت قةد تسةتايد منهةا     

 اجلهود يف جمال الصحة النباتية

املنظمة القطرية لوقاية 

 النباتات

املنظمات القطريةة لوقايةة   

النباتةةةةات واملنظمةةةةةات  

 اإلقليمية لوقاية النباتات

اجلهةةةةةةةةات 

 املاحنة

قةةد يسةةتدعي الننةةا    

اقيةة  األولي تدخل االتا

الدولية من أجل تةوفري  

 - ملا هو مطلوب وصف

 سار إقليمي
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 بدعم من الرئيسي الكيان النشاط الفرعي النواتج رقم النشاط 
خياااااااارات 

 التمويل
 تعليقات/ مالحظات 

ST4/O4/A5.1 
تطوير الروابط يف ما بني املنظمات اإلقليمية 

 واملنظمات املتعددة اجلنسيات األخر 

/ االتااقيةةةة الدوليةةةة 

املنظمةةةةة اإلقليميةةةةة  

 لوقاية النباتات

املنظمات القطريةة لوقايةة   

النباتةةةةات واملنظمةةةةةات  

 لوقاية النباتاتاإلقليمية 

اجلهةةةةةةةةات 

 املاحنة

مخسةةةةةة مةةةةةؤمترات  

للماحنني عقةدت علةى   

املستو  اإلقليمي بكلاة 

ألةةةف  22قاربةةةت الةةةة

 دوالر أمريكي

  
 

 
 املعلومات املتعلقة باآلفات: 2اجملال االسرتاتيجي 

 

 النشاط الفرعي النواتج النشاط رقم
الكيان 

 الرئيسي
 بدعم من

خيارات 

 التمويل
 تعليقات/  مالحظات

ST5/O1/A1 

قامةةت األطةةراف املتعاقةةدة 

بتحةةديث قةةوائم اآلفةةات   

اخلاضةةعة للةةوائح وبلغةةت 

يف الوقةةت املناسةةب عةةن   

 تاني اآلفات املذكورة

علةةى  حتليةةل الثغةةرة لتحديةةد االحتياجةةات الالزمةةة 

 بةة والتنةخي  واجملموعةات املرجعيةة    ملراقا مسةتو  

 ونظم املعلومات وما إىل ذلك

 االتااقيةةةة 

 الدولية

/ االتااقية الدوليةة  

املنظمةةةة اإلقليميةةةة 

/ لوقايةةة النباتةةات 

املنظمةةةة القطريةةةة  

لوقايةةةة النباتةةةات  

وغريهةةةةةةا مةةةةةةن 

 املنظمات

اجلهات 

 املاحنة
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 النشاط الفرعي النواتج النشاط رقم
الكيان 

