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 الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

 السابعةالدورة 

 8/4/2005-4، روما، ايطاليا

 الخطوط التوجيهية بشأن واجبات أعضاء لجنة المعايير

  من جدول األعمال المؤقت2�2-7البند 

 
 علeي   تحسeينات ،2004في دورتها السادسة عام    الصحة النباتية    لتدابيرأدخلت الهيئة المؤقتة     -1

وقeد قeررت الهيئeة فeي دورتهeا          . الصeحة النباتيeة    لتeدابير  في الهيئة المؤقتeة      المعاييرات تحديد   إجراء
، المعeايير وليات أعضeاء لجنeة       توجيهية موجزة بشeأن دور ومسeؤ       خطوطًا السادسة أن تضع األمانة   

اسeeع، المرفeeق الت (الصeeحة النباتيeeة لتeeدابير آeeي تعتمeeدها الهيئeeة المؤقتeeة المعeeاييربالتشeeاور مeeع لجنeeة 
 ).لتدابير الصحة النباتية من تقرير الدورة السادسة للهيئة المؤقتة 11النقطة 

 
/  مشeeروع الخطeeوط التوجيهيeeة فeeي اجتماعهeeا فeeي شeeهر نeeوفمبر  المعeeاييراستعرضeeت لجنeeة  -2

 للموافقeeة عليهeeا  الصeeحة النباتيeeة  لتeeدابير وهeeي تقeeدمها إلeeى الهيئeeة المؤقتeeة     ،2004تشeeيرين الثeeاني  
 .)1الملحق (
 
 :  مدعوه إلىالصحة النباتية لتدابيرالهيئة المؤقتة  -3
 

 .1 آما ترد في الملحق المعايير الخطوط التوجيهية بشأن واجبات أعضاء لجنة  علىأن توافق
 
 
 
 
 
 

 1 الملحق
 خطوط توجيهية بشأن واجبات أعضاء لجنة المعايير

 )2004ين الثاني تشر/وافقت عليها لجنة المعايير في دورتها الخاصة في نوفمبر(
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 المقدمة -1
 

أقeeرت الهيئeeة المؤقتeeة لتeeدابير الصeeحة النباتيeeة فeeي دورتهeeا السادسeeة، توصeeيات جماعeeة العمeeل غيeeر   
الرسمية المعنية بالتخطيط االسeتراتيجي والمسeاعدة الفنيeة إلدخeال تحسeينات علeي العمليeة الجاريeة                   

ل ادوار ومسeؤوليات أعضeاء      وتشمل هeذه التوصeيات وضeع خطeوط توجيهيeة حeو            . لوضع المعايير 
لجنeeة المعeeايير بواسeeطة أمانeeة االتفاقيeeة الدوليeeة لوقايeeة النباتeeات بالتشeeاور مeeع لجنeeة المعeeايير، لكeeي     
تعتمدها الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتيeة، علeى أن تeوزع هeذه الخطeوط التوجيهيeة علeي جميeع             

 . أعضاء لجنة المعايير
 

ات التeeي قeeد يواجههeeا أعضeeاء لجنeeة المعeeايير فeeي فهeeم أدوارهeeم   وتنبeeع هeeذه التوصeeيات مeeن الصeeعوب 
 .ومسؤولياتهم، وهي تهدف إلي تحسين الشفافية في عملية وضع المعايير

 
 14من اثنين في آل سنة إلeى    (وهذه الصعوبات قد تزيد مع زيادة عدد المعايير التي يجرى وضعها            

 فeي  8 إلeى  2003مeن ثالثeة فeي سeنة     (يير ، وزيادة سرعة استبدال أعضاء لجنeة المعeا  )2004في سنة  
 �لجنة الخبeراء المعنيeة بتeدابير الصeحة النباتيeة             1994(وزيادة حجم لجنة المعايير     ) ، الخ 2004سنة  
 ). عضوًا25 � لجنة المعايير 2005 عضوًا، و16 � اللجنة الدولية للمعايير 2001 عضوًا، و14

