
 CPM 2013/13 
January 2013 

 
 

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

 www.fao.org :ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة على اإلنترنت على العنوان التالي. منها
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 هيئة تدابير الصحة النباتية
 

 الثامنةالدورة 

 1023 نيسان/أبريل 21 - 8 روما،

 إنشاء لجنة بناء القدرات

 من جدول األعمال 1-20البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
 

 
علةى إناةال لةنةة لبنةال ( 2112)السةابعة  تهةادورفةي  (الهيئةة)تةدابير الحةحة النباتيةة  اتفقت هيئةة -1

القةةدرات تابعةةة لقتفاقيةةة الدوليةةة لوقايةةة النباتةةات واتفقةةت أيضةةال علةةى احتحا ةةات اللةنةةة والئحتهةةا 
لقةدرات واتفقت الهيئة على أن تكون لةنة بنةال ا(. بتقرير الدورة السابعة للهيئة 11المرفق )الداحلية 

عيةد الهيئةة النظةر بعةد انقضةال هةذه الفتةرة فةي بمثابة لةنة تقنية تؤدي عملها لمةدة نةنتينع علةى أن تُ 
 . وظيفة اللةنة وتقرر بين جملة أمور أحرى ما إذا كان يتعيّن إناال جهاز فرعي أم ال

 
 :ما يليأما بالنسبة إلى تاكيل لةنة بنال القدراتع فإّن احتحا اتها تنص تحديدال على  -2
 

مندوب واحد من كل إقلةيم مةن من حقل ع ةغرافيتاكيل اللةنة على أناس التمثيل ال كوني 
يقةوم و. علةى اققةل مةن البلةدان الناميةةمنةدوبين أقاليم المنظمة على أن يكةون مةن بيةنهم ثقثةة 

تسترشةد ونةو  . من حةقل نةدال مفتةو الخبرال اقعضال  حتياراالمكتبع وتعاونه اقمانةع ب
 ألفوتت. مراجع منانبة للخبرة والمؤهقت الفنية للمرشحينعملية االحتيار بما يتم تقديمه من 

ولةةن يكةةون لءعضةةال محةةلحة شخحةةية فةةي تقةةديم المسةةاعدة الفنيةةة . اللةنةةة مةةن نةةبعة حبةةرال
 .المستقلةع تقفيال قي تضارب في المحالح داحل لةنة تنمية القدرات

 
 :الية اقعضال في اللةنةع تنص الئحتها الداحلية على ما يليوبالنسبة إلى مدة و -3
 

 .ياغل اقعضال منا بهم لوالية مدتها ننتانع ونّت ننوات كحد أقحى
 
ندال مفتوحال لقنضمام إلى عضةوية اللةنةة وبلة   2112تموز /وقد أ درت اقمانة في شهر يوليو -4

 .يحال رشت 11لهذا الندال  عدد الترشيحات الواردة تلبيةل 
 
تاةرين اقول /وقام مكتب هيئة تدابير الححة النباتية في االجتماع الذي عقده حقل شهر أكتةوبر -5

ةة 2112 واتفةةق المكتةةب علةةى أّن جميةةع المرشةةحين يسةةتوفون . ير الذاتيةةة للمرشةةحينبانةةتعراا الس 
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معةايير الخبةرة المؤهقت المطلوبة واحتار من بيةنهم اقعضةال فةي لةنةة بنةال القةدرات انةتنادال إلةى 
وأّكةةد المكتةةب عةةدم انةةتيفال معةةايير التةةوازن بةةين البلةةدان اقعضةةال الناميةةة . والموا ةةفات التقنيةةة

 . والمتقدمة
 
واتفةةق المكتةةب علةةى طلةةب تقةةديم الترشةةيحات لءعضةةال المنةةاوبين مةةن اققةةاليم التةةي لةةم تتقةةدم  -6
ا المكتةب فةةي االجتمةةاع الةةذي لكةي ينظةةر فيهةة 2113شةةباط /شةيحات وذلةةب قبةةل نهايةة شةةهر فبرايةةرربت

وترد قائمة باقعضال في لةنة بنال القدرات التةي تةّم احتيةارهم . 2113نيسان /نيعقده في شهر أبريل
 . ضمن الملحق ألفع فيما ترد قائمة باقعضال المناوبين المحتملين ضمن الملحق بال

 
وطلبةت اقمانةة . وقد أعّدت اقمانة وثيقة التزام تبيّن فيها مختلف أنةواع التضةارب فةي المحةالح -7

