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 النباتية الصحة تدابير هيئة

 

 الدورة الثامنة

 1122نيسان /أبريل 21-8روما، 

 التغييرات  المقترحة على الالئحة الداخلية للجنة المعايير

 من جدول األعمال 6-2-8البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

 معلومات أساسية
 

2102تشرين الثاني /في نوفمبر في اجتماع لجنة المعايير الذي عقد 1-
أفادت األمانة أنه  ،1

مشاركة المراقبين، فيما يتعلق ب( الهيئة) لهيئة تدابير الصحة النباتية ةالداخليالئحة يجري تعديل ال
الحالية  7جنة المعايير نظرا إلى أن المادة لل ةالداخليالئحة االختصاصات واله يتعين تعديل وأن

للجنة  7تم تعديل المادة و .المراقبينبخصوص  هيئةالمادة شير إلى تمراقبين ال للجنة المعايير بشأن
مع المادة الحالية للهيئة رئيس بشأن ال 4المادة جرى مواءمة ، ومن ثم، بشأن المراقبين المعايير

 .القيام بمداخالتلمراقبين لمتى يمكن بتحديد للسماح للرئيس 
 

يرجى )للجنة المعايير منقحة الئحة الداخلية اللهيئة اللجنة المعايير باعتماد وتوصي  2-
 (.الوثيقةلهذه  0الرجوع إلى المرفق 

 
 :ويرجى من الهيئة القيام بما يلي 3-
 

لهذه  0للجنة المعايير، بصيغتها الواردة في المرفق منقحة اعتماد الالئحة الداخلية ال (0)
.الوثيقة

                                                      
 https://www.ippc.int/index.php?id=sc&no_cache=1&L=3: يتاح التقرير على العنوان التالي 1 

https://www.ippc.int/index.php?id=sc&no_cache=1&L=3


CPM 2013/08 2 

 2 المرفق
 

 الالئحة الداخلية للجنة المعايير- ألف
 

 العضوية  -2 المادة
 
القطرية لوقاية النباتات، الذين  اتينبغي أن يكون األعضاء من كبار مسؤولي المنظم- 0
في ( أو ما يعادله)علمي بيولوجي وتكون لديهم مؤهالت في تخصص  طرا  المتعاقدةاألعينهم ت

 :وجه الخصوصمجال وقاية النباتات، وتتوافر لديهم خبرة ومهارات في المجاالت التالية على 
 

 أو دولي للصحة النباتية؛ وطنيالتشغيل العملي لنظام  •
 أو دولي للصحة النباتية؛ وطنيإدارة نظام  •
 .تطبيق تدابير الصحة النباتية المتعلقة بالتجارة الدولية •
 
كرس أعضاء لجنة المعايير ما يلزم من وقت للمشاركة أن يعلى  طرا  المتعاقدةتوافق األ- 2

 .منتظمة ومنهجية في االجتماعاتبصفة 
 
أن يضع إجراءات خاصة به الختيار أعضائه في لجنة  الفاويجوز لكل إقليم من أقاليم - 3

إخطار أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات باألعضاء المختارين الذين تُعرض  ويتم. المعايير
 .من أجل إقرارهم تدابير الصحة النباتيةأسماؤهم على هيئة 

 
والمكونة من  ،لجنة المعايير مسؤولة عن اختيار أعضاء جماعة العمل التابعة لهاتكون - 4

األعضاء الذين يُختارون لعضوية جماعة العمل المكونة ستوفي وي. سبعة أعضاء من بين أعضائها
 .آنفا ةلمؤهالت والخبرة المذكورا التابعة للجنة المعايير أعضاء سبعةمن 
 

 استبدال األعضاء  – 1 المادة
 
عضاء لجنة ألن يبدالء محتملاإلجراءات الخاصة به،  متبعا، الفاويُرشِّح كل إقليم من أقاليم - 5

متى  ،نيمحتملالبدالء تبقى عضوية الو. هيئة لكي تُقر عضويتهمالالمعايير ويعرض أسماءهم على 
هؤالء لوينبغي . 3عليها المادة  تنصتم إقرار عضويتهم، صالحة لنفس الفترات الزمنية التي 

