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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 التكّرم 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، 

 ةالتعديالت المقترحة على اختصاصات لجنة المعايير والئحتها الداخلي

 من جدول األعمال 3-10البند 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمن إعداد أمانة 
 
التنفيذ وتنمية القدرات، وطبقا  )، جلنة2017أنشأت هيئة تدابري الصحة النباتية (اهليئة)، يف دورهتا الثانية عشرة ( -1

 عيت جلنة املعايري إىل اختيار ممثل للمشاركة يف اجتماعاهتا.الختصاصات هذه اللجنة، دُ 
 
 ماعات جلنة املعايري تنطوي على أن مشــــــــــــــاركة ممثل من جلنة التنفيذ وتنمية القدرات يف اجتووافقت جلنة املعايري  -2

صـــــاصـــــات جلنة التنفيذ وتنمية على فوائد أيضـــــا، وقّررت النظر يف مواءمة اختصـــــاصـــــاهتا والئحتها الداخلية شـــــيئا ما مع اخت
 القدرات والئحتها الداخلية.

 
 ح إدخاله على اختصـــــــــاصـــــــــاهتا والئحتها الداخلية يف اجتماعها الذي انعقد جلنة املعايري التنقيح املقرت  وناقشـــــــــت -3

وافقت على أنه ينبغي النظر إىل ممثل جلنة التنفيذ وتنمية القدرات على أنه مشارك مهم و . 1 2017 يف نوفمرب/تشرين الثاين
 .كانت تنقصه العضوية الكاملةجلنة املعايري، وإن   اتيف اجتماع

 
 تنقيحات على شــــــــــــــكل املعايري اختصــــــــــــــاصــــــــــــــاهتا والئحتها الداخلية على النحو التايل (وتعرض الونّقحت جلنة  -4

 نص وحتته خط):
 

 من االختصاصات، إضافة الفقرة األخرية،  3النقطة  •
 األخرية،ما قبل الفرعية  ةضافة النقطإمن االختصاصات،  4النقطة   •

                                                      
 /85285https://www.ippc.int/en/publications/ :2017تقرير اجتماع جلنة املعايري املنعقد يف نوفمرب/تشرين الثاين   1

https://www.ippc.int/en/publications/85285/
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 إضافة الفقرة الثانية.  ):املراقبون( من الالئحة الداخلية 7املادة  •
 
 ).1املرفق (والئحتها الداخلية  ااختصاصاهت على الصيغة املنقحة لكل منوصادقت جلنة املعايري  -5
 
وتقّدمت بتوصــية  )1(املرفق  والئحتها الداخلية ااختصــاصــاهت على الصــيغة املنقحة لكل من ووافقت جلنة املعايري -6

 إىل اهليئة باعتمادها. 
 
 هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:وإن  -7
 

 .1اختصاصات جلنة املعايري والئحتها الداخلية بالصيغة املنقحة على النحو الوارد يف املرفق  اعتماد )1(
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 : اختصاصات لجنة المعايير والئحتها الداخلية1المرفق 
 

 2اختصاصات لجنة المعايير 
 

 النطاق
 
الصــــحة النباتية اليت تعتربها اهليئة  املعايري عملية وضــــع املعايري وتســــاعد يف وضــــع املعايري الدولية لتدابريتدير جلنة  -1

 معايري ذات أولوية.
 

 الهدف
 
 حة النباتية، وفقا إلجراءات إن اهلدف الرئيســـــــــي للجنة املعايري هو إعداد مســـــــــّودة للمعايري الدولية لتدابري الصـــــــــ -2

 سرعة ممكنة لكي تعتمدها اهليئة.وْضع املعايري، بأقصى 
 

 هيكل لجنة المعايير
 
 مــا يتعلق  عضـــــــــــــــاء يفويكون توزيع األ عضــــــــــــــوا من كــل إقليم من أقــاليم املنظمــة. 25تتكون جلنــة املعــايري من  -3

 بكل إقليم كما يلي:
 

 أعضاء) 4أفريقيا ( •
 )4آسيا ( •
 )4أوروبا ( •
 )4أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ( •
 )4الشرق األدىن ( •
 )2أمريكا الشمالية ( •
 )3جنوب غرب احمليط اهلادئ ( •

 
 وجيوز ملمثل عن جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املشاركة أيضا.

 
 عات صــــــــياغة تتألف وجيوز للجنة املعايري أن تنشــــــــئ، حبســــــــب االقتضــــــــاء، مجاعات عمل مؤقتة أو دائمة، ومجا -4

 من بني أعضائها مجاعة عمل تابعة هلا.وختتار جلنة املعايري  من أعضائها.
 
