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 الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية
 الخامسةالدورة 

 11/4/2003-7 روما،

 خطوط توجيهية بشأن تشكيل جماعات عمل الخبراء وتنظيم اجتماعاتها

  المؤقت من جدول األعمال11-8البند 
 
 
ة طلبت الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، في دورتها الرابعة، من جماعة العمل المعني                - 1

ل         ات عم كيل جماع أن تش ة بش وط توجيهي ع خط ة وض اعدة الفني تراتيجي والمس التخطيط االس ب
 ).72/7الفقرة تقرير الدورة الرابعة للهيئة ( اجتماعاتها ضمن إطار الهيئة المؤقتة، نظيمالخبراء وت

 
ن ا  -2 ون م د يك ه ق عر األعضاء بأن و  لمفش ة وه ة المؤقت تراتيجي للهيئ دف االس ا لله د، طبق ي
اج                  ت ات، وجود منه ة النبات ة لوقاي ة الدولي ايير االتفاقي ة وضع مع فافية في عملي حقيق مزيد من الش

ا         يتسم بالشفافية والتناسق   راء وتنظيم اجتماعاته ذلك أشار األعضاء      .  لتشكيل جماعات عمل الخب آ
ة              ة لوقاي ة الدولي ة االتفاقي ى أمان د ُيسّهل عل ات  إلى أن وضع خطوط توجيهية في هذا الشأن ق  النبات

 .ةينتحديد الخبراء في مجاالت مع
 
ي  - 3 ل ف ات العم كيل جماع ة بتش ة الخاص راءات المماثل ى اإلج ارة إل رض اإلش ي مع وف

أن وجود خطوط                ادهم ب ا، أعرب األعضاء عن اعتق المنظمات الدولية األخرى وتنظيم اجتماعاته
ي   توجيهية تتسم بالشفافية سوف يساعد على تقبل األعضاء لمشروعات       الي ف  المعايير، ويساعد بالت

ايير    اج         و .اإلسراع بعملية وضع المع ة لضمان وجود منه رر وضع خطوط توجيهي ذلك، تق م  يل تس
 .بالشفافية والتناسق في تشكيل جماعات عمل الخبراء وتنظيم اجتماعاتها

 
در                    - 4 ا ضرورة وجود ق ذلك، ومنه نظرت جماعة العمل غير الرسمية في القضايا المتصلة ب
تعدادهم  م راء ومدى اس دد الخب ة ع ل قل ة مث ة الطارئ ات اإلداري ة الترتيب ة لمواجه ن المرون ين م ع

ال                  يهم، واحتم دعوات إل ه ال ة الخاصة بتوجي اإلجراءات اإلداري للمشارآة والصعوبات المرتبطة ب
ات     مي لجماع ر الرس ابع غي ى الط اء عل ى اإلبق ة إل رة والحاج ة األخي ي اللحظ رات ف دوث تغيي ح

ايير                  إلىواستنادا  . العمل ر الرسمية بوضع مع ة العمل غي تشكيل  ل هذه االعتبارات، أوصت جماع
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يم          ايير لتنظ ع مع ذلك بوض ائها، وآ ار أعض يح واختي راءات ترش راء، وإج ل الخب ات عم جماع
 .اجتماعاتها

 
 :معايير تشكيل جماعات عمل الخبراء - 1
 

 ء بين ستة وعشرة أعضاء؛ينبغي أن يتراوح عدد المشارآين في جماعة عمل الخبرا •
بما في ذلك مشارآة تناسبية من (ينبغي أن يكون تمثيل األعضاء على نطاق جغرافي واسع  •

 ؛)جانب البلدان النامية
ينبغي السماح لمشترك من البلد المضيف بالمشارآة في اجتماعات الجماعة بصرف النظر  •

 عن تشكيلها؛
يقوم مثال بإدارة (ة المعايير إن أمكن ينبغي أن يكون بين أعضاء الجماعة عضو من لجن •

 ؛)أعمالها
يجوز ألي عضو من مكتب الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية حضور اجتماعات  •

 جماعة عمل الخبراء؛
يجوز دعوة ممثلين للصناعة أو ممثلين آخرين لالستفادة من خبراتهم، على أال يشارآوا  •

 آأعضاء أو آخبراء؛
 .ال ينبغي السماح بحضور مراقبين •

 
 : أعضاء جماعات عمل الخبراء- 2
 

ية أو الخبرة في مجال التخصص أو مالخبرات العل( الالزمة ينبغي أن يتمتعوا بالمؤهالت •
 ؛)الخبرة في إدارة مخاطر الصحة النباتية

 ).ناقشةمثل تقديم أوراق للم(وأن يكون بوسعهم المشارآة في االجتماعات والمساهمة فيها  •
 
 : إجراءات ترشيح واختيار أعضاء جماعات عمل الخبراء– 3
 

تطلب الترشيحات وقت اعتماد برنامج العمل أو اقتراح مواصفات المعايير في الهيئة  •
المؤقتة لتدابير الصحة النباتية أو في مرحلة الحقة عن إعالن المواصفات بموقع االتفاقية 

 نت؛الدولية لوقاية النباتات على اإلنتر
 تقدم البلدان أو المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات ترشيحات أعضاء جماعات عمل الخبراء •

  لجنة المعايير؛إلى
تقوم لجنة المعايير بإجراء عمليات اختيار أولية للخبراء الذين يمكن أن يكونوا أعضاء في  •

ر الصحة النباتية  مكتب الهيئة المؤقتة لتدابيإلىجماعات عمل الخبراء وتقدم ترشيحاتها 
 وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛

يقوم مكتب الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  •
 .بعملية االختيار النهائية

 
  معايير تنظيم اجتماعات جماعات عمل الخبراء- 4
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مشارآة أعضاء جماعات عمل الخبراء الذين ينبغي، بقدر اإلمكان، أن يكون تمويل  •
  البلدان النامية بواسطة حكوماتهم أو جهات العمل التي ينتمون إليها؛إلىينتمون 

ينبغي، في المعتاد، تنظيم اجتماعات جماعات عمل الخبراء بالشكل الذي يقلل من التكاليف  •
 ).سفرمثل التكاليف اإلدارية، وتكاليف اإلقامة وال(المترتبة على ذلك 

 
الحظت جماعة العمل غير الرسمية أنه في حالة اإلجراءات اإلدارية الطارئة قد ال يكون  - 5

من الممكن تجنب الخروج على معايير تشكيل جماعات عمل الخبراء وترشيح واختيار أعضائها 
 .أو معايير تنظيم اجتماعاتها، بل قد يكون من الالزم الخروج عليها

 
 :تدابير الصحة النباتية مدعوة إلىالهيئة المؤقتة ل - 6
 

 . جماعة العمل غير الرسميةت الموافقة على توصيا - 1
ومراعاة المرونة والموافقة على أن الخروج على اإلجراءات قد يكون ضروريا في   – 2

 .بعض الحاالت فيما يتعلق باألمور اإلدارية الطارئة


