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هيئة تدابري الصحة النباتية
الدورة احلادية عشرة
روما 8-4 ،أبريل/نيسان 2016

التعديالت يف اإلجراءات اخلاصة بوضع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
البند  5-9من جدول األعمال
من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة
املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها .ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت
على العنوان التاليwww.fao.org :
MP499/A
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أوالً -مقدمة
 - 1تربز هذه الورقة استعراضا قامت به جلنة املعايري وعددا من التعديالت املقرتح إدخاهلاا علاى إجارااات وضاع
معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (االتفاقية الدولية) املتعلقة بوضع املعايري.

ثانياً  -معلومات أساسية
 - 2لقد خضعت إجرااات وضع معايري االتفاقية الدولية لالستعراض والتحديث مرات عدة .واختذت هيئاة تادابري
الصحة النباتية (اهليئة) ،يف دورتها السابعة ( ،)2012قرارات لتحسني إجرااات وضع املعايري ( 24قرارا ،انظر املرفق
 4من تقرير الدورة السابعة للهيئة ( .)1)2012وتقرر استعراض اإلجرااات بعد سنتني من التنفيذ ،لكن اهليئاة أرجاأت
هذه العملية إىل عام .2016
 - 3وقامت جلنة املعايري ،يف اجتماعات عدة ،باستعراض إجرااات وضع معايري االتفاقية الدولية واقرتاح تعديالت
عليها جنبا إىل جنب مع القرارات ذات الصلة الصادرة عن اهليئة يف دورتها الساابعة ( )2012يف حماولاة منهاا جلعال
اإلجرااات أكثر مشوال وشفافية وبساطة.
 - 4كما استعرضت جلنة املعاايري ،يف اجتماعهاا املعقاود يف ناوفمرب/تشارين الثااني  ،22015االقارتاح الاوارد مان
اجملموعة املوسعة املفلفة من سبعة أعضاا التابعة للجنة املعايري ،ووافقت على أغلبية التغايريات املقرتحاة (انظار البناد
 3-9من جدول األعمال واملرفق  8من تقرير اجتماع جلنة املعايري املنعقد يف نوفمرب/تشرين الثاني .)2015