 الرئيسي
 بدعم من

خيارات 

 التمويل
 تعليقات/  مالحظات

ST5/O2/A2 

 حتليةةل بيانةةات اآلفةةات،

ال سةةةيما تةةةوفري اإلنةةةذار 

املبكةةةةر إلدارة املخةةةةاطر  

ودخةةول السةةوق وحتليةةل  

 املخاطر

القطرية املتصلة باملراقبة وبالتنخي  أننطة التخطيط 

 واألننطة ذات الصلة اليت يقوم عليها األمن الغذائي

املنظمةةةات 

القطريةةةةةة 

لوقايةةةةةةة 

 النباتات

/ االتااقية الدوليةة  

املنظمات اإلقليميةة  

/ لوقايةةة النباتةةات 

وغريهةةةةةةا مةةةةةةن 

 املنظمات

اجلهات 

 املاحنة

يف  رات كةثرية ملإدراخ هذا العنصر 

 عدد كبري من املناريع التعاونية

ST5/O/A3.1   
 ةوخباصة  -تعزيز مهارات املراقبة من خالل التدريب 

 التطبيق العملي

املنظمةةةةةة 

القطريةةةةةة 

لوقايةةةةةةة 

 النباتات

املنظمات اإلقليميةة  

لوقايةةة النباتةةات،  

أمانةةةةة االتااقيةةةةة 

الدوليةةةة، مقةةةدمو  

 املساعدة الانية

اجلهات 

 املاحنة

بلةةدًا  82افةةرتاض أن هنةةاك  علةةى

ف كةةل ألةة 422كةةل منهةةا يتلقةةى 

 سنتني تقريبًا

ST5/O/A3.2   
إننةةاء دعةةم متخصةة  للتنةةخي  علةةى املسةةتو      

 اإلقليمي

املنظمةةةةةة 

اإلقليميةةةة 

لوقايةةةةةةة 

 النباتات

املنظمةةات القطريةةة 

/ لوقايةةة النباتةةات 

 االتااقية الدولية

اجلهات 

 املاحنة

 علةى امتةداد عمةر    عملية متواصةلة 

 املنروع

ST5/O/A4.1   
تعزيز القدرة على التنخي  من خالل تطةوير البنيةة   

 اتالتحتية للمخترب

املنظمةةةةةة 

القطريةةةةةة 

لوقايةةةةةةة 

 النباتات

املنظمةةةة القطريةةةة  

لوقايةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

املنظمةةةة /النباتةةةات

اإلقليميةةةة لوقايةةةة  

اجلهات 

 املاحنة

يتم حتديد االحتياجات بناء علةى  

الثغرة واستعراض منتصةف  حتليل 

 املدة
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 النشاط الفرعي النواتج النشاط رقم
الكيان 

 الرئيسي
 بدعم من

خيارات 

 التمويل
 تعليقات/  مالحظات

االتااقيةةة /النباتةةات

 الدولية

بلةدًا يتلقةةى   82علةى افةرتاض أن   

 ألف 222

ST5/O/A4.2   
تعزيز القدرة على التنخي  من خةالل تةوفري أدوات   

 التنخي 
  

املنظمةةةة القطريةةةة  

لوقايةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

املنظمةةةة /النباتةةةات

اإلقليميةةةة لوقايةةةة  

االتااقيةةة /النباتةةات

 الدولية

اجلهات 

 املاحنة

وسوف ينمل ذلك املواد املرجعيةة  

للتصنيف، سواء أكانت إلكرتونيةة  

 خالف ذلك أم

ST5/O/A4.3   
تعزيةةز القةةدرة علةةى التنةةخي  مةةن خةةالل تطةةوير    

 النبكات

االتااقيةةةة  

 الدولية

املنظمات اإلقليميةة  

/ لوقايةةة النباتةةات 

املنظمةةات القطريةةة 

 لوقاية النباتات

اجلهات 

 املاحنة

تقضةةةي الرايةةةة بإننةةةاء شةةةبكة   

 وما إىل ذلكوسجالت للخربات 

ST5/O/A4.4   
تعزيةةز اجملموعةةات املرجعيةةة واملننةةةت املاديةةة ذات 

 الصلة وبروتوكوالت احلاظ

املنظمةةةةةة 

القطريةةةةةة 

لوقايةةةةةةة 

 النباتات

املنظمات اإلقليميةة  

/ لوقايةةة النباتةةات 

 االتااقية الدولية

اجلهات 

 املاحنة

الثغةرات وإعةادة   بناء على حتليل 

 النظر فيه دوريًا

ST5/O/A4.5   
 حتديةةد العينةةات مةةن أجةةل املسةةاعدة يف  التأكةةد مةةن

اجملموعات املرجعية، واإلنذار املبكر إلدارة املخةاطر،  

املنظمةةةةةة 

القطريةةةةةة 

املنظمات اإلقليميةة  

لوقايةةة النباتةةات،  

اجلهات 

 املاحنة
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 النشاط الفرعي النواتج النشاط رقم
الكيان 

 الرئيسي
 بدعم من

خيارات 

 التمويل
 تعليقات/  مالحظات

لوقايةةةةةةة  ودخول األسواق وحتليل املخاطر

 النباتات

 االتااقية الدولية

ST5/O/A5.1   

إننةةةاء نظةةةم للمعلومةةةات وننةةةرها علةةةى املسةةةتو   

إنناء آليات لتوفري املعلومات بنةأن اآلفةات    .القطري

 .إىل املنظمات القطرية لوقاية النباتات

املنظمةةةةةة 

القطريةةةةةة 

لوقايةةةةةةة 

 النباتات

/ االتااقية الدوليةة  

املنظمةةةة اإلقليميةةةة 

 لوقاية النباتات

اجلهات 

 ةاملاحن
  

ST5/O/A5.2   

التدريب يف جمال جتميع املعلومات عن اآلفات وإدارة 

نظم املعلومات املقدمة إىل اجلهةات الااعلةة القطريةة،    

 مبا يف ذلك املنظمات القطرية لوقاية النباتات

املنظمةةةةةة 

القطريةةةةةة 

لوقايةةةةةةة 

 النباتات

/ االتااقية الدوليةة  

املنظمةةةة اإلقليميةةةة 

 لوقاية النباتات

 اجلهات

 املاحنة
  

ST5/O/A5.3.   إدخال البيانات 

املنظمةةةات 

القطريةةةةةة 

لوقايةةةةةةة 

 النباتات

  
اجلهات 

 املاحنة
  

ST5/O/A6.1 

تعزيز القةدرة علةى تةوفري    

معلومةةةات عةةةن اآلفةةةات  

 النباتية

تةوفري التةةدريب يف جمةةال حتليةل املعلومةةات املتعلقةةة   

تقارير عن اآلفات وإصةدار إنةذارات    باآلفات، وإعداد

 بنأن اآلفات

املنظمةةةةةة 

القطريةةةةةة 

لوقايةةةةةةة 

/ النباتات 

 االتااقية الدولية
اجلهات 

 املاحنة

حبسةةةب درجةةةة تعقيةةةد املهةةةام  

 الواجب القيام بها



CPM 2012/10 36  

 

