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

 fao.orgwww. : ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة على اإلنترنت على العنوان التالي. منها
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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الثامنة

 1122نيسان /أبريل 21-8روما، 

 الخطوط التوجيهية لترشيح
 اوتناوبهم اواختيارهمونائب الرئيس رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية 

 من جدول األعمال 1-2-7 البند

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
 معلومات أساسية

 

رئيس هيئة تدابير  لترشيح ةالداخلي الالئحةصياغة المعنية بجماعة التركيز  تاجتمع-  1

 12إلى  11الفترة من خالل في روما  وتناوبهمواختيارهم ونواب الرئيس ( الهيئة)الصحة النباتية 

التخطيط المعنية ب جماعةالعلى جماعة التركيز قرير اجتماع رض توعُ . 1111 آب/أغسطس

 .1111 تشرين األول/االستراتيجي في اجتماعها في أكتوبر
 

التي كان من  التركيز جماعةباختصاصات الجماعة المعنية بالتخطيط االستراتيجي تم تذكير و-  1

 :معالجة القضايا التاليةل المفترض أن تعد وثيقة

هيئة الب الرئيس فيما يتعلق بسير عمل مكتب ئتحديد أدوار ومسؤوليات الرئيس ونا (1) 
 ؛(االتفاقية الدولية) الدولية لوقاية النباتات االتفاقية وأنشطة 

 لرئيس؛الرئيس ونواب التي يستحسن توافرها في االخبرة أو التجربة  وأتحديد الكفاءة  (1) 
 ؛عيينهماوت اواختيارهم لرئيساب ئرئيس وناالناوب تتحديد جميع الخيارات الممكنة ل (2)
من خالل تحليل ) ةسلبيالو ةيجابيال سيما المسائل اإلخيارات المذكورة أعاله، والتحليل  (4)

:فيما يتعلق بالمبادئ العامة التالية( على سبيل المثال والضعف والفرص واألخطار نقاط القوة 
  

o الشفافية 
o األطراف  التمثيل بينصوصا فيما يتعلق باإلنصاف والمساواة والشمولية، وخ

 المتتالية عييناتالتفي  الدولية المتعاقدة في االتفاقية
o  ،لدور إلى انظر باللمرشحين اختيار أحسن اهولة فيما يخص سالكفاءة

 المحددةالكفاءة مسؤوليات والو
o الكفاءة 
o االستمرارية 
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 .التخطيط االستراتيجيالمعنية ب جماعةال عرض الوثيقة على( 5)
 
همررة تحديررد بشررأن مالجماعررة المعنيررة بررالتخطيط االسررتراتيجي داخررل  ةمطولرر ةشررقناوجرررت م-  2

 جماعرةوأشار رئيس . عيينهماوتواختيارهما  لرئيساب ئرئيس وناتناوب اللجميع الخيارات الممكنة 
النتخرراب الرررئيس ونررواب لرريس لررديها اختصاصررات مكتوبررة معظررم أجهررزة المنظمررة إلررى أن  التركيررز

الدوليرة هري أحرد األجهرزة الرئاسرية األولرى التري تعرالم هرذه المسرألة  من ثرم فرإن االتفاقيرةالرئيس، و
 .بشكل رسمي

 
النظرر التري ترم م اسرتعراض لجميرع الخيرارات يقدإلى ت التركيز جماعةرئيس وبادر بعد ذلك -  4

الخيرارات الممكنرة بشأن الجماعة المعنية بالتخطيط االستراتيجي مناقشة داخل  ا إلى إجراءودعفيها 
 الجماعرررررررررررررررررررة المعنيرررررررررررررررررررة برررررررررررررررررررالتخطيط االسرررررررررررررررررررتراتيجي انظرررررررررررررررررررر تقريرررررررررررررررررررر )
)13.pdf-11-https://www.ippc.int/file_uploaded/1352815214_Report_SPG_2012_Nov_2012 .تورأ 

تعاقرب الوتنراوب الاالختيرار وأنه ينبغي النظرر فري عمليرات ة المعنية بالتخطيط االستراتيجي الجماع
الكفاءة والفعاليرة ومبادئ الشفافية واإلنصاف بعملية في هذه ال ه ينبغي االسترشاد، وأنجنبا إلى جنب
 .المستقبل فيستعراض ن تخضع الأ  كيف ما كانت، لترتيبات النهائية،نبغي ليأنه و، واالستمرارية

 
 ،سرررتخدمأقررراليم وأن االتفاقيرررة الدوليرررة تألمانرررة أن المنظمرررة تقسرررم العرررالم إلرررى سررربع وبيّنرررت ا-  5

الجغرافية ومفهروم المسراواة برين قاليم حول تلك األ ةشقانوأدت م. قاليمنفس هذه األ ،ةألغراض عملي
أن معظرم البلردان مفراده اآلراء ي بالنسبة لإلقليم الواحد إلرى توافرق فرعدد البلدان تباين سبب قاليم باأل

وجرد تبينمرا أمريكرا الالتينيرة والبحرر الكراريبي، والشررن األدنرى، وأفريقيرا، آسيا، وفي توجد النامية 
 .، وأمريكا الشماليةئي أوروبا، وجنوب غرب المحيط الهادفالبلدان المتقدمة معظم 

