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 هيئة تدابري الصحة النباتية
 الدورة اخلامسة عشرة

 2021أبريل/نيسان  1ومارس/آذار  18و 16، اجتماع افرتاضي
الرتكيز االسرتاتيجي جملموعة التخطيط  تعزيز - تقرير جمموعة التخطيط االسرتاتيجي
 هيئة تدابري الصحة النباتيةو ملكتب إىل ااالسرتاتيجي وقيمتها ابلنسبة 

 من جدول األعمال 3-8البند 
 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتالوالايت املتحدة و من إعداد 

 
 معلومات أساسية -أوال

 تشرين األول/عقدت يف أكتوبراناجتماعات جمموعة التخطيط االسرتاتيجي اليت خالل  ،اقرتحت الوالايت املتحدة -1
ركيز سني تمن أجل حت موعة التخطيط االسرتاتيجيجمل الالئحة الداخلية ، حتديث2020 تشرين الثاين/نوفمربوبعد ذلك يف 

 .)اهليئة( هليئة تدابري الصحة النباتيةيف اتبع استشار و سرتاتيجي ااستشاري جهاز دورها ك
ومشورة ليالت تحبهليئة تزويد ايف  ارستمر وينبغي هلا االابإلمجاع أنه ميكن هلا جمموعة التخطيط االسرتاتيجي ت أور  -2

االتفاقية ابلنسبة إىل  تنياالسرتاتيجيواجلدوى واالجتاهات ذات األمهية ستجدة بشأن خمتلف القضااي اجلديدة وامل ةاسرتاتيجي
 .نطاقًا العاملي األوسع يةصحة النباتالالدولية لوقاية النبااتت وجمتمع 

لداخلية تها االئحاحملدد يف  -ها ووظائف جمموعة التخطيط االسرتاتيجي أبن بعض وقتلكن مت اإلقرار أيًضا و  -3
صوص املشورة خبإسداء قيمتها يف تضعف  تشغيلية وإداريةمسائل يف  خاضقد  -انعكس يف بعض االجتماعات  ذيوال

ابلفرصة املتاحة ملواصلة حتسني كفاءة جمموعة التخطيط االسرتاتيجي  تهات االسرتاتيجية. ومن مث، رحبج  و القضااي والت
 .هاووضوح دور موعة اجمل
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 جمموعة التخطيط االسرتاتيجي نتائج -نيااث

لوالايت املتحدة اليت اقرتحت ا 1التغيرياتإىل استعراض يف هذا السياق،  ،جمموعة التخطيط االسرتاتيجيابدرت  -4
جمموعة التخطيط االسرتاتيجي  ت، وافقاملطاف يف هنايةو . واصلة تنقيحهاوم الداخلية تهاالئحعلى إدخاهلا 

ضمان تركيز على ساعد أن ت( 1)انظر امللحق الداخلية ة ئحاللا إدخاهلا على التنقيحات املقرتحشأن  من أن على
مبا يف ذلك التطورات والتحدايت العاملية ، ملستجدةعلى معاجلة القضااي االسرتاتيجية ا ا أكثر صرامةً تركيزً جتماعات الا

 املسائل التشغيلية واإلدارية. استعراضبداًل من  ابشأهناملشورة إسداء و ، اتالسياسيف جمال اجلديدة 
جمموعة ذلك، تتضمن التنقيحات املقرتحة أيًضا إجراًء جديًدا من شأنه أن ميك ن جداول أعمال وابإلضافة إىل  -5

تيح نه أن ياألطراف املتعاقدة. وهذا من شأيع تتقدم هبا ضااملستقبل من أن تتألف من قضااي ومو يف التخطيط االسرتاتيجي 
عرض ي قصريموجز تقدمي قتضي رفيعة املستوى اليت تالواحدة أو اثنتني من القضااي قضية  طرحألطراف املتعاقدة فرصة ل
ما يرتواح  وبعد ذلك اختيار، كافةً   القضااي املقدمةيئة استعراض اهل مكتبتوىل سيو . اهليئةمدى جدواها ابلنسبة إىل و  لقضيةا

 .جمموعة التخطيط االسرتاتيجيلتشكيل أساس جدول أعمال األهم  قضاايمن ال 8و 6بني 
حتمل األطراف أن يكفل  جمموعة التخطيط االسرتاتيجيجداول أعمال يف إعداد هذا النهج اتباع ومن شأن  -6

اسرتاتيجي ذات طابع شريطة أن تكون  -غبون يف تناوهلااملتعاقدة مسؤولية حتديد االحتياجات والقضااي الرئيسية اليت ير 
 .أن يتم دعمها ومتويلها األرجحابلتايل من و  –األوسع  يةصحة النباتالجمتمع جدوى ابلنسبة إىل وذات 