 
ء لجنeة المعeايير فeي فهeم واجبeاتهم بصeورة       وقد رؤي أن وضع دليل عملي مفصل قد يسeاعد أعضeا    

التeي نشeرت   (أفضل وفي تحسين آفاءة عملية وضع المعeايير، وذلeك باإلضeافة إلeى الوثeائق التاليeة               
 ):2004ضمن دليل اإلجراءات لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات، الطبعة األولي، 

 

 صالحيات لجنة المعايير •
 النظام الداخلي للجنة المعايير  •
 .طط لتدابير إجراءات وضع معايير دولية للصحة النباتيةمخ •

 

 الغرض من لجنة المعايير -2
 

لجنة المعايير جزء ال يتجزأ من عملية وضع المعايير، والغرض منها المساعدة في وضع مشeروع                
معeeايير بجeeودة تكفeeي لكeeي تعتمeeدها الهيئeeة المؤقتeeة لتeeدابير الصeeحة النباتيeeة آمعeeايير دوليeeة لتeeدابير      

وال تقeeوم لجنeeة المعeeايير بكتابeeة أي معeeايير، وإنمeeا تعeeد مشeeروعات معeeايير دوليeeة    . صeeحة النباتيeeةال
لتدابير الصحة النباتية طبقًا إلجراءات وضع المعeايير، وترصeد تطeورات آeل معيeار، وتضeمن أن                   

ف لجنeة  ويجوز للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتيeة أن تكلe      . تكون هذه المعايير متسقة في نوعيتها     
 . المعايير بمهام إضافية

 
 :وتضمن لجنة المعايير أن تكون هذه المعايير

 

 وافية بالمواصفات المنصوص عليها في المعيار •
 داخلة في إطار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  •
 قائمة علي أساس علمي  •
 متكاملة علميا •
 اتية مطبقة لمباديء وسياسات الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النب •
 مطروحة بالشكل المطلوب للمعايير  •
 . مكتوبة بلغة بسيطة وواضحة ومرآزة •
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وقeeررت الهيئeeة المؤقتeeة لتeeدابير الصeeحة النباتيeeة أن تتشeeكل لجنeeة المعeeايير مeeن خبeeراء مeeن مختلeeف     
وتهدف الهيئة إلى أن تضم اللجنة مجموعة متنوعة مeن اآلراء العالميeة حeول أي موضeوع                  . األقاليم
ي تشمل، علي سبيل المثال، آراء األقاليم الجغرافية المختلفeة فeي العeالم، والبلeدان الناميeة        فه. تتناوله

والمتقدمة، والمناطق االستوائية والمعتدلة، والدول القارة والدول الجزر، والدول المكتظeة بالسeكان            
ختيeار الخبeراء    فا. والدول القليلة السكان، والدول التي بهeا زراعeة آثيفeة أو غابeات آثيفeة، وغيرهeا                 

علي أساس إقليمي، هو اختيار عملي للحصول علي مجموعeة مeن اآلراء التeي يمكeن أن تسeفر عeن                
 . معايير مقبولة دوليًا

 
والغeرض األساسeeي مeeن لجنeeة المعeeايير هeeو ضeمان أن تسeeاعد المعeeايير الدوليeeة للصeeحة النباتيeeة فeeي   

للجنة الذين سيقع علeيهم االختيeار   وسوف يعمل أعضاء ا. حماية صحة النباتات علي مستوى عالمي   
ومع ذلك، فان وجهات نظر الخبير تكون عادة هeي   . آخبراء بصفتهم الشخصية ال آممثلين قطريين     
 . نفسها اآلراء التي تتسم بها المنطقة التي أتى منها

 
هeام  وباإلضافة إلي ما تقوم به لجنة المعايير من المساعدة في وضع المعايير، فإنها تعمل آمنتدى لم          

وقeeد تشeeمل هeeذه المهeeام اسeeتعراض الوثeeائق  . أخeeري تحeeددها الهيئeeة المؤقتeeة لتeeدابير الصeeحة النباتيeeة 
 . اإلجرائية واإلدارية، لضمان اتساقها مع عملية وضع المعايير وضمان إمكانية تنفيذها

