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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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 هيئة تدابير الصحة النباتية
 الدورة الثانية عشرة

 2017أبريل/نيسان  11-5ون، جمهورية كوريا، شتإن

 نتائج أعمال مجموعة التركيز  -إلشراف على التنفيذ اقتراح إنشاء جهاز جديد ل
 يط االستراتيجي واعتبارات المكتبوالمجموعة المعنية بالتخط

 من جدول األعمال 10-8البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 
بإنشاء اللجنة اجلديدة للتنفيذ  1( قّدم اقرتاح2016خالل انعقاد الدورة احلادية عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية ) -1

االختصاصات  وقّدمتباتات. التفاقية الدولية لوقاية النللتحل حمل جلنة تنمية القدرات التابعة  )اللجنة( وتنمية القدرات
ات در انتقال جلنة تنمية الق تأمني والالئحة الداخلية من أجل املوافقة عليها، باإلضافة إىل سلسلة من األنشطة الرامية إىل

 إىل اجلهاز الفرعي اجلديد.
 
أعربت عن دعمها إنشاء جهاز فرعي جديد، إال أهنا اعتربت أنه ن الدورة احلادية عشرة للهيئة وعل الرغم من أ -2

أن تتعمق األطراف قبل  من السابق ألوانه املوافقة على اللجنة اجلديدة وعلى االختصاصات والالئحة الداخلية املرتبطة هبا
على هامش الدورة احلادية  عقدت جمموعة صغرية لقاء  لجنة اجلديدة ونطاقها ووظائفها. فيف مناقشة الغاية من الاملتعاقدة 

متت املوافقة كي جتتمع وتناقش اجلهاز الفرعي اجلديد. وقد   تركيزجملموعة  2عشرة للهيئة ووضعت مشروع اختصاصات
على نتيجة  التخطيط االسرتاتيجي واملكتبب املعنية موعةإطالع اجمل على اختصاصات جمموعة الرتكيز ومت االتفاق على

 الدورة الثانية عشرة للهيئة. إبالغها إىلقبل  اجتماعاهتا
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 .CRP/08/2016 الوثيقة  2
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وتناولت اإلجراءات  2016يوليو/متوز  22إىل  18عقدت جمموعة الرتكيز املعنية بالتنفيذ اجتماعا  يف باريس من  -3
(. وناقشت طائفة واسعة من القضايا يف 2016اهليئة عليها يف دورهتا احلادية عشرة ) الواردة يف االختصاصات اليت وافقت

 سياق صياغة الغاية من اللجنة اجلديدة ونطاقها واختصاصاهتا والئحتها الداخلية.
 
 .2و 1واالختصاصات والالئحة الداخلية يف املرفقني  3ترد نتائج املناقشات -4
 
تفاقية الدولية لوقاية لالتقرتح جمموعة الرتكيز تسمية اللجنة اجلديدة بلجنة التنفيذ وتنمية القدرات التابعة  -5

( تنفيذ االتفاقية، مبا يف 1الغاية من اللجنة أي ) لعنصرين الرئيسيني اللذين تنطوي عليهماربز هذه التسمية االنباتات. تُ 
 ( تعزيز قدرات األطراف املتعاقدة يف جمال الصحة النباتية. 2نباتية و)لتدابري الصحة ال ذلك املعايري الدولية

 
 العنصران الرئيسيان -أوالا 

 
انطالقا  من  ،حتياجات األطراف املتعاقدة من الطاقاتا  للقدرات اجلماعية والتقييمعمل اللجنة  نطاق يطبق -6

تنمية لاالحتياجات أساسا  لربنامج عمل متكامل للتنفيذ و وتشكل تلك وب للوفاء بالتزامات االتفاقية. حد أدىن مطل
 القدرات يقوم مبا يلي: 

 
   ،حتديد العثرات اليت تعرتض التنفيذ الفعال ومعاجلتها 
 أنشطة لتنمية القدرات وتتفيذها من أجل تعزيز قدرة األطراف املتعاقدة على تنفيذ االتفاقية. صياغة 
 
وتنمية الوطنية وجتنب النزاعات ونظام االستعراض ودعم التنفيذ،  اإلبالغامج العمل التزامات يشمل برن -7

إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة لربامج االبتكارية من قبيل نظام وبرامج التنفيذ التجريبية واالقدرات واملوارد الفنية، 
 الصدد من خالل أمانة االتفاقية. النباتية. سوف تشرف اللجنة على أي نزاع رمسي حني تطلب منها املساعدة يف هذا

