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 هيئة تدابير الصحة النباتية
 

 الثامنةالدورة 

 1223 نيسان/أبريل 21 - 8، روما

 مشروع الالئحة الداخلية لمجموعة التخطيط االستراتيجي

 جدول األعمالمن  4-7البند 

 النباتاتأعدته أمانة االتفاقية الدولية لوقاية 

 
االختناصددات والحئحددة ( 7002)اعتمدددت هيئددة تدددابير النددحة النباتيددة فددي دورتهددا ال انيددة  -1

الداخلية لجماعة العمل غير الرسمية المعنية بالتخطيط االستراتيجي والمساعدة الفنيدة التابعدة لهيئدة 
ذلك االعتماد، تغيّرت عمليات االتفاقية الدولية لوقاية  ومنذ(. 7أنظر المرفق )تدابير النحة النباتية 

 .النباتات، بما في ذلك إنشاء لجنة تنمية القدرات واللجنة المالية مؤخرا  
 
التدي  المجموعدةالتخطديط االسدتراتيجي، وهدي مجموعدة في ضدوء هدذه التطدورات، قامدت  -7

ي والمسددداعدة الفنيدددة، فدددي خلفدددت جماعدددة العمدددل غيدددر الرسدددمية المعنيدددة بدددالتخطيط االسدددتراتيج
بمراجعة االختناصات والحئحة الداخلية لجماعة العمل غيدر الرسدمية  7017تشرين األول /أكتوبر

علدى التخطديط االسدتراتيجي مجموعدة وقد وافقت . المعنية بالتخطيط االستراتيجي والمساعدة الفنية
اعدة الفنيددة والقضددايا الماليددة، تنقدديا االختناصددات والحئحددة الداخليددة بإاالددة اإلاددارات إلددى المسدد

 .وأاارت أيضا  إلى أن الوثائق ينبغي أن ترّكز على التخطيط االستراتيجي
 
والمشددورة القانونيددة التددي قدددمتها التخطدديط االسددتراتيجي مجموعددة علددى أسدداا مباح ددات  -3

لمجموعدة منظمة األغذية والزراعدة بحدا المكتدب الوثدائق ووافدق علدى مشدروة الحئحدة الداخليدة 
 (:أنظر المرفق) التخطيط االستراتيجي 

 
  بجمددع االختناصددات والحئحددة الداخليددة لجماعددة العمددل غيددر الرسددمية المعنيددة بددالتخطيط

للتبسيط، وإاالة العناصدر ( الحئحة الداخلية)االستراتيجي والمساعدة الفنية في وثيقة واحدة 
وكددذلك  الجوانددب المتنددلة بالمسددائل الزائدددة عددن الحاجددة واإلاددارات إلددى المسدداعدة الفنيددة 

  ؛المالية
 بإدخال لغة أك ر وضوحا  واتساقا ، بما في ذلك تلك التي ترّكز على التخطيط االستراتيجي. 

 
  إن هيئة تدابير النحة النباتية مدعوة إلى -4
 

 ؛التخطيط االستراتيجي لمجموعة مشروة الحئحة الداخلية  في النظر (1)

http://www.fao.org/
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 ؛المشروة مع تعديحت حسب االقتضاء إقرار (7)
االختناصدات والحئحدة الداخليدة لجماعدة العمدل غيدر الرسدمية الموافقة على إلغداء  (3)

المعنية بالتخطيط االستراتيجي والمساعدة الفنية التابعة لهيئة تددابير الندحة النباتيدة 
 (.7002)التي اعتمدت في الدورة ال انية لهيئة تدابير النحة النباتية 
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 المرفق األول
 

 التخطيط االستراتيجيلمجموعة مشروع الالئحة الداخلية 
 

 الغرض – 2المادة 
 

االتفاقيدة الدوليدة  هدو تدوفير منظدور اسدتراتيجي لعمدل التخطيط االسدتراتيجيمجموعة الغرض من 
النباتيدة ودعم التحسين من خدحل تقدديم التوصديات والمشدورة لهيئدة تددابير الندحة  لوقاية النباتات 

 .بشأن أية قضايا تُحال إليها
 

 الوظائف – 1المادة 
 

إلى تحقيق أهدافها من خحل االضطحة بالوظائف الواردة  التخطيط االستراتيجيمجموعة ستسعى 
 :أدناه
 
 توفير استعراض دوري لإلطار االستراتيجي لحتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛ 
 محددة التاليةتوفير منظور استراتيجي للقضايا ال: 

o تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛ 
o تنمية القدرات؛ 
o تبادل المعلومات؛ 
o تطوير المعايير؛ 
o استعراض وقاية النباتات؛ 
o حشد الموارد والمالية؛ 
o قضايا االتناالت؛ 
o القضايا اإلجرائية؛ 
o القضايا التشغيلية؛ 
o أي نشاط آخر تكلّفها به هيئة تدابير النحة النباتية. 

