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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  عدد حمدود من هذه الوثيقةُطبع 
ى اإلنرتنت املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل

 www.fao.orgي: على العنوان التال
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A 

 هيئة تدابري الصحة النباتية

 

 شرةعايةة احلالدورة 

 2016 نيسان/أبرةل 8-4روما، 

اجملموعة  الصايرة عنجمموعة العمل والتوصيات تقرةر  – ملفهوم اخلاص باملعيار السلعيا

 وجلنة املعاةري املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي

 من جدول األعمال 3-8البند 

جمموعة العمل املعنية ورئيس رئيس هيئة تدابري الصحة النباتية ونائب رئيسها  من إعداي

 االتفاقية الدولية لوقاةة النباتاتأمانة ع مساهمات من م ،فهوم املعيار السلعيمب

 

 مقدمة -أواًل 

 

الغاية من املعايري الدولية لتددابري الحد ة النباتيدة     ،عدد من املناقشات خالل السنتني املاضيتني مت تناول، يف -1

هيئدة تددابري الحد ة النباتيدة      وقدررت مفهوم املعيدار السدلعي.   )املعايري الدولية( وحالتها وحمتواها بشكل عام وال سيما 

اجملموعدة تقريرهدا إىل   هدذه  ترفدع  كمدا قدررت اهليئدة أن    . فهوم املعيدار السدلعي  معنية مب)اهليئة( إنشاء جمموعة عمل 

كما كتابية حول املسائل االسرتاتيجية إىل جلنة املعايري. ستقّدم مساهمات اليت  اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي

 هاتوصياتجلنة املعايري  ترفعجمموعة العمل. وسوف والتوصيات الحادرة عن ستنتاجات االجلنة تنمية القدرات  ناقشت

   إىل اهليئة.

http://www.fao.org/
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 جمموعة العمل املعنية مبفهوم املعيار السلعي -ثانيًا 

 

. وُنشر تقرير هدذا االجتمداع علدى    2015يوليو/متّوز  24إىل  20من  دنربةأيف اجتماعها جمموعة العمل  عقدت -2

اجملموعة باملهمات احملددة يف االختحاصدات )املرفقدة بتقريدر االجتمداع(،      . واضطلعت1البوابة الدولية للح ة النباتية

   املسائل التالية:وحتليل يف ذلك مناقشة  مبا
 

  املعايري السلعية وحمتواها وشكلها؛الغاية من 

  ؛املعايري السلعية وضععملية 

  على املعايري السلعية وحتديثها. احلفاظنظام 

 

ونظرت جمموعة العمل يف الت ديات احملتملة املرتبطة بوضع معايري سلعية ولكنها أشارت كدذلك إىل إمكانيدة    -3

أولويدة بالنسدبة إىل   مبثابدة  وضع معايري سلعية حمدددة   كانلبعض اخلرباء إذا  يكن واض ًانشوء منافع عن وضعها. ومل 

عضداء  األبعدض   عراملعايري السدلعية. وشد   يفروط عاملية حمتملة هليئة أو إذا كانت األخرية على استعداد للموافقة على شا

 م توصية بهذا الشأن يف نهاية املطاف. باحلاجة إىل إجراء مسح لألطراف املتعاقدة غري أنه مل ُتقدَّجمموعة العمل يف 

 

جمموعددة العمددل إىل وجددود أنددواع  تلفددة مددن السددلع )كالسددلع الفرديددة وجمموعددات مددن السددلع    أشددارت و -4

بالنسبة شروط متجانسة )ال سيما  على االتفاق عند تلفة ( مما سيطرح حتديات سلعية واسعةاملتقاربة/املرتابطة وفئات 

أن يتمّتدع  جيدب  املعيدار السدلعي    خلرباء أنأعداد اآلفات املرتبطة مبجموعات من السلع/ فئات من السلع(. واعترب اإىل 

يف  سدابقاً  ُحدددت  دتكون هذه املشاكل قد أن  وينبغي. بنطاق حمدد وأن يسعى إىل حل مشكلة واحدة أو عدد من املشاكل

 مندوذ  مت إعدداد مشدروع   كمدا  شدروطًا،  السدلعية  ينبغي أن تتضمن املعدايري  ديد للمعيار. واجلوضوع الحلة بامل الطرح ذي

 بسيط للمعايري السلعية.