 
ية احتياجات األطراف أما أنشطة الرصد والتقييم اجلارية فسوف تواصل تعزيز برنامج العمل من أجل تلب -8

 تفاقية،تنفيذ أفضل لال ح التقدم اجلماعي حنومن شأن توحيد نتائج رصد برنامج العمل وتقييمه، أن يتيو املتعاقدة. 
 )أ((. 2 الفقرةكأحد تدابري حالة وقاية النباتات يف العامل )املادة احلادية عشرة،   نهعلى أن يتم التبليغ ع

 
سوف تتعاون اللجنة مع جلنة املعايري التابعة لالتفاقية على عدة مستويات، من الناحية الرمسية عن طريق  -9

 ويف اجتماع املكتب  ،إحدامها األخرىاألنشطة املشرتكة، ومن الناحية غري الرمسية عرب املشاركة يف اجتماعات 
  املناقشات بني رئيسي اللجنتني.يف أكتوبر/تشرين األول ويف

 

                                                        
  (.2016، تقرير جمموعة الرتكيز بشأن إنشاء جهاز فرعي جديد معين بالتنفيذ )يوليو/متوز  3
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من خالل املشاورة  النباتات، وسوف تعزز اللجنة كذلك تعاوهنا وتعاملها مع فرادى املنظمات اإلقليمية لوقاية -10
وتنمية القدرات يف البلدان ضمن  وتطبيقه لتنفيذا يح ذلك فرصا  لتحسني ختطيطيت، يف مجلة أمور. سالفنية السنوية

اإلقليم املعني مع املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات واملكاتب اإلقليمية للفاو واملسؤولني عن وقاية النباتات، وتقاسم 
 املوارد والربامج فيما بني األقاليم. 

 
 اعتبارات مجموعة التركيز -ثانياا 

 
واعرتفت بأن الفضل يعود جبزء   ،النتائج اليت حققتها جلنة تنمية القدراتبالعمل اهلام و بأشادت جمموعة الرتكيز  -11

إن االختصاصات والالئحة الداخلية املقرتحة للجنة ترفع عدد أعضائها هاراهتم. كبري منه إىل التزام أعضائها ومحاستهم وم
ومتاشيا  مع رغبة جمموعة الرتكيز ئما  عن جلنة املعايري واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات. ، وتضيف متثيال  دا11إىل  7من 

يف ضمان مرونة اللجنة وجتاوهبا مع االحتياجات من تنمية القدرات والتنفيذ، سيتم اختيار أعضاء اللجنة من جانب 
إقليم من أقاليم الفاو  سيضمن املكتب متثيل كل. و بةوباخلربة املناسباملهارات  رباء يتمتعونخلطلب  إصدار املكتب عقب

 البلدان املتقدمة والنامية واجلزرية والقارية.  مع متثيل خمتلط يضم
 
ا يعكس وسع نطاقها. وقد مت تصنيف تلك الوظائف حتت عدد مبطائفة واسعة من الوظائف تضطلع اللجنة ب -12

راءات اخلاضعة واإلج ،وإدارة اللجان والعمل مع األمانة واألجهزة األخرىمن العناوين الرئيسية مبا فيها الشؤون الفنية 
 لتوجيهات اهليئة.

 
بدور  يضطلعالحظت جمموعة الرتكيز أن هناك عددا  من األجهزة الفرعية واجملموعات االستشارية القائمة حاليا   -13

ويات اللجنة يف استعراض الحتياجات اللجان وهي توصي بأن تتمثل إحدى أول جمال التنفيذ وتنمية القدرات. معني يف
احلالية اليت تقع ضمن نطاق اللجنة، وكيفية إدارة التدابري والنتائج ضمن نطاق كل من تلك اللجان من قبل اللجنة، 

امات وهي تشمل اجملموعة االستشارية املعنية بالتز  ت الفرعية العاملة حتت إشرافها.والعالقة اجلارية بني اللجنة واجملموعا
 وعة االستعراض لكّل ثالث سنوات.اإلبالغ الوطنية، واجلهاز الفرعي لتسوية النزاعات وجمم

 
وقد مت االتفاق أيضا  على أنه ينبغي الختصاصات كل جمموعة فرعية أو كل جهاز فرعي يعمل حتت إشراف  -14

وينطبق هذا بشكل خاص على خص اإلدارة واإلشراف واإلبالغ.  اللجنة، أن تصف بوضوح نطاق دور اللجنة فيما
إىل اهليئة، مثل فرقة العمل املقرتحة للحاويات البحرية )املكتب،  هاتقارير ا اهليئة واليت تستمر يف تقدمي األجهزة اليت أنشأهت

