المعايير لتبرير وتحديد أولوية المواضيع المقترحة

المعايير لتبرير وتحديد أولوية المواضيع المقترحة
اعتمدتها هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها العاشرة ()5102
ستُعطى األولوية للمواضيع ذات التأثير األكبر على المستوى العالمي.
المعايير األساسية (يجب توفير معلومات)
 -0المساهمة في غاية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على النحو الموصوف في المادة 0-0
 -5الربط باألهداف االستراتيجية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات والنتائج التنظيمية المثبتة
 -3إمكانية التنفيذ على المستتتتتتتوى العالمي (يكتتتتتتما ذلف ستتتتتتهولة التنفيذة التعقيدات التقنيةة قدرة
المنظمات الوطنية لوقاية النباتات على التنفيذة الصلة بأكثر من إقليم واحد).
 -4تحديد واضح للمكاكا التي ينبغي حلّها من خالل وضع المعيار.
 -2إتاحةة وإمكانية جمع المعلومات دعما ً للمعيار المقترح (مثالً معلومات علميةة تاريخيةة فنيةة
الخبرة).
 -6المعايير المساندة (توفير معلومات حسب المقتضى)

المعيار العملي
-0
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-3

جدوى اعتماد المعيار المقترح ضمن إطار زمني معقول.
مرحلة وضتتتع المعيار المقترح (هو معيار عن الموضتتتو نفستتتق الذا ستتتبع أ استتتتخد على
نطاق واستتتتتتع من قبا المنظمات الوطنية واةقليمية لوقاية النباتات أو من جانب منظمة دولية
ذات صلة).
توافر الخبرات الالزمة لوضع المعيار المقترح.

المعيار االقتصادي
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القيمة المق ّدرة للنباتات المحمية.
القيمة المق ّدرة للتجارة المتأثّرة بالمعيار المقترح (مثالً حجم التجارةة قيمة التجارةة النستتتتتتبة
المئوية للناتج المحلي اةجمالي لهذه التجارة) حسب المقتضى.
القيمة المق ّدرة للفرص التجارية الجديدة المتاحة جرّاء الموافقة على المعيار المقترح.
المنافع المحتملة من حيث مراقبة اآلفات أو أنكطة الحجر.
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المعيار البيئي
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فائدة الح ّد من اآلثار البيئية الستتتتتتلبية المحتملة لبعي تدابير الصتتتتتتحة النباتيةة كالح ّد من
االنبعاثات العالمية على سبيا المثال لحماية طبقة األوزو .
فائدة إدارة األنوا غير األصلية وهي آفات النباتات (من قبيا بعي األنوا الغريبة الغازية).
المستتتتتتاهمة في حماية البيئةة من خالل حماية النباتات البريةة وموائلها ونظمها اةيكولوجيةة
والتنو البيولوجي الزراعي.

المعيار االستراتيجي
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حجم التتدعم للمعيتتار المقترح (مثالً طلبتتتق منظمتتة واحتتدة أو أكثر من المنظمتتات الوطنيتتة أو
اةقليمية لوقاية النبا تاتة أو اعتمدت منظمة واحدة أو أكثر من المنظمات اةقليمية لوقاية
النباتات معياراً حول الموضو نفسق).
تواتر بروز القضتتية التي يعالجها المعيار المقترح كمصتتدر لتعطّا التجارة (مثالً النزاعات أو
الحاجة إلى مناقكات ثنائية متكررةة وعدد مرات تعطّا التجارة في السنة).
الصلة والفائدة بالنسبة إلى البلدا النامية.
التغطية (التطبيع على طائفة واسعة من البلدا /اآلفات/السلع).
إتما معايير أخرى (مثالً إمكانية استتتتتتتخدا المعيار كجزء من نهج نظم آلفة واحدةة إتما
عالجات آلفات أخرى).
معايير األساس لمعالجة المفاهيم الجوهرية (من قبيا فعالية العالجة منهجية التفتيش).
العمر القياستتي المتوقّع (مثالً احتياجات التجارة المستتتقبليةة االستتتخدا المقترح لتكنولوجيا أو
منتجات يم ّر عليها الزمن بسهولة).
الحاجة الملحة إلى المعيار.
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