ثالثاً -استعراض إجراءات وضع املعايري
 - 5سعياً إىل مواصلة تبسيط إجرااات وضع املعايري وزيادة الشفافية ومشاركة أصحاب املصلحة واملساعدة على رفاع
جودة املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ،وافقت جلنة املعايري على التغيريات املقرتح إدخاهلا على إجرااات وضاع
املعايري املتبعة حاليا على النحو الوارد يف املرفق  1من هذه الوثيقة .والتغيريات الرئيسية املقرتحة هي كاآلتي:
 - 6زيادة وضوح النص :أضيف نص لتحسني وضوح اإلجرااات املتعلقة بالتدابري املتخذة فعال ،فعلى سبيل املثال
حتت إطار املرحلة  -2اخلطوة " 4إعداد مشروع معيار دولي" ،جيوز للجنة املعايري أن تطلب من أمانة االتفاقية الدولية
التمااات تعليقااات ماان العلماااا ماان خمتلااف أءاااا العااان لضاامان اجلااودة العلميااة ملشاااريع بروتوكااوالت التشااخيص،
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تقرير الدورة السابعة للهيئة (:)2012
تقرير اجتماع جلنة املعايري املنعقد يف نوفمرب/تشرين الثاني /https://www.ippc.int/en/publications/81824 :2015
/https://www.ippc.int/en/publications/928
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وحتت إطار املرحلة  – 3اخلطوة " 5املشاورة واالستعراض" ،عندما تقر جلنة املعايري مشاريع معاجلات الصحة النباتية
أو مشاريع بروتوكوالت التشخيص ،والردود على التعليقات ،يتم إتاحة املشاريع والردود على التعليقات للجمهور .وهذا
تغيري مهم بشأن توافر الوثائق املتعلقة بوضع املعايري.
 - 7الدعوة مرة كل سنتني إىل طرح مواضيع :أصبح طرح املواضيع اآلن يقتصر على األطارا املتعاقادة واملنظماات
اإلقليمية لوقاية النباتات ،نظرا إىل أنه ارتُئِي أن ذلك يتماشى مع نص االتفاقية.
 - 8االستعراض السنوي لقائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية :جيوز للجنة املعاايري ،يف رارو اساتثنائية،
أن توصي بإضافة موضوع إىل قائمة مواضيع معايري االتفاقياة الدولياة .ويعارض هاذا الناوع مان التوصايات ،علاى غارار
مقرتحات أخرى تتعلق بقائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية ،علاى اهليئاة .وتساتمر اهليئاة يف اساتعراض توصايات
جلنة املعايري ،ومواامة قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية واعتمادها ،مبا يف ذلك األولوياة املوصاى بهاا بالنسابة إىل
كل موضوع.
 - 9اسم ومدة فرتات املشاورة :لقد تغريت أمساا فارتات املشااورة هاذه إىل املشااورة األوىل واملشااورة الثانياة وماا إىل
ذلك ،حسب االقتضاا .بينما مت مواامة مدة فرتات املشاورة وأصبحت  90يوما .وهذا يسمح للجنة املعايري بأن تقوم ،خالل
االجتماع السنوي الذي ينعقد يف نوفمرب/تشرين الثاني ،بالنظر يف القضايا املفاهيمياة الاق قاد تثاار أثنااا املشااورة .وهناا
تغيري آخر مقرتح يتمثل يف أن مشاريع معاجلات الصحة النباتية ستعرض اآلن على جولة ثانية على األقل من املشاورة.
 - 10إبداء التعليقاات الاالل فارتات املشااورة :سايظل مساموحا لرطارا املتعاقادة واملنظماات اإلقليمياة لوقاياة
النباتات واألطرا غري املتعاقدة واملنظمات الدولية بإبداا التعليقات خالل فارتات املشااورة .وهاذا يف حماولاة إىل جعال
اإلجرااات شاملة قدر املستطاع عمالً باملادة الثامنة عشرة من االتفاقية الدولية الاق تانص علاى تشاجيع األطارا غاري
املتعاقدة على تطبيق أحكام االتفاقية ،مبا يف ذلك املعايري الدولية .وباإلضافة إىل ذلك ،ارتئي أن مجيع التعليقات ميكان
أن تكون مفيدة يف حتسني املشروع وأنه جيوز للجنة املعايري حتديد التعليقات الق سيفخذ بها.
 - 11مرحلة االعتماد :يف حال ن يفيد طر متعاقد اعتماد مشروع معياار دولاي ،فإناه جياوز للطار املتعاقاد أن
يتقدم باعرتاض ثالثة أسابيع قبل انعقاد دورة اهليئة .وينبغي ألمانة االتفاقية الدولية إتاحة مشروع املعياار الادولي قبال
ستة أسابيع على األقل من افتتاح دورة اهليئة من أجل توفري املزيد من الوقت للنظر يف ما إذا كان من املمكن إجياد حل
هلذا االعرتاض .وينبغي لالعرتاض أن يكون مشفوعاً مبربر فين واقرتاحات لتحسني مشروع املعيار الدولي .وقد أحيلات
مسفولية تسوية االعرتاض اآلن إىل الطر املتعاقد الذي يتقدم باالعرتاض ون تَعُد االعرتاضات تسمى اعرتاضات رمسية.
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 - 12التحديثات الفنية الطفيفة .يقرتح السماح بإجراا حتديثات فنية طفيفة على املعاايري الدولياة املعتمادة ،علاى
ءو ما حيدده فريق خرباا فين أو جلنة املعايري .وتتقدم جلنة املعايري بتوصية بشأن التحديث لغارض اعتمااده مباشارة
من قبل اهليئة .وقد قامت جلنة املعايري بتحديد تنقيح فين لربوتوكوالت التشاخيص ،وهاو مساجل يف دليال إجارااات
وضع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
 - 13النشر .أصبح تشكيل جمموعة ملراجعة اللغاة يقتصار اآلن ع لاى األطارا املتعاقادة واملنظماات اإلقليمياة
لوقاية النباتات.
 - 14الالئحة الدااللية للجنة املعايري .يُقرتح إدخال تعديل علاى املاادة  6مان أجال توضايح ماا ينبغاي عملاه يف
الظرو الق يتعذر فيها على جلنة املعايري التوصل إىل توافق يف اآلراا .وسيسامح هاذا التعاديل للجناة املعاايري بإحالاة
املعلومات إىل اهليئة إلحاطتها علما بهذه املسألة .ويعترب هذا التعاديل ،اساتنادا إىل الالئحاة الداخلياة ملكتاب اهليئاة،
تغيريا مهما بشأن استعراض إجرااات وضع املعايري.