 

وضع املعدايري.  ل املوجودة جراءاتاإليف ما خيص عملية وضع املعايري السلعية، أوصت جمموعة العمل باستخدام و -5

معدايري  للمواضديع  إىل بلورة النظر يف إطالق دعوة مشرتكة ، املعايري والتنفيذعند النظر يف مشروع إطار  ،اقرتحت اجملموعةو

 األمانة يف التخطيط للعمل. ومساندةاهليئة على حتديد أولويات واض ة ذلك  وسيساعدالتنفيذ.  وأدوات

 

واعتربت جمموعة العمل أن صدف ة مدوارد الحد ة النباتيدة علدى شدبكة اإلنرتندت تشدًكل  يوندًا مفيددًا            -6

 املعايري السلعية.بمن املهم إتاحة موارد خاصة أنه للمعلومات و
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 ايري السدلعية منددذ املراحددل األوىل وضددع املعددعمليدة  أندده مدن الضددروري إشددرات منسسدات مددن القطدداع يف    واعُتدرب  -7

املساعدة يف جهود الددعوة وتنفيدذ   ومشاريع املعايري، و مشاريع اخلحائصذلك مرحلة الحياغة وإبداء التعليقات على  يف مبا

 دة مرونة العمليات املتّبعة، مت اقرتاح اخليارات التالية:املعايري. وبهدف تيسري وضع املعايري السلعية بشكل أسرع وزيا
 

 ؛يف أي وقت كان لمعايري السلعيةلمواضيع  تقديم 

 ؛املواضيع إىل طرح دعوةلاستجابة لمشروع معيار  تقديم 

  االتفاقيدة  ملعايري  واضيعامليف قائمة  كموادعايري السلعية جلنة املعايري إلضافة مقرتحات بشأن امل إىلتفويض السلطة

 ؛)االتفاقية الدولية( النباتات لوقايةالدولية 

 إىل جلنة املعايري. بغرض رفعهملعيار سلعي  تنقيح السماح لألطراف املتعاقدة بإعداد مشروع جديد أو مشروع 

 

للمعدايري السدلعية مدن أجدل      متكدررة  عمليات تنقديح سًلط املشاركون يف جمموعة العمل الضوء على ضرورة إجراء و -8

إمكانيدة إعدداد نسدخ أوليدة للمعدايري السدلعية       توخي أيضًا مت . وذه العمليةبعض املقرتحات لتيسري ه وورد ،إبقائها حمّدثة

 العناصر اإلضافية حسب االقتضاء. ضممع  ،عاجلة املسائل الرئيسيةمل

 

إىل جانب تنمية القدرات لتنفيذها.  تطويرهاولسلعية ناقشت جمموعة العمل التكاليف املرتبطة بوضع املعايري او -9

املكتدب  إىل طلدب  توجيده   إمكانية الب ث يفإىل  اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجيدعت جمموعة العمل ولذلك، 

الدوليدة  وضدع املعدايري السدلعية مدن جاندب املنسسدات        إمكانية رعاية عمليةاملوارد فضاًل عن  علىبالنظر يف التداعيات 

 .املعنية بهذا القطاع

 

جيب معاجلتها متعًلقة بالسلع أو اآلفات املرتبطة بها ووشعرت جمموعة العمل أنه غالبًا ما تنشأ مسائل طارئة  -10

علدى املدد     مناسدباً ولكدن قدد ال يكدون     ،على وجه السرعة. ويكون وضع معيار بهذا الشأن مناسبًا على املدد  الطويدل  

 .اختاذ إجراءات فوريةعلى تشجيع الاملسألة و القحري لطرح

 

 االستنتاجات والتوصيات الصايرة عن جمموعة العمل يراسة –ثالثًا 

 اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجيمن جانب 

 

يف التقرير الذي أعدته جمموعة العمل يف اجتماعهدا املنعقدد يف    اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجينظرت  -11

2015أكتوبر/تشددرين األّول 
اجملموعددة املعنيددة وأبدددت تعليقددات اسددرتاتيجية لتنظددر فيهددا جلنددة املعددايري. ودعمددت  ،2

املعنيدة  اجملموعدة  العديد من املقرتحات اليت قّدمتها جمموعدة العمدل. وعدالوة علدى ذلدك، إن       بالتخطيط االسرتاتيجي

 :بالتخطيط االسرتاتيجي
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  إدرا  املواضيع اجلديدة مناسبًا للمعايري السلعية. مقياسف ص ما إذا كان شّجعت جلنة املعايري على 

  للعديد من اآلفات. شروطأشارت إىل أن عملية وضع املعايري السلعية معًقدة ألنها قد تتطلب حتديد 

  االتفاقية الدوليةواضيع ملعايري املقائمة على  ةاملدرجدعمت مواصلة إعداد مشاريع املعايري. 