 
 العضوية – 3المادة 

 
 :من التخطيط االستراتيجيمجموعة ستتألف 

 
 أعضاء مكتب هيئة تدابير النحة النباتية؛ 
 رؤساء الجهاا الفرعي لتسوية النزاعات ولجنة المعايير ولجنة تنمية القدرات؛ 
 أاخاص آخرون معنيون يم لون األطراف المتعاقدة. 
 

 االجتماعات – 4المادة 
 

اجتماعا  واحدا  على األقّل فدي السدنة، ال أقدل مدن أربعدة أادهر  التخطيط االستراتيجيمجموعة تعقد 
قبل انعقاد اجتماة هيئة تدابير النحة النباتية، إلفساح المجال إلعداد التقرير والقيام بأنشطة محددة 

 .قبل اجتماة الهيئة
 

التخطديط االسدتراتيجي مجموعدة يرأا نائب رئيس مكتب هيئدة تددابير الندحة النباتيدة اجتماعدات 
 .غيابها يرأسها عضو آخر من المكتب/ وفي حال غيابه

 
علددى األاددخاص المعنيددين مددن األطددراف المتعاقدددة أن يعلنددوا عددن نيّددتهم فددي المشدداركة فددي أي  مددن 

ويقددوم . يومددا   44 قبددل انعقدداد االجتمدداة بمددا ال يقددل عددن التخطدديط االسددتراتيجيمجموعددة اجتماعددات 
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، كلمدا أمكدن ذلدك، بتمويدل سدفرهم وإقدامتهم لحضدور التخطيط االستراتيجيمجموعة  األعضاء في
وبإمكددان أعضدداء مكتددب هيئددة تدددابير النددحة النباتيددة ورؤسدداء األجهددزة الفرعيددة أن  .االجتماعددات

يطلبوا مساعدة ماليدة مدن منظمدة األغذيدة والزراعدة لحضدور الجتماعدات، علمدا بدأن األولويدة فدي 
 .لمالية، متى توفرت، هي للمشاركين من البلدان الناميةتقديم المساعدة ا

 
 التوصيات – 5المادة 

 
جاهدددة إلددى التوصددل إلددى توافددق فددي اعراء حددول جميددع التخطدديط االسددتراتيجي مجموعددة تسددعى 

حال تعّذر التوصدل  وفي .المسائل لدى تقديمها التوصيات والمشورة إلى هيئة تدابير النحة النباتية
 .إلى توافق في اعراء، تُبلّغ الهيئة بذلك

 
 الوثائق والسجالت والتقارير – 6المادة 

 
تقوم األمانة، بالتشاور مع رئيس ونائدب رئديس هيئدة تددابير الندحة النباتيدة، بإعدداد جددول أعمدال 

يومدا  علدى األقدّل مدن موعدد  44 قبدلالتخطديط االسدتراتيجي مجموعدة مؤقت وتوّاعه على أعضداء 
 .التخطيط االستراتيجيلمجموعة انعقاد االجتماة المعني 

 
تتاح الوثائق األخرى المتعلقة باالجتماة في أقدر  وقدت ممكدن بعدد إعدداد جددول األعمدال المؤقدت 

 .يوما من موعد االجتماة 14ويفضل أن يكون ذلك قبل ما ال يقل عن 
 

وتقدوم أماندة . ُمقدّررا  لكدل اجتمداة مدن بدين المشداركين فيده جيالتخطديط االسدتراتيمجموعة تنتخب 
وتعددّد التخطدديط االسددتراتيجي مجموعددة االتفاقيددة الدوليددة لوقايددة النباتددات بحفددم سددجحت اجتماعددات 

 لهيئدددددددددددددددددددة تددددددددددددددددددددابير الندددددددددددددددددددحة النباتيدددددددددددددددددددة تقريدددددددددددددددددددرا  فدددددددددددددددددددي موعدددددددددددددددددددد
 .يوما  بعد اختتام االجتماة 30ال يتجاوا 
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 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات – 7المادة 
 