رابعاً  -التوصيات
 - 15إنّ هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل:
( )1اعتماد التغيريات املقرتح إدخاهلا على إجرااات وضع معايري االتفاقية الدولية (املرفق .)1
( )2املوافقة على أن اإلسهامات اإلقليمية للجنة املعايري بعاد املشااورة الثانياة (كماا يارد حالياا يف القارار
الصادر عن اهليئة يف دورتها السابعة ( )2012بشأن حتسني إجارااات وضاع معاايري االتفاقياة الدولياة
لوقاية النباتات) ليست عملية وينبغي عدم تنفيذها.

2

( )3املوافقة على أن عملية إنشاا فريق من احملررين (كماا يارد حالياا يف القارار  20الصاادر عان اهليئاة يف
دورتها السابعة ( )2012بشأن حتسني إجرااات وضع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتاات) ليسات
عملية وينبغي عدم تنفيذها.
( )4األخذ علماً بالتغيريات املهمة بشأن "الرتتيبات املتعلقة بتوافر وثائق وضع املعايري" ،أي:
تنشر مشاريع معاجلات الصحة النباتية وبرتوكوالت التشخيص املعروضة على جلنة املعايري من أجل هذه األخرية
يف منتدى الختاذ قرار إلكرتوني؛ وترد املناقشات يف التقرير التالي للجنة املعايري.
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( )5تعديل املادة  6من الالئحة الداخلية للجنة املعايري على النحو التالي:
الالئحة الدااللية للجنة املعايري
املادة  - 6املوافقة

تُلتمس املوافقات املتعلقة باملواصفات أو مبشاريع املعاايري بتوافاق اآلراا .وحتاال املشااريع النهائياة للمعاايري الدولياة لتادابري
الصحة النباتية الق وافقت عليها جلنة املعايري إىل هيئة تدابري الصحة النباتية دون تأخياار ال مسوغ له.
توضح يف تقارير االجتماعات احلاالت الق يكون فيها توافق اآلراا ضروريا ولكن يتعذر التوصل إليه ،مع اإلشارة بالتفصيل إىل
مجيع املواقف املعرب عنها ،وتُحال إىل هيئة تدابري الصحة النباتية ملناقشتها واختاذ اإلجرااات املناسبة بشأنها.

( )6الطلب من األمانة اساتعراض مجياع إجارااات االتفاقياة الدولياة لوقاياة النباتاات ذات الصالة وإجاراا
التغيريات املهمة وفقاً للتنقيحات الق تطرأ على إجرااات وضع املعايري ،عندما يتم اعتمادها.
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املرفق  :1التغيريات املقرتح إدالاهلا على إجراءات وضع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
اليت اعتمدتها اهليئة يف دورتها السابعة ()2012
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
إجراءات وضع املعايري
(امللحق  3بالالئحة الدااللية هليئة تدابري الصحة النباتية)