  لضمان توافر األدوات لألطراف املتعاقدة.أيضًا لح ة النباتية لوافقت على ضرورة وضع معاجلات 

  إطار املعايري والتنفيذاملعايري السلعية ضمن  موضع إدرا اقرتحت مواصلة النظر يف. 

  الت دديات  تفدوق املعدايري السدلعية   ما إذا كاندت املندافع الناشدئة عدن     يف  النظريئة اهلعلى  ينبغياعتربت أنه 

 والتكاليف املرتبطة بوضعها. 

 (، بغيدة  15املعيار الدولي رقم به )مبا يشللسلع إىل وضع مستويات عاملية مناسبة من احلماية  اقرتحت السعي

مسدتويات الوقايدة املخداطر     تدوازي وضدمان أن  مدا  سدلعة  ات أو جمموعات اآلفات اخلاصة بأهم اآلف استهداف

 )املعوقات أمام التجارة مقابل التجارة اآلمنة(.

  االتفاقية الدولية عن طريق بلوغ اتفاقات عاملية حول مواضيع ملموسة  أهميةاحملافظة على  ضرورةشددت على

 فقط حول املفاهيم. ( وليسالسلع أو الطريقبمتعًلقة )

  رعاية املعايري". جترييب لعملية كنهجاقرتحت استخدام املعايري السلعية" 

 

 جلنة املعاةرييراسة االستنتاجات والتوصيات الصايرة عن جمموعة العمل من جانب  –رابعًا 

 

يف االسدتنتاجات والتوصديات    ،2015، خالل اجتماعها املنعقد يف نوفمرب/تشدرين الثداني   جلنة املعايرينظرت  -12

 .اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجيتقرير املناقشات حول إىل جانب نتائج  ،الحادرة عن جمموعة العمل

 

طرح أعضاء جلندة  و. ار السلعييحول مفهوم املعقّرت جلنة املعايري بالعمل الذي اضطلعت به جمموعة العمل وأ -13

املرتبطدة مبواءمدة خيدارات إدارة  داطر     أهداف املعايري السلعية وال سيما الت دديات   عنأسئلة  بحورة عامة، ،املعايري

ملخداطر   لت ليدل  ذات الحدلة  تطبيق اإلجراءات خيضعحبيث جيب أن  ،النباتية يف التجارةآلفات النباتية واملنتجات ا

  اآلفات يف البلد املستورد.

 

لتطبيدق  قابدل ل  حدالً اآلفدات   اطر ملواءمة إدارة وضع قائمة عاملية بآفات السلع كأساس مل ُيعترب أن باملثل، و -14

(. حتديد حالة اآلفات يف منطقة مدا  8)املعيار الدولي رقم  لديهاالة اآلفات حل وفقًاآفات  تلفة ألن مجيع البلدان تنًظم 

اخلاضدعة  غالبًا اآلفدات الديت مت اعرتاضدها أو    هي للوائح، و اآلفات اخلاضعة عادًةيف حتديد  الالحقةوفشلت املناقشات 

، يف التوصل إىل قائمة متفق عليها لوضع إجراءات متجانسدة إلدارة  قطفالأزهار روع املعيار اخلاص بمش لإلدارة مبوجب

 املخاطر، مما يظهر الحعوبات الكامنة يف هذا النهج.

 

مدع تعليدق    متاشدياً  ،مواصلة الرتكيي على بلورة خيارات إضدافية إلدارة  داطر اآلفدات    اقرتح بعض األعضاءو -15

 .بالتخطيط االسرتاتيجياجملموعة املعنية  أبدتهمشابه 
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املهمة الديت تدنثر علدى     ملخاطر اآلفاتوتشًكل املعايري اآليلة إىل مواءمة تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك اإلدارة الفّعالة  -16

ندة املعدايري أن وضدع     جلاألمن الغذائي والتجارة والبيئة، أولوية بالنسبة إىل االتفاقية الدولية وأطرافها املتعاقددة. ومل تعتدرب  

 .على قائمة املواضيع ملعايري االتفاقية الدوليةمدر  آخر عيار مأكرب من أي  ية أو جدو  أو أولويةأهمذا  معايري سلعية

 

وعالوة على ذلك، ما من شيء يف اإلجراءات احلالية لوضع املعايري مينع األطراف املتعاقدة من اقرتاح مواضديع   -17

