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  النباتيةةلتدابير الصحالهيئة المؤقتة 

 ةخامسالدورة ال

 2003نيسان /أبريل 11-7روما، 

 الترشيحات: العضوية في لجنة المعايير

  من جدول األعمال المؤقت3-1-6البند 
 
ار    -1 ه الختي راءات الخاصة ب ة أن يضع اإلج ة والزراع ة األغذي اليم منظم ن أق يم م ل إقل لك

ذين يرغب في         ا في ذلك األعضاء الجدد                      األعضاء ال ر، بم ايير بصفة خبي ة المع ى لجن ادهم إل إيف
 .  في لجنة المعاييراألعضاء البديلينو
 
ة و  -2 ة األعضاء حسب الحاج اليم المنظم ن أق يم م ل إقل ح آ دد اويرّش رام ع ع احت ين م لممثل

الغ     . المتفق عليهم لكل إقليم    ة ذات الصلة إب ة اإلقليمي ى   ويتعّين على رئيس المجموع الترشيحات إل
ام    / ديسمبر 1أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات في موعد أقصاه    انون األول من آل ع ال  . آ وتح

ا    د عليه ويجب أن يتضّمن آل    . الترشيحات بعد ذلك إلى الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية للتأآي
 .م وسيرتهم الذاتيةالتصال بهعن آيفية اترشيح أسماء الخبراء المرشحين ومعلومات 

 
نتان      -3 ي س ايير ه ة المع ي لجن اء ف ة األعض دة والي ة أّن م ة المؤقت ذآر الهيئ ة وت ع إمكاني م

د أآمل في الوقت الحاضر          ). ست سنوات آحد أقصى       (ترشيحهم من جديد لواليتين إضافيتين        وق
ة   لية وتعطي الدورة الحا. جميع األعضاء في لجنة المعايير سنة واحدة من مدة واليتهم         ة المؤقت للهيئ

تها  فرصة لألعضاء لمناقشة الترشيحات في ل  جنة المعايير ضمن مجموعاتهم اإلقليمية تمهيدًا لدراس
ة الفرصة               وقد ال . في الدورة السادسة للهيئة المؤقتة     ا الخامسة إتاح ة في دورته ة المؤقت حظت الهيئ

 .تهم في والية السنتين القادمةلألعضاء لالجتماع ضمن مجموعات إقليمية للتشاور وتأآيد ترشيحا
 
ذآير األعضاء    -4 ذين     ب ويجدر ت ار المسؤولين ال ايير من آب ة المع ي لجن راء ف ون الخب أن يك

اتهم نهم حكوم االت . تعّي ي إحدى مج ؤهالت ف م م ون له ة وأن تك ة اإلنكليزي وا اللغ وينبغي أن يتقن
ة    ة العلمي اص البيولوجي ا (االختص ا يعادله رة       ) أو م ن الخب ًال ع ات، فض ة النبات ال وقاي ي مج ف

 :والمهارات في مجاالت
 عملية في أحد األنظمة القطرية أو الدولية للصحة النباتية؛خبرة  -
 إدارة أحد األنظمة القطرية أو الدولية للصحة النباتية؛ -
 .تطبيق تدابير الصحة النباتية فيما يتعلق بالتجارة الدولية -
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ة ال          (  ة للهيئ دورة الثالث ر ال ة  أنظر الالئحة الداخلية للجنة المعايير، المرفق العاشر بتقري مؤقت
 ).لتدابير الصحة النباتية

 
بد لألعضاء من أخذ العلم أّن ترشيح أحد الخبراء يعني أّن الحكومة التي قامت بالترشيح         وال -5

ام ال من أجلذلك الخبير تقديم التسهيالت ل  راغبة في    ك        تأدية المه ا في ذل ذا المنصب، بم ة له مالزم
ي االجت     ارآة ف ة للمش وارد الكافي ت والم ة الوق ات   إتاح ارج االجتماع ل خ ة العم ات وإمكاني . ماع

ذا الغرض             نة له ابيع في الس تلزمات السفر ضمن       . وينبغي تخصيص عدة أس وفير مس ا ينبغي ت آم
 . حدود اإلمكانات المتاحة

 
 :ويرجى من الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية أن -6
 

ا     ترشيحات األعضاء البديلين في لجنة المعايير والت    في تنظر -1 أآيد على األعضاء الجدد فيه
 .حسب الحاجة في الدورة الحالية

ة      ،تنظر -2 ي يمكن               ، على مستوى المجموعات اإلقليمي ايير الت ة المع  في الترشيحات في لجن
 .عرضها على الدورة السادسة للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية


