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 الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية
 الخامسةالدورة 

 11/4/2003-7 روما،

تقرير لجنة المعايير والالئحة الداخلية واالختصاصات المعّدلة للجنة 
 المعايير

  من جدول األعمال المؤقت1-1-6البند 
 
ي    -1 ا األول ف ؤخرًا اجتماعه ئت م ي أنش ايير الت ة المع دت لجن ي م17/5/2002-13عق ة  ف نظم

ا     ي روم ة والزراعة ف يد    . األغذي ة الس ة   (M. Vereeckeوانتخبت اللجن ًا  ) المفوضية األوروبي رئيس
دابير      ) ليزيب (O. Sosaوالسيد  ة لت ة المؤقت ي وضعتها الهيئ نائبًا للرئيس بموجب الالئحة الداخلية الت

 ).2001نيسان /أبريل(الصحة النباتية في دورتها الثالثة 
 
ار عضو واحد من آل             آما أنشأت لج   -2 ايير باختي ة المع ة للجن ايير جماعة عمل تابع نة المع

ايير           ة المع ي لجن ين األعضاء ف ة      . إقليم من أقاليم المنظمة من ب ين التالي اليم الممثل د رّشحت األق وق
ايير         ة المع ة للجن ى جماعة العمل التابع يد  : أسماؤهم لالنضمام إل ا  (W. Songaالس يدة  )أفريقي ؛ الس

ان عث. ب.أ يا(م يد م)آس در .؛ الس ى(ب رق األدن  ؛)الش
يد  )أوروبا (A. Pembertonالسيد  اريبي    (O. Ribiero e Silva؛ الس ة والك ا الالتيني يد  )أمريك  .C؛ الس
Hood)    ادي وب المحيط اله يد  )جن ا الشمالية   (N. Klag؛ والس ى     ). أمريك ايير عل ة المع ووافقت لجن

ة العمل    . للجنة المعايير على هذا األساسالترشيحات وأنشأت جماعة العمل التابعة     وانتخبت جماع
يد        ايير الس اني من            Klagالتابعة للجنة المع ا الث ًا في اجتماعه وبر  28 رئيس ى      / أآت  1تشرين األول إل

 .2002تشرين الثاني /نوفمبر
 
ايير استعراض االختصاصات والالئحة             -3 ة المع اع األول للجن وتضّمن جدول أعمال االجتم

ة ا الداخلي ين عمله ا وتحس ا لتوضيح مهامه زم إجراؤه د يل ي ق رات الت د التغيي ي .  لتحدي ا يل ي م وف
 .التعديالت التي أوصت بها لجنة المعايير

ايير                         • ة المع يس لجن ار رئ تم اختي ه ي ينبغي تعديل الالئحة الداخلية آي يكون من الواضح أن
 .ونائب الرئيس من بين األعضاء في اللجنة

ة                  اإلشارة إلى أنه يتع    • ى الهيئ ة إل ر عن أنشطة اللجن ع تقري ايير رف ّين على رئيس لجنة المع
 .المؤقتة لتدابير الصحة النباتية
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نة،              )  عضواً 20(تعقد لجنة المعايير بكامل أعضائها       • ي الس ل ف ى األق ا عل دًا له ًا واح اجتماع
وفمبر ي ن ك ف ون ذل ى أن يك ة /عل ة المؤقت ع دورات الهيئ التزامن م يس ب اني ول رين الث  تش

 .لتدابير الصحة النباتية آما نّصت عليه الالئحة الداخلية الحالية
أيار الستعراض  /اجتماعًا لها في مايو )  أعضاء 7(تعقد جماعة العمل التابعة للجنة المعايير        •

اور        ات للتش ى الحكوم ا عل دًا لتوزيعه ا تمهي ة عليه ي الموافق ي تنبغ ايير الت روع المع مش
 .بشأنها

ها    على األمانة أن تتيح     • ي ستدرس ايير الت لجميع األعضاء في لجنة المعايير مشروعات المع
ايو          ي م اع ف ى نطاق             /جماعة العمل قبل انعقاد االجتم ك من أجل استعراضها عل ار، وذل أي

 .أيار/واسع وتبادل وجهات النظر قبل أن تعقد جماعة العمل اجتماعها في مايو
 
ال أّن من شأن ترت           -4 ه باإلجم ق علي اط      وآان من المتف ي النق ا وردت ف ات االجتماعات آم يب

