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 الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

 السادسةالدورة 

 2/4/2004-29/3 روما،

  إجراءات وضع المعاييرالتحسينات في

  من جدول األعمال المؤقت7-8البند 
 

، دعا رئيس الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية األعضاء في الهيئaة المؤقتaة   2002في عام    -1
وأفضى ذلك إلى قائمaة     . إلى اإلشارة تحديدًا إلى المعايير التي يرغبون في أن تضعها الهيئة المؤقتة           

وتمحور العديد من المعaايير المقترحaة حaول    . وضوعًا مقترحًا للمعايير الجديدة م140تضّم أآثر من  
ورّآزت معظم أنشطة وضع المعايير في الهيئة المؤقتة حتى اآلن على المعaايير      . قضايا فنية محددة  

 .المفاهيمية، إال أّن هذه القائمة أبرزت بوضوح الحاجة إلى معايير فنية محددة

عضaaاء فaaي الهيئaaة المؤقتaaة بشaaأن وضaaع المعaaايير وبaaطء اإلجaaراءات     وردًا علaaى طلبaaات األ -2
الراهنة لوضع المعايير، قررت الهيئة المؤقتة في دورتها الخامسة إنشaاء جماعaة ترآيaز للنظaر فaي       
اآللية الراهنة لوضع المعايير من أجل تحسين إجراءات وضع المعايير وإصدار مشaاريع توصaيات    

آما قررت الهيئaة المؤقتaة فaي دورتهaا الخامسaة            . ر والموافقة عليها  إلجراءات سريعة لوضع المعايي   
أن تقوم المشاورة الفنية الخامسة عشرة بين المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات وجماعة العمل غيaر          
الرسمية المعنية بالتخطيط االستراتيجي والمساعدة الفنية بدراسة تقريaر جماعaة الترآيaز قبaل بحثaه                 

 . 2004سادسة للهيئة المؤقتة في عام في الدورة ال

 وبحثaت الجماعaة فaي عaدد     .10/7/2003-7وعقد اجتماع جماعة الترآيز في رومaا فaي الفتaرة      -3
من المشاآل التي برزت في اإلجراءات الحالية وفي النهج الجديدة الممكن اعتمادها لوضع المعايير 

رجaaaت جماعaaaة الترآيaaaز بتوصaaaيات عaaaن  وخ. وتيرة الموافقaaaة علaaaى المعaaaاييرباالسaaaراع بaaaوالكفيلaaaة 
جديaدة لوضaع المعaايير والموافقaة        " سaريعة "التحسينات في اإلجراءات الحالية وأخرى عaن طريقaة          

ويمكن االطaالع علaى التقريaر النهaائي لجماعaة الترآيaز بجميaع لغaات المنظمaة آوثيقaة علaى                       . عليها
 .حدة

وقaد  . لنظام الحaالي لوضaع المعaايير   وأوصت جماعة الترآيز بإجراء تغييرات لزيادة آفاءة ا   -4
 :شملت التغييرات

 جوالت إضافية من المشاورات الرسمية  -1
 االستعانة بفرق الخبراء الفنيين -2 
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اإلجراءات الخاصة بإبداء التعليقات على المعايير في الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة  -3 
 النباتية

 المشاورة الفنية اإلقليمية/المساعدة -4 
 االستعانة بالمنسقين اإلقليميين -5 
 توسيع نطاق دور المشرفين -6 
 الشفافية تجاه لجنة المعايير ومن جانبها -7 
  تحسين إجراءات العمل�استخدام أدوات االتصال الحديثة وتوقيت االجتماعات  -8 
 االستعانة بالمالحق -9 
 خطوط توجيهية لألعضاء في جماعة العمل المتخصصة -10 

  المشاورة الرسميةمدة -11
 خطوط توجيهية لألعضاء في لجنة المعايير -12

واعتبرت جماعة الترآيز أّن النظام السaريع سيناسaب بشaكل خaاص المعaايير الفنيaة أو غيaر              -5
 : أما السمات الرئيسية لإلجراءات السريعة المقترحة فهي. المفاهيمية بطبيعتها

 .باتية المجاالت التي تشملها اإلجراءات السريعةتحدد الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة الن -1
 .تشّكل فرق الخبراء الفنية للنظر في مواضيع معّينة -2
تعمaaل فaaرق الخبaaراء الفنيaaة بحسaaب المواصaaفات التaaي تضaaعها لجنaaة المعaaايير والتaaي تعطaaي      -3

