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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، 

 االعتراف بوكالة الصحة الزراعية وسالمة األغذية في الكاريبي على أنها منظمة 
 إقليمية لوقاية النباتات

 من جدول األعمال 1-8البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 
خالل الدورة التاسعععععععععة والعشععععععععرين للمشععععععععاورة ال نية بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات ال  ُعقدت يف باري    -1

فرنسعا  طلبت واالة الحع ة الاراعية وسعالمة ايةذية يف الكاريىل إىل أمانة االت اقية الدولية لوقاية النباتات تاالت اقية الدولية  
 من االت اقية الدولية. 9ة لالعرتاف هبا على أهنا منظمة إقليمية لوقاية النباتات مبوجب املادة املباشرة باإلجراءات املطلوب

 
على إجراءات االعرتاف  2002واانت اهليئة املؤقتة لوقاية النباتات قد وافقت يف دورهتا الرابعة ال  عقدت يف عام  -2

 اجلديدة لوقاية النباتات وتتألف هذه اإلجراءات من خطوات أربع هي اآلتية: اإلقليمية باملنظمات
 

تقدم املنظمة اإلقليمية لوقاية النباتات املرتقبة  وثيقة تثبت حجية ات اق حكومي دويل وطلبا خطًيا لالعرتاف   1ت
   إىل رئي  1997من االت عاقيعة العدوليعة لوقعايعة النبعاتعات ت 9هبعا امنظمعة إقليميعة لوقعايعة النبعاتعات مبوجعب املعادة 

 اهليئة املؤقتة لتدابري الح ة النباتية.
 ويستعرض مكتب الشؤون القانونية يف منظمة ايةذية والاراعة الوضع القانوين للطلب املقّدم.  2ت
ملا إذا اانت املنظمة اإلقليمية لوقاية النباتات  وجتري املشاورة ال نية بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات تقييًما  3ت

املرتقبة ت ي باخلطوط التوجيهية لالعرتاف باملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات  الحعععععععادرة عن اهليئة املؤقتة لتدابري 
 املنظمات  ا د أدىن  بالوظائف التالية: هذه ضطلعوتالح ة النباتية يف دورهتا الرابعة. 
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ة يف ما بني املنظمات الوطنية لوقاية النباتات يف اإلقليم الذي تغطيه  يجل حتقيق أهداف تنسععيق اينشععط •
 االت اقية الدولية لوقاية النباتات؛

 توحيد تدابري الح ة النباتية؛و  •
 املشاراة يف اينشطة الرامية إىل تدعيم أهداف االت اقية الدولية لوقاية النباتات؛و  •
 ونشرها.ومجع املعلومات  •

 ترفع املشاورة ال نية توصية لكي تنظر فيها اهليئة املؤقتة لتدابري الح ة النباتية.  4ت
 
وأبلغت أمانة االت اقية الدولية رئي  مكتب اهليئة بطلب االعرتاف بواالة الحععععععععععععع ة الاراعية وسعععععععععععععالمة ايةذية يف  -3

من االت اقية الدولية وطلبت إىل املسععععععتشععععععار القانوين ملنظمة ايةذية  9الكاريىل امنظمة إقليمية لوقاية النباتات مبوجب املادة 
 والاراعة استعراض الطلب.

 
وقام املسعععتشعععار القانوين باسعععتعراض وثائق املعلومات ايسعععاسعععية  ويف طليعتها ات اق إنشعععاء واالة الحععع ة الاراعية  -4

عضعععاء يف اعموعة الكاريبية يف رو و  دومينيكا  بتاريخ وسعععالمة ايةذية يف الكاريىل ال  وقّعت عليها بايسعععال الدول اي
يف سانت جورج  ةرينادا ودخل  2011واالت اق املنقح إلنشاء الواالة الذي اعتمد يف فرباير/شباط  2010مارل/آذار  12

مة أّن الواالة تتمتع .  ويف ضوء االت اق املذاور  أّادت دائرة الشؤون القانونية العا2011فرباير/شباط  25حيا التن يذ يف 
 مبكانة حكومية دولية وهي مؤهلة بالتايل لالعرتاف هبا من قبل االت اقية الدولية امنظمة إقليمية لوقاية النباتات.