 .التخطيط االستراتيجيمجموعة تقدم األمانة دعما  إداريا  وفنيا  وتحريريا كلما طلبت منها ذلك 
 

 اللغة – 8المادة 
 

 .تجري أعمال جماعة العمل المعنية بالتخطيط االستراتيجي باللغة اإلنكليزية
 

 التعديل – 9المادة 
 

 التخطدديط االسددتراتيجيلمجموعددة تجددري هيئددة تدددابير النددحة النباتيددة تعددديحت الحئحددة الداخليددة 
 .حسب االقتضاء
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 المرفق الثاني
 

اختصاصات جماعة العمل غير الرسمية المعنية بالتخطيط االستراتيجي 
 والمساعدة الفنية

 
 االستراتيجي والمساعدة الفنيةالمعنية بالتخطيط  نطاق جماعة العمل غير الرسمية-  2
 

تعنى جماعة العمل غيدر الرسدمية المعنيدة بدالتخطيط االسدتراتيجي والمسداعدة الفنيدة بمعاوندة هيئدة 
 :تدابير النحة النباتية في المجاالت التالية

 
 األعمال والتخطيط االستراتيجي 
 المساعدة الفنية 
  (إلخم ل الشؤون المالية، التوظيف ، )الشؤون اإلدارية 
 الشؤون اإلجرائية 

 
 الهدف-  1
 

هدددف جماعددة العمددل غيددر الرسددمية المعنيددة بددالتخطيط االسددتراتيجي والمسدداعدة الفنيددة هددو رفددع 
توصيات إلى هيئة تدابير النحة النباتية أو أجهزتها الفرعية فدي المجداالت التدي تقدع ضدمن نطدا  

 .إليهاعملها وإسداء المشورة إلى الهيئة حول المسائل المحالة 
 
 هيكل جماعة العمل غير الرسمية المعنية بالتخطيط االستراتيجي والمساعدة الفنية-  3
 

 :تتألف جماعة العمل غير الرسمية المعنية بالتخطيط االستراتيجي والمساعدة الفنية من
 

 مكتب هيئة تدابير النحة النباتية 
 رئيس الجهاا الفرعي لتسوية النزاعات ورئيس لجنة المعايير 
 أاخاص آخرون معنيون من األطراف المتعاقدة. 

 
يقددوم أعضدداء جماعددة العمددل المعنيددة بددالتخطيط االسددتراتيجي والمسدداعدة الفنيددة، كلمددا أمكددن ذلددك، 

وبإمكان أعضاء مكتب هيئدة تددابير الندحة النباتيدة  .بتمويل سفرهم وإقامتهم لحضور االجتماعات
ليدددة مددن منظمددة األغذيددة والزراعددة لحضدددور ورئيسددا لجهددااين الفددرعيين أن يطلبددوا مسدداعدة ما

االجتماعات، علما  بأن األولوية في تقديم المساعدة المالية، متى توفرت، هي للمشاركين من البلدان 
 .النامية
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 جماعة العمل غير الرسمية المعنية بالتخطيط االستراتيجي والمساعدة الفنية وظائف-  4
 

االستراتيجي والمساعدة الفنية إلى تحقيدق أهددافها مدن خدحل تسعى جماعة العمل المعنية بالتخطيط 
 :االضطحة بالوظائف الواردة أدناه

 
  اسدددتعراض دوري لخطدددة أعمدددال هيئدددة تددددابير الندددحة النباتيدددة وأهددددافها االسدددتراتيجية

 وغاياتها ونتائجها
 استعراض الخطة التشغيلية السنوية 
 استعراض أنشطة المساعدة الفنية 
  تبادل المعلوماتاستعراض أنشطة 
 استعراض قضايا الموارد 
 رفع توصيات باألولويات االستراتيجية لمعايير جديدة 
 القيام بالتخطيط المالي 
 وضع اإلجراءات المحئمة 
 النظر في قضايا جديدة وناائة 
 القيام بأي نشاط آخر تكلفها به هيئة تدابير النحة النباتية. 