 .لكرتونية للصحة النباتيةالشهادات اإل( واللجنة التوجيهية املعنية ب2016يونيو/حزيران 
 

 المسائل والفرص -ثالثاا 
 
جمموعة من اء اللجنة كي تضمن امتالك اللجنة تقرتح جمموعة الرتكيز االحتفاظ بالعملية املرنة الختيار أعض -15

بني و  للجنة من أجل حتقيق التوازن بني كفاءة العملياتمت النظر يف حجم اواملعارف الكفيلة بتيسري عملها. وقد املهارات 
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أما  مهامها فضال  عن ممارسة اإلشراف. على تنفيذ عملها، مع اإلشارة إىل أنه من املتوقع للجنة أن تؤدي القدرة الفعلية
 فيضيف مخسة أشخاص لتغطية النطاق املوسع لدور اللجنة.    ،عضوين اثنني ا  عضوا  زائد 11اهليكل النهائي املكون من 

 
نة املقرتحة وبني جلنة عمليات اختيار األعضاء بني اللجوقد الحظت جمموعة الرتكيز الفارق يف احلجم ويف  -16

رات واخلربات املالئمة كما أن توظيف أعضاء من ذوي املهاالصغرية أقل تكلفة وأكثر كفاءة،   إن إدارة اللجنة املعايري.
ملعايري اعتربت جمموعة الرتكيز أنه ميكن إعادة النظر يف حجم جلنة او من اإلنتاجية ومن جودة املخرجات. حيسن 

 وإجراءات اختيار أعضائها يف ضوء النهج املقرتح من أجل اللجنة، لغاية استكشاف املزايا املمكنة هلذا النهج البديل.   
 
حجم اللجنة ولكنها شعرت بأن الوفورات اليت  التكاليف نامجة عن ازدياد واعتربت جمموعة الرتكيز أن الزيادة يف -17

شارية املعنية بالتزامات اإلبالغ الوطنية، وتضمني أنشطتها يف برنامج عمل اللجنة حتققت جراء حل اجملموعة االست
ل النزاعات اخلاصة باالتفاقية، ستعدل كّفة وتفعيل اجلهاز الفرعي لتسوية النزاعات فقط حني تدعو احلاجة إىل عملية ح

 .اليفالتك ومن احملتمل أال تؤدي التغيريات إىل أي تأثري يفالتكاليف املرتفعة. 
 
يبقى دعم األطراف املتعاقدة يف تنفيذ االتفاقية من خالل تنمية املوارد الفنية وتنمية القدرات، عامال  حامسا  س -18

كون ذلك من ومحاية البيئة وتيسري التجارة. سي األمن الغذائي االتفاقية والنتائج العاملية فيما خص لتحقيق أهداف
واإلطار  ينبغي لعمليات اللجنة أن توضع يف احلسبان لدى تطوير منوذج للتمويل املستداماألولويات املتواصلة للهيئة ولذا 

 االسرتاتيجي لالتفاقية.
 
قامت أمانة االتفاقية بوضع إجراء لتقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية من أجل تقييم قدرة األطراف  -19

، كما ينبغي للتقييم واالسرتاتيجية املتعاقدة بقوة على استخدامه رافينبغي تشجيع األطتفاقية. تنفيذ اال علىاملتعاقدة 
واإلطار االسرتاتيجي  ة القدرات أن تستخدم لكي تسرتشد هبا صياغة أولويات التنفيذ للهيئةالقطرية الناجتة عنه لزياد

 وخطة عمل اللجنة. ،لالتفاقية، واسرتاتيجية تنمية القدرات الوطنية يف جمال الصحة النباتية التابعة لالتفاقية
 
إىل االحتياجننات مننن تنميننة القنندرات،  الصننحة النباتيننة باعتبنناره مؤشننرا   تقيننيم القنندرات يف جمننالمننن أجننل إكمننال  -20

 ثننر مدعومننة بتحليننل لأ، إىل طلننب لتقنندمي كمشاكل/مسننائلك جيننب تغيننري الطلننب احلننايل لتقنندمي مواضننيع مننن أجننل املعننايري
 أو التنفيننذ أو االمتثننال  مننن املسننائل الننيت تننؤثر يف االتسنناقوينبغنني هلننذا الطلننب أن يفضنني إىل نطنناق أوسننع أو للتننداعيات. 