 ونة من ســــــبعة أعضــــــاء وختتار جلنة املعايري من بني أعضــــــائها ســــــبعة أعضــــــاء لتشــــــكيل مجاعة عمل تابعة هلا مك -5

 ليها جلنة املعايري. )، يسرتشدون باختصاصات هذه اجلماعة والئحتها الداخلية اليت توافق ع7-(جلنة املعايري 
 

                                                      
، حســــــبما طلبته اهليئة يف دورهتا الثالثة 4، املرفق 2008) وقامت مبواءمتها جلنة املعايري يف نوفمرب/تشــــــرين الثاين 2006اعتمدهتا اهليئة يف دورهتا األوىل (  2
)2008.( 
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 ايري مهام وإجراءات عمل مجاعة العمل املكونة من سبعة أعضاء ومجاعات العمل األخرى التابعة هلا.وُحتدد جلنة املع -6
 

 مهام لجنة المعايير
 
 تعمل جلنة املعايري مبثابة منتدى من أجل: -7
 

 دراسة املواصفات واملوافقة عليها أو تعديلها؛ •
 استعراض املواصفات؛ •
 التابعة للجنة املعايري وحتديد مهام تلك اجلماعات؛تسمية أعضاء مجاعات العمل  •
 إنشاء وحل مجاعات عمل اخلرباء ومجاعات العمل التابعة للجنة املعايري حسب االقتضاء؛ •
 املوافقة على برامج عمل فرق اخلرباء الفنيني، واستعراض أنشطتها ونتائج اجتماعاهتا وتوجيهها واإلشراف عليها؛ •
خرباء حســب االقتضــاء ووفقا الختصــاصــات و/أو الالئحة الداخلية  املؤلفة من صــياغةالات اختيار أعضــاء مجاع •

 ذات الصلة هلذه اجلماعات؛
 املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية؛ مسوداتاستعراض  •
املعايري اليت ستعرض على األطراف املتعاقدة واملنظمات الوطنية لوقاية النباتات واملنظمات  مسوداتاملوافقة على  •

 اإلقليمية لوقاية النباتات واملنظمات الدولية املعنية مبوجب إجراءات مشاورة األعضاء؛
 إنشاء مجاعات مناقشة مفتوحة العضوية حيثما كان ذلك مناسبا؛ •
 لية لتدابري الصــــــــــــــحة النباتية بالتعاون مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات املعايري الدو  مســــــــــــــوداتتنقيح  •

واملنظمات الوطنية لوقاية النباتات واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات  األطراف املتعاقدةومع مراعاة تعليقات 
 واملنظمات الدولية املعنية؛

 لدولية لتدابري الصحة النباتية من أجل عرضها على اهليئة؛النهائية للمعايري ا سوداتاملوافقة على امل •
 استعراض تلك اليت تتطلب إعادة النظر فيها؛حتديد و استعراض املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية املوجودة و  •
 حتديد األولويات للمعايري الدولية اليت هي قيد اإلعداد؛ •
 املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية واضحة وبسيطة ومرّكزة؛ وداتمسكفالة أن تكون اللغة املستخدمة يف  •
 تعيني مسؤول عن كل معيار دويل لتدابري الصحة النباتية؛ •
العمل يف تعاون وثيق مع اجلهاز الفرعي التابع للهيئة "جلنة التنفيذ وتنمية القدرات" للمساعدة على جعل عملية  •

 فعالة وتكميلية.وضع املعايري وتنفيذها عملية 
 االضطالع مبهام أخرى ذات صلة بوضع املعايري حسب توجيهات اهليئة.  •
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ما بني االجتماعات بواســــطة الوســــائل اإللكرتونية، حســــبما  وجيوز تنفيذ هذه املهام خالل اجتماعات فعلية ويف -8
 . 3تقّرره جلنة املعايري

 
 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
مانة مســـؤولية عن اإلبالغ وحفظ توفر األمانة الدعم اإلداري والفين والتحريري حســـبما حتتاجه جلنة املعايري. واأل -9

 السجالت يف ما يتعلق بربنامج وضع املعايري.
  