 

 النشاط الفرعي النواتج النشاط رقم
الكيان 

 الرئيسي
 بدعم من

خيارات 

 التمويل
 تعليقات/  مالحظات

املنظمةةةةةة 

اإلقليميةةةة 

لوقايةةةةةةة 

 النباتات

ST5/O1/A7 . 
إصدار التقارير واإلنةذارات  وحتليل معلومات اآلفاتي 

 املبكرة

املنظمةةةات 

القطريةةةةةة 

لوقايةةةةةةة 

 النباتات

/ االتااقية الدوليةة  

املنظمات اإلقليميةة  

/ لوقايةةة النباتةةات 

املنظمةةات القطريةةة 

 لوقاية النباتات

اجلهات 

 املاحنة
  

ST5/O/A8   
إدراخ املةةواد املرتبطةةة باالتااقيةةة الدوليةةة يف املنةةاهج   

 التعليمية اجلامعية واملهنية

املنظمةةةات 

القطريةةةةةة 

 لوقايةةةةةةة

 النباتات

/ االتااقية الدوليةة  

املنظمةةةة اإلقليميةةةة 

 لوقاية النباتات

اجلهات 

 املاحنة
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 (حند األموال)تعبئة املوارد : 6اجملال االسرتاتيجي 

 

 النشاط الفرعي النواتج النشاط رقم
الكيااااااااااااان 

 الرئيسي
 تعليقات/ مالحظات  خيارات التمويل بدعم من

ST6/O1/A1.1 

 تعزيز القدرة على

إشةةراك اجلهةةات 

املاحنةةةةة علةةةةى 

 كافة املستويات

عقد اجتماعات تنسيقية للجهات 

 املاحنة على املستويات كافة

أمانةةة االتااقيةةة 

 الدولية

املنظمةةةة القطريةةةة لوقايةةةة 

النباتات، املنظمة اإلقليمية 

 لوقاية النباتات

أمانةةةةة االتااقيةةةةة الدوليةةةةة، 

 اجلهات املاحنة
  

ST6/O1/A1.2 

وحتقيةةق أقصةةى قةةدر مةةن  قتنسةةي

ألمةةةوال املتاحةةةة مةةةن الاعاليةةةة ل

 .مصادر خمتلاة

مرفةةةةق وضةةةةع 

املعةةايري وتنميةةة 

التجارة، أمانةة  

 االتااقية الدولية

املنظمةةةة القطريةةةة لوقايةةةة 

النباتات، املنظمة اإلقليمية 

لوقايةةةةةةةة النباتةةةةةةةات، 

اجملموعةةةات االقتصةةةادية 

اإلقليميةةةةةة، اجلهةةةةةات  

 املاحنة

ية، املنظمة أمانة االتااقية الدول

اإلقليميةةةة لوقايةةةة النباتةةةات، 

صةةناديق األمانةةات، اجلهةةات  

 املاحنة

  

ST6/O1/A1.3 

وضةةةةةع خطةةةةةو  توجيهيةةةةةة   

السةةتخدامها مةةن قبةةل املنظمةةات  

القطرية لوقاية النباتات من أجةل  

 إشراك اجلهات املاحنة

أمانةةة االتااقيةةة 

 الدولية

املنظمةةةة القطريةةةة لوقايةةةة 

اإلقليمية النباتات، املنظمة 

 لوقاية النباتات

أمانة االتااقية الدولية، املنظمة 

اإلقليميةةةة لوقايةةةة النباتةةةات، 

 اجلهات املاحنة

  

ST6/O1/A1.4 

وضع توصةيات السةتخدامها مةن    

قبل اجلهةات املاحنةة مةن أجةل     

 منح الدعم املالي

أمانةةة االتااقيةةة 

 الدولية

املنظمةةةة القطريةةةة لوقايةةةة 

اإلقليمية النباتات، املنظمة 

 لوقاية النباتات

اجلهةةةات القطريةةةة، أمانةةةة   

االتااقيةةة الدوليةةة، املنظمةةات  

اإلقليميةةةة لوقايةةةة النباتةةةات، 
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 النشاط الفرعي النواتج النشاط رقم
الكيااااااااااااان 