ومن شأن عملية حتليل مشنرتكة بنني جلننة  الوحيد للمشكلة اليت مت حتديدها.مع عدم االفرتاض مسبقا  بأن املعيار هو احلل 
 ضا  فرصا  الستكشاف حلول مبتكرة.أي أن تقدم ،املعايري واللجنة للمشاكل اليت يتم حتديدها

 
وسننينبغي مننن ا معاجلننة هننذه ولويننات التنفيننذ وتنميننة القنندرات. اعتننربت جمموعننة الرتكيننز أنننه ينبغنني للهيئننة ترتيننب أ -21
 يتنننننننيح هنننننننذا الننننننننهج للجننننننننة أن حتنننننننتف  مبرونتهنننننننا بشنننننننأن كيفينننننننة تنفينننننننذ ولوينننننننات منننننننن خنننننننالل خطنننننننة عمنننننننل اللجننننننننة. األ

 النتائج ذات األولوية.
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تقوم اهليئة واألمانة منذ فرتة بعيدة بالنظر يف كيفية استعراض حالة وقاية النباتات يف العامل حبسب ما تنص عليه  -22
كاستعراض حالة وقاية النباتات يف العامل وضرورة العمل  )أ( من االتفاقية(:2الفقرة  ،عشرةاالتفاقية )راجع املادة احلادية 

من أجل مكافحة االنتشار الدويل لآلفات ودخوهلا إىل املناطق املعرضة للخطرك(. ميكن حتقيق أحد التدابري املتعلقة حبالة 
 ة.يوقاية النباتات يف العامل من خالل حتسني الرصد يف قدرات األطراف املتعاقدة على تنفيذ االتفاق

 
نية بني اللجنة أما أحد املواضيع البارزة الذي ختلل مناقشات جمموعة الرتكيز فكان توطيد عالقة العمل التعاو  -23

ا يف مب ،أن تكون لتلك العالقة روابط على املستويات كافةبأدرجت عناصر يف الالئحة الداخلية ومت التوقع وجلنة املعايري. 
 ويف أنشطة ومشاريع مشرتكة.  اللجنتنيذلك عرب األمانة ومن خالل رئيسي 

 
 إن اهليئة مدعوة إىل القيام مبا يلي: -24
 

 يف التقرير ويف توصيات جمموعة الرتكيز  النظر (1)
 على إنشاء جلنة التنفيذ وتنمية القدرات مبوجب االختصاصات والالئحة الداخلية املقرتحة  املوافقة (2)
 ICاملختصرة باللغة اإلنكليزية للجنة هي  على أن تكون التسمية املوافقة (3)
 2017الثاين من عام  ن تستهل اللجنة عملياهتا يف النصفعلى أ املوافقة (4)
 علننى حننل كننل مننن اجملموعننة االستشننارية املعنيننة بالتزامننات اإلبننالغ الوطنيننة، واجلهنناز الفرعنني لتسنننوية املوافقننة (5)

ونقنل وظنائف تلنك اللجنان  ، بنالتزامن منع تأسنيس اللجننةسننواتالنزاعات وجمموعنة االسنتعراض لكنّل ثنالث 
 اللجنة عهدة وإجراءاهتا إىل

تقنندمي مواضننيع للمعننايري مشننرتك بننني اللجنتننني علننى علننى تأجيننل طلننب املواضننيع لكنني يصنندر طلننب  املوافقننة (6)
 ومسائل للتنفيذ 

يس للطلنب املشنرتك بنني اللجنتنني للمواضنيع على أن تتمثل املهمنة ذات األولوينة للجننة يف وضنع مقناي املوافقة (7)
 واملسائل، بالتعاون مع جلنة املعايري. 

 على أن تبدأ جلنة تنمية القدرات من اآلن وحىت حلها، بالعمل على هذه املهام ذات األولوية للجنة املوافقة (8)
على أن تعمل جلنة تنمية القدرات أيضا  على استكمال برناجمها إىل أٌقصى حد ممكنن لضنمان انتقاهلنا  املوافقة (9)

 بسالسة إىل اللجنة اجلديدة.
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مشققروا اصتصاتققات لجنققة التنفيققذ وتنميققة البققدرات التابعققة لةتفاقيققة الدوليققة لوقايققة  :1المرفقق  
 جهاز فرعي لهيئة تدابير الصحة النباتية -النباتات 

 
 مةحظة بشأن تفسير المصطلحات

 
مبننا يشننمل املعننايري واخلطننوه التوجيهيننة  ،حينمننا تننرد عبننارة التنفيننذ فإمنننا تعننين تنفيننذ االتفاقيننة الدوليننة لوقايننة النباتننات

 والتوصيات اليت اعتمدهتا هيئة تدابري الصحة النباتية.
 