                                                      
 ) القضــــــــايا ذات الصــــــــلة باالتصــــــــاالت اإللكرتونية بالنســــــــبة إىل أعماهلا. وهذه القضــــــــايا تشــــــــمل اختيار اخلرباء واملوافقة 2008ناقشــــــــت جلنة املعايري (  3

نوع لوثائق التفســـريية ووضـــع الصـــيغة النهائية للمواصـــفات وتغيري اجلهات املســـؤولة والبت يف مهام أخرى حســـب االقتضـــاء. وناقشـــت جلنة املعايري على ا
 ن العمل الذي ميكن معاجلته بطريقة إلكرتونية خارج االجتماعات. واعتربت جلنة املعايري أن وضـــــــــــــــع مواصـــــــــــــــفات بواســـــــــــــــطة الوســـــــــــــــائل اإللكرتونية ميك

للرد من أسبوعني كما  أن يتم بصورة جزئية من خالل الوسائل اإللكرتونية، ولكن إجراء مناقشة يف جلنة املعايري مهم أيضا. ومت تغيري الفرتة الزمنية الالزمة
، 2008عقود يف نوفمرب/تشرين الثاين كان متفقا عليه سابقا إىل ثالثة أسابيع. ووافقت جلنة املعايري على هذه اإلجراءات اجلديدة (اجتماع جلنة املعايري امل

 ).4املرفق 
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 4الالئحة الداخلية للجنة المعايير 
 

 العضوية – 1المادة 
 
ســميهم األطراف املتعاقدة، تطنية لوقاية النباتات الذين ينبغي أن يكون األعضــاء من كبار مســؤويل املنظمات الو  -1

  فر لديهم خربة ومهاراتوتكون هلم مؤهالت يف ختصــــــــــــــص أحيائي علمي (أو ما يعادله) يف جمال وقاية النباتات، وتتوا
 يف اجملاالت التالية على وجه اخلصوص:

 
 التشغيل العملي لنظام وطين أو دويل للصحة النباتية؛ •
 نظام وطين أو دويل للصحة النباتية؛وإدارة  •
 وتطبيق تدابري الصحة النباتية املتعلقة بالتجارة الدولية. •

 
كة بصــــفة منتظمة ومنهجية وتوافق األطراف املتعاقدة على تكريس أعضــــاء جلنة املعايري ما يلزم من وقت للمشــــار  -2

 يف االجتماعات. 
 
نة املعايري. ويتم إخطار إجراءات خاصــــة به الختيار أعضــــائه يف جلوجيوز لكل إقليم من أقاليم املنظمة أن يضــــع  -3

 ى اهليئة من أجل إقرارهم.أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات باألعضاء املختارين الذين تُعرض أمساؤهم عل
 
ن بني أعضــــائها. عة أعضــــاء موجلنة املعايري مســــؤولة عن اختيار أعضــــاء مجاعة العمل التابعة هلا واملكونة من ســــب -4

كونة من ســــبعة أعضــــاء مســــتوفني وجيب أن يكون األعضــــاء الذين ُخيتارون لعضــــوية مجاعة العمل التابعة للجنة املعايري وامل
 املؤهالت واخلربة املذكورة آنفا.

 
 إحالل أعضاء ُجدد محل األعضاء الحاليين - 2المادة 

 
ح كل إقليم من أقاليم املنظمة، متبعا اإلج -5 كن أن حيّلوا حمل أعضـــاء جلنة راءات اخلاصـــة به، أعضـــاء جددا مييُرشـــِّ

تملني، بعد إقرارهم، صـــــــاحلة وتصـــــــبح والية األعضـــــــاء اجلدد احمل املعايري ويعرض أمساءهم على اهليئة لكي تقِّر عضـــــــويتهم.
مســـــــــــتوفني ملؤهالت تملون . وينبغي أن يكون هؤالء األعضـــــــــــاء اجلدد احمل3لنفس املدة الزمنية حســـــــــــبما تنص عليه املادة 

ح العضـــــوية املبّينة يف هذه الالئحة. وُحيدد كل إقليم من أقاليم املنظمة عضـــــوين جديدين حم تملني كحد أقصـــــى. وإذا رشـــــَّ
 وجب هذه املادة.إقليم عضوين اثنني وجب عليه أن يوّضح الرتتيب الذي ينبغي أن خيدم به هذان العضوان مب

 
الة العضــو األصــلي أو توقفه حمتمل أُقر تعيينه من نفس اإلقليم يف حالة اســتق وحيل حمل عضــو جلنة املعايري عضــو -6

 يني للجنة املعايري.عن استيفاء مؤهالت العضوية احملددة يف هذه الالئحة أو ختّلفه عن حضور اجتماعني متتال
 