إلى كل عضو من أعضال اللةنة قرالة وثيقة االلتزام الخا ة به والتوقيع عليها وقد أّكد كةل عضةو 
 .من اقعضال واقعضال المناوبين على عدم وجود تضارب في المحالح

 
 :ابير الححة النباتية مدعوة إلىوإّن هيئة تد -8
 

 بإناال لةنة بنال القدرات؛ أحذ العلم (1)
بالعضوية الحالية واقعضال المناوبين المحتملين فةي لةنةة بنةال القةدرات علةى  أحذ العلم (2)

 النحو الوارد في الملحقين ألف وبال؛
فةي لةنةة بنةال القةدرات تتقدم بأي ترشيحات لءعضةال المنةاوبين لم اققاليم التي  وتاةيع (3)

 .على القيام بذلب في أقرب فر ة ممكنة
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 الملحق ألف 
 

 في لجنة بناء القدرات األعضاء الذين تّم اختيارهم
الووووووال تاريخ االختيار  االسم  البلد  إقليم الفاو

يووووووووووة 
الحووووال

 ية

مووووووودة 
الووووووال

 ية

انتهوووواء الواليووووة 
 الحالية

 Stellaالسيدة  نيةيريا أفريقيا
ORAKA 

تاةةةةرين /أكتةةةةوبر
 2112اقول 

اقول
 ى

أيلةةةةةول /نةةةةةبتمبر ننتان
2114 

 Hoالسةةةةيد  ماليزيا آسيا
Haw LENG 

تاةةةةرين /أكتةةةةوبر
 2112اقول 

اقول
 ى

أيلةةةةةول /نةةةةةبتمبر ننتان
2114 

 Cornéالسيد   هولندا أوروبا
VAN 

ALPHEN 

تاةةةةرين /أكتةةةةوبر
 2112اقول 

اقول
 ى

أيلةةةةةول /نةةةةةبتمبر ننتان
2114 

أمريكا الالتينية 
والبحووووووووووووووووووووور 

 الكاريبي

 Sheliaالسيدة  جامايكا
HARVEY 

تاةةةةرين /أكتةةةةوبر
 2112اقول 

اقول
 ى

أيلةةةةةول /نةةةةةبتمبر ننتان
2114 

السةةةيدة نةةةةاة  السودان الشرق األدنى
مبةةةةةةةةةةةةةةةةار  

 الطيّب

تاةةةةرين /أكتةةةةوبر
 2112اقول 

اقول
 ى

أيلةةةةةول /نةةةةةبتمبر ننتان
2114 

أمريكوووووووووووووووووووووووا 
 الشمالية

الواليات 
المتحةةةةدة 
اقمةةةريك

 ية

 Marcالسةةيد 
C. GILKEY 

تاةةةةرين /أكتةةةةوبر
 2112اقول 

اقول
 ى

أيلةةةةةول /نةةةةةبتمبر ننتان
2114 

 جنوووووو   ووووور 
 المحيط الهادئ

نيوزيلنةةد
 ا

 Sallyالسةيدة 
JENNINGS 

تاةةةةرين /أكتةةةةوبر
 2112اقول 

اقول
 ى

أيلةةةةةول /نةةةةةبتمبر ننتان
2114 
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 الملحق باء
 

 في لجنة بناء القدرات ن الذين تّم اختيارهمواألعضاء المناوب
الواليووووة  تاريخ االختيار  ماالس  البلد  الفاو إقليم

 الحالية
موووووودة 
الوووووال

 ية

توووووووووووووووواريخ 
انتهووووووووووووووواء 

 الوالية
       أفريقيا
 Glennالسةةةةةيد  نالفلبي آسيا

PANGANIBAN 
 نتاةةةةةري/أكتةةةةةوبر
 2112اقول 

أيلةو/نبتمبر نننتا اقولى
 2114ل 

       أوروبا
أمريكا الالتينية 
والبحووووووووووووووووووووور 

 يالكاريب

أوروغ
 يوا

 Maríaالسةةةةيدة 
Inés ARES 

 نتاةةةةةري/أكتةةةةةوبر
 2112 لاقو

أيلةو/نبتمبر نننتا اقولى
 2114ل 

       الشرق األدنى
أمريكوووووووووووووووووووووووا 

 الشمالية
      

جنووووو   وووور  
 المحيط الهادئ

جةةةةةةةةزر 
 فيةي

 Joshuaالسةةةةيد 
WAINIQOLO 

تاةةةةةرين /أكتةةةةةوبر
 2112اقول 

أيلةو/نبتمبر ننتان اقولى
 2114ل 

 


