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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
 ىاملندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل
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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الثالثة عشرة

 2018أبريل/نيسان  20-16روما، 

 مراجعة اختصاصات لجنة المالية إلضافة بند خاص بالمراقبين -اختصاصات لجنة المالية 

 من جدول األعمال 5-8البند 

 إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمن 
 
ية اعتمدت هيئة تدابري الصحححاة النباتية ياةيئة  يف دوراا السحححابعة ايحححرتاتي ية تعبئة املوارد افاقحححة باالت اقية الدول -1

 رتاتي ية.بااليوأُدرجت اختصاقات جلنة املالية ضمن املرفق  لوقاية النباتات، واليت تضّمنت إنشاء جلنة مالية.
 
ل األنشطة وتتمث وتتألف الل نة من أربعة أفراد خيتارهم مكتب اةيئة. .2012وأنشأ مكتب اةيئة جلنة املالية يف عام  -2

هر وقد عقدت جلنة املالية أول اجتماع ةا يف .ححححححححححح الرئيسحححححححححححية لل نة يف تأمني الشححححححححححح افية واإل.حححححححححححرا  على الشححححححححححح ون املالية.
  .2017اجتماًعا يحىت هناية عام  17ومنذ ذلك احلني، عقدت ما جمموعه  .2012يونيو/حزيران 

 
وُدعي بني احلني واآلخر مراقبون حلضور اجتماعات جلنة املالية من أجل إيداء املشورة لل نة بشأن القضايا املالية.  -3

حلضور اجتماعات الل نة وجمدًدا مسألة دعوة مراقبني  2017وناقش املكتب يف االجتماع الذي عقده يف .هر يونيو/حزيران 
 يف االجتماع الذي عقده يف .حححححححهر أشتوبر/تشحححححححرين األول وات ق على احلاجة إىل وضحححححححع توجيهات بشحححححححأن مشحححححححارشة املراقبني 

 .1ويرد هذا ضمن املرفق  يف اجتماعات جلنة املالية.
 
  ورفع 1ووافق املكتب على النسححخة املراجعة من اختصححاقححات جلنة املالية مع إضححافة بند خاب باملراقبني ياملرفق  -4

 توقية هبا إىل اةيئة من أجل اعتمادها.

 
 وإن هيئة تدابري الصاة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي: -5
 

   .1ى الناو الوارد يف املرفق النسخة املراجعة من اختصاقات جلنة املالية علاعتماد   1ي
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 االختصاصات المراجعة للجنة المالية )في أعقاب القرارات الصادرة عن المكتب( - 1المرفق 
 المسودة

 ختصاصات لجنة الماليةا
 ، CPM2012/20 قةالوثيي املرفق الثاين بايرتاتي ية تعبئة املوارد افاقة باالت اقية الدولية لوقاية النباتاتي

  يف الدورة السابعة للهيئة املعتمدة
 
 الهدف -1
 
 تسعى جلنة املالية إىل زيادة األمن املايل ألمانة االت اقية الدولية لوقاية النباتات من خالل: -1
 

  تعزيز ثقة املاحنني يف اآلليات املالية لالت اقية الدولية لوقاية النباتات •
  ملواردالنباتات وهيئة تدابري الصاة النباتية يف اجلهود املبذولة لتعبئة اومساعدة أمانة االت اقية الدولية لوقاية  •
 .وحتسني ش اءة التخطيط املايل •

 
 نطاق لجنة المالية -2
 
  تساعد جلنة املالية أمانة االت اقية الدولية لوقاية النباتات ومكتب هيئة تدابري الصاة النباتية يف جمال: -2
 

 التخطيط املايل •
  والتقارير املالية •
  وتعبئة املوارد •
 ووضع إجراءات للش افية املالية وتعبئة املوارد. •

 
 هيكل لجنة المالية -3
 
 يو  تتألف جلنة املالية من أربعة أعضاء متطوعني خيتارهم مكتب اةيئة. -3
 
حال طلب  ويف االجتماعات.ويتعنّي على األعضحححححححححححاء يف جلنة املالية اويل يححححححححححح رهم افاب وإقامتهم حلضحححححححححححور  -4

األعضححححححاء يف جلنة املالية احلصححححححول على موارد نيابة عن أمانة االت اقية الدولية لوقاية النباتات، بوز عندها طلب احلصححححححول 
 على مساعدة مالية.
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 مهام لجنة المالية -4
 
 حتقق جلنة املالية أهدافها من خالل االضطالع باملهام التالية: -5
 

  تضمن الش افية يف امليزانية وضع إجراءات •
  ومساعدة أمانة االت اقية الدولية لوقاية النباتات يف إعداد التقارير السنوية عن امليزانية •
  وإعداد مناذج موحدة للميزانية •
  ومساعدة أمانة االت اقية الدولية لوقاية النباتات يف إعداد االقرتاحات السنوية للميزانية •
 املسائل املتعلقة باملواردوايتعراض  •
  ومساعدة أمانة االت اقية الدولية لوقاية النباتات يف إعداد خطط تشغيلية مدرجة يف امليزانية •
  ومساعدة أمانة االت اقية الدولية لوقاية النباتات وهيئة تدابري الصاة النباتية يف أنشطة تعبئة املوارد •
رتاتي ي تدابري الصاة النباتية ومجاعة العمل غري الرمسية املعنية بالتخطيط االيورفع تقارير دورية إىل مكتب هيئة  •

  واملساعدة ال نية
 .وأي أنشطة مالية ذات الصلة قد حييلها إليها مكتب هيئة تدابري الصاة النباتية •

 
 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -5
 
 حسب احلاجة.توفّر األمانة الدعم اإلداري وال ين  -6
 
 المراقبون -6
 
بوز أن ينضحححّم إىل جلنة املالية مراقب واحد إىل ثالثة مراقبني يشاد أقصحححى  إليحححداء املشحححورة حسحححب املقتضحححى  -7

نة وبب أن يوافق املكتب على مشحححححارشة املراقبني قبل انعقاد اجتماع جل بالنسحححححبة إىل مسحححححائل مالية حمددة ناقشحححححتها الل نة.
مكتب اختاذ القرار النهائي بشحححأن حضحححور مراقبني يوتناوهبم  ئسحححب فائدة مشحححارشتهم بالنسحححبة إىل جدول ويعود لل املالية.

وبب أن يتم اختيار املراقبني يممن لديهم خربة مالية  طبًقا إلجراءات هيئة تدابري  أعمال شل من اجتماعات جلنة املالية.
 الصاة النباتية.

 
تلك   ما خاليفالوثائق  وتلقييف مناقشححححححات جلنة املالية .ححححححرئ موافقة الرئي    وبوز أن يشححححححار  ه الء املراقبون -8

 بيانات خطّية بشأن بنود حمددة من جدول األعمال. وتقدمياحملدودة التوزيع  