 .توجيهات عامة عن المعايير الفنية الالزمة
 .ر محددة على لجنة المعايير في أي وقتتعرض فرق الخبراء الفنية مشاريع معايي -4
أي تتأآaد مaن صaّحتها مaن حيaث      (تتحقق لجنة المعايير آلما أمكن ذلك من مشاريع المعaايير      -5

 . بواسطة البريد اإللكتروني) الشكل ومن تطابقها مع المواصفات
6-   aaايير إلaaة المعaaب لجنaaن جانaaا مaaق منهaaّم التحقaaي تaaايير التaaاريع المعaaة مشaaل األمانaaة ترسaaى آاف

 . األعضاء في الهيئة المؤقتة باللغات الرسمية المناسبة في المنظمة
 يومaًا، تبلaغ األمانaة جميaع األعضaاء فaي الهيئaة             120إذا لم تaرد أيaة اعتراضaات رسaمية بعaد              -7

 .المؤقتة بذلك وُتصدر المعايير بالطريقة المعهودة
فقaaة علaaى المعaaايير فaaي هaaذه    فaaي حaaال تلقaaي اعتaaراض رسaaمي واحaaد أو أآثaaر، ال تaaتم الموا      -8

 .المرحلة
تطلaaب األمانaaة إلaaى لجنaaة المعaaايير النظaaر فaaي التعليقaaات وتعaaديل المعaaايير إذا دعaaت الحاجaaة    -9

 .بالتشاور مع فريق الخبراء الفني المختص
توضع المعايير المنّقحة على جدول أعمال االجتماع التالي للهيئة المؤقتة للموافقaة عليهaا      -10

 . عهودةبالطريقة الم

وأخضaaع تقريaaر جماعaaة الترآيaaز للبحaaث مaaن جانaaب المشaaاورة الفنيaaة الخامسaaة عشaaرة بaaين       -6
 ومaن جانaب     3/10/2003 � 29/9المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات التي عقدت فaي فيجaي فaي الفتaرة               

فتaرة  جماعة العمل غير الرسمية المعنيaة بaالتخطيط االسaتراتيجي والمسaاعدة الفنيaة فaي رومaا فaي ال              
ويتضaaّمن الملحaaق ألaaف قائمaaة بتوصaaيات جماعaaة الترآيaaز وبaaرّد المشaaاورة الفنيaaة      . 13-17/10/2003

 .الخامسة عشرة وجماعة العمل غير الرسمية على هذه التوصيات

وقد وافقaت المشaاورة الفنيaة الخامسaة عشaرة بaين المنظمaات اإلقليميaة لوقايaة النباتaات علaى                        -7
القتaaراح مaaن اإال أّن األمaaر لaaم يخaaُل مaaن بعaaض المخaaاوف    . عaaامتوصaaيات جماعaaة الترآيaaز بشaaكل   

 مaع  التعامaل باختصار مدة المشاورة والتوصية بعدم إعطاء معلومaات مسaترجعة للبلaدان عaن آيفيaة               
 . التعليقات بسبب قّلة الموارد
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إال أنها لم تؤّيد االقتaراح الخaاص        . الترآيزوأّيدت جماعة العمل العديد من توصيات جماعة         -8
واعتبرت جماعة العمل أّن الموافقة السريعة على المعايير يجب   ". خارج الدورات "بعملية الموافقة   

واقترحaت فaي المقابaل الموافقaة     . أن تتخلل االجتماع السaنوي للهيئaة المؤقتaة لتaدابير الصaحة النباتيaة          
عaaة العمaaل آaaذلك أوصaaت جما. علaaى المعaaايير السaaريعة المسaaار آكaaّل دون مناقشaaتها آلمaaا أمكaaن ذلaaك 

توخيًا للشفافية بنشر تعليقaات البلaدان آافaة فaي منفaذ الصaحة النباتيaة الaدولي؛ إال أنهaا أّيaدت توصaية                        
وترد في الملحق بaاء  . جماعة الترآيز بعدم إعطاء معلومات مسترجعة مفّصلة إلى آل بلد على حدة   
 انطالقaًا مaن توصaيات      توصيات جماعة العمل بالنسبة إلى تحسaين العمليaة الراهنaة لوضaع المعaايير              

