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

 www.fao.org :تماعات المنظمة متاحة على اإلنترنت على العنوان التاليومعظم وثائق اج. منها
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 هيئة تدابير الصحة النباتية
 

 الدورة السابعة

 2012 آذار/مارس 23 - 19 ،روما
 2019-2012اإلطار االستراتيجي للفترة : االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 من جدول األعمال المؤقت 1-9البند 
 
 
الدولية لوقاية االتفاقية "المسودة األولى من ) الهيئة(أعّد مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية  -1

ومن المفترض أن تحّل هذه المسودة محّل خطة " 2019-2012اإلطار االستراتيجي للفترة : النباتات
 ).2011-2007(األعمال الحالية للهيئة

 
، يتعّين على أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، باإلضافة إلى 2010واعتبارًا من سنة  -2

ة، رفع تقارير رسمية عن أنشطتها ضمن اإلطار االستراتيجي لمنظمة رفع تقارير مفصلة إلى الهيئ
" الفاو"وتشمل دورات التخطيط ورفع التقارير في منظمة ). الفاو(األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

 :ما يلي
 

  الخطة المتوسطة األجل لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات والتي تمتد دورتها على أربع
 سنوات

  العمل والميزانية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات المرتبط بدورة الميزانية الممتدة برنامج
 "الفاو"على سنتين في منظمة 

 الخطة التشغيلية السنوية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 
 
على توحيد شكل اإلطار االستراتيجي للهيئة ) 2011(واُتفق خالل الدورة السادسة للهيئة  -3
فتستخدم بالتالي ". الفاو"رآيبته والمصطلحات المستخدمة فيه مع اإلطار االستراتيجي لمنظمة وت

أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات إطارًا موحدًا لرفع التقارير، ما يسّهل عملية رفع التقارير إلى 
 .مختلف آليات المنظمة

مسودة حيث تم االتفاق على عناوين هذه ال) 2011(وناقشت الهيئة في دورتها السادسة  -4
األربعة في حين ال تزال األقسام المتبقية من الوثيقة بحاجة إلى مزيد من  اإلستراتيجيةاألهداف 

 . الدراسة والمناقشة
 
تفاقية الدولية لوقاية النباتات، تتضّمن وُعرضت نسخة منّقحة من اإلطار االستراتيجي لال -5

على مجموعة العمل غير الرسمية ما أدخل عليه من تنقيحات في ضوء مداخالت األعضاء، 
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وقد تّم . 2011تشرين األول /أآتوبرفي شهر المعنية بالتخطيط االستراتيجي والمساعدة الفنية 
 . اقتراح تعديالت فيها وجرى تحديث الوثيقة على هذا األساس

 
 CPMوأتيح اإلطار االستراتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات مسبقًا ضمن الوثيقة  -6

2012/08. 
 
 :وإّن هيئة تدابير الصحة النباتية مدعوة إلى -7
 

 2019-2012على اإلطار االستراتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات للفترة  الموافقة 
 ظمات اإلقليمية لوقاية النباتات على العمل مع األمانة لتحقيق األطراف المتعاقدة والمن حّث

 المتفق عليها اإلستراتيجيةهذه األهداف 
 األطراف المتعاقدة على تأمين موارد من خارج الميزانية لكي يتسنى تحقيق جميع  حّث

 .األهداف
 