 
  تشكيل لجنة المعايير -3
 

ر إلeي الجهeاز بأآملeه علeى أنeه           ويشا. يرد مخطط لتشكيل لجنة المعايير في اختصاصات هذه اللجنة        
آما يقوم أعضاء اللجنة في آل إقلeيم مeن         . لجنة المعايير، وهذا الجهاز هو الذي يختار رئيسه ونائبه        

وتشرف لجنeة المعeايير   . أقاليم المنظمة، باختيار عضو للجنة السبعة الذين ينتخبون الرئيس بدورهم     
. نية، عن طريق اسeتخدام المواصeفات أساسeا        علي عمل جماعات الخبراء العاملين والمجموعات الف      

وللجنة أن تقرر تقسيم نفسها إلeي مجموعeات عمeل صeغيرة بحسeب الحاجeة، لكeي تسeتطيع أن تقeوم                        
 . ولها أن تعقد اجتماعات غير عادية بالتشاور مع هيئة المكتب. بعبء العمل الثقيل
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 . واجبات أعضاء لجنة المعايير وما يرتبط بها من مهام -4
 

ثناء عملية وضع المعايير، هناك عدد من الواجبات التي تقع علي عاتق أعضاء لجنeة المعeايير                 في أ 
 2-4تتعلق مباشرة بمشروعات المعايير بحكم عضويتهم في اللجنة، وتeرد هeذه الواجبeات فeي القسeم          

ومع ذلeك، فقeد جeرت العeادة علeي أن يقeوم أعضeاء اللجنeة أيضeا بeأي عمeل أو أآثeر مeن عeدة                        . أدناه
. 6-4 و5-4وترد واجبeات هeذه األدوار فeي القسeمين         .  المعايير صياغةوار أخرى في حدود تدابير      أد

 . أما الواجبات األخرى ألعضاء اللجنة فترد في األقسام التالية
 
  للواجبات بين أعضاء لجنة المعاييريالتقسيم اإلجرائ 4-1
 

 :يتولى أعضاء اللجنة فحص
 

 لية التشاور مشروعات المعايير قبل رفعها لعم •
 .التعليقات الواردة من عملية التشاور •
 

هناك أحكام لتشكيل مجموعة أصغر من لجنة المعايير، مثeل لجنeة السeبعة المكونeة مeن خبيeر واحeد                      
. ة عeن اللجنeة، لكeي يحeل محeل اللجنeة الكاملeة آeإجراء للتeوفير            منبثقe من آeل إقلeيم، أو فريeق عامeل           

ولألعضeاء اآلخeرين غيeر المنضeمين إلeي الجماعeة       . ز عدم استخدام هذه األحكام في آeل سeنة       ويجو
 . الصغيرة أن يزودوا أعضاء هذه الجماعة بالمشورة المناسبة

 
ويجوز أيضا في اجتماعات لجنة المعايير بكامeل أعضeائها أن تقسeم اللجنeة إلeي مجموعeات فرعيeة                     

 .  الموضوعات في الوقت المتاح لهاأصغر، حتى تستطيع أن تدرس عدد أآبر من
 
 الواجبات األساسية المرتبطة مباشرة بتقييم مشروعات المعايير  4-2
 

 : من بين الواجبات األساسية ألعضاء لجنة المعايير
 

فحص مشروعات المعايير اآلتية من جماعات عمeل الخبeراء والمجموعeات الفنيeة،               •
صeادرة عeن جماعeات عمeل الخبeراء          وقراءة هذه المشeروعات، ودراسeة التقeارير ال        

ويرفeeع أعضeeاء لجنeeة  . والمجموعeeات الفنيeeة وإعeeداد تعليقeeاتهم، قبeeل عقeeد اجتمeeاعهم  
المعايير أي تعليقeات أو تعeديالت فeي مشeروعات المعeايير إلeي لجنeة المعeايير التeي               