ويتضّمن الملحق جيم توصيات جماعة العمل بشأن النظام السريع المقتaرح لوضaع           . جماعة الترآيز 
 . المعايير والموافقة عليها

وفي حaال وافقaت الهيئaة المؤقتaة لتaدابير الصaحة النباتيaة علaى التوصaيات الخاصaة بتشaكيل                        -9
 مaaن اختصاصaaات لجنaaة 5ت بسaaيطة فaaي الجaaزء فaaرق خبaaراء فنيaaة، قaaد يسaaتدعي ذلaaك إجaaراء تغييaaرا 

 . وترد التغييرات المقترحة في الملحق دال. المعايير

 :ويرجى من الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية أن -10
 . بتقرير جماعة الترآيز

بaين المنظمaات     بالتوصيات الخاصة بتقرير جماعة الترآيز الصaادرة عaن المشaاورة الفنيaة              
اإلقليمية لوقايaة النباتaات وجماعaة العمaل المعنيaة بaالتخطيط االسaتراتيجي والمسaاعدة الفنيaة               

 .آما يظهر في الملحق ألف
 علaaى توصaaيات جماعaaة العمaaل المعنيaaة بaaالتخطيط االسaaتراتيجي والمسaaاعدة الفنيaaة بشaaأن         

 .آما يظهر في الملحق باءالتحسينات الالزمة في العملية الراهنة لوضع المعايير 
 على توصيات جماعة العمل المعنية بالتخطيط االستراتيجي والمساعدة الفنية بشأن العملية           

 .السريعة المقترحة للموافقة على المعايير آما يظهر في الملحق جيم
 الملحaق   على التغييرات المقترحة المناسبة فaي اختصاصaات لجنaة المعaايير آمaا يظهaر فaي             

 .دال
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 الملحق ألف

 ة الفنية الخامسة عشرة بين المنظمات اإلقليميةجدول مقارن بتوصيات جماعة الترآيز المعنية بوضع المعايير وتعليقات المشاور
 لوقاية النباتات وجماعة العمل غير الرسمية المعنية بالتخطيط االستراتيجي والمساعدة الفنية 

  التوصيات بشأن تحسين اإلجراءات الراهنة لوضع المعايير-1

 توصية جماعة الترآيز
 

 رسميةتعليق جماعة العمل غير ال

    جوالت إضافية من المشاورات الرسمية3-1
. 

 الموافقة عليها الموافقة عليها

 .المشاورات الرسمية بشأن أي من مشاريع المعايير 
 الموافقة عليها الموافقة عليها

.. 
 الموافقة عليها الموافقة عليها

   لفنيين االستعانة بفرق الخبراء ا3-2
أوصaaت المشaaاورة الفنيaaة باإلشaaارة  .

بوضوح أآبر إلى االختالفات بaين      
فaaaرق الخبaaaراء الفنيaaaة وجماعaaaات    

 .عمل المتخصصةال

تّمت الموافقة عليها بطلب بتحديد أدوارها      
بشaaكل واضaaح وبإيضaaاح االختالفaaات بaaين  
جماعaaaaaات العمaaaaaل المتخصصaaaaaة وفaaaaaرق 

 الخبراء الفنية

 الموافقة عليها الموافقة عليها
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مواضaaيع واألولويaaات إلعaaداد المعaaايير الفنيaaة آaaل فaaي مجaaال اختصاصaaها؛ وأيaaة 
. 

. 
 الموافقة عليها الموافقة عليها

. 
 الموافقة عليها الموافقة عليها

ير فeeي الهيئeeة المؤقتeeة  اإلجeeراءات الخاصeeة بإبeeداء التعليقeeات علeeى المعeeاي    3-3
 لتدابير الصحة النباتية

  

 

: 
. 

. 

      aار أّنaه عّلقت المشاورة الفنية باعتب
يتعّين على األطراف الترآيز على 

 تغييaaرات التعليقaaات التaaي تفتaaرض 
جوهرّيaaة وأوصaaت باإلشaaارة إلaaى    
.ذلك بوضوح ضمن نقطة إضافية

أّيدت جماعة العمل غير الرسaمية المعنيaة        
بالتخطيط االسaتراتيجي والمسaاعدة الفنيaة       
اقتراح جماعaة الترآيaز واقترحaت إضaافة         

 :نقطة أولى جديدة
 .ي اجتماعات الهيئة المؤقتة
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. 