 الرئيسي
 تعليقات/ مالحظات  خيارات التمويل بدعم من

 اجلهات املاحنة

ST6/O1/A1.5 

توظيف مسؤول بةدوام كامةل عةن    

مجةةةع التربعةةةات ضةةةمن أمانةةةة 

 االتااقية الدولية

أمانةةة االتااقيةةة 

 الدولية

املنظمةةةة القطريةةةة لوقايةةةة 

النباتات، املنظمة اإلقليمية 

لوقايةةة النباتةةات، منظمةةة 

 األغذية والزراعة وغريها

حسةةةابات األمانةةةات، أمانةةةة 

االتااقيةةة الدوليةةة، اجلهةةات   

 املاحنة

 ناملوظاون املنرتكو

مةةةع اجملةةةاالت األخةةةر  

 لالتااقية الدولية

ST6/O1/A1.6 

قيةةام االتااقيةةة الدوليةةة بتسةةهيل  

مةثاًل  )عقد اجتمةاع مةع املةاحنني    

لقاءات جانبية لةد  انعقةاد دورة   

 (هيئة تدابري الصحة النباتية

أمانةةة االتااقيةةة 

 .الدولية

املنظمةةةة القطريةةةة لوقايةةةة 

النباتات، املنظمة اإلقليمية 

 لوقاية النباتات

حسةةةاب األمانةةةات، أمانةةةة   

االتااقيةةة الدوليةةة، اجلهةةات   

 املاحنة

  

ST6/O2/A2.1 

تعزيز القدرة على 

مجع األموال مةن  

 مصادر قطرية

إجةةراء حتليةةل أساسةةي قطةةري    

 لتحديد مستو  التمويل املطلوب

املنظمة القطريةة  

 لوقاية النباتات

أمانةةة االتااقيةةة الدوليةةة،  

املنظمةةة اإلقليميةةة لوقايةةة  

 النباتات

القطريةةةة، أمانةةةة   اجلهةةةات

االتااقيةةة الدوليةةة، املنظمةةات  

اإلقليميةةةة لوقايةةةة النباتةةةات، 

برنةةامج التعةةاون الاةة  التةةابع 

 للمنظمة، اجلهات املاحنة

سةةةوف تسةةةتند األننةةةطة 

القطريةةةة علةةةى احلاجةةةة  

وسةةةيتم النظةةةر يف الكلاةةةة 

 1مبوجب االسرتاتيجية 

ST6/O2/A2.2 

 وضةةع آليةةة لضةةمان اسةةتمرارية   

عمليات املنظمة القطريةة، مبةا يف   

لةةةةةةةك منةةةةةةةاذخ لتقاسةةةةةةةم  ذ

دفةع  /التكاليف حتصيل/التكاليف

املنظمة القطريةة  

 لوقاية النباتات

أمانةةة االتااقيةةة الدوليةةة،  

املنظمةةة اإلقليميةةة لوقايةةة  

النباتةةةةةات، أصةةةةةحاب  

املصةةةلحة علةةةى املسةةةتو  

لقطريةةةة، أمانةةةة  اجلهةةةات ا

اإلقليميةةة  ظمةةةاالتااقيةةة، املن

لوقاية النباتةات، املسةتخدمون   

النهةةائيون القطريةةون خلةةدمات 

وسةةوف تسةةتند األننةةطة   

القطريةةةة علةةةى احلاجةةةة  

واألولوية، وسيتم النظةر يف  

الكلاةةةةةةةةة مبوجةةةةةةةةب  
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 النشاط الفرعي النواتج النشاط رقم
الكيااااااااااااان 

 الرئيسي
 تعليقات/ مالحظات  خيارات التمويل بدعم من

نظام الصحة النباتية، اجلهات  القطري املستخدمني للمال

 املاحنة

 1االسرتاتيجية

ST6/O2/A2.3 

قيام إدارة املنظمة القطريةة لوقايةة   

بتطةوير وصةون مسةتو     النباتات 

التمويةةل الةةالزم عةةرب اإلجةةراءات  

 القطرية اخلاصة بامليزانية

املنظمة القطريةة  

 لوقاية النباتات
 أصحاب املصلحة القطريون

أمانة االتااقية الدولية، املنظمة 

اإلقليميةةةة لوقايةةةة النباتةةةات، 

املسةةةةةةتخدمون النهةةةةةةائيون  

القطريةةةةون خلةةةةدمات نظةةةةام 

الصةةةحة النباتيةةةة، اجلهةةةات 

 احنةامل

سةةةوف تسةةةتند األننةةةطة 

القطريةةةة علةةةى احلاجةةةة  

وسةةةيتم النظةةةر يف الكلاةةةة 

 1مبوجب االسرتاتيجية 

   
  