 . أيار/تعقد اجتماعها عادة في شهر مايو
ويتeولى  . المشاورات القطريeة  فحص التعليقات علي مشروعات المعايير بعد إجراء         •

عeeeeدا تلeeeeك المتعلقeeeeة بالترجمeeeeة (أعضeeeeاء اللجنeeeeة اسeeeeتعراض التعليقeeeeات القطريeeeeة 
، ومناقشeeeeتها مeeeeع لجنeeeeة المعeeeeايير واقتeeeeراح التغييeeeeرات المناسeeeeبة فeeeeي )والتحريeeeeر

 . تشرين الثاني/ويعقد هذا االجتماع عادة في شهر نوفمبر. مشروعات المعايير
 
 

 :  قتراحات المترتبة علي ذلك بما يليتقوم اللجنة بالنسبة لال •
 

 إرسال مشروعات المعايير إلي المشاورات القطرية  -
الموافقة علي المعايير وإرسالها إلeي الهيئeة المؤقتeة لتeدابير الصeحة النباتيeة                 -

 إلقرارها
 عقد جولة مشاورات جديدة، أو - 
 .إعادة مشروعات المعايير إلي جماعات عمل الخبراء - 
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 وقت المطلوب ال 4-3
 

وتقeeديرات عنصeeر الوقeeت   . إن المشeeارآة آعضeeو فeeي لجنeeة المعeeايير قeeد تحتeeاج إلeeي وقeeت طويeeل       
 : المطلوب هي

 

 )بحسب المشارآة في لجنة السبعة ومسافات السفر( أسابيع لالجتماعات 3-4 •
 اسبوعان الستعراض مشروعات المعايير •
 .اسبوعان الستعراض التعليقات القطرية •

 

ه الفتeeرة إذا آeeان العضeeو فeeي لجنeeة المعeeايير يشeeارك فeeي حلقeeات عمeeل إقليميeeة عeeن    يمكeeن زيeeادة هeeذ
 .أو يشرف على أي من المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية/مشاريع المعايير و

 
 االتصاالت اإلقليمية 4-4
 

المرجeeeو مeeeن أعضeeeاء لجنeeeة المعeeeايير أن يسeeeاعدوا، آلمeeeا أمكeeeن، بتوصeeeيل المعلومeeeات الخاصeeeة     
 الخبeeراء بمناقشeeةويمكeeن عمeeل ذلeeك،   . ات المعeeايير إلeeي البلeeدان الموجeeودة فeeي أقeeاليمهم    بمشeeروع

اإلقليمين اآلخرين، وحضور حلقeات العمeل اإلقليميeة بشeأن مشeروعات المعeايير، أو المسeاهمة فeي                    
 . المعلومات التكميلية المكتوبة عن مشروعات المعايير

 
مل الخبaراء عنaدما ال يكونaوا مسaؤولين عaن      واجبات أعضاء لجنة المعايير في جماعات ع    4-5

 .إدارة وضع معيار معين
 
أوصت الهيئة المؤقتة لتeدابير الصeحة النباتيeة بeأن تضeم آeل جماعeة مeن جماعeات عمeل الخبeراء،                   

انظeر  (ويجوز أن يكون عضو اللجنة عضوا أساسيا في الجماعة     . عضوا من أعضاء لجنة المعايير    
انظeر الخطeوط   ( أو أن يكون مسؤوال عن المعيار   ) عمل الخبراء  الخطوط التوجيهية لعمل جماعات   

). 6-4، والقسeم  النباتية  المعايير الدولية لتدابير الصحةمنمعيار  دور المسؤول عن التوجيهية بشأن 
وقeeد يسeeاعد عضeeو لجنeeة المعeeايير فeeي عمeeل جماعeeات عمeeل الخبeeراء بeeأآثر ممeeا يسeeاعد أي موظeeف  

 واجبات عضو لجنة المعايير الذي ليس عضوا مسؤوال عن إدارة ويشمل. عادى نظرًا لخبرة األول   
 .معيار معين
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 : قبل اجتماع جماعة عمل الخبراء
 