 ،مدن شدأن العمليدة احلاليدة    وبالفعدل،   ة  اطر الح ة النباتية بالنسبة إىل سلعة معّينة.مواءمة إدار الرامية إىلللمعايري 

 مسداعدة املشدكلة وأثرهدا علدى حركدة اآلفدات العامليدة،        توّضدح أن  الطارحة للمواضيعتطلب من األطراف املتعاقدة اليت 

إحدد   يف  مبّيندة  الغاية مدن املعيدار ونتائجده   سلعي مقرتح ومنافعه. وأي معيار األطراف املتعاقدة على حتديد الغاية من 

حدل  إىل مباشرة  وترمينطاق املعيار  اخلحائصكل معيار تقوم جلنة املعايري باملوافقة عليها. وحتدد املرتبطة ب اخلحائص

 يف املوضوع. املبّينةاملشكلة 

 

ذبابدة الفاكهدة   احتمال وضع إجراءات متجانسة آلفات سدلعية حمدددة، كمدا هدي احلدال بالنسدبة إىل       يتيح و -18

Tephritid.آلية لت ديد اآلفات اليت تتطلب إجراءات عاملية ، 

 

ملعاجلدة  داطر الحد ة النباتيدة     تقوم هيئة تدابري الح ة النباتية بإنشاء آلية  بأهمية أنوأقًرت جلنة املعايري  -19

اآلفات املهمدة  آخر حركات بحورة مل ة نظرًا إىل  يتعّين على اهليئة النظر يف هذا املوضوعالناشئة. واعتربت اللجنة أنه 

 .Xylella fastidiousآفة و TR4من صنف  Fusarium oxysporum f.sp. cubense من قبيل آفة

 

ملبادئ الواردة يف تقرير جمموعة العمل اليت تفيدد بأنده ينبغدي علدى املعدايري أن      وأحاطت جلنة املعايري علمًا با -20

املعدايري إىل مواءمدة تددابري الحد ة     ترمي أن ضرورة وافقت على  غري أنهاوأن ُتستخدم ألغراض املواءمة.  ًاتتضمن شروط

هذا املنطلدق، اعتدربت أن النطداق املتفدق عليده       ومنال حتتوي دائمًا على شروط حمددة.  على الرغم من أنها قدالنباتية 

. وعلى سبيل املثال، شرط جيب أن حيتوي عليهعليها، حيدد طبيعة أي  حمدد يف اخلحائص املوافقملعيار ما، كما هو 

عايري( على شروط أقل حتديددًا مدن معيدار ذي    امل مثل هذهقد حيتوي معيار ذو نطاق واسع )حبسب السلع اليت تغطيها 

 ن سر.نطاق م

 

املتفق عليه، مما يييل احلاجة إىل تحنيف املعدايري حبسدب    كذلك النطاقوأقّرت جلنة املعايري أن املعيار يتبع  -21

 .مثاًل ر سلعيامعيك نوعها،

 

مبا فيهدا "سدلعة" و"فئدة سدلعية" و"جمموعدة سدلعية". ومت        ،محطل اتنقاشات حول جلنة املعايري  وأجرت -22

النظدر يف تعريفدي املحدطل ني     محدطل ات الحد ة النباتيدة    سدرد مبريدق الفدا املعدا    الف أن يعيدد ضرورة  على التفاقا

، ال سديما يف مدا خيدص    ظرًا إىل اعتبارهما ينديان إىل اللبسناملناقشات  على ضوء هذهاملحطل ات  سردميف  الواردين األخريين

 محطلح "الفئات السلعية". طبيقت
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 ضدمن مفهدوم املعدايري السدلعية     السدتيعا  نهجدًا  ونظرًا إىل االعتبارات الواردة أعداله، بلدورت جلندة املعدايري      -23

 العمليات القائمة لتنظر فيه اهليئة.

 

 نهج متكامل ملواءمة تدابري الصحة النباتية اخلاصة بالسلع –ألف 

 

لتخطديط وحتديدد األولويدات لوضدع املعدايري      ل ًاإطار املعايري والتنفيدذ باعتبداره أساسد    بشّدةتدعم جلنة املعايري  -24

 وتنفيدذها  نظم الحد ة النباتيدة لتنظديم الدواردات والحدادرات     عن مفاهيم وغريها من األدوات. وأقّرت أن اإلطار يتضمن 

 .السلع وطرقالنقل ملعاجلة  اطر الح ة النباتية املرتبطة بوسائط 

 

