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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
ى املندوبني 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، 

ومراجعة اختصاصاتها  2017موجز عن تقرير المجموعة المعنية بالتخطيط االستراتيجي لعام 
 تعديل الالئحة الداخلية -اإلقليمية لوقاية النباتات بحيث تشمل ممثلي المنظمات 

 للمجموعة المعنية بالتخطيط االستراتيجي
 من جدول األعمال 2-8البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 
بالنظر إىل القرار الصااااادر عن هيئة تدابري الصااااتة النباتية يفاديئةا يف دوريا الرانية عضاااارة القاضاااا  بإنضااااا  جها   -1

أي االسااااااااااتعاضااااااااااة عن هنة بنا  القدرات واهها   -فرع  جديد تابع لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات يفاالتفاقية الدوليةا 
يقرتح تعديل الالئتة الداخلية للم موعة املعنية بالتخطيط  -وتنمية القدرات الفرع  لتسااااااااااااااوية النتاعات بل نة التنفيذ 

ا من أجل إ الة اإلشاااااااااارات إىل رئيسااااااااا  اهها  الفرع  لتساااااااااوية النتاعات وهنة تنمية القدرات  1االسااااااااارتاتي   يفامللتق 
 تنفيذ وتنمية القدرات.الواالستعاضة عنها بإشارات إىل رئيس هنة 

 
لدى مناقضااااااااة املضاااااااااورة التقنية يف ما بني  2017يف اجتماعه املنعقد يف أكتوبر/تضاااااااارين ا و   وخلص املكتب  -2

املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات  إىل أنه من املسااااااااااااااتتساااااااااااااان دعوة املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات إىل حضااااااااااااااور 
ىن دا تقدمي إسهامايا يف التخطيط االسرتاتي  . اجتماعات اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتي   يف املستقبل لك  يتس

 ولذلك  يقرتح تعديل الالئتة الداخلية للم موعة املعنية بالتخطيط االسرتاتي   لك  ترب  هذا االقرتاح.
 
 وإن هيئة تدابري الصتة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يل : -3
 

ا لك  يتسااااااااااااااىن للم موعاااة املعنياااة باااالتخطيط 1يف الالئتاااة الاااداخلياااة املعاااّدلاااة يفالواردة يف امللتق النظر  ا1يف
 االسرتاتي   إدراج التغيريات املذكورة أعاله؛

 على التعديالت املقرتحة. املوافقة ا2يف
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 1 الملحق
 

 المعنية بالتخطيط االستراتيجيلمجموعة لمشروع الالئحة الداخلية 
 

 الغرض – 1المادة 
 

هو  وفري منظور اسرترترترترترترترترترترترترترت ا ي   لعمو اال لاقية ال  لية لوقا ة )اجملموعة( اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرترترترترترترترترترترترترترت ا ي   الغرض من 
ب رترت أ ة ة  )اديبة(  دعم التحسرترتم من ل ت  مي ا التوارترتيات  امل رترتور  ديبة   ابري النرترتحة النبا ية )اال لاقية ال  لية( النبا ات

ات إليها  .اجملموعة الميضا ا ذات النلة بوظائفغريها من    قضا ا ُتح
 

 الوظائف – 2المادة 
 

 موعة إىل ُتمييق ةه افها من ل ت االضط ع بالوظائف الوارد  ةدناه:اجملستسعى 
 
 ؛ لاقية ال  ليةاستعراض د ري لإلطار االس ا ي   ل   وفري 
 د  التالية:لميضا ا احمل   فيما  تعلق بااس ا ي    وجيه   إس اء 

o ؛ نليذ اال لاقية ال  لية 
o   نمية المي رات؛  
o   بادت املعلومات؛  
o املعا ري؛  إع اد 
o   استعراض  قا ة النبا ات؛ 
o      املالية؛ال ؤ أ ح   املوارد 
o    اال ناالت؛قضا ا 
o   الميضا ا اإلجرائية؛ 
o   الميضا ا الت غيلية؛ 
o    يبة.ادةي ن اط آلر  كل لها به 