 
ونظرت املشاورة ال نية يف دورهتا التاسعة والعشرين يف املشورة الواردة من دائرة الشؤون القانونية العامة يف املنظمة  -5

ب الواالة يف ضعععععععععوء املعايري ال  حددهتا اهليئة املؤقتة لتدابري الحععععععععع ة النباتية يف دورهتا الرابعة من أجل واسعععععععععتعرضعععععععععت طل
االعرتاف بعاملنظمعات اإلقليميعة لوقعايعة النبعاتعات ووافقعت على أّن الواعالعة تتمتع  ا عد أدىن  بعالوظعائف الال معة العتبعارها 

من االت اقية الدولية.  وعليه  توصععععععععععي املشععععععععععاورة ال نية يف دورهتا التاسعععععععععععة  9منظمة إقليمية لوقاية النباتات مبوجب املادة 
 والعشرين اهليئة باالعرتاف بواالة الح ة الاراعية وسالمة ايةذية يف الكاريىل امنظمة إقليمية لوقاية النباتات تاملل ق .

 
 وإن هيئة تدابري الح ة النباتية مدعّوة إىل: -6
 

 9بواالة الحعععععععع ة الاراعية وسععععععععالمة ايةذية يف الكاريىل امنظمة إقليمية لوقاية النباتات مبوجب املادة  االعرتاف  1ت
 من االت اقية الدولية لوقاية النباتات.

البلدان ايعضععععععععععععاء يف واالة الحعععععععععععع ة الاراعية وسععععععععععععالمة ايةذية يف الكاريىل على هذه املبادرة والرتحيب  وهتنئة  2ت
   اجلديدة لوقاية النباتات ضمن االت اقية الدولية لوقاية النباتات. باملنظمة اإلقليمية
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توصييية صييادرة عن الدورة التاسييعة والعشييرين للمشيياورة الفنية بين المنظمات اققليمية لوقاية  - 01الملحق 
 النباتات إلى الدورة الثالثة عشرة لهيئة تدابير الصحة النباتية.

 
ة الدولية لوقاية النباتات لتقييم ما إذا اانت واالة الحععع ة الاراعية وسعععالمة ايةذية بناء على طلب أمانة االت اقي -1

يف الكاريىل تسععععععععتويف اخلطوط التوجيهية ال  وضعععععععععتها اهليئة املؤقتة لوقاية النباتات من أجل االعرتاف باملنظمات اإلقليمية 
أن إمكانية االعرتاف بواالة الح ة الاراعية وسالمة ايةذية لوقاية النباتات ورفع توصية إىل هيئة تدابري الح ة النباتية بش

من االت اقية الدولية لوقاية النباتات  عقدت املشععععععععععععععاورة ال نية  9يف الكاريىل امنظمة إقليمية لوقاية النباتات مبوجب املادة 
 ثت يف ما يلي:بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات دورهتا التاسعة والعشرين يف باري   فرنسا وحب

 
املشورة الواردة من دائرة الشؤون القانونية العامة يف املنظمة: بعد استعراض وثائق املعلومات ايساسية املوجودة   •

 2011ال سيما االت اق املنقح إلنشاء واالة الح ة الاراعية وسالمة ايةذية يف الكاريىل يف شهر فرباير/شباط 
ويف ضوء هذا االت اق  أّادت أّن الواالة تتمتع مبكانة حكومية دولية وهي مؤهلة بالتايل لالعرتاف هبا من قبل 

 .االت اقية الدولية لوقاية النباتات امنظمة إقليمية لوقاية النباتات
ل االعرتاف باملنظمات املعايري احملددة يف اخلطوط التوجيهية الحادرة عن اهليئة املؤقتة لوقاية النباتات من أج •

 .اإلقليمية لوقاية النباتات
 
 وات قت على أّن واالة الح ة الاراعية وسالمة ايةذية يف الكاريىل تتمتع  ا د أدىن  بالوظائف التالية: -2
 

  لوقاية النباتات يف اإلقليم الذي تغطيه  يجل حتقيق أهداف االت اقية  الوطنيةتنسيق اينشطة بني املنظمات
 لية لوقاية النباتات؛الدو 

 وحتقيق التجان  بني تدابري الح ة النباتية؛ 
 واملشاراة يف اينشطة الرامية إىل تدعيم أهداف االت اقية الدولية لوقاية النباتات؛ 
 .ومجع املعلومات ونشرها 

 
وعلى حنو ما جاء يف االت اق املنقح إلنشاء واالة الح ة الاراعية وسالمة ايةذية يف الكاريىل الحادر يف شهر  -3

 .2011فرباير/شباط 
 
وعليه  توصععععععي الدورة التاسعععععععة والعشععععععرون للمشععععععاورة ال نية بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات الدورة الثالثة  -4

عشعععععرة هليئة تدابري الحععععع ة النباتية باالعرتاف بواالة الحععععع ة الاراعية وسعععععالمة ايةذية يف الكاريىل امنظمة إقليمية لوقاية 
 الدولية لوقاية النباتات. من االت اقية 9النباتات مبوجب املادة 
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