وتقّر جلنة املعايري بأنه مت تحنيف بعض املعايري املعتمدة وبعض املعايري قيد اإلعداد، اليت ترًكدي علدى مواءمدة     -25

مدا، حبسدب  تلدف مسدتويات الشدروط الديت تنطدوي         طريدق عمليات إدارة  اطر الح ة النباتية املرتبطة بسلعة أو 

إلدارة مدن املعدايري مناسدبة    املشمولة يف كل معيار  تلك، فإن عليها. ويف حني ختتلف الشروط من حيث عددها وطبيعتها

  يف نطاقه. ةدداحملاملعيار  من للغاية اطر الح ة النباتية بشكل فّعال وفقًا 

 

وضع املعايري مناسبة إلدارة املعدايري السدلعية، تقدرتح    القائمة لعمليات الومتاشيًا مع استنتا  جلنة املعايري بأن  -26

. وتحدف املعدايري األوسدع نطاقدًا     حتديدًا هانطاقًا إىل أكثر هامن أوسعاإلطار يف طبقات هذه املعايري ضمن  اللجنة تحنيف

إدارة  اطر اآلفات يف جمموعة من السلع )على غرار اخلشدب ونباتدات الغدرس والبدذور واحلبدو  والفاكهدة       خيارات 

. ومن شدأن جمموعدة املعدايري    الواسعة واحملددةالشروط  جمموعة من وحتددمبعايري أكثر حتديدًا  املرتبطةواخلضراوات( 

ددة على مستويات  تلفة بنسب متفاوتة من التفحيل كما ينص عليده النطداق   احملالسلع من هذه أن تغطي جمموعات 

  الذي حيدد مكانها ضمن اإلطار.

 

)إخضداع مدواد التعبئدة اخلشدبية يف      15وتتضمن أمثلة عن هذه املعايري احملدودة النطداق املعيدار الددولي رقدم      -27

طاطا/البطداطس  والدرينات اخلالية مدن اآلفدات للب  )مادة اإلكثار الدقيقة  33التجارة الدولية للوائح(، واملعيار الدولي رقم 

(Solanum spp واملعيار الدولي رقم ،)واملعدايري اخلاصدة   )تدابري متكاملدة لنباتدات الغدرس(    36( يف التجارة الدولية ،

 ،( ومشداريع املعدايري بشدأن احلدرف اليدويدة اخلشدبية      35و 30و 26)املعايري الدولية رقدم   Tephritidابة الفاكهة بذب

قدوم  جيدب أن ت حدديثًا. و ول مواضديع مت اقرتاحهدا   كمدا ميكنهدا تندا    املرتبطة بنباتات الغرس. املتيايدة املواد اإلعالميةو

وفقًا للمبادئ املنحدوص عليهدا يف املعدايري الدوليدة     تم إجراؤه يحتليل ملخاطر اآلفات اخلاصة بطريق اآلفات على ري ايعامل

 . اطر اآلفاتاملناسبة اخلاصة بت ليل 

 

واعتربت جلنة املعايري أن وضع معيار لكل شرحية معّينة قد يكون أو قد ال يكون ضروريًا ولكن جيدب حتديدد    -28

واضديع  امل قائمدة بشدأن إضدافة مواضديع إىل    يف سياق رفدع توصدياتها إىل اهليئدة    ذلك عندما تتخذ جلنة املعايري قراراتها 

 ملواضيع لتفادي تكرار املعلومات من معيار إىل آخر.األولويات من ا جانب حتديد إىل ،ملعايري االتفاقية الدولية
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من  املستخدم حاليًا املقياس أهميةجلنة املعايري على اختبار  اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجيوشّجعت  -29

املسألة لدد    هذه جلنة املعايري وضع مواضيع للمعايري السلعية. وناقشت بالنسبة إىل عملية ،إدرا  مواضيع جديدةأجل 

استعراض  ينبغيوشعرت أنه  2015للدعوة إىل تقديم مواضيع جديدة للمعايري يف عام  استعراض التقارير املقّدمة استجابًة

 مرحلة الحقة.املعيار يف 

 

ايري ضدمن اإلطدار الدذي    ملعد التوجيهات للمساعدة على تقييم مواضيع ا واعتربت جلنة املعايري أنه جيب تطوير -30

 .الطبقاتلضم سيوّسع 

 

 هذا املفهوم باستخدام املعايري املعتمدة ومشاريع املعايري املوجودة على الشكل اآلتي: ويرد تفسري -31

 

 يف ما ةلي: طبقات مبّين ضمناخلشب  تصنيف مفهوم –ألف 

 