 االصتصاتات
 
 الغاية -1
 

تنفينننذ االتفاقينننة وترصنننده وتشنننرف علينننه، كمنننا تعنننزز قننندرات األطنننراف تقنننوم اللجننننة بوضنننع برننننامج متكامنننل لننندعم 
 املتعاقدة يف جمال الصحة النباتية.

 
 نطاق لجنة التنفيذ وتنمية البدرات التابعة لةتفاقية الدولية لوقاية النباتات  -2
 

جنل تعزينز قنندرات تضنطلع اللجننة، حتنت إشننراف هيئنة تندابري الصنحة النباتيننة، باإلشنراف الفنين علنى األنشننطة منن أ
 األطراف املتعاقدة على تنفيذ االتفاقية وحتقيق األهداف االسرتاتيجية اليت وافقت اهليئة عليها. إن اللجنة: 

 
  .حتدد وتستعرض احلد األدىن من القدرات والطاقات اليت حتتاج األطراف املتعاقدة إليها لتنفيذ االتفاقية 
  الفعال لالتفاقية، وتضع طرقا  مبتكرة ملعاجلة العقبات.حتلل املسائل اليت تعرقل التنفيذ 
  تضع برناجما  لدعم التنفيذ وتيسر تنفيذه، من أجل مساعدة األطراف املتعاقدة على استيفاء احلد األدىن من

 القدرات والطاقات والتفوق عليه. 
  حلالة وقاية النباتات يف العامل. ترصد وتقيّم كفاءة أنشطة التنفيذ وتأثريها، وتبلغ عن التقدم كتدبري موحد 
  .تشرف على جتنب النزاعات وعمليات حل النزاعات 
 .تعمل مع األمانة واجلهات املاحنة احملتملة واهليئة لضمان متويل مستدام ألنشطتها 
 
 تشكيل اللجنة  -3
 

خبريا  من ذوي املهارات واخلربات ذات الصلة مبجال تنفيذ األدوات املتصلة بالصنحة  عشر أحدتتشكل اللجنة من  
النباتيننة و/أو تنميننة القنندرات. ويقننوم املكتننب، مننع مراعنناة التننوازن بننني املهننارات واخلننربات املطلوبننة وبننني التمثيننل اجلغننرايف، 

 باختيار األعضاء وتعيينهم. 
 

 ن عن املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات وعن جلنة املعايري.  باإلضافة إىل ذلك، يشارك فيها ممثلو  
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 الوظائف -4
 

 تضطلع اللجنة مبا يلي من وظائف: 
 
 برنامج العمل الفين (1)
 

تعينننني احلننند األدىن منننن القننندرات والطاقنننات النننيت حتتننناج إليهنننا األطنننراف املتعاقننندة لتنفينننذ االتفاقينننة واستعراضنننه  (1)
 بشكل متواصل.

حتدينند اسننرتاتيجيات واقرتاحهننا علننى األطننراف املتعاقنندة لكنني تعننزز تنفيننذها لالتفاقيننة، مبننا يف ذلننك التزامننات  (2)
 اإلبالغ الوطنية، مع مراعاة قدراهتا واحتياجاهتا احملددة.  

 استعراض حتاليل األمانة للتحديات اليت تواجهها األطراف املتعاقدة فيما خص تنفيذ االتفاقية.   (3)
 التوصية بأولويات للهيئة، بناء على حتليل خمرجات األنشطة املذكورة أعاله.   (4)
 حتديد وتقييم تكنولوجيات جديدة كفيلة بتعزيز التنفيذ.    (5)
رصد وتقييم اإلجراءات الواردة يف اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية ومنا يتصنل بنه منن اسنرتاتيجيات وأطنر وخطنة  (6)

 )أو خطط( عمل أخرى.  
 
