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 والقانونية الدستورية الشؤون جلنة

 الدورة التاسعة والتسعون

 0202أكتوبر/تشرين األول  02-02روما، 

 0691الكارييب املنشأة عام البحر النباتات يف  وقايةإلغاء هيئة 

 8/28مبوجب قرار اجمللس 

 

 معلومات أساسية -أواًل
 

)هتا(( متن    7الفقترة   مبوجت  ُأدرج هذا البند على جدول األعمال املؤقت للجنة الشؤون الدستتورية والقانونيتة    -1

يف متا يححتال إلي تا متن بنتود  تد دة قتد تكتون          اليت تنص على أن تنظر اللجنةمن الالئحة العامة للمنظمة،  43املادة 

من الدستور، مبا يف ذلك عضويت ا، واختصاصات ا، وإجرا(ات رفتع   6تشكيل اهليئة واللجان طبقًا للمادة "  ناشئة عن:

 ".   تقاريرها، ولوائح ا الداخلية

 

خالل الفتةة  خالل دورته الثامنة واألربعني، اليت انعقدت )الفاو(،  وقد اعتمد جملس منظمة األغذية والزراعة -2

 مبوجت   )اهليئة( البحر الكارييبيف اية النباتات الذي أنشأ هيئة وق 8/38 ، القرار1667يونيو/حزيران  24إىل  12 من

 من دستور الفاو.  1-6املادة 

 

البحتر  اية النباتات يف ة النظر يف اقةاح إللغا( هيئة وقولألسباب املذكورة يف هذه الوثيقة، يحطل  اآلن إىل اللجن -4

تكتون  هيئتات إقليميتة    أن ينشتى( لمؤمتر أو اجمللتس "  ه لالفاو على أن دستورمن  6من املادة  1 . وتنص الفقرةالكارييب

ومبتا أنته زتو      ." عضويت ا مفتوحة جلميع الدول األعضا( واألعضا( املنتسبة اليت تقع كليًا أو جزئيًا يف إقليم أو أكثتر 

 إنشا( هكذا هيئات مبوج  قرار، زو  كذلك إلغاؤها مبوج  قرار يعتمده املؤمتر أو اجمللس.
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خالل العقد املاضي. طوال السنوات العشرين املاضية، عقدت اهليئة دورتتني   اهليئةوألسباب عديدة، مل تنشط  -3

ة علتى أن تا املنظمتة اإلقليميتة     أنه مت  االعةاف باهليئت  على التوالي. وامل م يف هذا الصدد هو 2001و 1664فقط عامي 

اية النباتات. ومبتا أن اهليئتة ال تعمتل، فأعضتاؤها غت       يف إطار االتفاقية الدولية لوق البحر الكارييباية النباتات يف لوق

م ا لصتا  املنظمتات   ياية النباتات وال يشاركون يف مبادرات أخرى زري تنظاعات املنظمة اإلقليمية لوقممثلني يف اجتم

 ية النباتات. ت يف سياق االتفاقية الدولية لوقااية النباتااإلقليمية لوق

 

 البحر الكارييب يفاية النباتات املنطقي إللغاء هيئة وق األساس -ثانيًا

 عدم نشاط اهليئة ونقص التمويل -ألف

 

تعزيز التعاون احلكومي الدولي يف جمال احلجر النباتي يف منطقتة البحتر الكتارييب     يفالغاية من اهليئة تتمثل  -5

 من أجل احلؤول دون إدخال آفات وأمراض نباتية مدم رة، ومحاية املوارد النباتية املوجودة يف تلك املنطقة.

 

متن دول أعضتا(   يتتأل  أعضتا( اهليئتة    و. 1668وعقتدت دورت تا األوىل عتام     1667أنشئت اهليئة عتام  وقد  -6

 .1بلدًا 22 يبلغ عدد أعضا( اهليئة يف الوقت احلالي. ومنتسبة تقع كليًا أو جزئيًا يف منطقة البحر الكارييبوأعضا( 

 

وفقتًا  و. 2001ي نشتا  منتذ عتام    ، وبصورة خاصتة مل تقتم بتأ   1687عام  يئة أي نشا  عادي منذاهلمل جتر و -7

اهليئة بصتورة   اجتمعت، 1686وحتى عام تعقد اهليئة دورة عادية واحدة كل سنتني. من الئحت ا الداخلية،  7للمادة 

. وكتان أعضتا( عديتدون    2001و 1664منذ ذلك احلني، مرتني فقط يف دورة عاديتة عتامي    لكن اجتمعتعادية تقريبًا. 