 
 الهيئرة، يبردأ رئاسرةعلرى تنراوب لل انظامرالجماعة المعنية بالتخطيط االسرتراتيجي  تاقترحو-  6

وأمريكررا الالتينيررة والبحررر  ئ،آسرريا، وجنرروب غرررب المحرريط الهرراد: ةكررل أقرراليم المنظمررة السرربعب أوال
ثرم تضراف عمليرة ، (بهذا الترتيرب)وأوروبا  ،أمريكا الشمالية، والشرن األدنىوأفريقيا، والكاريبي، 

 ،آسريا(: أكبرر عردد مرن البلرداناألقراليم التري تضرم ( )4)ألربعرة تناوب ثانية بالنسبة لألقراليم األكبرر ا
أن هررذا النظررام الجديررد للتنرراوب مررن شررأن و. وأمريكررا الالتينيررة والبحررر الكرراريبي، وأوروبررا، وأفريقيررا

وجنوب غرب المحيط الهادئ، وأمريكا الالتينية والبحرر الكراريبي،  ،آسيا: الترتيب التاليإلى يؤدي 
 ،وأمريكرا الالتينيرة والبحرر الكراريبي ،وآسريا ،وأوروبرا ،األدنرىة، والشررن أمريكا الشماليوأفريقيا، و

لبلرردان المتقدمررة لبررديل كمررا مررن شررأن هررذا النظررام أن ييسررر التمثيررل ال .4-7-4-7وأفريقيررا أو  ،وأوروبررا
 .عملية متوازنة قدر اإلمكانقترب من يأن والبلدان النامية، و

 
على أن يتألف المكتب من سبعة أعضاء الجماعة المعنية بالتخطيط االستراتيجي كما وافقت -  7

. ولن يكون هناك نائبان للررئيس كمرا هرو الشرأن حاليرا. يكون واحد منهم الرئيس وآخر نائب الرئيس
 بتعيرريننائررب الرررئيس وعيررين تب، ةالسررابقفرري الواليررة لرئاسررة، اإلقلرريم الررذي يررأتي دوره لتررولي اويقرروم 
إلرى لررئيس نائرب امرن تعاقب تلقرائي دون أن يكون هناك بالضرورة )التالية بالنسبة للوالية  الرئيس

تحديررد مرشررح مناسررب لإلقلرريم ب، يسررمح المعرريّن االسررتمرارلرررئيس تعررذر علررى افرري حررال و (.لرررئيسا
  .لمنصب الرئيس

 
بغرري للرررئيس أن يكررون نأنرره يأيضررا علررى الجماعررة المعنيررة بررالتخطيط االسررتراتيجي  توافقررو-  8

 .واحدة على األقلوالية في المكتب ل عمليكون قد وأن لوقاية النباتات القطرية المنظمة موظفا لدى 
 
  :ويرجى من الهيئة القيام بما يلي-  9
 

https://www.ippc.int/file_uploaded/1352815214_Report_SPG_2012_Nov_2012-11-13.pdf
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واختيارهما  لرئيساب ئوناالهيئة رئيس التوجيهية لترشيح  الخطوطالموافقة على ( 1)
التخطيط المعنية ب جماعةاله تاقترحما على نحو ( 1بصفته الملحق المرفق ) اوتناوبهم

 .االستراتيجي
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 2الملحق           

 لترشيحالمقترحة الخطوط التوجيهية 

 واختيارهما وتناوبهما رئيسال ونائب رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية

 

: التاليسلسل بالت الصحة النباتيةهيئة تدابير  على رئاسة( 7)أقاليم المنظمة السبعة  بوتتنا-  1

أمريكا وأفريقيا، ووجنوب غرب المحيط الهادئ، وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي،  ،آسيا

 فحسب األكبر( 4)على أن تليه مجموعة تضم األقاليم األربعة  ،وأوروبا ،الشمالية، والشرن األدنى

، وأوروبا وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، ،آسيا (:التي تضم أكبر عدد من البلدان األقاليمتلك )

ويكون نظام التناوب على النحو . تعقبها السبعة األولى الواردة أعاله، وهكذا دواليكأفريقيا، و

 .4-7-4-7: التالي

(. 1)ونائب واحد للرئيس ( 1)أعضاء، منهم رئيس واحد ( 7)ويتألف المكتب من سبعة -  1

الذي يأتي دوره لتولي الرئاسة مرشحا لمنصب أعاله، يقترح اإلقليم  وتبعا لنظام التناوب المحدد

وفي الوالية التالية، يقترح اإلقليم الذي يتولى منصب نائب الرئيس مرشحا لمنصب . نائب الرئيس

 (.هذا ال يعني بالضرورة تعاقبا تلقائيا من منصب نائب الرئيس إلى منصب الرئيس)الرئيس 

ينبغي أن يكون المرشحون لمنصب الرئيس موظفين لدى المنظمات القطرية لوقاية و-  2

 .على األقل (1)  في المكتب لوالية واحدة عملواالنباتات في بلدانهم وأن يكونوا قد 

 