 معيار ذي نطاق واسع مثال على

 )مشروع( احلركة الدولية لتجارة األخشا 

 مرتبطة أو قد تكون مرتبطة مبعيار أوسع نطاقًااحنسارًا أمثلة على معاةري ذات نطاق أكثر 

 (15رقم املعيار الدولي إخضاع مواد التعبئة اخلشبية يف التجارة الدولية للوائح )

 احلركة الدولية للمنتجات اخلشبية واحلرف اليدوية املحنوعة من اخلشب )مشروع(

 (مت النظر فيه من دون رفع توصية بشأنه - اخلشب )موضوعلقطع الدولية احلركة 

 بشأنه(مت النظر فيه من دون رفع توصية  -)موضوع دارة املخاطر املرتبطة حبركة السلع اخلشبية الُنظم إلاستخدام ُنهج 

 

 احملتمل تطبيقه على الفاكهة واخلضراوات املعّدة لالستهالك البشري مبّين يف ما ةلي: الطبقاتمفهوم  –باء 

 

 مثال على معيار ذي نطاق واسع

   اطر اآلفات املرتبطة بالفاكهة واخلضراوات املعّدة لالستهالت البشري يف التجارة الدولية
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 على معاةري ذات نطاق أكثر احنسارًا مرتبطة أو قد تكون مرتبطة مبعيار أوسع نطاقًا أمثلة
 

 معايري قائمة على اآلفات
 

 ((Tephritidae إنشاء منطقة خالية من اآلفات لذبا  مثار الفاكهة )فحيلة) 26املعيار الدولي رقم 

 ((Tephritidae) آفات ذبا  الفاكهة إنشاء مناطق ينخفض فيها انتشار) 30املعيار الدولي رقم 

 ((Tephritidae) نهج النظم إلدارة  اطر آفات ذبا  الفاكهة) 35املعيار الدولي رقم 

 )املعاجلة بتعريض األغذية لإلشعاع والربودة وما إىل ذلك( معاجلات الح ة النباتية
 

 آلفةل املضيفمعايري قائمة على اجلسم 
 

 مت النظر فيه من دون رفع توصية بشأنه( -)موضوع احلركة الدولية للتفاح 

 مت النظر فيه من دون رفع توصية بشأنه( -)موضوع  البندورةاحلركة الدولية لثمار 

 

اعتدربوا أنده ميكدن     اجملموعة املعنيدة بدالتخطيط االسدرتاتيجي   وأشارت جلنة املعايري إىل أن بعض األعضاء يف  -32

يف املسدتقبل. ومدن شدأن     الالزم لسلع معّيندة  املرتبطة بإمكانية تنفيذ العملالت ديات  يالقيام بعملية جتريبية لفهم ما ه

التدابري اخلاصة باحلركة الدوليدة لسدلعة   مواءمة عمليات للنظر يف  يفضي عنحائص أن إحد  اخلحتويل موضوع ما إىل 

كافيدة لت قيدق هدذا الغدرض. ومدن شدأنه أيضدًا أن يديّود          العمليدات احلاليدة   أنبد  الديت تفيدد   الفرضيةواحدة، واختبار 

 التوجيهات املقرتحة باملعلومات.

 

االستهاللية هي على األرجح واسعة النطاق ومن احملتمل أن حتدد  أن الشروط يف الفقرةواعتربت جلنة املعايري  -33

 .الستخدامه عامليًا ًامناسبأدنى  معيارًا

 

توطيد التعاون بني عمليات وضع املعايري وتنفيذها كما دعمت بقوة تشجيع األطدراف  وتدعم جلنة املعايري بشدة  -34

موعدات مدن السدلع    املتعاقدة على تقديم موارد للح ة النباتية ذات صدلة بدإدارة  داطر اآلفدات املرتبطدة بسدلع أو جم      

 يف صف ة اإلنرتنت عن موارد الح ة النباتية. إلمكانية إدراجها

 

كافدة املعدايري وشدعرت     بالنسدبة إىل عايري على ضرورة اتباع إجدراءات وضدع املعدايري احلاليدة     افقت جلنة املوو -35

للمعدايري السدلعية. وميكدن اسدتعراض هدذا       استيعابًابالتالي أنه من املبكر النظر يف تغيري اإلجراءات القائمة جلعلها أكثر 

 يف املستقبل. املوضوع

 

أنده   متاشيًا مع اعتبدارات جلندة املعدايري بضدرورة اسدتخدام العمليدات القائمدة،        ،كان من رأي جلنة املعايريو -36

 .ما اطر سلعة ة خاص باملعايري اليت ترًكي على إدار وضع منوذ حاجة إىل  ال
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االسدتنتاجات والتوصديات الحدادرة عدن      بداقي  واعتربت جلنة املعايري أن الدنهج املوصدوف أعداله يعدا      -37

 جمموعة العمل. 