 اإلدارة الفعالة والكفؤة للجنة  (2)
 

 صياغة خطة عمل واملوافقة عليها واملواظبة على تنفيذها باالتساق مع أولويات اهليئة. (7)
 وضع إجراءات ومعايري إلنتاج موارد فنية للتنفيذ، واإلشراف عليها واملوافقة عليها.  (8)
 إنشاء جمموعات فرعية تؤدي أنشطة ومهاما  حمددة، وحلها واإلشراف عليها.  (9)
التمنا  املشنورة و/أو املسنامهات بشنأن مسننائل ذات صنلة بربننامج عملهنا منن اللجننان الفنينة )عنن طرينق جلنننة  (10)

 املعايري( ومن جمموعات أو منظمات أخرى تساعد االتفاقية.  
 ا ونتائجها بصورة دورية.استعراض وظائفها وإجراءاهت (11)
 رصد وتقييم فعالية أنشطتها ومنتجاهتا.  (12)
 
 العمل مع األمانة  (3)
 

 ولويات اليت وافقت اهليئة عليها.وضع وإدارة مشاريع تساهم يف تنفيذ األ (13)
 ت إلدراجها يف خطة عمل األمانة.تقدمي اإلرشادات بشأن التنفيذ وأنشطة تنمية القدرا (14)
تقييم املوارد الفنية ذات الصلة بتنمية القدرات من أجل تنفينذ االتفاقينة وترتينب أولوياهتنا، إلدراجهنا يف البوابنة  (15)

 وارد صحة النبات، حبسب املقتضى.الدولية للصحة النباتية أو املوقع اإللكرتوين مل
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 اعتباره نتيجة  للتنفيذ الفعال.الرتويج لتجنب النزاعات ب (16)
 النزاعات حبسب مقتضى احلال.يف بت الاف على عملية اإلشر  (17)
املسنننامهة يف إقامنننة روابنننط منننع اجلهنننات املاحننننة والشنننريكة وغريهنننا منننن منظمنننات عامنننة وخاصنننة معنينننة بالتنفينننذ  (18)

 ة، ويف احلفاظ على تلك الروابط.وبتنمية القدرات يف جمال الصحة النباتي
 
 العمل مع األجهزة الفرعية األخرى  (4)

 
 العمل بالتعاون الوثيق مع جلنة املعايري ليكون وضع املعايري وتنفيذها متكاملني وفعالني.    (19)
اسنننتعراض إطنننار املعنننايري والتنفينننذ بنننوترية سننننوية ورفنننع توصنننيات بنننالتغيري إىل اهليئنننة عنننن طرينننق اجملموعنننة املعنينننة  (20)

 بالتخطيط االسرتاتيجي.  
 ا خص جماالت االهتمام املتبادل.األخرى واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات فيمالعمل مع األجهزة الفرعية  (21)
 
 توجيهات اهليئةلاإلجراءات اخلاضعة  (5)
 

 املسامهة يف تنفيذ اسرتاتيجية االتصال اخلاصة باالتفاقية. (22)
 اإلشراف على األجهزة اليت أنشأهتا اهليئة واملناطة باللجنة. (23)
 ظائف أخرى حبسب توجيهات اهليئة.بو  الضطالعا (24)
 اهليئة عن أنشطتها. إىلتقدمي تقارير  (25)
 
 العةقة مع أمانة االتفاقية  -5
 

 األماننننةإن األماننننة مسنننؤولة عنننن تنسنننيق عمنننل اللجننننة وتنننوفري الننندعم اإلداري والتحرينننري والتشنننغيلي والفنننين. تقننندم  
 مشورهتا إىل اللجنة بشأن إتاحة املوارد املالية والبشرية واستخدامها.

 
 العةقة مع لجنة المعايير  -6
 

تتعنناون اللجنننة مننع جلنننة املعننايري بننناء علننى خطننط عمننل متسننقة مننن أجننل تنفيننذ االتفاقيننة. وسننوف يننتم هننذا التعنناون  
علننى عنندد مننن املسننتويات )أي األمانننة ورئاسننيت اللجنتننني واألعضنناء والقيمننني علننى اإلشننراف واجملموعننات الفرعيننة(. تضننم 

عنهنا للمشناركة يف اجتماعنات جلننة املعنايري. وتتضنمن مواضنيع التعناون  اللجنة ممثال  عن جلنة املعايري وهي ختتار أيضا  ممنثال  
 باحلد األدىن ما يلي: 

 
 االتساق بني برامج العمل 
  وضع خطط تنفيذ للمعايري 
  حتليل االستجابات لطلبات تقدمي املواضيع واملسائل الواجب تناوهلا 
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 استعراض إطار املعايري والتنفيذ 
 ا.وضع مشاريع مشرتكة وتنفيذه 

 
 العةقة مع المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات -7
 

توفر املنظمنات اإلقليمينة لوقاينة النباتنات وجهنة نظنر إقليمينة إىل املسنائل والتحنديات وسنياق العمنل يف اإلقلنيم النيت  
النباتنننات الننندعم إىل  تنننؤثر يف األطنننراف املتعاقننندة ويف منظماهتنننا الوطنينننة لوقاينننة النباتنننات. تنننوفر املنظمنننات اإلقليمينننة لوقاينننة