(مت املوافقة عليها من قبل جلنة املعايري يف نوفمرب/تشرين الثاني  ،2015وتقديم توصية بشأنها إىل هيئة تادابري الصاحة
النباتية العتمادها)
تنقسم عملية وضع املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية (املعايري الدولية) إىل أربع مراحل ،وهي:
املرحلة  :1إعداد قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
املرحلة  :2الصياغة
املرحلة  :3إجراا مشاورة بشأن مشاريع املعايري الدولية
املرحلة  :4االعتماد والنشر.
متّ مجع قرارات اهليئة املفقتة لتدابري الصحة النباتية/هيئة تدابري الصحة النباتية بشأن العدياد مان جواناب إجارااات
وضااع املعايري يف دليل إجرااات وضع معايري االتفاقية الدولياة لوقاياة النباتاات ،املتااح علاى البواباة الدولياة للصاحة
النباتية على العنوان التالي)http://www.ippc.int( :
املرحلة  :1إعداد قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
اخلطوة  :1الدعوة مرة كل سنتني إىل طرح مواضيع
تدعو أمانة االتفاقية الدولية مرة كل سنتني  3إىل طرح مواضايع .وتقادم األطارا املتعاقادة واملنظماات اإلقليمياة لوقاياة
النباتات إىل أمانة االتفاقية الدولية اقرتاحات مفصلة بشأن موا ضايع جديادة أو بشاأن تعاديل املعاايري الدولياة القائماة.
وينبغي أن تكون هذه االقرتاحات مشفوعة مبشروع مواصفة (باستثناا بروتوكاوالت التشاخيص) ،واساتعراض لردبياات
ومربر بأن املوضوع املقرتح يستويف املعايري الق تعتمدها اهليئة يف ما خياص املواضايع (وهاي متاحاة يف دليال إجارااات
االتفاقية الدولية لوضع املعايري) .ويُشجع مقدمو االقرتاح ،لإلشارة إىل وجاود حاجاة عاملياة إىل املوضاوع املقارتح ،علاى
كسب تأييد األطرا املتعاقدة يف أقاليم أخرى.

 3يتعلق األمر بدعوة إىل اقرتاح "جمال فين" أو "موضوع" أو "بروتوكول تشخيص"؛ انظر التسلسل اهلرمي ملصاطلحات املعاايري يف دليال اإلجارااات
لوضع املعايري.
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وتكون هنا دعوة منفصلة إىل تقديم اقرتاحات بشأن معاجلات الصحة النباتية.

وتقوم جلنة املعايري ،مع األخذ بعني االعتبار اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية واملعايري املتعلقة بتربيار املواضايع املقرتحاة
وترتيب أولوياتها ،باستعراض االقرتاحات املقدمة .وتستعرض جلنة املعايري قائماة مواضايع معاايري االتفاقياة الدولياة (مباا يف

ذلك املواضيع) ،فتضيف مواضيع وتُسند إىل موضوع ما أولوية موصى بها .وتزكى هذه القائمة لدى اهليئة.

