
 

 CPM 2023/26 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 

 من جدول األعمال 4-15البند  املراقبة جملموعة أصدقاء رئيس هيئة تدابري الصحة النباتيةمشروع سياسة 
 

 2من  1الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 هيئة تدابري الصحة النباتية

 الدورة السابعة عشرة
 مشروع البيان السياسايت -جمموعة أصدقاء الرئيس يف هيئة تدابري الصحة النباتية 

 من جدول األعمال 4-15البند 
 (التخطيط االسرتاتيجيمن إعداد املكتب واستعراض جمموعة )

 

يهدف هذا البيان السياسايت إىل ضمان الشفافية واالتساق والفهم العام لسري عمل اجتماعات جمموعة أصدقاء الرئيس خالل  [1]
 دورات هيئة تدابري الصحة النباتية )اهليئة(.

 معلومات أساسية -1
وفًقا لتقدير الرئيس خالل دورات اهليئة للمسددداعد   تلتئمغري رمسية  مصدددّةر إّن اجتماعات أصددددقاء الرئيس يناية عن جمموعات  [2]

عةاجللسددة العامة امل خاللتقّدم يف العمل حول مسددةلة معّينة وصددل  إىل  ريد مسدددود إحراز يف  . وهي اسددرتاتيجية ئددائعة وسددّ
 .مصّةر ( معينة ضمن جمموعة مسائل) مسةلةاالستخدام لتسهيل حل 

نتائج  لىالرئيس ع وجيري إ الع اجللسددددددددددددددة العامة.نطاق ملتعاقد  املعنّية خارج جتتمع عادً  جمموعة صددددددددددددددةري  من األ راف او  [3]
 وتتم مشارية هذه النتائج مع اهليئة ملواصلة النظر فيها وإمكانية اختاذ قرار بشةهنا.  توافقيجهودها إلجياد حّل 

 دور الرئيس -2
املتعاقد  من خالل مناقشددددات معّقد  إىل موق  أو يتوىّل الرئيس مسددددةولية تسددددهيل اجتماعات اهليئة وصاولة إيصددددال األ راف  [4]

 قرار أو اتفاق حيظى بتوافد اآلراء حول مواضيع خمتلفة على جدول األعمال.
ل إىل قرارات توافقية  خاصدددة يف  [5] وبةرض تزويد الرئيس بوسدددائل أفلدددل لالضدددطالع  سدددةولياتج يف تسدددهيل االجتماعات والتوصدددّ

صددددصددددة ملواصددددلة املناقشددددة حول مسددددةلة معينة أو تعلّر املناقشددددة بشددددةهنا خالل اجللسددددة العامة احلاالت اليت تنتهي فيها املد  املخ
 صاولةو لالجتماع حينما يكون مناسًبا هلا   يتمّتع الرئيس ابلسلطة التقديرية لدعو  جمموعة أصةر من األ راف املتعاقد  املوّسعة

 إجياد  ريد للملي قدًما يف هذه املسةلة.
عليج للملدددي قدًما يف مسدددةلة معنية  مع ضدددمان  فدالرئيس جمموعة أصددددقاء الرئيس ابلبحن عن مسدددار متوا وبوجج عام  يويل [6]

إاتحة الفرصددددة أمام األ راف املتعاقد  ملمارسددددة سددددلطتها يف اختاذ القرارات وإبالال الرئيس ابجملاالت اليت ه االتفاق عليها و أو 
عليج. مث تقّدم هذه املعلومات إىل اهليئة  ما يوفر  فدوتعيد التوصدددل إىل حل متوا القلددداا واملخاوف الرئيسدددية اليت ال تزال قائمة

 أساًسا التفاق صتمل أو الختاذ قرار هبذا الشةن خالل اجللسة العامة.



هيئة تدابري الصحة النباتيةمشروع سياسة املراقبة جملموعة أصدقاء رئيس   CPM 2023/26 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 2من  2الصفحة 

 املشاركة -3
عند تشددكيل جمموعة أصدددقاء الرئيس  سدديطلب الرئيس أواًل مشددارية األ راف املتعاقد  اليت ألهرت )خالل مناقشددات اجللسددة  [7]

العامة( اهتماًما يبريًا ابملسدددةلة قيد البحن  واألئدددخان الذين قد يقدمون االز  الالزمة يف هذا املوضدددوع  وغريهم من الراغب  
 يف هذه املسةلة.دم إلحراز تقيف تقدمي حلول عملية 

حكوماهتا جانب وسدددددديعتمد الرئيس على األ راف املتعاقد  لتكون اجلهات املشددددددارية الرئيسددددددية ابعتبارها مللة مكّلفة رمسًيا من  [8]
 وهيئات صنع القرار يف بالدها بشةن املسائل املتعلقة هبيئة تدابري الصحة النباتية.

ا للمنظمات اإلقليمية لوقاي [9] ة النبااتت ابملشدددددارية نظرًا إىل الدور األسددددداسدددددي الذي تةديج يف تنفيذ االتفاقية وجيوز السدددددمًا أيلدددددً
  الدولية لوقاية النبااتت على املسدددتوإل اإلقليمي  وخزهتا  واملوارد اليت تقدمها إىل خمتل  برامج االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 يف أقاليمها. مع املنظمات الو نية لوقاية النبااتت ةوتفاعالها املنتظم
دعو  إمكانية وجيوز للرئيس  على سدددددددبيل االسدددددددتلناء  وعلى أسدددددددا  يل حالة على حد   أن ينظر ابلتشددددددداور مع املكتب  يف  [10]

وجيوز للرئيس واملكتب  أن ينظرا يف مجلة من العوامل من بينها  أ راف أخرإل غري املنظمات اإلقليمية والو نية لوقاية النبااتت.
 ميكن أن للطرف املعين تقدميها  ومدإل احتمال أن تسدداعد مشدداريتج جمموعة أصدددقاء الرئيس يف حل املسددةلة االز  والقيمة اليت
  رتك مشارية هذه األ راف  إذا مت  املوافقة على حلورها  لتقدير رئيس اهليئة.وت   قيد البحن.

اعتماًدا  - األمانة أو من رئيس جلنة املعايري أو جلنة التنفيذ ياملكتب أو من مولف أحد أعلدددددددددددددداءجيوز للرئيس أن يطلب من  [11]
 اجللسة العامة الالحقة. خاللاجتماع جمموعة أصدقاء الرئيس ورفع تقرير إىل اهليئة انعقاد تسهيل  - على املوضوع

السددددجالت لوجسددددتية وحف  )ياالدمات ال وتوفّر األمانة الدعم اإلداري هلذه االجتماعات  ا يتمائددددى مع مسددددةولياهتا العادية [12]
 ومعلومات األرئي (.

 إّن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعو  إىل القيام  ا يلي: [13]
بشدددةن سدددري عمل اجتماعات جمموعة أصددددقاء الرئيس خالل دورات هيئة تدابري الصدددحة هذا على البيان السدددياسدددايت  املوافقة (1)

 النباتية.