 القيام مبا يلي: هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىلإن  و  -7
لالتفاقية الدولية لوقاية التابعة املنقحة املقرتحة جملموعة التخطيط االسرتاتيجي الداخلية ة ئحاللاعلى  املوافقة (1)

 (.1النبااتت )امللحق 
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 (نسخة نظيفة) الالئحة الداخلية جملموعة التخطيط االسرتاتيجيعلى : التنقيحات املقرتحة 1امللحق 
 2الالئحة الداخليةجمموعة التخطيط االسرتاتيجي: 

 الغرض -1املادة 
القضااي بشأن توصيات ومشورة ب )اهليئة( تدابري الصحة النباتيةهيئة تزويد هو  الغرض من جمموعة التخطيط االسرتاتيجي

يئة اهلوعمليات  (االتفاقية الدولية) اليت قد تؤثر على تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتستجدة واألحداث احلالية وامل
 .األجلطويلة الاالسرتاتيجية  هاوأهداف

 الوظائف -2املادة 
 :التالية االسرتاتيجي إىل حتقيق أهدافها من خالل االضطالع ابلوظائفستسعى جمموعة التخطيط 

 تنفيذه؛عملية و توفري استعراض دوري لإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية  (1(
أو االجتاهات أو األحداث اليت قد تؤثر على الغاايت ستجدة الدولية اجلديدة أو امل اتحتديد وحتليل قضااي السياس •

 ؛أو العمليات الشاملة لالتفاقية الدوليةأو األهداف 
يف جمال الصحة ستجدة الستجابة للتهديدات والفرص املمن أجل اهيئة واملكتب للإعداد املشورة والتوصيات و  •

 ؛النباتية العاملية
 املتعاقدة يف وضع هاوأطراف عل اهليئة سرتاتيجية أخرى من شأهنا أن جتوإسهامات اي معلومات زويد اهليئة أبتو  •

 ؛املتغرية يةبيئة التشغيلال وتعديل واالستفادة منلتوفري أفضل 
يئة واملكتب اهلإليها اليت حتيلها القضااي اإلدارية أو التشغيلية(  غرياألخرى ) معاجلة املسائل االسرتاتيجيةو  •

 .تطلبها األطراف املتعاقدة اليت أو

 العضوية -3املادة 
 ستتألف جمموعة التخطيط االسرتاتيجي من: 

 ؛يئةاهلأعضاء مكتب  •
 جلنة التنفيذ وتنمية القدرات وجلنة املعايري؛ ائيسر و  •

 ممثلو املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت؛و  •

 أشخاص آخرون معنيون ميثلون األطراف املتعاقدة.و  •

                                                      
 لتقريراب 4رفق املاهليئة يف دورهتا الثالثة عشرة،  اهتاعتمد  2
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 االجتماعات -4املادة 
أربعة أشهر،  عنقل يال مبا يئة اهلعلى األقل يف السنة، قبل انعقاد اجتماع ة واحدمرة جمموعة التخطيط االسرتاتيجي تمع جت

 .إلفساح اجملال إلعداد التقرير والقيام أبنشطة حمددة قبل اجتماع اهليئة
 .عضو آخر من املكتب يئة اجتماعات جمموعة التخطيط االسرتاتيجي ويف حال غيابهاهلأس انئب رئيس مكتب رت يو 
متعاقدة وهلم اهتمام حمدد ابملسامهة يف العمل االسرتاتيجي جملموعة  ااآلخرين املعنيني، الذين ميثلون أطرافً ينبغي لألشخاص و 

التخطيط االسرتاتيجي، أن يعلنوا عن ني تهم املشاركة يف أٍي من اجتماعات جمموعة التخطيط االسرتاتيجي قبل انعقاد 
ما أمكن ذلك، بتمويل سفرهم يف جمموعة التخطيط االسرتاتيجي، كل   ويقوم األعضاء ا.يومً  45 االجتماع مبا ال يقل عن

يئة ورؤساء األجهزة الفرعية أن يطلبوا مساعدة مالية من منظمة اهلعضاء مكتب ألجيوز و  وإقامتهم حلضور االجتماعات.
، هي للمشاركني من البلدان ا أبن األولوية يف تقدمي املساعدة املالية، مىت توفرتاألغذية والزراعة حلضور اجتماعات، علمً 

 النامية.

