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هيئة تدابري الصحة النباتية
الدورة احلادية عشرة
روما 8-4 ،أبريل/نيسان 2016

اقرتاح إنشاء جهاز جديد لإلشراف على التنفيذ  -جلنة التنفيذ وتنمية القدرات التابعة
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
البند  2-4-8من جدول األعمال
من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
أنشأت هيئة تدابري الصحة النباتية (اهليئة) ،يف دورتها الساابعة ( ،)2012جلناة تنمياة القادرات باعتبارهاا
-1
جلنة فنية لتقديم التوجيهات بشأن أنشطة االتفاقية الدولية املتعلقة بتنمية القدرات لتنفياذ االتفاقياة الدولياة والصاكو
املعتمدة من قِبل اهليئة (مبا يف ذلك املعايري الدولية).
وقد خضع وضع جلنة تنمية القدرات للتقييم يف عاامي  2014و .2015ويف حاني يكداد التقيايم علاى التقادير
-2
واإلقرار الرفيعي املستوى بعمل جلنة تنمية القدرات ،فإنه يوصي بأن تلغي اهليئاة جلناة تنمياة القادرات احلالياة وأن
تنشئ جلنة لإلشراف على التنفيذ (انظر وثيقة استعراض جلنة تنمية القدرات املتاحة يف مكتب الوثائق).
وعقب االجتماع السابع للجنة تنمية القدرات الذي عقد يف ديسمرب/دانون األول  ،2015نوقشت هذه التوصاية
-3
خالل اجتماع حتضريي لوحدة التنفيذ والتيسري حبضور أعضاء مكتب اهليئة وجلناة تنمياة القادرات واجلهااف الفرعاي
لتسوية النزاعات ،باإلضافة إىل أمانة االتفاقية الدولية .وساد النقاشات اتفاق عاام علاى أناه ككان لتنمياة القادرات أن
تغطي نطاق التنفيذ األوساع لتشامل اإلجاراءات اةاصاة باالتفاقياة الدولياة ،واملعاايري ،واساتعراض التنفياذ ،وتساوية
النزاعات والدعم ،وتفادي النزاعات ،وحتقيق النتائج االسرتاتيجية.
طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة
املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها .ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت
على العنوان التاليwww.fao.org :
MP786/A
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وقام املشاردون يف هذا االجتماع مبا يلي:







-5

اقرتاح تسمية جلنة اإلشراف على التنفيذ املقبلة "جلنة التنفيذ وتنمية القدرات التابعاة لالتفاقياة الدولياة
)")ICDC؛
واملوافقة على االختصاصات والالئحة الداخلية للجنة التنفيذ وتنمية القادرات التابعاة لالتفاقياة الدولياة،
على النحو الوارد يف امللحق  1من هذه الوثيقة؛
واقرتاح أن تشامل الادعوة إىل ترشايرب خارباء بالنسابة إىل هاذه اللجناة مساكوليات حماددة بوضاوح وفقاا
لالختصاصات .وسيتوىل املكتب اختيار اةرباء يف هذه اللجنة بدعم من األمانة ،وفقا لطرائق العمل املبينة
يف االختصاصات والالئحة الداخلية املقرتحة؛
واقرتاح أن تستمر خطة عمل جلنة تنمية القدرات احلالية وأنشطتها دما هو مقرر إىل أن تبدأ جلنة التنفيذ
وتنمية القدرات يف العمل؛
واقرتا ح تنظيم اجتماع يستغرق أسبوعني عندما تبدأ جلنة التنفياذ وتنمياة القادرات يف العمال يف منتصا
عام  ،2017دما هو الشأن بالنسبة إىل إعداد االسرتاتيجية وخطة العمل القاادمتني بشاأن التنفياذ وتنمياة
القدرات ،مع األخذ يف االعتبار اسرتاتيجيات االتفاقية الدولية وأطر عملها.