CPM 2012/10 40  

 

 

 الدعوة: 2اجملال االسرتاتيجي 

 

 خيارات التمويل بدعم من الكيان الرئيسي النشاط الفرعي النواتج النشاط رقم
/ مالحظات 

 تعليقات

ST7/O1/A1.1 

مةن جانةب    تعزيز املنةاركة 

املنظمةةة القطريةةة يف صةةياغة 

السياسةةةات القطريةةةة ذات  

 الصلة

تطوير مةواد التةدريب، وتةوفري التةدريب،     

 وتقييم أثر التدريب على السياسة

املنظمةةةات متعةةةددة  

 اجلنسيات

. منظمة األغذية والزراعةة 

أمانة االتااقيةة الدوليةة،   

اإلقليميةةة لوقايةةة  املنظمةةة

اجملموعةةةات /النباتةةةات

االقتصةةةةادية اإلقليميةةةةة 

 واملنظمات األخر 

الصةةةندوق الةةةدولي للتنميةةةة  

الزراعيةةةة، منظمةةةة األغذيةةةة 

والزراعةةة، البنةةك الةةةدولي،   

املنظمةةةات القطريةةةة لوقايةةةة  

 النباتات

  

ST7/O1/A1.2 التوجيه القطري واإلقليمي 

املنظمةةةةة القطريةةةةة  

لوقايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

املنظمةةةة  /النباتةةةات

اإلقليميةةةةة لوقايةةةةة 

 النباتات

 أمانة االتااقية الدولية

املنظمةةةةة القطريةةةةة لوقايةةةةة 

املنظمةةة اإلقليميةةة  /النباتةةات

 لوقاية النباتات

حتديةةةةد كلاةةةةة 

املوظاني املطلوبني 

فقةةةط مةةةن قبةةةل 

أمانةةةة االتااقيةةةة 

واملنظمة اإلقليمية 

 لوقاية النباتات

ST7/O1/A1.3 
لوثائق السياسة العامةة بنةأن   إجراء دراسة 

 تأثريها املمكن على نظام الصحة النباتية

املنظمةةةة اإلقليميةةةة  

لوقايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

اجملموعات /النباتات

االقتصادية اإلقليميةة  

 منظمة األغذية والزراعة

املنظمةةةة اإلقليميةةةة لوقايةةةة   

 النباتةةةةةات، اجملموعةةةةةات 

االقتصةةةةةةادية اإلقليميةةةةةةةة  

واملنظمات األخر ، الصندوق 
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 خيارات التمويل بدعم من الكيان الرئيسي النشاط الفرعي النواتج النشاط رقم
/ مالحظات 

 تعليقات

الةةةدولي للتنميةةةة الزراعيةةةة،  واملنظمات األخر 

منظمةةة األغذيةةة والزراعةةة،    

البنةةةةك الةةةةدولي، املنظمةةةةة 

 القطرية لوقاية النباتات

ST7/O2/A2.2 

تعزيز قدرة املنظمةة القطريةة   

لوقايةةةةة النباتةةةةات علةةةةى 

علةةى  الحتياجاتهةةاالرتويةةج 

 مستو  تطوير القدرات

خطةةو  توجيهيةة لبنةةاء القةةدرات يف  وضةع  

جمال الصحة النباتية، بنةاء علةى مبةادئ    

 باريس

أمانةةةةةة االتااقيةةةةةة 

 الدولية

منظمة األغذية والزراعة، 

املنظمات القطريةة لوقايةة   

النباتةةةةات، املنظمةةةةات  

 اإلقليمية لوقاية النباتات

وضةةع املعةةايري وتنميةةة  مرفةةق

التجةةةارة، منظمةةةة األغذيةةةة  

 والزراعة، البنك الدولي

  

ST7/O3/A3.1 

تتمتةةع املنظمةةات القطريةةة   

لوقاية النباتات بقدرة أفضل 

علةةةةةى تطةةةةةوير وتنايةةةةةذ 

اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجيات 

 الدعوة/االتصال

 وضع مواد تدريبية
أمانةةةةةة االتااقيةةةةةة 

 الدولية
 منظمة األغذية والزراعة

 والزراعةةةةمنظمةةةة األغذيةةةة  

 والبنةةةك الةةةدولي، الصةةةندوق

 الدولي للتنمية الزراعية

  