 التوصيات -5املادة 
يئة زويدها اهللدى ت القضاايجمموعة التخطيط االسرتاتيجي جاهدة إىل التوصل إىل توافق يف اآلراء حول مجيع  تسعى

 ويف حال تعذ ر التوصل إىل توافق يف اآلراء، تُبل غ اهليئة بذلك.. توصيات ومشورةب

 الواثئق والسجالت والتقارير -6املادة 
االسرتاتيجية اضيع وضع جدول األعمال، إبشراك األطراف املتعاقدة يف حتديد واقرتاح القضااي واملو لدى  اهليئة،يقوم مكتب 

لتوضيحية اضيع مشفوًعا ابلوثيقة اهذه املو طرح ل نداءً املكتب وج ه . ويجمموعة التخطيط االسرتاتيجي اليت تستحق اهتمام
سرتاتيجية االما يصل إىل مخس من القضااي وخيتار  ،جمموعة التخطيط االسرتاتيجي اجتماعانعقاد  يوًما قبل 90زمة الال
 .جمموعة التخطيط االسرتاتيجي ملناقشات هماأل

تقوم األمانة إباتحته و يئة وانئب الرئيس )بدعم من أمانة االتفاقية الدولية( إعداد جدول أعمال مؤقت. اهلرئيس ويتوىل 
  .يوًما 45 مبا ال يقل عناملعين  جمموعة التخطيط االسرتاتيجي اجتماعانعقاد للجمهور على البوابة الدولية للصحة النباتية قبل 

أن يكون ستحسن تتاح الواثئق األخرى املتعلقة ابالجتماع يف أقرب وقت ممكن بعد إعداد جدول األعمال املؤقت ويو 
 يوًما. 14جتماع مبا ال يقل عن الانعقاد اقبل ذلك 

وتقوم أمانة االتفاقية الدولية حبفظ  تنتخب جمموعة التخطيط االسرتاتيجي ُمقر رًا لكل اجتماع من بني املشاركني فيه.و 
ل أعمابعد اختتام  ايومً  30 ال يتجاوز يف موعدهيئة لل اسجالت اجتماعات جمموعة التخطيط االسرتاتيجي وتعد  تقريرً 

 االجتماع.

 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت -7املادة 
 .جمموعة التخطيط االسرتاتيجي هطلبقد ت حسبما وحتريرايً  اوفنيً  إدارايً  اتقدم األمانة دعمً 
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 اللغة -8املادة 
 أعمال جمموعة التخطيط االسرتاتيجي ابللغة اإلنكليزية.إجراء  ينبغي

 التعديل -9املادة 
 .الالئحة الداخلية جملموعة التخطيط االسرتاتيجيعلى تعديالت  ،حسب االقتضاء ،يئةاهلجتري 
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تبّين التغيريات نسخة ) الالئحة الداخلية جملموعة التخطيط االسرتاتيجيعلى : التنقيحات املقرتحة 2امللحق 
 (اليت أجريت

 3جمموعة التخطيط االسرتاتيجي: الالئحة الداخلية

 الغرض -1املادة 
القضااي توصيات ومشورة بشأن ب )اهليئة( هيئة تدابري الصحة النباتيةتزويد هو  الغرض من جمموعة التخطيط االسرتاتيجي

يئة اهلوعمليات  (االتفاقية الدولية) اليت قد تؤثر على تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النبااتتستجدة واألحداث احلالية وامل
 .األجلطويلة الاالسرتاتيجية  هاوأهداف

 الوظائف -2املادة 
 :التالية ستسعى جمموعة التخطيط االسرتاتيجي إىل حتقيق أهدافها من خالل االضطالع ابلوظائف

 ؛ تنفيذهعملية و توفري استعراض دوري لإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية  -

 جديد
االجتاهات أو األحداث اليت قد تؤثر أو ستجدة الدولية اجلديدة أو امل اتحتديد وحتليل قضااي السياس -

 ؛الغاايت أو األهداف أو العمليات الشاملة لالتفاقية الدولية على
يف جمال ستجدة الستجابة للتهديدات والفرص املمن أجل اهيئة واملكتب للإعداد املشورة والتوصيات و  -

 ؛الصحة النباتية العاملية
املتعاقدة يف وضع  هاوأطراف عل اهليئة ة أخرى من شأهنا أن جتسرتاتيجيوإسهامات اي معلومات زويد اهليئة أبتو  -

 ؛املتغرية يةبيئة التشغيلال وتعديل واالستفادة منلتوفري أفضل 
يئة واملكتب اهلإليها اليت حتيلها القضااي اإلدارية أو التشغيلية(  غريمعاجلة املسائل االسرتاتيجية األخرى )و  -

 .اليت تطلبها األطراف املتعاقدة أو

 العضوية -3املادة 
 ستتألف جمموعة التخطيط االسرتاتيجي من: 