 

  جلنة تنمية القدرات يراسة االستنتاجات والتوصيات الصايرة عن جمموعة العمل من جانب –خامسًا 

 

 وجلنة املعدايري،  اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي، إىل جانب مناقشات جلنة تنمية القدراتنظرت  -38

حضدر اجتمداع   لجندة  هدذه ال مدن   ًاواحدد  ًانظدرًا إىل أن عضدو   االستنتاجات والتوصيات الحادرة عن جمموعة العمليف 

 جمموعة العمل.

 

غريها مدن األدوات ملعاجلدة املسدائل املرتبطدة بالسدلع بغدض       ويف استخدام األدلة دائمًا النظر لجنة الواقرتحت  -39

ات مدن شدأنها   النظر عن وضع معيار دولي أم ال. وبغيا  شروط واض ة ملعيار دولي، ميكن حتديد خيارات أخر  ألدو

ن مجلدة أمدور   تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على غدرار اخلطدوط التوجيهيدة والتوصديات واألدلدة والنشدرات مد       

 أخر . وجيب انتقاء نوع األداة )األدوات( األنسب حبسب كل حالة على حدة.

 

شدمل عدددًا   املعايري وأشدارت إىل أنهدا ست  ا النوع من ن احلاجة إىل هذأبشحتفظها جلنة تنمية القدرات  وأبدت -40

 النظر يف منافع مثل هذا العمل.إىل ضرورة من السلع و كبريًا

 

 وضع معيار سلعي. مالءمةلت ديد  سليمة مقاييسوضع واقرتحت اللجنة  -41

 

اللجنة أنه من املبكر جدًا اختاذ قرار حول مثل هذه املعايري وأنه جيب متابعة النظر يف املوضوع إىل  واستنتجت -42

جانب إنشاء جمموعة عمل أخر . ويتوجب على جمموعة العمل هذه النظر يف اهلدف املبتغى من املعيار الذي سيوضدع  

. كهدذا  وضدع معيدار   الناشئة عنوالتكاليف/املنافع  ماعة ( إىل جانب االستخدام النهائي لسلمثاًل ت قيق األمن الغذائي)ك

عن جمموعة العمل األصلية وجلنة تنمية  اواحد الوأن تضم ممثاحلجم واقرتحت اللجنة أن تكون جمموعة العمل صغرية 

 بدأقر  وقدت ممكدن بعدد الددورة      إنشداؤها جيدب  أنه و ،القدرات وجلنة املعايري واللجنة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي

كدل مدن   يف الوقت املناسب كي تنظدر فيده   (. وسُتكًلف بإعداد تقرير 2016احلادية عشرة هليئة تدابري الح ة النباتية )

، واللجندة املعنيدة بدالتخطيط االسدرتاتيجي قبدل الددورة الثانيدة        2016وجلنة املعايري يف مايو/أّيار  جلنة تنمية القدرات

   .(2016عشرة هليئة تدابري الح ة النباتية )
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 التوصيات –سايسًا 

 

جمموعدة العمدل واللجندة املعنيدة      الحدادرة عدن  فهوم املعيدار السدلعي   مب االعتبارات املتعًلقةهذه الوثيقة  جتمع -43

دمج اإلجراءات الراميدة إىل معاجلدة   . ومت 2015خالل عام  جلنة تنمية القدراتو وجلنة املعايري بالتخطيط االسرتاتيجي

   ضمن التوصيات الواردة أدناه. واملضي قدمًا يف تطبيقها اجملموعاتاملسائل اليت طرحتها 

 

 :إن هيئة تدابري الح ة النباتية مدعوة إىل -44
 

جلندة  وجلنة املعايري و باعتبارات جمموعة العمل واللجنة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي علمًاإلحاطة ا (1)

 يف ما يتعًلق مبفهوم املعايري السلعية. تنمية القدرات

جددو  أو أولويدة أكدرب مدن أي معيدار أو أداة      ن وضع معايري سلعية ال يتسم بأهميدة أو  على أ ملوافقةا (2)

نع األطراف املتعاقدة مدن اقدرتاح   ية مييف إجراءات وضع املعايري احلال شيء، وأنه ما من آخرين تنفيذ

مة إدارة  اطر الح ة النباتية بالنسبة إىل سدلعة معّيندة أو جمموعدة    الرامية إىل مواء مواضيع للمعايري

 من السلع.