ة              فافية تام ايير وتضمن ش ة المع الثالث األخيرة أعاله أن تحقق أآبر قدر ممكن من الفعالية في لجن
اليف      ة                . وتحقق وفورات آبيرة في التك ا لجن ي اقترحته رات الت ق مجموعة التغيي ي المرف ر ف وتظه

 .المعايير
 
ة               ورأى بعض األعضاء في اللجنة أّن جم       -5 ى عمل اللجن ر عل د آبي اعة العمل قد تؤثر إلى ح

ى العمل                      ة عل ان مساعدة اللجن بكامل أعضائها؛ وشددوا على أّن الهدف من إنشاء جماعة العمل آ
ة                . بكامل أعضائها  آما يتعين على اللجنة واألمانة الحرص على إتاحة الفرصة لألعضاء في اللجن

ى        للمشارآة مشارآة آاملة في دراسة مشروعات ا        دًا لعرضها عل ا تمهي ة عليه ل الموافق ايير قب لمع
آما يجب أن تتاح الفرصة لألعضاء في اللجنة غير األعضاء في جماعة   . األعضاء للتشاور بشأنها  

تها  ة العمل بدراس وم جماع ة آي تق ى األمان ايير إل ى مشروعات المع اتهم عل ال تعليق العمل إلرس
ى المشروعات بع اتهم عل داء مالحظ ذلك إلب اوآ ديالت عليه ة العمل تع ال جماع رف . د إدخ واعت

اءة                        ة والكف ن تعمل بالفعالي ة وجماعة العمل ل ين اللجن ة ب األعضاء في اللجنة أّن اإلجراءات القائم
 .المطلوبة قبل بضع سنوات

 
ى مستوى       -6 ر عل ة أآث ايير عن طرق عمل فعال ة المع ة أن تبحث لجن ى إمكاني ير إل ا أش آم

ائل                     آأن تبذل ل  . المجموعة ا بالمس در المستطاع من اهتمامه د ق ادة للح ودًا ج ثًال جه ايير م جنة المع
ايير ي لمشروعات المع وى الفن ى المحت ر عل ز أآث ة والترآي ين . التحريري ه أّن تعي ا ال شك في ومم

اعد            ة سوف يس دابير الصحة النباتي مسؤول إعالمي في المنصب الشاغر في أمانة الهيئة المؤقتة لت
ال وضع           . لى تحقيق ذلك  إلى حد آبير ع    ي مج ة محددة ف تعانة بمشرفين ذات معرف ا يمكن االس آم

ي                      الي ف ايير والمساهمة بالت ة مشروعات المع ي دراس ا، للمساعدة ف ايير ومحتواه مشروعات المع
 .مداوالت لجنة المعايير

 
دابير الصحة النباتي                      -7 ة لت ة المؤقت ى الهيئ رًا إل ايير تقري ة المع يس لجن ة عن   وسوف يرفع رئ

ى            ي أفضت إل ى المناقشات الت ه عل دي مالحظات األعمال التي أنجزتها لجنة المعايير حتى اآلن ويب
 .التوصيات الواردة في هذه الوثيقة

 
 :ويرجى من الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية أن -8

 . بتقرير الرئيسترّحب -1
 .ستأخذ علمًا بانتخاب رئيس لجنة المعايير ونائب الرئي -2
 .تأخذ علمًا بإنشاء جماعة العمل التابعة للجنة المعايير وباختيار رئيس لها -3
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ا                 -4 ايير آم ة المع ة واختصاصات لجن ي الالئحة الداخلي تعتمد التعديالت الموصى بها ف
 .هو مبّين في المرفق
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 المرفق 
 

 اختصاصات لجنة المعايير
 

 إنشاء لجنة المعايير - 1
 .المؤقتة لتدابير الصحة النباتيةبمعرفة االجتماع الثالث للهيئة أنشئت لجنة المعايير  

 
 مجال عمل لجنة المعايير - 2

دابير         تتولى لجنة المعايير إدارة عملية وضع المعايير، وتساعد في وضع المعايير الدولية لت
 .الصحة النباتية، التي حددتها الهيئة آمعايير لها أولويتها

 
 الغرض - 3

ا        الغرض الرئي   سي من لجنة المعايير هو إعداد مشروع للتدابير الدولية للصحة النباتية، طبق
 .إلجراءات وضع المعايير بأسرع طريقة لكي تعتمدها الهيئة

 
 الهيكل التنظيمي للجنة المعايير - 4

ن   ايير م ة المع ون لجن ك  عضوا، 20تتك ي ذل ا ف اليم  بم ن أق يم م ل إقل ن آ ة أعضاء م ثالث
 :ويكون التوزيع بين األقاليم على النحو التالي.  من أمريكا الشمالية وعضوينالمنظمة،