 ؛يئةاهلأعضاء مكتب  •
 جلنة التنفيذ وتنمية القدرات وجلنة املعايري؛ئيسا ر و  •

 ممثلو املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت؛و  •

 أشخاص آخرون معنيون ميثلون األطراف املتعاقدة.و  •

                                                      
 لتقريراب 4رفق املاهليئة يف دورهتا الثالثة عشرة،  اهتاعتمد  3
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 االجتماعات -4املادة 
أربعة أشهر،  عنقل يال مبا يئة اهلعلى األقل يف السنة، قبل انعقاد اجتماع ة واحدمرة جمموعة التخطيط االسرتاتيجي تمع جت

 .إلفساح اجملال إلعداد التقرير والقيام أبنشطة حمددة قبل اجتماع اهليئة
 .عضو آخر من املكتب يئة اجتماعات جمموعة التخطيط االسرتاتيجي ويف حال غيابهاهلأس انئب رئيس مكتب رت يو 
متعاقدة وهلم اهتمام حمدد ابملسامهة يف العمل االسرتاتيجي جملموعة  اينبغي لألشخاص اآلخرين املعنيني، الذين ميثلون أطرافً و 

التخطيط االسرتاتيجي، أن يعلنوا عن ني تهم املشاركة يف أٍي من اجتماعات جمموعة التخطيط االسرتاتيجي قبل انعقاد 
ما أمكن ذلك، بتمويل سفرهم ويقوم األعضاء يف جمموعة التخطيط االسرتاتيجي، كل   ا.يومً  45 ال يقل عن االجتماع مبا

يئة ورؤساء األجهزة الفرعية أن يطلبوا مساعدة مالية من منظمة اهلعضاء مكتب ألجيوز و  وإقامتهم حلضور االجتماعات.
تقدمي املساعدة املالية، مىت توفرت، هي للمشاركني من البلدان  ا أبن األولوية يفاألغذية والزراعة حلضور اجتماعات، علمً 

 النامية.

 التوصيات -5املادة 
يئة زويدها اهللدى ت القضاايجمموعة التخطيط االسرتاتيجي جاهدة إىل التوصل إىل توافق يف اآلراء حول مجيع  تسعى

 تُبل غ اهليئة بذلك.ويف حال تعذ ر التوصل إىل توافق يف اآلراء، . توصيات ومشورةب

 الواثئق والسجالت والتقارير -6املادة 
اضيع وضع جدول األعمال، إبشراك األطراف املتعاقدة يف حتديد واقرتاح القضااي واملو لدى  اهليئة،يقوم مكتب جديد: 

اضيع مشفوًعا هذه املو طرح لنداًء املكتب . ويوجنه جمموعة التخطيط االسرتاتيجي االسرتاتيجية اليت تستحق اهتمام
مخس ما يصل إىل وخيتار  ،جمموعة التخطيط االسرتاتيجي اجتماعانعقاد  يوًما قبل 90لتوضيحية الالزمة ابلوثيقة ا

 .جمموعة التخطيط االسرتاتيجي ملناقشات هماألسرتاتيجية القضااي اال من
حته للجمهور على البوابة الدولية للصحة تقوم األمانة إباتو يئة وانئب الرئيس إعداد جدول أعمال مؤقت. اهلرئيس ويتوىل 

  .يوًما 45 مبا ال يقل عناملعين  جمموعة التخطيط االسرتاتيجي اجتماعانعقاد النباتية قبل 
أن يكون ستحسن تتاح الواثئق األخرى املتعلقة ابالجتماع يف أقرب وقت ممكن بعد إعداد جدول األعمال املؤقت ويو 

  يوًما.  14جتماع مبا ال يقل عن القبل انعقاد اذلك 

وتقوم أمانة االتفاقية الدولية حبفظ  لكل اجتماع من بني املشاركني فيه. اتنتخب جمموعة التخطيط االسرتاتيجي ُمقر رً و 
بعد اختتام  ايومً  30 ال يتجاوز هيئة يف موعدلل اسجالت اجتماعات جمموعة التخطيط االسرتاتيجي وتعد  تقريرً 

 اع.االجتم أعمال

 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت -7املادة 
 .جمموعة التخطيط االسرتاتيجي هطلبقد ت حسبما وحتريرايً  اوفنيً  إدارايً  اتقدم األمانة دعمً 
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 اللغة -8املادة 
 أعمال جمموعة التخطيط االسرتاتيجي ابللغة اإلنكليزية.إجراء  ينبغي

 التعديل -9املادة 
 .الالئحة الداخلية جملموعة التخطيط االسرتاتيجيعلى تعديالت  ،حسب االقتضاء ،يئةاهلجتري 

 