تحنيف معيار ما حبسب نوع معّين كمعيار سلعي، بل الرتكيي علدى  على أنه ما من حاجة إىل  ملوافقةا (3)

حتديد الشروط أو توجيهات املواءمة املناسدبة مدن أجدل إدارة  داطر الحد ة النباتيدة بشدكل فّعدال         

 .املعيار حتقيقه حبسب ما هو حمدد يف نطاقه يعتيميًا مع ما متاش

خضدع  ست الديت ، إطالق دعوة مشرتكة إىل تقدديم مواضديع للمعدايري وأدوات التنفيدذ     يف احلاجة إىل لنظرا (4)

متدت   خلفها. وإذاسدت  اهليئة اليت أو ،ستعراض مع مدخالت من جلنة املعايري وجلنة تنمية القدراتالل

سدتعراض العمليدة احلاليدة    ال املعدايري وجلندة تنميدة القددرات    املوافقة على ذلك، توجيه طلب إىل جلندة  

 معايري التقييم الالزمة. علىأي تغيريات إدخال مبا يف ذلك  ،وتكييفها من أجل إطالق دعوة مماثلة

دد بحدورة  دوات جيب أن حتد تقديم املواضيع واألللدعوة إىل  رد استجابًةمساهمة تعلى أن أي  ملوافقةا (5)

يندر  ذلك ضمن إطدار املعدايري   سمبا يكفي من التفاصيل لت ديد كيف  الواجب حلهاواض ة املشكلة 

 الكلفة/املنافع النامجة عن وضع معيار أو أداة بهذا الشأن.ما هي والتنفيذ و

تطبيقهدا إلدارة  نطداق  و الطبقدات ًا عدن  على توسيع نطاق إطار املعايري والتنفيدذ ليشدمل تعريفد    ملوافقةا (6)

 السلع. وطرقوسائط النقل  اطر الح ة النباتية املرتبطة ب

القددرات، أن تضدع    من أمانة االتفاقيدة الدوليدة، بالتعداون مدع جلندة املعدايري وجلندة تنميدة         لطلبا (7)

 .(2017املعايري هذه وشروطها لعرضها على اهليئة يف دورتها الثانية عشرة ) طبقاتتوجيهات بشأن 

 مدا  نظريدة بشدأن صدياغة خحدائص ملعيدار     بدراسة  احلجم على أن تقوم جمموعة عمل صغرية ملوافقةا (8)

نتدائج وضدع معيدار خداص بسدلعة معّيندة ومنافعده والت دديات         لحتليدل  يقوم عليها كعملية جتريبية 

 ة اختحاصات جمموعة العمل.راملرتبطة بذلك. بلو
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كاندت املندافع الناشدئة عدن املعدايري      يف مدا إذا   ،(2017خالل الدورة الثانيدة عشدرة للهيئدة )   ، لنظرا (9)

 ديات والتكاليف املرتبطة بوضعها باستخدام املعلومات اليت قّدمتها جمموعة العمدل  السلعية تفوق الت

 الحغرية احلجم واالعتبارات الالحقة الحادرة عن أجهية اهليئة ذات الحلة.

 علدى تدداعيات وضدع معدايري سدلعية أو حتدديثها       من املكتب أن ينظر، يف وقت مناسدب، يف  لطلبا (10)

آليدات متويدل مدن اجلهدات املا دة       إمكانية إنشاء املوارد إىل جانب بناء القدرات لتنفيذها والنظر يف

 رعاية املعايري"(.ل" ةجتريبي كعمليةاملعايري السلعية  ام)استخد

األطراف املتعاقدة على توفري موارد للح ة النباتية متعًلقدة بدإدارة اآلفدات املرتبطدة بسدلع أو       عيتشّج (11)

 اسدتجابةً  علدى اإلنرتندت  سدلع إلدراجهدا املمكدن يف صدف ة مدوارد الحد ة النباتيدة        من الجمموعات 

 لدعوات حمددة إىل تقديم املوارد.

ة تنميدة القددرات، إنشداء آليدة بشدكل عاجدل       من املكتب، بالتشاور مع جلندة املعدايري وجلند    لطلبا (12)

 إجراءات عاملية.  اختاذ ملعاجلة املسائل الناشئة اليت تتطلب

 

 