ويُحدد . الالئحةفي هذه  المنصوص عليهامؤهالت العضوية استفاء المحتملون  البدالءاألعضاء 
نبغي ، يرشَّح إقليم عضوينحيثما يو. محتملين كحد أقصى بديلينعضوين  الفاوكل إقليم من أقاليم 

 .المادةذه بموجب هن يبديلكبه  نيعمالسأن يوّضح الترتيب الذي له 
 
من نفس اإلقليم في حال محتمل أُقر تعيينه بديل لجنة المعايير عضو في يحل محل عضو - 6

، أو في هذه الالئحةمنصوص عليها أو توقفه عن استيفاء مؤهالت العضوية ال ،العضو ةاستقال
 .حضور اجتماعين متواليين من اجتماعات لجنة المعاييرعن  هخلفت
 
 ةمانة بأياأل أن تُبلغ تفاقية الدولية لوقاية النباتاتالبا الخاصة الوطنيةجهة االتصال لينبغي - 7

الرئاسة علما  تحيطوينبغي لألمانة أن . التابعة لهبلد الاستبدال عضو من ينبغي فيها ظرو  
 . للفاوالمعنية اإلقليمية 

 
األصلي، ويجوز ترشيحه العضو والية حتى انتهاء مدة بديل منصبه العضو الشغل ي- 8
 .إضافيةواليات ل
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 مدة العضوية  – 2 المادة

 
مدة والية تجاوز توال يجوز أن . أعضاء لجنة المعايير ثالث سنواتتكون مدة والية - 9

هيئة للحصول على إعفاء من أجل السماح الطلب إلى بقّدم إقليم ت، إال إذا اثنتين واليتيناألعضاء 
ويجوز . إضافية واليةليجوز أن يخدم العضو  ،وفي تلك الحالة. إضافيةوالية لبأن يخدم  هلعضو من

على  واليةلألقاليم أن تقدم طلبات للحصول على إعفاءات إضافية لنفس العضو على أساس كل 
الواليات الجزئية التي يخدمها األعضاء البدالء على أنها والية بموجب هذه وال تُحسب . حدة

 .الالئحة
 

 الرئيس  – 4 المادة
 
ثالث لمدة  كالهماتنتخب لجنة المعايير رئيسها ونائب رئيسها من بين أعضائها ويخدم - 01

وال يجوز لرئيس اللجنة . ثالث سنواتمن إضافية والية ، مع إمكانية إعادة انتخابهما لسنوات
يس، أو الرئيتولى و .عمل بهاتين الصفتين إال إذا كانا عضوين في لجنة المعاييرالونائب رئيسها 

ما قد يلزم من ب، ويضطلع المعايير اسة اجتماعات لجنةئ، رالرئيس نائب الرئيس في حالة غياب
يكون لنائب الرئيس الذي يقوم مقام الرئيس ما للرئيس من و .اللجنة مهام أخرى لتيسير عمل

 .وعليه من واجبات صالحيات
 
، ضمان احترام هذه الالئحةب المعايير،لجنة اجتماعات في مناقشات الالرئيس بتوجيه قوم ي- 00

نقاط في  تبت/بتوي. وإعطاء حق الكالم وطرح األسئلة وإعالن القرارات في هذه االجتماعات،
أثناء  ،لها/ويجوز له. مداوالت أي اجتماعفي كامل بشكل تحكم يمع مراعاة هذه الالئحة، والنظام، 

، وعدد حدثينالوقت المسموح به للمت حديدت لجنة المعاييرعلى  تقترح/، أن يقترحامناقشة بند م
، وتعليق المتحدثينل قائمة اقفإبشأن أية مسألة، وتناول الكلمة  عضوالمرات التي يجوز فيها لكل 

 أثناء تأديتهالرئيس ويظل  .، أو تأجيل أو إنهاء المداوالت بشأن بند قيد المناقشةهأو تأجيلاالجتماع 
 .لجنة المعاييرة سلط تحت تأديتها لمهامها/لمهامه

 
 الدورات  – 5 المادة

 
وتجتمع لجنة المعايير مرة واحدة  .روماب الفاوتُعقد اجتماعات لجنة المعايير عادة في مقر - 02

 .في السنةعلى األقل 
 
ألمانة، بالتشاور مع مكتب للموارد المتاحة، يجوز للجنة المعايير أو اعبء العمل ورهنا ب- 03
لجنة على ، على وجه الخصوص، تعينوقد ي. طلب عقد اجتماعات إضافية للجنة المعايير ،هيئةال

