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  النباتيةةلتدابير الصحالهيئة المؤقتة 

 السادسةالدورة 

 2/4/2004-29/3روما، 

 تشكيل لجنة المعايير

  من جدول األعمال المؤقت8-8البند 

نّص  -1 ي   ت ة ف دابير الصحة النباتي ة لت ة المؤقت ا الهيئ ي أقّرته ايير الت ة المع اختصاصات لجن
يم من       20 على أن تضّم اللجنة     2001دورتها الثالثة عام     ة أعضاء من آل إقل  عضوًا، من بينهم ثالث

 .أقاليم المنظمة وعضوان من أمريكا الشمالية

ام                -2 ة ع ة المؤقت دورة الخامسة للهيئ ي ال  أن 2003وآان األعضاء عن إقليم آسيا قد اقترحوا ف
ايير       ة المع ى الوقت الحاضر    عضوًا  20 عضوًا عوضًا عن       24تضّم لجن يا أن   . ف يم آس رح إقل  واقت

ا   يا وأمريك ا وآس ا وأفريقي اليم أوروب ن أق ل م ن آ اء م ة أعض ن أربع ايير م ة المع ألف لجن تت
ة  وب         /الالتيني ا الشمالية وجن ن آل من إقليمي أمريك ى وعضوان م اريبي والشرق األدن البحر الك

 .غرب المحيط الهادي

ا الخامس                 -3 ي دورته ة ف دابير الصحة النباتي ة لت د عدد من      وخالل مداوالت الهيئة المؤقت ة، أّي
ة   ايير بصيغتها الحالي ة المع اء لجن ه يجدر إعط ر أعضاء آخرون أّن ا اعتب راح فيم األعضاء االقت

ام           ا تشّكلت ع ار أنه ى اعتب ط 2002الوقت الكافي للعمل عل د     .  فق ة عن ة المؤقت ا  وتوقفت الهيئ المزاي
ك ال                     والمثالب ي ذل ا ف ايير، بم ة المع ادة حجم لجن راح زي ئة عن اقت ذا        الناش الي المرتقب له ع الم وق
 . االقتراح

ألة       -4 ة مس ى دراس ة عل ا الخامس ي دورته ة ف دابير الصحة النباتي ة لت ة المؤقت ت الهيئ ووافق
ى الملحق   وترد . التمثيل في لجنة المعايير في الدورة السادسة للهيئة المؤقتة       م  1ف اختصاصات   للعل

 1 الملحق في   ها الهيئة المؤقتة في دورتها الخامسة     لجنة المعايير والئحتها الداخلية الراهنة آما عدلت      
 .للِعلم

 

 

 :ويرجى من الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية -5

ى                  تنظرأن    ق عل ايير وأن تواف ة المع ي لجن ي تحدد العضوية ف  في القواعد واإلجراءات الت
 . القواعد واإلجراءات الجديدة في حال تأييدها
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 1الملحق 

  المعايير والئحتها الداخليةاختصاصات لجنة

 اختصاصات لجنة المعايير

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

 مجال عمل لجنة المعايير - 2
دابير  تتولى لجنة المعايير إدارة عملية وضع المعايير، وتساعد في وضع المعايير ا        لدولية لت

 .الصحة النباتية، التي حددتها الهيئة آمعايير لها أولويتها

 الغرض - 3
ا            الغرض الرئيسي 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.  وعضوين من أمريكا الشماليةالمنظمة،

 )3(أفريقيا 
 )3(آسيا 

 )3(أوروبا 
 )3(أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 

 )3(الشرق األدنى 
 )2(الية أمريكا الشم

 )3(جنوب غرب المحيط الهادي 
ين أعضائها  وتقوم لجنة المعايير بانتخاب مجموعة من سبعة        ، ليشكلوا جماعة   خبراء من ب

 .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
دمه   ي تق روعات الت فات، والمش ة المواص ة   ومراجع ن العملي واردة م روعات ال ة، والمش ا الجماع

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 

  تعديلها؛الموافقة على مشروع المواصفات أو −
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 وضع اللمسات األخيرة في المواصفات؛ −
 اختيار أعضاء جماعة السبعة وتحديد مهامها؛ −
 اختيار أعضاء جماعات العمل وجماعات الصياغة، بحسب الحاجة؛ −
 استعراض التدابير الدولية المقترحة للصحة النباتية؛ −
 شأنها؛الموافقة على مشروع المعايير التي ستقدم إلى أعضاء الهيئة للتشاور ب −
 تشكيل جماعات للمناقشات المفتوحة، إذا استدعى األمر؛ −
اة          − ة، مع مراع اون مع األمان ة بالتع مراجعة مشروع المعايير الدولية للصحة النباتي

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

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

 فيها؛
 تحديد المعايير الدولية قيد االعداد ذات األولوية؛ −
 الحرص على استخدام لغة واضحة ومبسطة ومرآزة فى مشاريع المعايير الدولية؛ −
 ؛)1( التدابير الدولية للصحة النباتيةتعيين مسؤول عن آل إجراء من −
 .أي مهام أخرى تطلبها الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية −

 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات - 6
ايير                  ة المع ذي تحتاجه لجن ري ال ي والتحري ة  . توفر هذه األمانة الدعم اإلداري والفن واألمان

 .لسجالت الخاصة ببرنامج وضع المعاييرمسؤولة عن آتابة التقارير ومسك ا

 الالئحة الداخلية للجنة المعايير

 العضوية - 1المادة 

ار     ن آب اء م ون األعض ي أن يك وا    ينبغ ات، وأن يكون نهم الحكوم ذين تعي وظفين ال  الم
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 الدولية للصحة النباتية؛إدارة أحد األنظمة القطرية أ −
 .تطبيق تدابير الصحة النباتية فيما يتعلق بالتجارة الدولية −

ار أعضا  ا الختي ي يراه راءات الت ع اإلج ة أن يتب اليم المنظم ن أق يم م ل إقل ة ئهولك ي لجن  ف
ايير دابير الصحة النبات   وُت. المع ة لت ة المؤقت ى الهيئ ع إل ي ترف ارات، الت ذه االختي ة به غ األمان ة بل ي
 .العتمادها

                                                      
ا للمواصفات                ا  )1( ة، طبق ى النهاي ة إل ذ البداي ين من لمقصود بتعيين مسؤول هو تعيين شخص يكون مسؤوال عن إدارة وضع معيار مع

 .الخاصة بهذا المعيار وأي توجيهات إضافية قد تأتي من مجموعة السبعة ومن أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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ار    ن اختي ؤولة ع ايير مس ة المع اء ولجن ة الأعض نجماع بعة م ين س كيل  ب ائها لتش  أعض
األعضاء وينبغي أن تتوافر المؤهالت والخبرات السابق ذآرها في . جماعة عمل، تعتمدها المنظمة  

 .جماعة السبعةالذين يتم اختيارهم في 

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

 . أعضاء اللجنة آل سنتين، ضمانا لالستمرارية

 . وتتداخل عضوية جماعة السبعة مع عضوية لجنة المعايير أو باالستقالة 

ة                اليم المنظم ي من أق يم المعن رره اإلقل ا يق ا لم ايير طبق ة المع ا  . ويتم إحالل أعضاء لجن أم
 .ل أعضاء جماعة السبعة، فيتم بمعرفة لجنة المعاييرإحال

 رئيس اللجنة -3المادة 
ادة  من بين أعضائها تتولى لجنة المعايير اختيار رئيسها ونائبه         لمدة عامين، مع السماح بإع
 . لفترة إضافية أخرى مدتها عامينماانتخابه

ة أعضاء الجماعة،                 ه بمعرف تم انتخاب نتين مع السماح        وأما رئيس جماعة السبعة في دة س لم
 .بإعادة انتخابه

 االجتماعات -4المادة 
 .بمقر المنظمة في روما عادة، تعقد لجنة المعايير اجتماعاتها، 

ى         ا واحدا وتعقد اللجنة اجتماع    ة عل  على األقل في آل سنة، بهدف أساسي هو تيسير الموافق
 .اإلجراءات في إطار عملية وضع المعايير

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

ويجوز  . لثانىتشرين ا/ نوفمبرتترافق مع اجتماعات الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية في شهر      
د اجتما                     أن تعق بعة أو أي جماعات لألغراض الخاصة ب عات  للجنة المعايير أن تفوض جماعة الس

 .أآثر مما تعقده لجنة المعايير، في حدود الموارد المتاحة

 االجتماعات االستثنائية
ة         ،يجوز للجنة المعايير    دابير الصحة النباتي ة لت ة المؤقت ة مكتب الهيئ  أن ، بالتشاور مع هيئ

 .تدعو إلى عقد اجتماع استثنائي للجنة المعايير، في حدود الموارد المتاحة

 . المعايير النصاب القانوني المطلوبوتشكل أغلبية لجنة 

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

ة           ة المؤقت ى الهيئ ايير، إل ة المع المشروعات النهائية للتدابير الدولية للصحة الدولية، التي تقرها لجن
 . أي تأخيرلتدابير الصحة النباتية دون
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 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 
 :وينبغي أن تتضمن تقارير االجتماعات. تحتفظ أمانة لجنة المعايير بمحاضر االجتماعات 

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

ة    اء الهيئ ى أعض ة إل ع األمان ب،  ترف ى الطل اء عل ة   ، بن دفع لجن ي ت ة الت باب المنطقي األس
 .عدم قبول اقتراحات بتعديل المواصفات أو أي معايير مقترحةالمعايير إلى قبول أو 

ر   ايير تقري ة المع يس لجن ع رئ ة   ايرف نوية للهيئ دورة الس ى ال ايير ال ة المع طة لجن ن أنش  ع
 .المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

دابير         تعتمد لجنة المعايير التقارير المرفوعة إليها قبل طرحها على أعضاء الهيئة المؤقتة لت
 .الصحة النباتية والمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات 

 اللغة -8المادة 

 . اإلنكليزيةةباللغأعمالها تنجز لجنة المعايير  

 التعديالت -9المادة 
 تعديالت على الالئحة الداخلية وعلى  يجوز للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية إدخال أي     

 .االختصاصات، بحسب الحاجة