وإنّ هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل:
()1

()2
()3
()4
()5
()6

إلغاء جلنة تنمية القدرات وإنشاء جهاف فرعي جديد اساتنادا إىل املاادة التاساعة مان الالئحاة الداخلياة
للهيئة .وككن تسمية هذا اجلهاف "جلنة التنفيذ وتنمية القدرات" من أجل إبراف أهمية تنمياة القادرات
لدعم تنفيذ االتفاقية الدولية وصكودها األخرى ،مبا يف ذلك املعايري الدولية.
والنظر يف اختصاصات جلنة التنفيذ وتنمية القدرات التابعة لالتفاقية الدولية والئحتها الداخلية ،واعتمادهما.
النظر يف تكلي املكتب باختيار أعضاء هذه اللجنة ،بدعم من أعضاء األمانة وفقا الختصاصات اللجناة.
وستحيط األمانة أعضاء اهليئة علما بتشكيل اللجنة من خالل البوابة الدولية للصحة النباتية.
تشجيع األطراف املتعاقدة على أن تعايّن ريياا مرشاحني ماكهلني يتمتعاون بااةربة الفنياة املناسابة،
استجابة لدعوة أمانة االتفاقية الدولية إىل ترشيرب خرباء اللجنة.
املوافقاة علاى عقاد اجتمااع مشاارت باني جلناة تنمياة القادرات وجلنااة التنفياذ وتنمياة القادرات يف نهايااة
عام  2016لضمان االنتقال السلس إىل ترتيبات جديدة بهدف دفالة استمرارية أنشطة بناء القدرات اجلارية.
املوافقة على تنظيم اجتماع للجنة التنفياذ وتنمياة القادرات يساتغرق أسابوعني يف منتصا عاام 2017
لبلورة اسرتاتيجية وخطة عمل جديدتني للتنفيذ وتنمية القدرات.
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امللحق 1

اختصاصات جلنة التنفيذ وتنمية القدرات التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ()ICDC
والئحتها الداخلية
االختصاصات
نطاق جلنة التنفيذ وتنمية القدرات التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات وأهدافها
-1
تعترب جلنة التنفيذ وتنمية القدرات التابعة لالتفاقية الدولية (اللجنة) جهافا فرعيا تابعا للهيئة.
-1
يكمن هدف اللجنة يف اإلشراف الفين على اإلجراءات املتخذة لتعزياز قادرات األطاراف املتعاقادة يف االتفاقياة
-2
الدولية يف ما يتعلق مبكونات التنفيذ لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات وأهدافها االسرتاتيجية حتات التوجيهاات العاماة
للهيئة .وستعاجل هذه اللجنة على وجه اةصوص:





-2

تنفيذ األطراف املتعاقدة لالتفاقية الدولية وصكودها ،مبا يف ذلك املعايري الدولية.
وتنفيذ اسرتاتيجية تنمية القدرات الوطنية اةاصة باالتفاقية الدولية.
وتنفيذ أنشطة االتفاقية الدولية ذات الصلة بتفادي النزاعات.
والتماس التمويل املستدام لربامج االتفاقية الدولية هذه.

التشكيل

تتأل اللجنة من سبعة خرباء من ذوي اةربة يف تنفيذ الصكو ذات الصلة بالصحة النباتية ويف تنمية القادرات .وياتم
اختيار األعضاء من املرشحني املكهلني من خالل استعراض املراجع املناسبة للخاربة الفنياة .ويعمال اةارباء دأعضااء يف
اللجنة بأقصى درجات النزاهة واحلياد واالستقاللية وحيولون دون حدوث تضارب املصاحل احملتمل الاذي قاد ينشاأ يف
سياق النهوض بواجباتهم ،ويكشفون عنه مسبقا .ويف هذه احلالة ،يتخذ املكتب سبل االنتصاف الالفمة.
-3

الوظائف

-1

ستتوىل اللجنة الوظائ التالية:





حتديد واقرتاح اسرتاتيجيات لتعزيز تنفيذ األطراف املتعاقدة لالتفاقية الدولية والصكو األخارى ،مباا يف
ذلك املعايري الدولية.
استعراض اسرتاتيجية وخطط عمل االتفاقية الدولية اةاصاة بتنمياة القادرات الوطنياة يف ااال الصاحة
النباتية بشكل منتظم.
حتديد أنشطة مناسبة للتنفيذ وتنمية القدرات وتعزيزها و /أو وضعها مبا يتماشى مع اسرتاتيجية االتفاقية
الدولية اةاصة بتنمية القدرات الوطنية يف اال الصحة النباتية واالسرتاتيجيات وأطر العمل األخرى.
وضع إجراءات ومعايري إلعداد موارد خاصة بالتنفيذ ولإلشراف عليها واملوافقة عليها.
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 إنشاء وحَلُ فرق املهام املخصصة ملعاجلة مسائل حمددة.
 تقييم املوارد الفنية املقدمة من املنظمات الوطنية واإلقليمية لوقاية النباتاات والشارداء واملنظماات األخارى
ذات الصلة بتنفيذ االتفاقية الدولية والصكو املعتمادة (مباا يف ذلاك املعاايري الدولياة) وترتيبهاا حبساب
األولوية إلدراجها يف البوابة الدولية للصحة النباتية أو موقع موارد الصحة النباتية على اإلنرتنت ،حسبما
يكون مناسبا ووفقا للمعايري اليت حتددها اللجنة.
 رصد وتقييم إجراءات التنفيذ حتت اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية ،واالسرتاتيجيات واألطر وخطاط
العمل األخرى ذات الصلة.
 املشاردة يف إقامة العالقات واحلفاظ عليها مع اجلهات املاحنة والشرداء وغري ذلك من منظمات القطااعني
العام واةاص املعنية بالتنفيذ وتنمية القدرات يف اال الصحة النباتية.
 املشاردة يف أنشطة االتفاقية الدولية املتعلقة بالتواصل واستقطاب الدعم.
 تقديم توجيهات بشأن أنشطة التنفيذ وتنمية القدرات إلدراجها يف خطة عمل األمانة.
 تبادل املعلومات باالستناد إىل حتديد التحديات املرتبطة بتنفيذ االتفاقية الدولياة ومعايريهاا ،ماع اهليئاة
واألجهزة الفرعية األخرى التابعة لالتفاقية الدولية ومع املنظمات األخرى.
 املشاردة مع األجهزة الفرعية التابعة لالتفاقية الدولية يف اجملاالت ذات االهتمام املشرت .
 إجراء استعراض دوري لوظائفها وإجراءاتها.
 االضطالع بوظائ أخرى وفقا لتوجيهات اهليئة.
 رفع تقارير عن أنشطتها إىل اهليئة.
العالقة مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

األمانة مسكولة عن تقديم الدعم اإلداري والتشغيلي والفين والتحرياري ،حسابما تطلباه اللجناة ،مباا يف ذلاك
-1
توجيه الدعوات لرتشيرب اةرباء بالنسبة إىل فرق املهام املخصصة عند االقتضاء .دما تتحمل األمانة املسكولية عان إساداء
املشورة إىل اللجنة بشأن املوارد على ضوء التوقعات.
واللجنة مسكولة عن اإلشراف على األنشطة املنصوص عليها يف خطة عمل وحدة تيسري التنفيذ التابعة لألمانة.
-2
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ألف -الالئحة الداخلية
املادة  - 1العضوية
-1

تتأل اللجنة من سبعة خرباء من ذوي اةربة يف تنفيذ الصكو ذات الصلة بالصحة النباتية ويف تنمية القدرات.

يستند تشكيل اللجنة إىل التمثيل اجلغرايف ،مبا يتضمن مندوبا واحدا عن دل إقليم مان أقااليم املنظماة وثالثاة
-2
أعضاء على األقل من البلدان النامية .وجيوف لألطراف املتعاقدة أن تقدم بشكل ريي ترشيحات تتعلق باللجنة .وخيتاار
مكتب اهليئة أعضاء اللجنة الذين يكونوا مسكولني أمام اهليئة.
يعمل أعضاء اللجنة لوالية من سنتني ،وجيوف إعادة تعيينهم لوالياات إضاافية تصال إىل سات سانوات دحاد
-3
أقصى .وسيخضع تعيني نفس العضو لواليات إضافية إلجراءات وشرو االختيار احملددة يف القسم  2من االختصاصات.
حيل عضو بديل حمل عضو من أعضاء اللجنة من نفس اإلقليم يف حال استقال هاذا العضاو أو ي يعاد يساتويف
-4
مكهالت العضوية املنصوص عليها يف هذه الالئحة أو إذا ختلّ عن حضور اجتماعني متتاليني للجنة.
املادة  - 2األعضاء املناوبون
خيتار املكتب سبعة أعضاء بديلني ألعضاء اللجنة ،عضو واحد عن دل إقليم من أقاليم املنظمة ،وفقا إلجراءات
-1
وشرو االختيار املطبقة على األعضاء .وبعد املصادقة على األعضاء البديلني ،تصبرب واليتهم صاحلة لانفس املادة الزمنياة
وختضع لنفس الشرو حسبما تنص عليه املادة .1
ويعمل العضو البديل حتى نهاية والية العضو األصلي ،وجيوف ترشيحه لواليات إضافية .وال تُحسب الوالياات
-2
اجلزئية اليت يشغلها عضو بديل دوالية مبوجب هذه الالئحة.
املادة  - 3الرئيس ونائب الرئيس
تنتخب اللجنة رئيسها ونائب الرئيس من بني أعضائها.
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املادة  - 4مؤهالت العضوية
ستدعو أمانة االتفاقية الدولية األطراف املتعاقدة إىل تقديم الرتشيحات .وستتضن الرتشايحات أدلاة موثقاة عان
-1
اةربة يف أنشطة التنفيذ وتنمية القدرات ،ودذلك عن:







اةربة املشهودة يف إدارة نظم الصحة النباتية؛
واةربة املشهودة يف تنفيذ أنشطة تنمية القدرات يف اال الصحة النباتية؛
واملعرفة املعمقة باالتفاقية الدولية واملعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية؛
واةربة يف اال تطبيق لوائرب/تشريعات الصحة النباتية؛
ويستحسن التمتع باملعرفة واملكهالت و/أو اةربة يف اال إعداد مواد تدريبية؛
واإلملام الكايف باللغة اإلنكليزية للتمكن من املشاردة بفعالية يف اجتماعات اللجنة ومناقشاتها.

املادة  - 5االجتماعات
ستعقد اللجنة اجتماعاتها على أساس نص سنوي واجتماعات استثنائية عند االقتضاء ،رهناا بتاوافر املاوارد.
-1
وجيوف أيضا عقد اجتماعات اللجنة من خالل الوسائل اإللكرتونية ،مبا يف ذلك بواساطة الفياديو واملاكترات عان بُعاد،
حسب االقتضاء لتعزيز فعالية التكلفة.
-2

يتمثل النصاب القانوني لعقد االجتماعات يف أربعة أعضاء.

املادة  - 6املراقبون ومشاركة اخلرباء املدعوين إىل اجتماعات اللجنة
رهنا بأحكام الفقارة
-1
يف املنظمة.

2

أدنااه ،ساتكون اجتماعاات اللجناة مفتوحاة ،وفقاا للقواعاد واإلجاراءات املعماول بهاا

جيوف للجنة أن تقرر عقد اجتماعات معينة ،أو جزء منها ،دون حضور مراقبني ،بالنظر إىل حساسية أو سارية
-2
موضوع االجتماع أو جزء منه.
وجيوف لألمانة ،باتفاق مسبق من أعضاء اللجنة ،دعاوة أفاراد أو لثلاي منظماات يتمتعاون داربة حماددة إىل
-3
املشاردة بصفة مراقب يف اجتماع حمدد أو جزء منه.
املادة  - 7فرق املهام املخصصة
رهنا بتوافر األموال الالفمة ،جيوف للجنة أن تنشئ فرق مهام خمصصاة عناد االقتضااء ملعاجلاة قضاايا حماددة
-1
تتعلق بالتنفيذ وتنمية القدرات .وستعمل هذه الفرق ملعاجلة قضايا فنية حمددة .وستحدد اللجنة مهام هذه الفرق ومادتها
وعضويتها وواجباتها اةاصة برفع التقارير.
-2

تنطبق املادة  6أعاله بعد إجراء التغيريات الضرورية على فرق املهام املخصصة.
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املادة  - 8اختاذ القرارات
ستسعى اللجنة إىل اختاذ القرارات على أساس توافق اآلراء .ويف احلاالت اليت يتعذر فيها علاى أعضااء اللجناة التوصال
إىل توافق يف اآلراء ،يعتمد أي قرار أو توصية بأغلبية األصوات املعطاة.
املادة  - 9رفع التقارير
سرتفع اللجنة تقاريرها إىل اهليئة .وستتاح تقارير اجتماعاات اللجناة ،مباا يف ذلاك االقرتاحاات ذات الصالة ،جلمياع
األطراف املتعاقدة.
املادة  - 10التعديل
جيوف للهيئة تعديل الالئحة الداخلية للجنة ،شريطة أن يتماشى التعديل مع أحكام الدستور والالئحاة العاماة للمنظماة
واالتفاقية الدولية.
املادة  - 11السرية
سرياعي أعضاء اللجنة السرية املطلوبة حيثما حتدد معلومات حساسة.
املادة  - 12اللغة
ستجري وقائع اجتماعات اللجنة باللغة اإلنكليزية.