 تقديم التدريب  

املنظمةةات اإلقليميةةة  

لوقايةةةة النباتةةةات،  

اجملموعةةةةةةةةةةةةات 

االقتصادية اإلقليميةة  

 واملنظمات األخر 

املنظمةةة القطريةةة  /خةةبري

أمانةةة /لوقايةةة النباتةةات 

 االتااقية الدولية
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 خيارات التمويل بدعم من الكيان الرئيسي النشاط الفرعي النواتج النشاط رقم
/ مالحظات 

 تعليقات

 تقييم أثر التدريب  
القطريةةةةة املنظمةةةةة 

 لوقاية النباتات
     َخبري

ST7/O3/A3.2   

تعزيز مهارات االتصال لد  مدراء املنظمةة  

القطرية لوقايةة النباتةات مةن أجةل إقنةاع      

كبار املسةؤولني يف احلكومةة، مبةا يف ذلةك     

 صانعي السياسات

املنظمةةةةة القطريةةةةة  

 لوقاية النباتات

املنظمات اإلقليمية لوقاية 

 اجملموعةةةات/النباتةةةات

االقتصةةةةادية اإلقليميةةةةة 

منظمة /واملنظمات األخر 

 األغذية والزراعة

املنظمةةةات القطريةةةة لوقايةةةة  

النباتةةات، منظمةةة األغذيةةة   

والزراعةةة، البنةةك الةةةدولي،   

املنظمةةةات اإلقليميةةةة لوقايةةةة 

النباتةةةةةات، اجملموعةةةةةات  

االقتصةةةةةةادية اإلقليميةةةةةةةة  

 واملنظمات األخر 

  

ST7/O4/A4.1 
سةيق  نتعزيز القدرة علةى الت 

بني أصحاب املصلحة علةى  

 الصعيد القطري

إشةةراك الصةةناعة وغريهةةا مةةن أصةةحاب    

املصلحة يف القطاع اخلا  واملنظمةات غةري   

 احلكومية

املنظمةةةةة القطريةةةةة  

 لوقاية النباتات

املنظمةةة اإلقليميةةة لوقايةةة 

اجملموعةةةات /النباتةةةات

االقتصةةةةادية اإلقليميةةةةة 

 واملنظمات األخر 

اخلةةةا ، املنظمةةةة   القطةةةاع

القطريةةةة لوقايةةةة النباتةةةات، 

املنظمةةةات اإلقليميةةةة لوقايةةةة 

النباتةةةةةات واجملموعةةةةةات  

االقتصةةةةةةادية اإلقليميةةةةةةةة  

 واملنظمات األخر 

  

ST7/O4/A4.2 

إضااء الطابع الرمسي على الروابط العاديةة  

مةد اجلسةور مةع اجلمةارك، واهلجةرة،       -

 واجملموعات التجارية والقطاع اخلا 

القطريةةةةة املنظمةةةةة 

 لوقاية النباتات

اجملموعةةات االقتصةةادية 

اإلقليميةةةةة واملنظمةةةةات  

 األخر 

القطةةةاع اخلةةةا ، املنظمةةةة  

القطريةةةة لوقايةةةة النباتةةةات   

واجملموعةةةةات االقتصةةةةادية 
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 خيارات التمويل بدعم من الكيان الرئيسي النشاط الفرعي النواتج النشاط رقم
/ مالحظات 

 تعليقات

 اإلقليمية واملنظمات األخر 

ST7/O4/A4.3 

القطةةاعني العةةام   تنةةجيع النةةراكة بةةني  

 نظةةام واخلةةا  مةةع مسةةتخدمي خدمةةة   

 الصحة النباتية

املنظمةةةةة القطريةةةةة  

 لوقاية النباتات

اجملموعةةات االقتصةةادية 

اإلقليميةةةةة واملنظمةةةةات  

 األخر 

القطةةةاع اخلةةةا ، املنظمةةةة  

القطريةةةة لوقايةةةة النباتةةةات   

واجملموعةةةةات االقتصةةةةادية 

 اإلقليمية واملنظمات األخر 

  