. 

 . 

  
بالنسبة إلى عملية الموافقaة علaى المعaايير         
الدوليaaaaaة لتaaaaaدابير الصaaaaaحة النباتيaaaaaة فaaaaaي 
اجتماعات الهيئة المؤقتة، أوصت جماعaة      
العمaaل بإضaaaافة مكaaaّون جديaaaد إلaaaى تقريaaaر  

 :جماعة الترآيز
 

في الحاالت التي لم ترد فيها  •
تعليقات جوهرّية على مشاريع 

ير، والتي لم تستوجب بالتالي المعاي
إجراء تغييرات جوهرية في 
المشاريع من جانب لجنة المعايير، 
يتعّين على رئيس الهيئة المؤقتة 
اقتراح الموافقة على تلك المعايير 

 .من دون مناقشتها
يتعّين على رئيس الهيئة المؤقتة  •

استخدام هذه األداة بحسب تقديره 
 .الخاص

 الخاصة بهذا ينبغي تحديد الشروط •
 .النظام

   المشاورة الفنية اإلقليمية/المساعدة 3-4
. 

اعتبرت المشاورة الفنية أنه يجaدر      
تغيير اسم المشاورة الفنيaة ليصaبح       
حلقة عمل لبنaاء القaدرات الخاصaة        
بمشaaاريع المعaaايير الدوليaaة لتaaدابير  

وأوصaaaaaaaaت . الصaaaaaaaaحة النباتيaaaaaaaaة

أّيدت جماعة العمل غير الرسaمية المعنيaة        
ي والمسaاعدة الفنيaة     بالتخطيط االسaتراتيج  

 :اقتراح جماعة الترآيز واقترحت ما يلي
المشاورة الفنية "ينبغي تغيير  •
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المشaaaاورة الفنيaaaة بإتاحaaaة الفرصaaaة 
ألآبaaaaر عaaaaدد ممكaaaaن مaaaaن أقaaaaاليم    
المنظمaaaة التaaaي توجaaaد فيهaaaا بلaaaدان   

 عمaaaل لبنaaaاء ناميaaة لتنظaaaيم حلقaaaات 
القaaaaaaaدرات الخاصaaaaaaaة بمشaaaaaaaاريع  
المعaaaايير الدوليaaaة لتaaaدابير الصaaaحة 

 .النباتية

آمaaا أشaaارت المشaaاورة الفنيaaة إلaaى   
أنه باستطاعة المنظمaات اإلقليميaة       
لوقايaaaة النباتaaaات المسaaaاعدة علaaaى    
.تنظيم هذا النوع من حلقات العمل

حلقات عمل إقليمية "إلى " اإلقليمية
عن مشاريع المعايير الدولية 

 ".لتدابير الصحة النباتية
ينبغي بالمنظمات اإلقليمية لوقاية  •

النباتات أن تلعب دورًا في حلقات 
آٌل في إقليمها العمل اإلقليمية 

 .الخاص، حسب المقتضى

   شرفيندور المنطاق ع ي توس3-6
. 

 الموافقة عليها الموافقة عليها

    الشفافية تجاه لجنة المعايير ومن جانبها3-7
. 

 

ناقشaaaaaت المشaaaaaاورة الفنيaaaaaة هaaaaaذه  
المسألة والحظت وجود تبaاين فaي       

 .وجهات نظر المشارآين

أصaaaدرت جماعaaaة العمaaaل عaaaدة توصaaaيات  
 :لشفافيةلزيادة ا

يجب نشر تعليقات جميع البلدان في  •
 .منفذ الصحة النباتية الدولي

يتعّين على أمانة االتفاقية الدولية  •
لوقاية النباتات إعداد موجز عام 
عن ردود فعل لجنة المعايير على 
مختلف فئات التعليقات التي 
تمّخضت عنها المشاورات القطرية 
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 .وإتاحة الموجز المذآور
 يعمل األعضاء في لجنة يجب أن •

المعايير آمقررين للبلدان الواقعة 
 .في األقاليم التابعين لها

يجب أن تشمل الخطوط التوجيهية  •
المقرر وضعها والموجهة إلى 
األعضاء في لجنة المعايير إعطاء 
توجيهات عن وظيفة المقرر 
الموآلة إلى األعضاء في لجنة 

 .المعايير

 تحسeين إجeراءات   �ل الحديثة وتوقيت االجتماعات    االتصا  أدوات استخدام 3-8
 العمل

  

. 
 الموافقة عليها الموافقة عليها

   االستعانة بالمالحق 3-9
. 