 المساعدة في ترتيبات االجتماع •
 .تقديم مشورته إلي غيره ممن ينظمون االجتماع •

 
 :أثناء اجتماع جماعة عمل الخبراء

 

 .شرح عملية وضع المعايير إذا استدعى األمر •
 بدور الرئيس أو المقرر إذا احتاج األمرالقيام  •
 المشارآة آخبير  •
 .مساعدة الموظف المسؤول عن إدارة معيار معين عند الحاجة •

 
 :في اجتماع لجنة المعايير

 

العمeeل علeeي مسeeاندة الموظeeف المسeeؤول عeeن معيeeار معeeين فeeي شeeرح مشeeروعات         •
 .المعايير وأهم نقاط المناقشة

 

 ).6-4انظر القسم ( المعايير هو المسؤول عن معيار معين وفي أغلب األحيان يكون عضو لجنة
 
 :واجبات عضو لجنة المعايير في جماعة عمل الخبراء عندما يكون مسؤوال عن المعيار 4-6
 

 تضم اغلب جماعات عمل الخبeراء عضeوا مeن لجنeة المعeايير يكeون مسeؤوال عeن              أنهناك نية إلى    
الخطeوط التوجيهيeة لeدور المسeؤول     ر بالتفصيل في    وترد وظائف المسؤول عن المعيا    . معيار معين 

 : وفيما يلي موجز لهذه الواجبات.  المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتيةمعيار منعن 
 

 المشارآة في اختيار الخبراء  •
 شرح عملية وضع المعايير والمواصفات لجماعة عمل الخبراء •
 المساعدة في وضع أوراق المناقشات •
  في تنظيم االجتماع وتسيير عمله مساعدة األمانة •
 شرح أهم نقاط مشروعات المعايير للجنة المعايير واإلجابة علي األسئلة  •
 .مساعدة لجنة المعايير في تحليل التعليقات القطرية •
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 فحص مواصفات المعايير 4-7
 

تشeرف  يتولى عضو لجنة المعايير االستعراض الeدقيق لمواصeفات المعeايير التeي تعeدها األمانeة أو          
 . عليها

 
 : ويقوم عضو لجنة المعايير باستعراض المواصفات التي وضعت األمانة مسودتها، عن طريق

 

 مناقشتها لضمان أنها ستعطى معيارا يلقي قبوًال عالميًا  •
 التأآد من أنها تصف بدقة عنوان ومجال وغرض المعيار المقصود  •
  بصورة صحيحة التأآد من أن مهمة المواصفات وعناصرها األخرى محددة •
 .اقتراح إدخال تعديالت إذا استدعى األمر •
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مثeل اختصاصeات الجماعeات    (تعتمد الهيئة المؤقتة لتدابير الصeحة النباتيeة وثeائق إجرائيeة وإداريeة         
اتسeاقها مeع عمليeة      وتتولي لجنة المعايير مراجعة هذه الوثeائق للتأآeد مeن            ). العديدة ونظمها الداخلية  

وضع المعايير، والتأآد من أنها قابلة للتنفيذ، ثم تعeديل هeذه الوثeائق إذا اسeتلزم األمeر، ورفعهeا إلeي                  
 . الهيئة
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 :وتشمل هذه
 

 تعيين أعضاء جماعات عمل الخبراء والمجموعات الفنية واعتماد عضويتهم •
  معايير معينة واعتماد عضويتهمتعيين الموظفين المسؤولين عن •
 الموافقة علي الموضوعات الخاصة بمعايير محددة آما تقترحها المجموعات الفنية  •
  مفتوحة العضويةنقاشتشكيل مجموعات  •
استعراض اولويات المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية آما يقترحها الفريق العامل غير             •

جي والمسeeاعدة الفنيeeة، مeeع إتاحeeة الفرصeeة إلضeeافة     الرسeeمي المعنeeي بeeالتخطيط االسeeتراتي  
 أولويات جديدة

 . القيام بواجبات أخرى بناًء علي طلب الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية •
 
 
 
 
 
 
 
 
 