وتستعرض اهليئة قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية وتغيّرها وتعتمدها ،وتسند أولوية إىل كل موضوع.
ويتم إتاحة قائمة منقحة مبواضيع معايري االتفاقية الدولية.
اخلطوة  :2االستعراض السنوي لقائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية
تستعرض جلنة املعايري سنويا قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية ،وتوصاي اهليئاة بإدخاال تغايريات (مباا يف ذلاك
عمليات احلذ  ،أو إجراا تغيريات يف األولويات) .وجيوز للجنة املعايري ،يف رل ررو استثنائية ،أن توصي بإضاافة
موضوع إىل قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية.
وتستعرض اهليئة قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية الق توصاي بهاا جلناة املعاايري .وتُغيّار اهليئاة وتعتماد قائماة
مواضيع معايري االتفاقية الدولية ،مبا يف ذلك إسناد أولوية إىل كل موضوع .ويتم إتاحاة قائماة منقحاة مبواضايع معاايري
االتفاقية الدولية.
 وجيوز للهيئة ،يف أي سنة من السنوات ،حيثما تنشأ حالة تتطلب على وجه السرعة وضع معيار أو تنقايح معياار ماا،
أن تدرج موضوعا يف قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية.
املرحلة  :2الصياغة
اخلطوة  :3وضع مواصفة
ينبغي تشجيع جلنة املعايري على تعيني مشر رئيسي ومساعدين لكل موضوع .وميكن أن يكاون هافالا املسااعدون مان
خارج جلنة املعايري ،مثل األعضاا البديلني احملتملني يف جلناة املعاايري ،وأعضااا ساابقني يف جلناة املعاايري ،وأعضااا
الفريق الفين أو أعضاا يف جمموعات عمل اخلرباا.
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وتستعرض جلنة املعايري مشروع املواصفة .وينبغي للجنة املعاايري الساعي إىل املوافقاة علاى مشااريع املواصافات للتشااور
بشأنها خالل اجتماع جلنة املعايري بعد انعقاد اجتماع اهليئاة الاذي أُضايفت فياه مواضايع جديادة إىل قائماة مواضايع
معايري االتفاقية الدولية.
وحاملا توافق جلنة املعايري على مشروع املواصفة لغرض املشاورة ،تقوم أمانة االتفاقية الدولية بإتاحته للجمهور .وتلتمس
أمانة االتفاقية الدولية بواسطة نظام التعليق اإللكرتوناي لالتفاقياة الدولياة تعليقاات مان األطارا املتعاقادة واملنظماات
اإلقليمية لوقاية النباتات واملنظمات الدولية املعنية واخلدمات الوطنية لوقاية النباتات يف األطرا غري املتعاقدة وكيانات
أخرى حسبما تقرره جلنة املعايري .ومدة املشاورة للنظر يف مشاريع املواصفات هي  60يوما .وتقدم جهة االتصال أو جهة
اإلعالم التابعة لالتفاقية الدولية تعليقات إىل أمانة االتفاقية الدولية باستخدام نظام التعليق اإللكرتوني.
وتتوىل أمانة االتفاقية الدولية مجع التعليقات الواردة وإتاحتها للجمهاور ورفعهاا إىل املشار وإىل جلناة املعاايري للنظار
فيها .وتقوم جلنة املعايري بتنقيح املواصفة واملوافقة عليها وإتاحتها للجمهور.
اخلطوة  :4إعداد مشروع معيار دولي

4

تتوىل جمموعة من خرباا الصياغة (جمموعة عمل من اخلرباا أو فريق تقين) صياغة مشاريع املعاايري الدولياة أو تعديلاها
وفقا للمواصفات ذات الصلة .وجيوز للجنة املعايري أن تطلب من أمانة االتفاقية الدولية التمات التعليقات من العلماا مان
خمتلف أءاا العان لضمان اجلودة العلمية ملشاريع بروتوكوالت التشخيص .وتُقدَّم توصية مبشروع املعياار الادولي الاذي
مت التوصل إليه إىل جلنة املعايري.
وتتوىل جلنة املعايري أو جمموعة العمل الق أنشأتها جلنة املعايري (اجملموعة املفلفة من سبعة أعضاا) استعراض مشروع املعياار
الدولي يف اجتماع (يف ما يتعلق بربوتوكول للتشخيص أو معاجلة للصحة النباتياة ،تقاوم جلناة املعاايري باستعراضاه إلكرتونياا)
وتقرر ما اذا كانت ستوافق عليه إلحالته إىل املشاورة ،أو إعادته إىل املشر أو جمموعة من خرباا الصاياغة أو تعليقاه .وعنادما
جتتمع اجملموعة املفلفة من سبعة أعضاا ،ينبغي مراعاة التعليقات الواردة من أي عضو من أعضاا جلنة املعايري.
املرحلة  :3املشاورة واالستعراض
تطرح مشاريع املعايري الدولية على مشاورتني اثنتني باستثناا مشاريع بروتوكوالت التشخيص الق تعرض علاى مشااورة
واحدة إال إذا قررت جلنة املعايري خال ذلك.