 الموافقة عليها الموافقة عليها

. 
 الموافقة عليها الموافقة عليها

. 
 الموافقة عليها الموافقة عليها

   الخطوط التوجيهية لألعضاء في جماعات العمل المتخصصة 3-10
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. 
رّحبت المشاورة الفنية بوضع هذه     

 .الخطوط التوجيهية
وافقaaaaت جماعaaaaة العمaaaaل عليهaaaaا إال أنهaaaaا    
أوصت بأن توافق الهيئة المؤقتة علaى أيaة    

 .خطوط توجيهية يتم وضعها
. 

 الموافقة عليها الموافقة عليها

    الرسميةة مّدة المشاور3-11
. 

أبدى عدد مaن المنظمaات اإلقليميaة     
لوقاية النباتات تخوفها من تقصaير      

إال أّن المشaaاورة . مaaدة المشaaاورات
الفنيaaة خُلصaaت إلaaى وجaaوب تحديaaد 
األولويaaaaaaaة بaaaaaaaين إطالaaaaaaaة مaaaaaaaدة    
المشاورات وتقليص عدد المعaايير   

 . الموضوعة

aaدت جماعaaا  أّيaaية لكنهaaذه التوصaaل هaaة العم
أوصت بتحسين توزيaع مشaاريع المعaايير        
وبوجوب إبالغ البلدان فور إتاحة مشاريع 
المعايير فaي منفaذ الصaحة النباتيaة الaدولي           

 .للتشاور بشأنها

   الخطوط التوجيهية لألعضاء في لجنة المعايير 3-12
. 

رّحبت المشاورة الفنية بوضع هذه     
 .الخطوط التوجيهية

أّيaaدت جماعaaة العمaaل هaaذه التوصaaية لكنهaaا   
لمؤقتة علaى أيaة   أوصت بأن توافق الهيئة ا 

 .معايير يتّم وضعها
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 "السريعة" التوصيات الخاصة باإلجراءات �ثانيًا 

 تعليق جماعة العمل تعليق المشاورة الفنية  توصية جماعة الترآيز

   شروط اإلجراءات السريعة 4-1
: 

. 

. 

. 

. 

. 

أمaا فaي مaا يتعلaق بالنقطaة        . الموافقة عليها 
ثانية، فعّلقت المشاورة الفنية بaأّن بعaض      ال

المعaaaaaايير الموجaaaaaودة والصaaaaaادرة عaaaaaن    
المنظمaaات اإلقليميaaة لوقايaaة النباتaaات هaaي   
معaaايير معّقaaدة أو قaaد تكaaون مثيaaرة للجaaدل   
 .وال تناسب بالتالي اإلجراءات السريعة

 الموافقة عليها

   اإلجراءات السريعةالمستخدمة فى عناصر  ال 4-2
 . 

 بالترآيز عّلقت المشاورة الفنية باإلجمال 
 2-4 مaaaن البنaaaد 10-1علaaaى أهميaaaة النقaaaاط 

ات فaaال تضaaيع وبوجaaوب اعتبارهaaا توصaaي
. باعتبارها مجّرد قسم سردي في التقريaر      

وتجدر اإلشارة إلaى أّن الخطaوات العشaر          
 هي جميعaًا جaزء مaن        1والشكل والجدول   

لaaم توافaaق جماعaaة العمaaل علaaى اإلجaaراءات 
المقترحaaة للموافقaaة علaaى المعaaايير خaaارج     

بaaaل أوصaaaت باتبaaaاع إجaaaراءات  . الaaaدورات
مaaaن دون "وافقaaaة معّدلaaaة اسaaaتنادًا إلaaaى الم  

على المعايير في المسaار السaريع       " مناقشة
 . خالل اجتماعات الهيئة المؤقتة
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 .التوصيات
. 

 :ُعّدلت إلى الموافقة عليها
.( 

. 
 : ُعّدلت إلى الموافقة عليها

.  