 
 العضوية – 3المادة 

 
 موعة من:اجملستت لف 

 
 ةعضاء مكتب هيبة   ابري النحة النبا ية؛ 
  ؛المي رات جلنة  نمية  جلنة املعا ري اجلهاز اللرع  لتسو ة النزاعات جلنة التنليذ   نمية المي رات ئيس  ر 
   ؛املنظمات اإلقليمية لوقا ة النبا اتممثل 
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 .  ةشخاص آلر أ معنيوأ ميثلوأ األطراف املتعاق 
 

 االجتماعات – 4المادة 
 

  إلفسرترترترترترترترترترترتا  اجملات يبةادن ةربعة ةشرترترترترترترترترترترتهر قبو انعمياد اجتماع عميو  ال ما موعة اجتماعاً  اح اً على األقو  يف السرترترترترترترترترترترتنة  اجمل  عمي 
  المييام ب ن طة حم د  قبو اجتماع اديبة.إلع اد التمير ر 

 
 موعة  يف حات غيابه  رةسها عضو آلر من املكتب.اجمليبة اجتماعات اد رةس نائب رئيس مكتب 

 
 الذ ن دم اهتمام حم  د باملسرترترترتا ة يف العمو االسرترترترت ا ي   األطراف املتعاق   الذ ن ميثلوأ املعنيم اآللر ن ألشرترترترتخاص   نبغ  ل

 وماً.  45موعة قبو انعمياد االجتماع مبا ال  ميو عن اجمل علنوا عن ني تهم يف امل رترترترترترترترترترترترترترتارتة يف ةي  من اجتماعات  ةأللم موعة 
يبة اد بإمكاأ ةعضرترترترترترترتاء مكتب  .ما ةمكن ذلك  بتمو و سرترترترترترترتلرهم  إقامتهم جضرترترترترترترتور االجتماعاتموعة  تل  اجمل  ميوم ةعضرترترترترترترتاء 

منظمة األغذ ة  الزراعة جضور الجتماعات  علما ب أ األ لو ة يف  مي ا  رؤساء األجهز  اللرعية ةأ  طلبوا مساع   مالية من 
 .املساع   املالية  مىت  وفرت  ه  للم ارتم من البل اأ النامية

 
 التوصيات – 5المادة 

 
 يف  .يبةاد موعة جاه   إىل التوارترترترترتو إىل  وافق يف اآلراء حوت مليا املسرترترترترتائو ل ل  مي ميها التوارترترترترتيات  امل رترترترترتور  إىلاجمل سرترترترترتعى 

 .حات  عذ ر التواو إىل  وافق يف اآلراء   حبل غ اديبة بذلك
 

 الوثائق والسجالت والتقارير – 6المادة 
 

 وماً  45موعة قبو اجمل  بإع اد ج  ت ةعمات مؤقت   وز عه على ةعضرترترترتاء يبةاد ميوم األمانة  بالت رترترترتا ر ما رئيس  نائب رئيس 
 لم موعة.لعلى األقو  من موع  انعمياد االجتماع املعين 

 
 تا  الوثائق األلرل املتعلمية باالجتماع يف ةقرب  قت ممكن بع  إع اد ج  ت األعمات املؤقت   لضرترترترترترترترترترترتو ةأ  كوأ ذلك قبو 

  وما من موع  االجتماع. 14ما ال  ميو عن 
 

موعة اجملموعة محمير راً لكو اجتماع من بم امل رترترترترتارتم فيه.   ميوم ةمانة اال لاقية ال  لية جلت سرترترترترت  ت اجتماعات اجمل نتخب 
  وماً بع  التتام االجتماع. 30ال  ت ا ز  لهيبة  مير راً يف موع ل  ع   
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 أمانة االتفاقية الدولية – 7المادة 
 

 موعة.اجملما طلبت منها ذلك  ُتر ر ا تل   مي م األمانة دعماً إدار اً  فنياً 
 

 اللغة – 8المادة 
 

 باللغة اإلنكليز ة. اجملموعةجتري ةعمات 
 

 التعديل – 9المادة 
 

 لم موعة حسب االقتضاء.ليبة  ع   ت ال ئحة ال اللية ادجتري 