                                                      
 )، حســـــــــبما طلبته اهليئة 4(املرفق  2008) وقامت مبواءمتها جلنة املعايري يف اجتماعها يف نوفمرب/تشـــــــــرين الثاين 2006اعتمدهتا اهليئة يف دورهتا األوىل (  4

 .3)، املرفق 2013واعتمدهتا اهليئة يف دورهتا الثامنة ( 2012اين ) ونقحتها جلنة املعايري يف نوفمرب/تشرين الث2008يف دورهتا الثالثة (
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مانة بأي ظروف حتتم إحالل وينبغي أن تبلغ جهة االتصـــال الوطنية اخلاصـــة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات األ -7
 وينبغي لألمانة أن تُبلغ الرئاسة اإلقليمية للمنظمة ذات الصلة.  عضو جديد حمل عضو من بلد جهة االتصال تلك.

 
وخيدم العضو الذي حيل حمل عضو أصلي حىت انتهاء مدة ذلك العضو األصلي، وجيوز ترشيحه لكي خيدم ملدد  -8

 إضافية.
 

 يةمدة العضو  - 3المادة 
 
 وال جيوز أن يتجاوز عدد مدد العضــــــــــــوية  ثالث ســــــــــــنوات. مدهتاخيدم أعضــــــــــــاء جلنة املعايري يف مدد عضــــــــــــوية  -9

 مدتني اثنتْني، إال إذا قّدم إقليم طلبا إىل اهليئة للحصــــــــــول على إعفاء من أجل الســــــــــماح لعضــــــــــو من داخل ذلك اإلقليم 
وجيوز لألقاليم أن تقدم  خيدم العضـــو يف مدة عضـــوية إضـــافية. ويف تلك احلالة جيوز أن بأن خيدم يف مدة عضـــوية إضـــافية.

وال ُحتسـب كمدة عضـوية  طلبات للحصـول على إعفاءات إضـافية لنفس العضـو على أسـاس كل مدة عضـوية على حدة.
 يف إطار هذه الالئحة مدد العضوية اجلزئية اليت خيدم فيها أعضاء جدد حمل أعضاء أصليني.

 
 الرئيس – 4المادة 

 
تنتخب جلنة املعايري رئيســـــــها ونائب رئيســـــــها من بني أعضـــــــائها وخيدم االثنان ملدة ثالث ســـــــنوات، مع إمكانية  -10

 إعادة انتخاهبما ملدة إضـــــــــافية قدرها ثالث ســـــــــنوات. وال جيوز لرئيس اللجنة ونائب رئيســـــــــها أن يعمال هباتني الصـــــــــفتني 
 و نائب الرئيس يف حال غيابه، اجتماعات جلنة املعايري وميارس إال إذا كانا عضــــــــــــــوين يف جلنة املعايري. ويرأس الرئيس، أ

 أي وظائف أخرى الزمة لتيســــــــــــــري عمل اللجنة. ويتمتع نائب الرئيس الذي يعمل كرئيس بنفس الســــــــــــــلطات والواجبات 
 اليت يتمتع هبا الرئيس.

 
االلتزام هبذه الالئحة ويعطي  ويوجه الرئيس املناقشـــــات يف اجتماعات جلنة املعايري، ويكفل يف هذه االجتماعات -11

 الكلمــة ويطرح األســــــــــــــئلــة ويعلن القرارات. ويفصـــــــــــــــل يف النقــاط النظــاميــة ولــه، رهنــا هبــذه الالئحــة، الســــــــــــــيطرة الكــاملــة 
وجيوز له، أثناء مناقشــــــــــــــة بند، أن يقرتح على جلنة املعايري حتديد الوقت  على املداوالت يف أي اجتماع من االجتماعات.

تحدثني، وعدد املرات اليت جيوز فيها ألي عضــــــو تناول الكلمة بشــــــأن أي مســــــألة، وأن يقفل قائمة الذي يســــــمح به للم
املناقشة بشأن البند قيد املناقشة. ويبقى الرئيس، أثناء أداء  أو يُنهي رجئاملتحدثني، وأن يعلق اجتماعا أو يؤجله، أو أن يُ 

 وظائفه، حتت سلطة جلنة املعايري.
 