 
 النباتاتأمانة االتفاقية الدولية لوقاية -  5
 

تقدم األمانة دعما إداريا  وفنيا  وتحريريا  كلما طلبت منهدا ذلدك جماعدة العمدل غيدر الرسدمية المعنيدة 
وتكددون األمانددة مسددؤولة عددن إعددداد التقددارير وحفددم  .بددالتخطيط االسددتراتيجي والمسدداعدة الفنيددة

اتيجي والمسداعدة السجحت الخاصة بأنشطة جماعة العمل غيدر الرسدمية المعنيدة بدالتخطيط االسدتر
 .الفنية

 

 الالئحة الداخلية لجماعة العمل غير الرسمية المعنية – أوالا 
 بالتخطيط االستراتيجي والمساعدة الفنية

 
 العضوية – 2المادة 

 
 .تُحّدد العضوية في هيئة المكتب طبقا  لحئحة الداخلية لهيئة تدابير النحة النباتية

 
يُنتخب رئيس الجهاا الفرعي لتسوية النزاعات ورئيس لجنة المعايير طبقا  لحئحة الداخلية لكّل مدن 

ويجددوا لنائددب رئدديس الجهدداا الفرعددي أن يحددّل محددّل الددرئيس، بطلددب مددن رئدديس . هددذين الجهددااين
ي الجهاا الفرعي، في أي من اجتماعات جماعة العمل غير الرسمية المعنيدة بدالتخطيط االسدتراتيج

 .والمساعدة الفنية
 

ينبغي أن تكون لدى األاخاص المعنيين من األطراف المتعاقدة معرفدة بوقايدة النباتدات وأن يكوندوا 
مهتمددين بتحقيددق أهددداف جماعددة العمددل غيددر الرسددمية المعنيددة بددالتخطيط االسددتراتيجي والمسدداعدة 

العمل غير الرسمية قبدل مدا ال ويجب أن يعلنوا نيّتهم المشاركة في أي من اجتماعات جماعة . الفنية
 .يوما  من تاريخ بدء االجتماة 30يقل عن 

 
 الرئيس – 1المادة 

 
 تنتخب هيئة المكتب الرئيس من بين األعضاء في هيئة المكتب

 
 االجتماعات – 3المادة 
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 تعقد جماعة العمل غير الرسدمية المعنيدة بدالتخطيط االسدتراتيجي والمسداعدة الفنيدة اجتماعدا  واحددا  

أادهر علدى األقدل مدن موعدد انعقداد اجتمداة  4ويكون توقيت االجتماعات قبل . على األقّل في السنة
هيئة تدابير النحة النباتية، إلفسداح المجدال إلعدداد التقدارير وإجدراء أنشدطة محدددة قبدل االجتمداة 

 .التالي للهيئة
 

 اتخاذ القرارات – 4المادة 
 

تسددعى جماعددة العمددل غيددر الرسددمية المعنيددة بددالتخطيط االسددتراتيجي والمسدداعدة الفنيددة جاهدددة إلددى 
التوصل إلى توافق في اعراء حول جميع المسائل المتنلة بالتوصيات وبالمشورة إلى هيئدة تددابير 

بلّدغ ذلدك وفي حال تعدّذر التوصدل إلدى توافدق فدي اعراء، يُ . النحة النباتية أو إلى أجهزتها الفرعية
 .إلى الهيئة أو إلى الجهاا الفرعي ذي العحقة

 
 الوثائق والسجالت والتقارير – 5المادة 

 
تقوم األمانة، بالتشاور مع رئيس هيئة تدابير النحة النباتية ونوا  الدرئيس، بإعدداد جددول أعمدال 

االسددتراتيجي مؤقددت وتوّاعدده علددى األعضدداء فددي جماعددة العمددل غيددر الرسددمية المعنيددة بددالتخطيط 
 .يوما  على األقّل من موعد انعقاد كل اجتماة 44 والمساعدة الفنية قبل

 
وتتاح عادة أية وثائق أخرى في أقر  فرصة ممكنة بعد إعداد جدول األعمدال المؤقدت ويفضدل أن 
 يكددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددون ذلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددك قبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل

 .يوما  على األقّل من موعد انعقاد االجتماة 14
 

وتحتفم األمانة بسجحت جماعة العمدل غيدر الرسدمية وتعدّد تقريدرا  يرفدع إلدى هيئدة تددابير الندحة 
 النباتية

  



9 CPM 2013/16 

 

 

 اللغة – 6المادة 
 

تجري أعمال جماعة العمل غير الرسدمية المعنيدة بدالتخطيط االسدتراتيجي والمسداعدة الفنيدة باللغدة 
 .اإلنكليزية

 
 التعديل – 2المادة 

 
النحة النباتية تعديل واعتماد اختناصات جماعة العمل غيدر الرسدمية المعنيدة يجوا لهيئة تدابير 

 .بالتخطيط االستراتيجي والمساعدة الفنية والئحتها الداخلية حسب االقتضاء
 