األطننراف املتعاقنندة مننن حيننق تعزيننز قنندراهتا وإمكاناهتننا يف جمننال الصننحة النباتيننة. وتضننم اللجنننة ممننثال  عننن منظمننة إقليميننة 
 لوقاية النباتات. وتتضمن جماالت التعاون: 

 
 تبادل مشاريع برامج العمل 
 تقاسم املوارد الفنية واملعلومات 
 حتديد اخلرباء وتوفريهم 
 ق األنشطة والفعاليات، مبا يف ذلك حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقيةتنسي 
 .وضع مشاريع مشرتكة وتنفيذها 
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وتنميققة البققدرات التابعققة لةتفاقيققة الدوليققة  لجنققة التنفيققذالةئحققة الداصليققة لمشققروا  -2المرف  
 جهاز فرعي لهيئة تدابير الصحة النباتية -لوقاية النباتات 

 
 العضوية -1المادة 

 
عضوا  باإلضافة إىل ممثل واحد عن كل من املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات وعن جلنة  11تتألف اللجنة من  

 تفاقية الدولية لوقاية النباتات.املعايري وعن اال
 

 يتم اختيار األعضاء على أسا  التوازن بني اخلربات على أن يكون واحد منهم على األقل من كل من أقاليم 
الفاو، وبني متثيل البلدان النامية. على األعضاء أن يتمتعوا خبربة يف تطبيق الصكوك املتصلة بالصحة النباتية و/أو تنمية 

 ب.القدرات، وسيتم اختيارهم وتعيينهم من قبل املكت
 

لجنة من خالل ل لدى التقوم املشاورة الفنية فيما بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات وجلنة املعايري بتعيني ممث 
 إجراءاهتا اخلاصة.

 
وسوف يتجنبون أي تضارب  ،يؤدي األعضاء واملمثلون مهامهم بأقصى درجات النزاهة وعدم االحنياز واالستقالل 

حل فسوف ممكن يف املصاحل قد يطرأ يف سياق أدائهم لواجباهتم واإلفصاح عنه مسبقا . ويف حال حدوث تضارب يف املصا
 بالبت فيه.تقوم اهليئة 

 
 مؤهةت العضوية -2المادة 

 
تتضمن ترشيحات األعضاء أدلة موثقة على خرباهتم يف جمال التنفيذ و/أو تنمية القدرات. وينبغي لتلك اخلربة أن  

 د على األقل من العناصر التالية:تشتمل على عنصر واح
 

 تة يف إدارة نظم الصحة النباتية؛خربة مثب 
  لقدرات يف جمال الصحة النباتية؛أنشطة تنمية اخربة مثبتة يف تنفيذ 
 لدولية لتدابري الصحة النباتية؛معرفة عميقة باالتفاقية وباملعايري ا 
  يف تنفيذ لوائح الصحة النباتية؛خربة 
 ياغة املواد التدريبية وتقدميها.معارف و/أو مؤهالت و/أو خربات أخرى حمددة، مثال  يف جمال ص 
 

أن يتمتعوا مبستوى من اللغة اإلنكليزية يسمح هلم باملشاركة بنشاه يف اجتماعات اللجنة  ينبغي للمرشحني أيضا   
 ومناقشاهتا.
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 عملية اصتيار األعضاء -3المادة 
 

سوف تصدر األمانة نداء  لالنضمام إىل العضوية لدى شغور مناصب لديها. وميكن لرتشيحات األعضاء، مبا  
يشمل املعلومات الداعمة وخطاب تعهد حبسب ما ينص عليه النداء، أن تقدم رمسيا  من قبل األطراف املتعاقدة أو 

 النباتات. لوقايةاملنظمات اإلقليمية 
 

 من الالئحة الداخلية. 2الرتشيحات بناء على قائمة االشرتاطات الواردة يف املادة  سوف يستعرض مكتب اهليئة 
 

 ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.يشغل األعضاء منصبهم  
 

 واألعضاء البديلوناألعضاء المناوبون  -4المادة 
 

يف  ترد بالتفصيل االختيار اليتينبغي تعيني عضو مناوب واحد فقط عن كل إقليم من أقاليم الفاو عقب عملية  
 للتجديد بالتماشي مع هذه املادة.فيشغل منصبه ملدة ثالث سنوات قابلة  ،الداخلية من الالئحة 3املادة 
 