يئة، وحلل  هذه املسألة، جرى تنظيم دورات اهليئة مباشرة بعتد حلقتات   اهليواج ون صعوبات مالية يف حضور دورات 

 هتذه عمل فنية ممولة بالكامل، وهذا ما ست  ل مشتاركة األعضتا( يف دورة اهليئتة. بيتد أنته مل يكتن متن الست ل تكترار           

جل الطويل. وانعقدت أن توفر وسيلة الستدامة اهليئة يف األ كما أنه ما كان هلاخصصة كل سنتني. كذلك، املةتيبات ال

   .2001الدورة العادية األخ ة اليت جرى تنظيم ا مبوج  ترتي  خمصص عام 

                                                      
مايكا، املكسيك، هولندا، نيكاراغوا، بنما، اغويانا، هاييت، جبربادوس، كولومبيا، كوستا ريكا، كوبا، مج ورية دومنيكان، فرنسا، غرنادا،   1

 كية، فنزويال يسانت كيتس ونفيس، سانت لوسيا، سورينام، ترينداد وتوباغو، اململكة املتحدة، الواليات املتحدة األمر
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 لنباتاتكمنظمة إقليمية لوقاية ا البحر الكارييب يفهيئة وقاية النباتات  -باء

 ية لوقاية النباتاتيف إطار االتفاقية الدول

 

التبع  يف إنشتا( منظمتات     ملوقاية النباتات بالتعاون مع بعضت  تع د األطراف املتعاقدون يف االتفاقية الدولية ي -8

إقليمية لوقاية النباتات يف مناطق مالئمة. وتنص  االتفاقية على اإلقرار باملنظمات اإلقليمية وتعةف بقدرت ا على تست يل  

لصحة النباتية، واملشاركة يف اقتسام املوارد، وحتسني التعاون، وتعزيز املنظمات الوطنية، ووضع معاي  إقليمية لتداب  ا

وضع معاي  دولية لتداب  الصحة النباتية. وتؤدي املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات دورًا هامًا يف ج ود التعاون لتنفيتذ  

 يب.وٌأقر ت االتفاقية باهليئة لالضطالع ب ذا الدور يف اإلقليم الفرعي للبحر الكارياالتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 

 

ونظرًا إىل عدم نشا  اهليئتة، ال توجتد أي منظمتة إقليميتة لوقايتة النباتتات عاملتة يف اإلقلتيم الفرعتي للبحتر            -6

البحتر   يفبالفعل، سحجل يف كل اجتماع للمنظمة اإلقليمية لوقاية النباتات غياب متثيل هيئة وقايتة النباتتات   والكارييب. 

، وححث اإلقليم الفرعي على تصحيح الوضع خالل املشاورات الفنية بتني املنظمتات اإلقليميتة لوقايتة النباتتات      الكارييب

 اية النباتات.االتفاقية الدولية لوق اليت اجتمعت ألغراض

 

، يف سياق أنشتطة االتفاقيتة الدوليتة لوقايتة النباتتات ويف لتل  النشتا  ائتدود هليئتة وقايتة           1666عام ويف  -10

النظر علتى  إىل مجيع األعضا( يف اهليئة طالبًا إىل احلكومات املعنية  ، بعث املدير العام رسالًةالبحر الكارييب يفالنباتات 

اهليئتة احلاليتة ملنظمتة الفتاو      اتستاق  متا إذا أمكتن إعتادة    حنو جدي وملح  يف مال(مة هذه اهليئة ومستقبل ا، والنظتر يف 

 ، أو إذا أمكن مواصلة إنشا( منظمة إقليمية مستقلة. ومتويل ا حبيث تصبح منظمة إقليمية ذات صلة وناشطة

 

 الكاريبيتة  ماعةاجلمستديرة بشأن تعزيز قدرات الصحة النباتية بني بلدان  مائدةيئة اهل، عقدت 2001يف عام  -11

ملعاجلتة مستائل إقليميتة متصتلة بالصتحة       ةيبيت اجلماعتة الكار جرت خالهلا مناقشة إمكانية إقامة ج ا  رمستي ضتمن   

ة دوليتة،  يت ووكالة حكوم يف البحر الكارييب لصحة الزراعية وسالمة األغذيةاالنباتية. ومنذ ذلك احلني، مت  إنشا( وكالة 

إقامتة  يف جمتال   اجلماعتة إىل تتوف  دعتم إقليمتي ووطت      يف هدفه األساسي  يكمن للجماعة الكاريبيةيف إطار اتفاق تابع 

النظم الوطنية للصحة الزراعية وسالمة األغذية يف بلدان ا، وإدرات ا وتشغيل ا، والقيام بالنيابة عتن البلتدان األعضتا( يف    

ل آليتة إقليميتة. ومنتذ إنشتا( وكالتة      باإلجرا(ات واألنشطة اليت قد تحنّفذ على حنو أكثر فعالية وكفا(ة متن ختال   اجلماعة

، جرت نقاشات عديدة في ا ويف الفتاو بشتأن الوكالتة بوصتف ا آليتة      يف البحر الكارييب لصحة الزراعية وسالمة األغذيةا

    يف اإلقليم الفرعي للبحر الكارييب. كمنظمة إقليمية لوقاية النباتاتيئة اهلملة ومستدامة حتل   ل   ت
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كيتة، مت  إنشتا( منتتدى ملتدرا( الصتحة النباتيتة يف       يوبدعم من حكومة الواليات املتحتدة األمر  ،2007يف عام و -12