 )3(أفريقيا 
 )3(آسيا 

 )3(أوروبا 
 )3(أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 

 )3(الشرق األدنى 
 )2(أمريكا الشمالية 

 )3(جنوب غرب المحيط الهادي 
 

بعة م               راء من س ة، ليشكلوا    وتقوم لجنة المعايير بانتخاب مجموعة من الخب ن أعضاء اللجن
 .جماعة العمل المنبثقة عنها

 
تعراض        ام اس ذه المه مل ه ا، وتش ة عنه ل المنبثق ة العم ام جماع ايير مه ة المع دد لجن وتح

واردة     روعات ال ة، والمش دمها الجماع ي تق روعات الت فات، والمش ة المواص ة ومراجع ن العملي م
د                   . االستشارية ة ومجموعات صياغة ق ة أو دائم ويجوز للجنة المعايير تشكيل جماعات عمل مؤقت

 .يحتاجها األمر لمساعدة جماعة السبعة
 
 مهام لجنة المعايير - 5

 :تشكل لجنة المعايير منتدى للمهام التالية 
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 الموافقة على مشروع المواصفات أو تعديلها؛ −
 ة في المواصفات؛وضع اللمسات األخير −
 اختيار أعضاء جماعة السبعة وتحديد مهامها؛ −
 اختيار أعضاء جماعات العمل وجماعات الصياغة، بحسب الحاجة؛ −
 استعراض التدابير الدولية المقترحة للصحة النباتية؛ −
 الموافقة على مشروع المعايير التي ستقدم إلى أعضاء الهيئة للتشاور بشأنها؛ −
 ت المفتوحة، إذا استدعى األمر؛تشكيل جماعات للمناقشا −
اة         − ع مراع ة، م ع األمان اون م ة بالتع مراجعة مشروع المعايير الدولية للصحة النباتي

 المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات ؛ تعليقات أعضاء الهيئة و
ى                − ترفع إل ي س ة الت الموافقة على المشروعات النهائية للتدابير الدولية للصحة النباتي

 الهيئة؛
عراض التدابير الدولية الحالية للصحة النباتية، تلك التي بحاجة إلى إعادة النظر            است −

 فيها؛
 و؛)1(تعيين مسؤول عن آل إجراء من التدابير الدولية للصحة النباتية −
 .أي مهام أخرى تطلبها الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية −

 
 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات - 6

ايير                توفر  ة المع ذي تحتاجه لجن ري ال ي والتحري ة  .  هذه األمانة الدعم اإلداري والفن واألمان
 .مسؤولة عن آتابة التقارير ومسك السجالت الخاصة ببرنامج وضع المعايير

 

                                                 
ى                     )1( ة إل ذ البداي ين من ار مع ون مسؤوال عن إدارة وضع معي ة،  المقصود بتعيين مسؤول هو تعيين شخص يك  النهاي

ة                ة االتفاقي ة السبعة ومن أمان أتي من مجموع د ت ار وأي توجيهات إضافية ق طبقا للمواصفات الخاصة بهذا المعي
 .الدولية لوقاية النباتات
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 الالئحة الداخلية للجنة المعايير
 

 العضوية - 1المادة 
نهم ال       ذين تعي وظفين ال ار الم ن آب اء م ون األعض ي أن يك وا  ينبغ ات، وأن يكون حكوم

ة   وم البيولوجي د العل ي أح ؤهلين ف ا(م ا يعادله ارات ) أو م ديهم مه ون ل ات، وأن تك ة النبات ي وقاي ف
 :وخبرات في المجاالت التالية بالذات

 
 خبرة عملية في أحد األنظمة القطرية أو الدولية للصحة النباتية؛ −
 و؛إدارة أحد األنظمة القطرية أو الدولية للصحة النباتية −
 .تطبيق تدابير الصحة النباتية فيما يتعلق بالتجارة الدولية −

 
ة      ي لجن ولكل إقليم من أقاليم المنظمة أن يتبع اإلجراءات التي يراها الختيار ثالثة أعضاء ف
ايير ة    . المع دابير الصحة النباتي ة لت ة المؤقت ى الهيئ ع إل ي ترف ارات، الت ذه االختي ة به غ األمان وتبل
 .العتمادها

 
دها    ول  ل، تعتم ة عم كيل جماع ائها لتش ن أعض بعة م ار س ن اختي ؤولة ع ايير مس ة المع جن
ي            . المنظمة ا ف ابق ذآره ارهم        وينبغي أن تتوافر المؤهالت والخبرات الس تم اختي ذين ي األعضاء ال