ST7/O4/A4.4 

وتعزيز دراسات حاالت التعاون بني  تطوير

القطةةاع اخلةةا  والقطةةاع العةةام مةةن أجةةل  

حتقيةةق األهةةداف علةةى مسةةتو  الصةةحة   

 دخول األسواق/األمن احليوي/النباتية

مرفةق وضةع املعةايري    

وتنميةةةة التجةةةارة،  

أمانةةةةةة االتااقيةةةةةة 

 الدولية وغريها

اجملموعةةات االقتصةةادية 

اإلقليميةةةةة واملنظمةةةةات  

األخةةةةر ، املنظمةةةةةات  

إلقليميةةةةةةةة لوقايةةةةةةةة ا

النباتات، منظمة األغذية 

والزراعة، أمانة االتااقيةة  

 الدولية

املنظمةةةةة القطريةةةةة لوقايةةةةة 

النباتةةات، منظمةةة األغذيةةة   

والزراعةةة، البنةةك الةةةدولي،   

املنظمةةةات اإلقليميةةةة لوقايةةةة 

النباتةةةةةات، اجملموعةةةةةات  

االقتصةةةةةةادية اإلقليميةةةةةةةة  

واملنظمةةات األخةةر ، مرفةةق   

 لتجارةوضع املعايري وتنمية ا

  

ST7/O5/A5.1 

تعزيةةةةز قةةةةدرة اهليئةةةةات  

يف  اإلقليميةةة علةةى التةةأثري  

السياسة الوطنية ومساعدتها 

 وتنجيعها

إنناء حمافل لتبادل اخلربات واملهارات يف 

جمال الدعوة للصحة النباتية بني املنظمات 

 اإلقليمية

املنظمةةةة اإلقليميةةةة  

لوقايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

أمانةةةةةة /النباتةةةةةات

 االتااقية الدولية

منظمة األغذية والزراعة، 

اجملموعةةات االقتصةةادية 

اإلقليميةةةةة واملنظمةةةةات  

 األخر 

مرفةةق وضةةع املعةةايري وتنميةةة  

التجةةةارة، املنظمةةةة القطريةةةة 

لوقايةةةة النباتةةةات، البنةةةك   

الةةةةةةدولي، اجملموعةةةةةةات  

االقتصةةةةةةادية اإلقليميةةةةةةةة  
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 خيارات التمويل بدعم من الكيان الرئيسي النشاط الفرعي النواتج النشاط رقم
/ مالحظات 

 تعليقات

واملنظمات األخةر ، املنظمةة   

 اإلقليمية لوقاية النباتات

ST7/O5/A5.2 

االسةةتاادة مةةن احملافةةل الدوليةةة األخةةر   

مثةةل جملةةس التعةةاون االقتصةةادي لبلةةدان )

للةدفاع عةن أنظمةة    ( آسيا واحمليط اهلادئ

 الصحة النباتية القطرية

املنظمةةةة اإلقليميةةةة  

لوقايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

اجملموعات /النباتات

االقتصادية اإلقليميةة  

 واملنظمات األخر 

 أمانة االتااقية الدولية

تنميةةة مرفةةق وضةةع املعةةايري و

التجةةةارة، املنظمةةةة القطريةةةة 

لوقايةةةة النباتةةةات، البنةةةك   

الةةةةةةدولي، اجملموعةةةةةةات  

االقتصةةةةةةادية اإلقليميةةةةةةةة  

واملنظمات األخةر ، املنظمةة   

 اإلقليمية لوقاية النباتات

  

ST7/O5/A5.3 
املنظمةة   إجراء دراسة أساسية بنأن أهميةة 

 اإلقليمية لوقاية النباتات

أمانةةةةةة االتااقيةةةةةة 

 الدولية

القطريةةة لوقايةةة   املنظمةةة

النباتةةةات واجملموعةةةات 

االقتصةةةةادية اإلقليميةةةةة 

 واملنظمات األخر 

منظمةةة األغذيةةة والزراعةةة،    

املنظمةةةةة القطريةةةةة لوقايةةةةة 

النباتةةةةةات، اجملموعةةةةةات  

االقتصةةةةةةادية اإلقليميةةةةةةةة  

 واملنظمات األخر 

  

ST7/O6/A6.1 

تعزيةةةز قةةةدرات األطةةةراف  

املتعاقدة على توليد البيانات 

والوصةةول إليهةةا  واملعلومةةات

 واسرتدادها يف جمال الدعوة

تطةةوير أدوات للةةدعوة املسةةتندة إىل األدلةةة  

املناعةةة، /التحليةةل االقتصةةادي، التكلاةةة )

 (إخل

مرفةق وضةع املعةايري    

وتنميةةةة التجةةةارة،  

منظمةةةةة األغذيةةةةة  

 والزراعة

املنظمات القطريةة لوقايةة   

 النباتات

املنظمةةةة اإلقليميةةةة لوقايةةةة   

 النباتةةةةةات، اجملموعةةةةةات 

االقتصةةةةةةادية اإلقليميةةةةةةةة  

واملنظمات األخر ، الصندوق 

 عملية جارية
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 خيارات التمويل بدعم من الكيان الرئيسي النشاط الفرعي النواتج النشاط رقم
/ مالحظات 