البحر الكارييب، وهي شبكة تتأل  من مدرا( الصحة النباتيتة متن البلتدان وخمتلت  األقتاليم الكاريبيتة الناطقتة باللغتة         

قاعتدة  يف اإلقلتيم الفرعتي، ويشتكل بصتورة ناشتطة       الصحة النباتيتة يعاجل املنتدى املسائل املتصلة بو. االنكليزية خاصًة

تقةح توصيات حول مسائل مطروحة للوقاية من آثتار اآلفتات واألمتراض النباتيتة، أو التخفيت  متن        اليت املوارد الفنية

 آثارها بالنسبة إىل الزراعة والبيئة يف اإلقليم.

 

 لصحة الزراعية وستالمة األغذيتة  اوكالة ية، من قبيل وكالة حكومية دول، يف املستقبل القري ، مميكن أن تحقدَّو -14

تشكل اجل ا  الرئاسي يف االتفاقيتة الدوليتة لوقايتة النباتتات،      اليتإىل هيئة تداب  الصحة النباتية، يف البحر الكارييب 

ال ميكن االعةاف ومنظمة إقليمية جديدة لوقاية النباتات يف اإلقليم الفرعي للبحر الكارييب. كمن أجل اإلقرار ب ا وذلك 

الفتاو نظترًا إىل أن تا ليستت      اللوائح اليت تعتمدهامبنتدى مدرا( الصحة النباتية كمنظمة إقليمية لوقاية النباتات مبوج  

يف البحتر   لصتحة الزراعيتة وستالمة األغذيتة    امنظمة حكومية دولية. غ  أنه بإمكان املنتدى أن يوفر دعمًا فنيتًا لوكالتة   

 .الكارييب

 

مية دولية أخترى كمنظمتة   مبنظمة حكوقبل أن يتمكن اإلقليم الفرعي للبحر الكارييب من طل  اإلقرار الرمسي و -13

يف البحتر   هيئة وقاية النباتتات وقاية النباتات يف إطار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، من الضروري أواًل إلغا( إقليمية ل

 .الكارييب

 

 من جانب اللجنة ختاذهااقرتح يت ُياإلجراءات ال -ثالثًا

 

 إن جلنة الشؤون الدستورية والقانونية مدعوة إىل استعراض هذه الوثيقة، وتقديم التوصيات حسبما تراه مالئمًا. -15

 

إن جلنة الشؤون الدستورية والقانونية مدعوة بصورة خاصة إىل رفع توصية إىل اجمللس بأن يلغي رمسيًا هيئتة  و -16

قتد ترغت  يف النظتر يف مشتروع قترار      فإن تا  . وإذا وافقت اللجنة على هتذه التوصتية،   يف البحر الكارييب وقاية النباتات

هلتذه الوثيقتة، واملصتادقة عليته      1التوارد يف املرفتق   "، يف البحر الكتارييب  هيئة وقاية النباتاتإلغا(  " املعنونةاجمللس 

  لى اجمللس العتماده. عرضه عب دف 
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 1املرفق 

 القرارمشروع 

 البحر الكارييبيف  إلغاء هيئة وقاية النباتات

 

 إن اجمللس

 

من دستور منظمتة األغذيتة والزراعتة     1-7لمادة ل طبقًاُأنشئت قد  يف البحر الكارييب هيئة وقاية النباتاتأن  رستذكإذ ي

 ؛1667ي اعتمده اجمللس يف دورته الثامنة واألربعني عام ذال 8/38مبوج  القرار 

 

تعزيتز التعتاون احلكتومي التدولي يف جمتال احلجتر النبتاتي يف منطقتة البحتر           متثلتت يف إىل أن غاية اهليئة  شرييوإذ 

الكارييب من أجل احلؤول دون إدخال آفات وأمراض نباتيتة متدم رة، واحلفتال علتى املتوارد النباتيتة املوجتودة يف تلتك         

 يف اإلقليم الفرعي؛ الصحة النباتيةبالنسبة إىل  املنطقة، وإىل أن عدم حتقيق هذه الغاية قد ينطوي على خماطر

 

 ؛2001أن اهليئة أجرت أنشطة  دودة، وعقدت دورت ا العادية األخ ة عام  وإذ يالحظ

 

الذي اعتمده مؤمتر منظمة األغذية والزراعتة ختالل دورتته التاستعة والعشترين، حيتث أنته         14/67لقرار ا ذكريستوإذ 

ؤمتر إلغتا( األج تزة   املت اقتةح  ، وحوكمت ا يف فةة من التحتديات املاليتة  تعزيز كفا(ة املنظمة  إىلاملستمرة  للحاجةإدراكًا 

 الدستورية القدمية؛

 

 .البحر الكارييبيف  هيئة وقاية النباتات يلغي مبوجبه

 