 .األعضاء مشاورةغرض معايير ل عيرامشهيئة من أجل إعداد البعد اجتماع االجتماع المعايير 
 
يجوز للجنة المعايير، بالتشاور مع األمانة ومكتب  ،لموارد المتاحةاعبء العمل ورهنا ب- 04
ع جماعات اجتماأو ب ،تابعة لهاال أعضاء سبعةمكونة من ال عمللاع جماعة اجتمان تأذن ب، أهيئةال

 .لها عمل غير عادية تابعة
 
وجود  ويتعين. توافر نصاب قانوني ة المعايير إال في حالافتتاح دورة للجنعن ال يُعلن - 05

 .لتشكيل نصاب قانوني المعايير غالبية أعضاء لجنة
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جتماعات ، بين االلجنة المعاييرفق عليه ما تواالمهام، على نحو يجوز االضطالع ببعض - 06
 . جنة المعاييرلل التاليةفي تقرير الدورة حاطة علما بذلك الوسائل اإللكترونية، وينبغي اإلبواسطة 

 
 الموافقة  – 6 المادة

 
حال وتُ . ءبتوافق اآلرا المعايير بمشاريعالموافقات المتعلقة بالمواصفات أو  تُلتمس- 07

هيئة وافقت عليها لجنة المعايير إلى النهائية للمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية التي المشاريع 
  .لهدون تأخيــر ال مسوغ  تدابير الصحة النباتية

 
 المراقبون  – 7 المادة

 
منظمة إقليمية لوقاية النباتات أي في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات أو يجوز لطر  متعاقد - 08

التابعة االتصال الرسمية ينبغي لجهة و .للجنة المعايير طلب إرسال أحد المراقبين لحضور اجتماع
يوما قبل بدء  31إلى الموظف المسؤول عن المعايير هذا الطلب نقل  لوقاية النباتات الدوليةلالتفاقية 
اتخاذ ما إذا كان يمكن رهنا بلحضور، إذن امنح المراقب يهذا الطلب، ساستجابة لو. االجتماع

المشاركة في المناقشات، رهنا بموافقة الرئيس ( 0) هؤالء المراقبينويجوز ل. ترتيبات لوجستية
تقديم بيانات ( 3) ؛طابع مقيدباستثناء تلك التي لها وثائق التلقي ( 2)ودون الحق في التصويت؛ 

 .األعمال بشأن بنود معينة من جدولخطية 
 

 التقارير  – 8 المادة
 
 :ويتضمن تقرير االجتماعات ما يلي. تحتفظ األمانة بسجالت اجتماعات لجنة المعايير- 09
 

 مواصفات المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية مشاريعالموافقة على  •
 التغييراتيشمل أسباب مفصال وضع الصيغة النهائية للمواصفات مع تضمينها شرحا  •
 ما معيار مشروعأسباب عدم الموافقة على  •
في مشاورة  عبّر عنهالردود فعل لجنة المعايير إزاء فئات التعليقات الم عامموجز  •

 عضاءاأل
المعايير الموصى  عيرامشو ،األعضاءشاورة لغرض ممعايير التي تُرسل ال عيرامش •

 .هيئةالجانب باعتمادها من 
 
المنطقية التي  س، باألسبناء على طلبهم، هيئةالهدة إلى تزويد أعضاء تسعى األمانة جا- 21

قبول أو عدم قبول المقترحات الداعية إلى إدخال تعديالت على للجنة المعايير تستند إليها 
 .المعايير عيرامشالمواصفات أو 

 
 .المعاييرلهيئة تقريرا عن أنشطة لجنة لرئيس لجنة المعايير إلى الدورة السنوية يرفع - 20
 
وللمنظمات اإلقليمية هيئة العضاء ألتعتمد لجنة المعايير تقارير اجتماعاتها قبل أن تتيحها - 22

 .لوقاية النباتات
 

 اللغة  – 9 المادة
 
 .المنظمة بلغاتتجري أعمال لجنة المعايير - 23
 



5 CPM 2013/08 

 التعديالت  – 21 المادة
 
 .ختصاصات حسب االقتضاءالالداخلية وا ةالئحال على تعديالتإصدار الهيئة لليجوز - 24
 