 .جماعة السبعةفي 
 

 مدة العضوية  -2المادة 
نوا             د عن ست س نتان، وال تزي ايير س ة المع بعة من     . تمدة العضوية في لجن ر س تم تغيي وي

 . أعضاء اللجنة آل سنتين، ضمانا لالستمرارية
 

تقالة      ايير أو باالس ة المع وية لجن ع عض بعة م ة الس وية جماع داخل عض الل  . وتت تم إح وي
ة       اليم المنظم ا إحالل أعضاء جماعة     . أعضاء لجنة المعايير طبقا لما يقرره اإلقليم المعني من أق أم

 .نة المعاييرالسبعة، فيتم بمعرفة لج
 

 رئيس اللجنة -3المادة 
رة                      ه لفت ادة انتخاب ع السماح بإع امين، م دة ع ه لم ها ونائب ار رئيس ايير اختي تتولى لجنة المع

 .إضافية أخرى مدتها عامين
 

ع السماح           نتين م دة س ة، لم ة أعضاء الجماع ه بمعرف تم انتخاب ة السبعة في يس جماع ا رئ أم
 .بإعادة انتخابه

 تماعاتاالج -4المادة 
 .تعقد لجنة المعايير اجتماعاتها، بمقر المنظمة في روما 
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ى         ة عل نة، بهدف أساسي هو تيسير الموافق ي آل س ل ف ى األق اعين عل ة اجتم د اللجن وتعق
اع             . اإلجراءات في إطار عملية وضع المعايير      ع اجتم التوافق م ذه االجتماعات ب ويمكن عقد أحد ه

 .نباتيةالهيئة المؤقتة لتدابير الصحة ال
 

 االجتماعات العادية
ي ال   د االجتماعات الت ك، تعق ة خالف ذل دابير الصحة النباتي ة لت ة المؤقت رر الهيئ م تق ا ل م

وبر                       ن شهر أآت ي األسبوع األول م ة ف دابير الصحة النباتي ة لت / تترافق مع اجتماعات الهيئة المؤقت
أو أي جماعات لألغراض الخاصة      ويجوز للجنة المعايير أن تفوض جماعة السبعة        . تشرين األول 

 .بأن تعقد اجتماعات أآثر مما تعقده لجنة المعايير، في حدود الموارد المتاحة
 

 االجتماعات االستثنائية
ة     –يجوز للجنة المعايير       أن – بالتشاور مع هيئة مكتب الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتي

 .، في حدود الموارد المتاحةتدعو إلى عقد اجتماع استثنائي للجنة المعايير
 

 .وتشكل أغلبية لجنة المعايير النصاب القانوني المطلوب 
 

 الموافقة -5المادة 
ق اآلراء     دث بتواف ة، تح ايير المقترح فات والمع ق بالمواص ا يتعل ة فيم ع . الموافق وترف

ايير،       ة المع ة    المشروعات النهائية للتدابير الدولية للصحة الدولية، التي تقرها لجن ة المؤقت ى الهيئ إل
 .لتدابير الصحة النباتية دون أي تأخير

 

 المراقبون -6المادة 
دابير                ة لت ة المؤقت ة للهيئ ابعة من الالئحة الداخلي ادة الس ق الم ب، تطب بالنسبة لوضع المراق

 .الصحة النباتية
 

 التقارير -7المادة 
 :تضمن تقارير االجتماعاتوينبغي أن ت. تحتفظ أمانة لجنة المعايير بمحاضر االجتماعات 

 الموافقة على مشروع مواصفات المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية؛ −
 ووضع اللمسات األخيرة في المواصفات، مع شرح تفصيلي يتضمن أسباب التغييرات؛ −
 .أسباب عدم الموافقة على أي معيار مقترح −

 
 تدفع لجنة المعايير إلى قبول أو عدم       ترفع األمانة إلى أعضاء الهيئة األسباب المنطقية التي        

 .قبول اقتراحات بتعديل المواصفات أو أي معايير مقترحة
 

دابير        تعتمد لجنة المعايير التقارير المرفوعة إليها قبل طرحها على أعضاء الهيئة المؤقتة لت
 .الصحة النباتية والمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات 
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 اللغة -8المادة 
 . المعايير باللغات اإلنكليزيةتنجز لجنة 

 

 التعديالت -9المادة 
ى       ة وعل يجوز للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية إدخال أي تعديالت على الالئحة الداخلي

 .االختصاصات، بحسب الحاجة
 
 
 