 4تشري هذه اإلجرااات إىل "مشاريع املعايري الدولية" "واملعايري" لتبسيط الصياغة لكنها تنطبق أيضاا علاى أي جازا مان معياار دولاي ،مباا يف ذلاك
املالحق أو املرفقات أو الضمائم.
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اخلطوة  :5املشاورة األوىل
بعد أن توافق جلنة املعايري على مشروع املعيار الدولي لغرض طرحه على املشاورة األوىل ،تبادر أمانة االتفاقية الدولية إىل
إتاحته للجمهور .وتلتمس أمانة االتفاقية الدولية ،بواسطة نظاام التعلياق اإللكرتوناي لالتفاقياة الدولياة ،تعليقاات مان
األطرا املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات واملنظمات الدولية املعنية واخلادمات الوطنياة لوقاياة النباتاات يف
األطرا غري املتعاقدة وكيانات أخرى حسبما تقرره جلنة املعايري .ومدة املشاورة األوىل املتعلقة مبشاريع املعاايري الدولياة
هي  90يوما .وتقادم جهاة االتصاال أو جهاة اإلعاالم التابعاة لالتفاقياة الدولياة تعليقاات إىل أماناة االتفاقياة الدولياة
باستخدام نظام التعليق اإللكرتوني .وجتمع أمانة االتفاقياة الدولياة التعليقاات الاواردة وتتيحهاا للجمهاور وترفعهاا إىل
املشر للنظر فيها.
ويقوم املشر باستعراض التعليقات وبإعداد الردود على التعليقات وبتنقيح مشاروع املعياار الادولي وبإحالتهاا إىل أماناة
االتفاقية الدولية .كما يتم إتاحتها للجنة املعايري .ومع األخذ يف احلسبان التعليقات الواردة ،تتوىل اجملموعة املفلفة مان
سبعة أعضاا التابعة للجنة املعايري أو الفريق التقين (يف ما يتعلق مبشاريع بروتوكاوالت التشاخيص ومشااريع معاجلاات
الصحة النباتية) تنقيح مشروع املعايري الدولية وترفع توصية به إىل جلنة املعايري.
ويف ما خيص مشاريع املعايري الدولية األخرى غري مشاريع معاجلات الصحة النباتية ومشاريع بروتوكوالت التشاخيص،
يتم تسجيل الردود على القضايا الرئيسية املثارة يف التعليقات يف تقرير اجتماع اجملموعة املفلفة من سبعة أعضااا .وبعاد
أن ترفع اجملموعة املفلفة من سبعة أعضاا توصية مبشروع املعيار الدولي إىل جلنة املعايري ،تقوم أمانة االتفاقياة الدولياة
بإتاحته للجمهور.
وبالنسبة إىل مشاريع معاجلات الصحة النباتية أو مشاريع بروتوكوالت التشخيص ،فإن املشاريع والردود على التعليقات
تتاح للجمهور ،بعدما توافق جلنة املعايري عليها وعلى الردود الواردة على التعليقات .ويسجل ماوجز للقضاايا الرئيساية
الق ناقشتها جلنة املعايري بشأن مشروع بروتوكول التشخيص أو مشروع معاملة الصحة النباتية يف تقرير االجتماع التالي
للجنة املعايري.
وكبديل عن املوافقة على مشروع املعيار الدولي ،جيوز للجنة املعايري مثال إعادته إىل املشر أو إىل جمموعاة مان خارباا
الصياغة ،وتقدميه جلولة أخرى من املشاورة أو تعليقه.
اخلطوة  :6املشاورة الثانية
بعد أن توافق جلنة املعايري أو اجملموعة املفلفة من سبعة أعضاا التا بعة هلاا علاى مشاروع املعياار الادولي لطرحاه علاى
املشاورة الثانية ،تلتمس أمانة االتفاقية الدولية ،من خاالل نظاام التعلياق اإللكرتوناي لالتفاقياة الدولياة ،تعليقاات مان