 ن العضو غري القادر على احلضور.جيوز لعضو مناوب حضور اجتماع للجنة بدال  م 
 

 أوالداخلية يف حال استقالة عضو ما أو يف حال مل يعد يستويف مؤهالت العضوية اليت تنص عليها هذه الالئحة  
يقرر املكتب بشأن عملية االستبدال مع احملافظة على للجنة، يتم استبداله بعضو آخر.  تغيب عن اجتماعني متعاقبني إذا

 منصبه يشغل العضو البديلل عن كل إقليم من أقاليم الفاو. األق التوازن بني اخلربة وبني ضرورة وجود عضو واحد على
 سنوات اعتبارا  من تاريخ تعيينه.ثالث  ملدة
 

 انتخاب الرئيس ونائب الرئيس -5المادة 
 

يتم انتخاب رئيس اللجنة ونائبه من قبل أعضاء اللجنة، فيشغالن منصبيهما ملدة ثالث سنوات مع إمكانية إعادة  
 لواليتني إضافيتني كحد أقصى.ما انتخاهب

 
 االجتماعات  -6المادة 

 
ميكن عقد اجتماعات إضافية عند املقتضى رهن املوارد البشرية واملالية املتاحة. و تعقد اللجنة اجتماعني يف السنة.  

بعد، حبسب  أو االتصال عنجيوز أيضا  عقد اجتماعات اللجنة بواسطة الوسائل اإللكرتونية، مبا يف ذلك عرب الفيديو و 
 احلاجة.

 
 د االجتماعات من غالبية األعضاء.عقالنصاب ل يتشكل 
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 اء المدعوين في اجتماعات اللجنةالمراقبون ومشاركة الخبر  -7المادة 
 

 إلجراءات املرعية للفاو واهليئة.مبوجب أحكام الفقرة أدناه، تكون اجتماعات اللجنة مفتوحة، متاشيا  مع اللوائح وا 
 

إىل حساسية املوضوع أو  مراقبني، نظرا   وجود أن تقرر عقد اجتماعات معينة، أو جزء منها، من دون جيوز للجنة 
 سريته.
 

باالتفاق املسبق، أو بناء على طلب من أعضاء اللجنة، بوسع األمانة أن تدعو أفرادا  أو ممثلني عن منظمات،  
 يف جزء منه.يف اجتماع معني أو  يتمتعون خبربة حمددة للمشاركة كمراقبني

 
 األجهزة التي تنشئها الهيئة -8المادة 

 
تتمتع تلك األجهزة باختصاصاهتا عهد مبهمة اإلشراف على اللجنة إىل جهاز فرعي أنشأته اهليئة. أن يُ  ميكن 

 فقت اهليئة عليها عندما أنشأهتا.ولوائحها الداخلية اخلاصة هبا اليت وا
 

 المجموعات الفرعية للجنة  -9المادة 
 

علق بالتنفيذ وتنمية القدرات، رهن إتاحة تبوسع اللجنة أن تؤسس جمموعات فرعية من أجل تناول مسائل حمددة ت 
ة وواجبات اإلبالغ اختصاصات تلك اجملموعات الفرعية املهام واملدة والعضوي رد املالية. وسوف حتدد اللجنة ضمناملوا

 اليت ختصها.
 

 ليها. تنتفي احلاجة إجيوز للجنة حل اجملموعات الفرعية حني 
 

 تنع البرارات  -10المادة 
 

 بناء على التوافق بني األعضاء. ىل صنع القراراتسوف تسعى اللجنة إ 
 

فتوصف يف حماضر لالجتماعات  راء واليت يتعذر فيها التوصل إىل التوافق،أما احلاالت اليت تستوجب توافقا  يف اآل 
 تذكر بالتفصيل كل املواقف املتخذة، وترفع إىل اهليئة ملناقشتها واختاذ التدابري املالئمة بشأهنا.

 
 اإلبةغ  -11المادة 

 
 رفع اللجنة تقاريرها إىل اهليئة.ت 

 
 لبوابة الدولية للصحة النباتية.نشر خطة العمل وحماضر اجتماعات اللجنة على اتُ  
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 التعديل -12المادة 
 

الئحة العامة للفاو جيوز للهيئة تعديل الالئحة الداخلية للجنة شريطة أن يتسق هذا التعديل مع الدستور وال 
 واالتفاقية.

 
 السرية  -13المادة 

 
 حيثما تكون هناك معلومات حساسة.يراعي أعضاء اللجنة السرية املطلوبة  

 
 اللغة  -14المادة 

 
 اللجنة باللغة اإلنكليزية.ماعات تعقد اجت 