 الدورات – 5المادة 
 

 وجتتمع جلنة املعايري مرة واحدة على األقل سنويا. تُعقد اجتماعات جلنة املعايري عادة يف مقر املنظمة بروما. -12
 

وتبعا لعبء العمل وللموارد املتاحة، جيوز للجنة املعايري أو لألمانة، بالتشــــــــــــــاور مع مكتب اهليئة، طلب عقد  -13
على وجه اخلصــــــوص، أن جتتمع جلنة املعايري بعد اجتماعات اهليئة من أجل اجتماعات إضــــــافية للجنة املعايري. وقد يلزم، 

 إعداد مسودة معايري إلجراء مشاورة األعضاء بشأ�ا.
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وتبعا لعبء العمل وللموارد املتاحة جيوز للجنة املعايري، بالتشـــــاور مع األمانة ومكتب اهليئة، أن تأذن بأن جتتمع  -14

 ونة من سبعة أعضاء، أو بأن جتتمع مجاعات عمل غري عادية تابعة هلا.عمل التابعة هلا واملكالمجاعة 
 

ويلزم وجود غالبية أعضــــــــــــــاء اللجنة  وال يُعلن عن افتتاح دورة للجنة املعايري إالّ يف حال توافر نصــــــــــــــاب قانوين. -15
 لتشكيل نصاب قانوين.

 
يري، بني االجتماعات بواســـــــــــــطة الوســـــــــــــائل وجيوز االضـــــــــــــطالع ببعض املهام، على حنو ما توافق عليه جلنة املعا -16

 اإللكرتونية، وينبغي اإلحاطة علما بذلك يف تقرير الدورة التالية للجنة املعايري. 
 

 الموافقة – 6المادة 
 

وُتقدم إىل اهليئة دون أدىن تأخري  تُلتمس بتوافق اآلراء املوافقات املتعلقة باملواصــــــــــــــفات أو مبســــــــــــــودات املعايري. -17
 النهائية للمعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية اليت تكون جلنة املعايري قد وافقت عليها.املسودات 

 
 المراقبون – 7المادة 

 
جيوز لطرف متعاقد يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات أو أي منظمة إقليمية لوقاية النباتات طلب إرسال مراقب  -18

وينبغي جلهة االتصال الرمسية التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات نقل هذا الطلب  واحد حلضور اجتماع للجنة املعايري.
واســـتجابة هلذا الطلب، يدعى املراقب إىل احلضـــور، رهنا  إىل املوظف املســـؤول عن املعايري ثالثني يوما قبل بدء االجتماع.

 مبا إذا كان من املمكن اختاذ ترتيبات لوجستية. 
 

 ثل عن جلنة التنفيذ وتنمية القدرات احلضور بصفة مراقب.وجيوز ملم -19
 

) وتلقي 2) املشــــــــــاركة يف املناقشــــــــــات، رهنا مبوافقة الرئيس ودون احلق يف التصــــــــــويت؛ (1وجيوز هلؤالء املراقبني ( -20
 ) وتقدمي بيانات خطية بشأن بنود معينة من جدول األعمال.3الوثائق باستثناء تلك اليت هلا طابع مقيد؛ (

 
 التقارير – 8المادة 

 
 ويتضمن تقرير االجتماعات ما يلي: حتتفظ األمانة بسجالت اجتماعات جلنة املعايري. -21
 

 املوافقة على مسودات مواصفات املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية؛ •
 وضع الصيغة النهائية للمواصفات مع تضمينها شرحا مفصال يشمل أسباب التغيريات؛ •
 أسباب عدم املوافقة على مسودة معيار ما؛ •
 موجز نوعي لردود أفعال جلنة املعايري إزاء فئات التعليقات املعّرب عنها يف مشاورة األعضاء؛ •
 مسودة املعايري اليت تُرسل إلجراء مشاورة األعضاء بشأ�ا ومسودة املعايري املوصى باعتمادها من جانب اهليئة. •
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جاهدة إىل تزويد أعضاء اهليئة، عند الطلب، باألسباب املنطقية اليت دعت جلنة املعايري إىل قبول وتسعى األمانة  -22
 أو عدم قبول املقرتحات الداعية إىل إدخال تعديالت على املواصفات أو مسودة املعايري.

 
 .ويقدم رئيس جلنة املعايري إىل الدورة السنوية للهيئة تقريرا عن أنشطة جلنة املعايري -23
 

 وتعتمد جلنة املعايري تقارير اجتماعاهتا قبل أن تتيحها ألعضاء اهليئة وللمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات. -24
 

 اللغة – 9المادة 
 

 جتري أعمال جلنة املعايري بلغات املنظمة. -25
 

 التعديالت – 10المادة 
 

 واختصاصاهتا حبسب االقتضاء.جيوز أن تُعلن اهليئة عن تعديالت الئحتها الداخلية  -26
 