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األطرا املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات واملنظمات الدولية املعنية واخلادمات الوطنياة لوقاياة النباتاات يف
األطرا غري املتعاقدة وكيانات أخرى حسبما تقرره جلنة املعايري .ومادة املشااورة الثانياة هاي  90يومااً .وتقادم جهاة
االتصال أو جهة اإلعالم التابعة لالتفاقية الدولية تعليقات إىل أمانة االتفاقية الدولية باستخدام نظام التعليق اإللكرتوني.
وجتمع أمانة االتفاقية الدولية التعليقات الواردة وتتيحها للجمهور وترفعها إىل املشر للنظر فيها.
ويقوم املشر باستعراض التعليقات وبإعداد الردود على التعليقات وبتنقيح مشروع املعيار الدولي وبإحالة مشروع املعياار
الدولي املنقح إىل أمانة االتفاقية الدولية .ويتم إتاحتها للجنة املعايري بينما يتاح مشروع املعيار الدولي املنقح غري مشااريع
معاجلات الصحة النباتية لرطرا املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات.
وتستعرض جلنة املعايري التعليقات الواردة وردود املشر على التعليقات ومشاروع املعياار الادولي املانقح .ويف ماا يتعلاق
مبشاريع املعايري الدولية غري مشاريع معاجلات الصحة النباتية ،فإن جلنة املعايري تقدم ملخصا للمسائل الرئيساية الاق
ناقشتها اللجنة والق ختص مشروع املعيار الدولي .وتسجل هذه امللخصات يف تقرير اجتماع جلنة املعايري.
ويف ما خيص مشاريع معاجلات الصحة النباتية ،فإن املشاريع والاردود الاواردة علاى التعليقاات تتااح للجمهاور بعادما
توافق جلنة املعايري عليها وعلى الردود على التعليقات .ويُسجَل ملخص للقضايا الرئيسية الاق ناقشاتها جلناة املعاايري
بشأن مشروع معاملة الصحة النباتية يف تقرير االجتماع التالي للجنة املعايري.
وكبديل عن رفع توصية بش أن مشروع املعيار الدولي إىل اهليئاة ،جياوز للجناة املعاايري ماثال إعادتاه إىل املشار أو إىل
جمموعة من خرباا الصياغة ،وتقدميه جلولة أخرى من املشاورة أو تعليقه.
املرحلة  :4االعتماد والنشر
اخلطوة  :7االعتماد
 يف ما يتعلق مبشاريع املعايري الدولية غري مشاريع بروتوكوالت التشخيص:
بعد التوصية الق ترفعها جلنة املعايري ،يدرج مشروع املعيار الدولي يف جادول أعماال اجتمااع اهليئاة .وينبغاي ألماناة
االتفاقية إتاحة مشروع املعيار الدولي املعروض على اهليئة العتماده بلغات املنظماة يف أقارب وقات ،كان ،وقبال ساتة
أسابيع على األقل من افتتاح اجتماع اهليئة.
وينبغي للهيئة ،يف حال تأييد مجيع األطرا املتعاقدة ملشروع املعيار الدولي ،اعتماد املعيار الدولي بدون مناقشة.
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أما يف حال ن يفيد أحد األطرا املتعاقدة مشروع املعيار الدولي ،فإنه جياوز لرطارا املتعاقادة أن تتقادم بااعرتاض
وجيب أن يكون االعرتاض مشفوعا مبربرات فنية واقرتاحات لتحسني املشاروع املعياار الادولي وأن يعارض علاى أماناة
االتفاقية الدولية يف موعد أقصاه ثالثة أسابيع قبل انعقاد اجتماع اهليئة .وينبغاي لرطارا املتعاقادة أن تباذل قصاارى
جهدها للتوصل إىل اتفاق قبل انعقاد اجتماع اهليئة .وسيضا االعرتاض إىل جدول أعماال اهليئاة الاق ساتتخذ قارارا
بشأن كيفية املضي قدما.