 تعليقات

الةةةدولي للتنميةةةة الزراعيةةةة، 

منظمةةة األغذيةةة والزراعةةة،    

البنةةةةك الةةةةدولي، املنظمةةةةة 

 القطرية لوقاية النباتات

ST7/O6/A6.2 
استعراض الوثائق احلالية للدعوة واالتصةال  

 يف جمال الصحة النباتية

املنظمةةةةة القطريةةةةة  

لوقايةةةة النباتةةةات،  

أمانةةةةةة االتااقيةةةةةة 

الدوليةةة، املنظمةةات  

 األخر 

املنظمات اإلقليمية لوقاية 

النباتةةات، اجملموعةةات  

االقتصةةةةادية اإلقليميةةةةة 

 واملنظمات األخر 

االتااقيةةةة الدوليةةةة، منظمةةةة 

األغذيةةةة والزراعةةةة، البنةةةك 

الدولي، مرفةق وضةع املعةايري    

 وتنميةةةة التجةةةارة، املنظمةةةة 

القطريةةةة لوقايةةةة النباتةةةات، 

اجملموعةةةةةات االقتصةةةةةادية 

اإلقليمية واملنظمات األخر ، 

املنظمةةةة اإلقليميةةةة لوقايةةةة   

 النباتات
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 الرصد والتقييم: 8اجملال االسرتاتيجي 

 

 خيارات التمويل بدعم من الكيان الرئيسي النشاط الفرعي النواتج النشاط رقم
/ مالحظات 

 تعليقات

ST8/O1/A1.1 

الرصد والتقييم على امتةداد   أدواتإنناء واستخدام 

تطبيةةق االسةةرتاتيجية العامليةةة يف جمةةال الصةةحة    

 النباتية على املستويات كافة

  

حتديةةةد وجةةةود واسةةةتخدام  

أدوات الرصةةد والتقيةةيم مةةن   

 قبل األطراف املتعاقدة وسواها

أمانةةةة االتااقيةةةة  

 الدولية

املنظمةةةةةةةةةةات 

القطريةةة لوقايةةة  

 النباتات

   املاحنة اجلهات

ST8/O1/A1.2 

أدوات الرصةةد والتقيةةيم الةةيت 

 يتم إننااها أو تكيياها

أمانةةةة االتااقيةةةة  

 الدولية

املنظمةةةةةةةةةةات 

القطريةةة لوقايةةة  

النباتات وغريها 

 من املنظمات

   اجلهات املاحنة

 إنناء أداة لإليداع وملئها
أمانةةةة االتااقيةةةة  

 الدولية

املنظمةةةةةةةةةةات 

القطريةةة لوقايةةة  

وغريها النباتات 

 من املنظمات

   اجلهات املاحنة

ST8/O1/A1.3 
التةةةدريب علةةةى اسةةةتخدام   

مبةةا )أدوات الرصةةد والتقيةةيم 

 (يف ذلك استخدام أداة اإليداع

أمانةةةة االتااقيةةةة  

 الدولية
   اجلهات املاحنة  

ST8/O1/A1.4 

ST8/O1/A1.5 
( وغريها)تقوم أمانة االتااقية 

بتنةةجيع اسةةتخدام الرصةةد   

أمانةةةة االتااقيةةةة  

الدولية، املنظمات 
   اجلهات املاحنة  
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 خيارات التمويل بدعم من الكيان الرئيسي النشاط الفرعي النواتج النشاط رقم
/ مالحظات 

 تعليقات

القطريةةةة لوقايةةةة  والتقييم وأدوات اإليداع

النباتةةات وغريهةةا 

 من املنظمات

ST8/O1/A1.7 
تعةةديل أداة الرصةةد والتقيةةيم  

 عند الضرورة

أمانةةةة االتااقيةةةة  

الدولية، املنظمات 

القطريةةةة لوقايةةةة 

 النباتات

  

املاحنة،  اجلهات

املنظمةةةات غةةةةري  

 احلكومية املهتمة

  

ST8/O2/A2.1 
 إجراء مراجعة وتقييم دوريني

  

عقةةد شةةراكة مةةع املؤسسةةات  

الرائدة من أجةل االسةتعراض   

 والتقييم

أمانةةةة االتااقيةةةة  

 الدولية
   اجلهات املاحنة  

ST8/O3/A3  (اإلدارة التكياية)عملية حتسني متواصلة 

منةةاركة نتةةائج االسةةتعراض  

حسةةةب االقتضةةةاء وتنايةةةذ   

 التدابري التصحيحية

 عملية جارية اجلهات املاحنة   االتااقية الدولية

  