.5

عندما حيدد فريق تقين أو جلنة املعايري احلاجة إىل إجراا حتديث فين طفيف على معيار دولاي معتماد ،ميكان للجناة
املعايري أن توصي باعتماد اهليئة هلذا التحديث .وينبغي ألمانة االتفاقية الدولية أن جتعل التحديث الذي أدخال علاى
املعايري الدولية املعتمدة متاحا بلغات املنظمة يف أقرب وقت ،كن ،وقبل ساتة أساابيع علاى األقال مان افتتااح اجتمااع
اهليئة .وختضع التحديثات الفنية الطفيفة على املعايري الدولية املعتمدة املعروضة على اهليئة لعملية االعرتاض على ءو
ما هو وارد أعاله.
 يف ما يتعلق مبشاريع بروتوكوالت التشخيص:
لقد فوّضت اهليئة إىل جلنة املعايري سلطتها العتماد بروتوكوالت التشخيص بالنيابة عنها .وبعد أن توافق جلناة املعاايري
على بروتوكول التشخيص ،تقوم أمانة االتفاقية الدولياة بإتاحتاه يف مواعياد حماددة مارتني يف السانة وحتاا األطارا
املتعاقدة علما بذلك .6وأمام األطرا املتعاقدة  45يوما الستعراض بروتوكول التشخيص املوافق عليه وتقديم اعرتاض ،إن
وجد ،جنبا إىل جنب مع املربرات الفنية واالقرتاحاات لتحساني بروتوكاول التشاخيص املوافاق علياه .وإذا ن يارد أي
اعرتاض ،يعتمد بروتوكول التشخيص .وتأخذ اهليئة علما بربوتوكوالت التشخيص املعتمدة من خالل هذه العملية وترفق
بتقرير اجتماع اهليئة .ويف حال كان ألحد األطرا املتعاقدة اعرتاض ،فإنه ينبغي إعادة مشاروع بروتوكاول التشاخيص
إىل جلنة املعايري.
وحني يتطلب األمر إجراا تنقيح فين 7على بروتوكول تشخيص معتمَد ،ميكن للجنة املعايري اعتماد التحاديثات املدخلاة
على بروتوكوالت التشخيص املعتمدة بواساطة الوساائل اإللكرتونياة .وتتااح بروتوكاوالت التشاخيص املنقحاة للجمهاور
مبجرد ما أن تعتمدها جلنة املعايري .وتأخذ اهليئة علما بربوتوكوالت التشخيص املنقحة من خاالل هاذه العملياة وترفاق
بتقرير اجتماع اهليئة.

 5ينبغي العرتاض ما أن يكون اعرتاضاً على اعتماد مشروع املعيار يف شكله احلالي ،وأن يكون مدعوما من الناحية الفنية ،ويرسال مان خاالل جهاة
االتصال الرمسية التابعة لالتفاقية الدولية (يرجى الرجوع إىل املقاييس للمساعدة يف حتديد ما إذا كان العرتاض رمسي ما يربره من الناحية الفنية على
ءو ما وافقت عليها اهليئة يف دورتها الثامنة ( ،)2013ومسجل يف دليل إجرااات وضع معايري االتفاقية الدولية).
 6بالنسبة إىل ترمجة بروتوكوالت التشخيص ،تعتمد األطرا املتعاقدة اآللية املتعلقة بطلب ترمجة بروتوكوالت التشخيص إىل لغات منظماة األغذياة
والزراعة املنشورة على البوابة الدولية للصحة النباتيةhttps://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/member-consultation-( :
)draft-ispms/mechanism-translate-diagnostic-protocols-languages
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لقد قامت جلنة املعايري بتحديد عملية للتنقيح الفين لربوتوكوالت التشخيص ،وهي واردة يف دليل إجرااات وضع معايري االتفاقية الدولية.

CPM 2016/11

اخلطوة  :8النشر
يتاح املعيار الدولي املعتمد للجمهور.
وجيوز لرطرا املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات تشكيل جمموعة ملراجعة اللغة ،وجياوز هلاا ،بعاد عملياة
مراجعة اللغات الق وافقت عليها اهليئة ،8اقرتاح تعديالت على ترمجة املعايري الدولية املعتمدة ،علاى أن حياا علماا
بها يف االجتماع التالي للهيئة.
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https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/standards-setting/ispms/language-review-groups/