. 
 :ُعّدلت إلى الموافقة عليها

.( 

.   

. 
 الموافقة عليها

: 
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 . 

 . 
 مaaaن 6الموافقaaaة عليهaaaا باعتبارهaaaا النقطaaaة   الموافقة عليها

 .اإلجراءات

. 
 7تّمaaت الموافقaaة عليهaaا باعتبارهaaا النقطaaة    الموافقة عليها

 .من اإلجراءات
شaaaaددت المشaaaaاورة الفنيaaaaة أيضaaaaًا علaaaaى     .

االعتراضaaaaaaaaات "ضaaaaaaaaرورة إيضaaaaaaaaاح  
مقارنة مع التعليقات، باإلضافة    " الرسمية

إلaaى وصaaف اإلجaaراءات الالزمaaة لوقaaف     
ولفتaaaت . عمليaaaة الموافقaaaة علaaaى المعaaaايير 

المشaaaaaاورة الفنيaaaaaة إلaaaaaى أّن االعتaaaaaراض 
الرسaaaمي هaaaو اعتaaaراض تقّدمaaaه أي مaaaن     

 . النباتاتالمنظمات القطرية لوقاية
 أن تشaaير بوضaaوح 7آaaان يجaaدر بالنقطaaة  

. إلaaaaى أّن ذلaaaaك يشaaaaكل عمليaaaaة الموافقaaaaة   
واقترحت المشaاورة الفنيaة إضaافة عبaارة         
لإلشارة إلى اعتبار المعايير موافقًا عليهaا      

 . ومنشورة بالطرق المعهودة

: 

أمانaaaة وإلaaaى لجنaaaة المعaaaايير للمزيaaaد مaaaن     
 . البحث

 . 
 :ُعّدلت إلى الموافقة عليها
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.  

تطلب األمانة إلى لجنة المعايير النظر في التعليقات وتعaديل المعaايير             -9
 .بالتشاور مع فريق الخبراء الفنيين ذات الصلةإذا دعت الحاجة 

 :ُعّدلت إلى الموافقة عليها
.   

. 
 11تّمت الموافقaة عليهaا باعتبارهaا النقطaة           الموافقة عليها

 .من اإلجراءات
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 الملحق باء

 توصيات جماعة العمل غير الرسمية
 المعنية بالتخطيط االستراتيجي والمساعدة الفنية بشأن

 تحسين العملية الراهنة لوضع المعايير
تعرض التوصيات التالية الصادرة عن جماعة العمل غير الرسمية المعنية بالتخطيط  

ية لتحسين العملية الراهنة لوضع المعايير بما يتالءم والفصول المقابلة االستراتيجي والمساعدة الفن
وتشير األرقام بين قوسين في آل عنوان إلى . في تقرير جماعة الترآيز المعنية بوضع المعايير

 .الجزء المقابل في تقرير جماعة الترآيز

 ]1-3[ التوصيات بشأن عقد جوالت إضافية من المشاورات الرسمية -1
أن تجري لجنة المعايير جولة إضافية من المشاورات بشأن المعايير التي خضعت يجب  -1

ويتعين على لجنة المعايير في هذه . لتغييرات آثيرة في أعقاب المشاورة القطرية الرسمية
الحالة رفع تقرير إلى الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية تبّين فيه تبريراتها إلخضاع 

 .ة ثانية من المشاورات؛ ويمكنها االستعانة بتقديرها الخاص بهذا الشأنالمعايير لجول
توجيهات يمكن االستناد إليها لمعرفة مدى الحاجة /يتعّين على لجنة المعايير اقتراح معايير -2

 .إلى إجراء جولة جديدة من المشاورات الرسمية بشأن أي من مشاريع المعايير
رض على الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية والتي لم يتم بالنسبة إلى المعايير التي تع -3

الموافقة عليها، للهيئة المؤقتة أن تقرر ما إذا آانت هناك حاجة إلى إجراء جولة إضافية من 
 .المشاورات

 ]2-3[التوصيات بشأن االستعانة بفرق الخبراء الفنية  -2
ين في مجاالت محددة لمساعدة اللجنة أن تنشئ فرق خبراء فنييتعين على لجنة المعايير  -1

 .على تأدية عملها

 العامة التي حددتها لجنة المواصفاتتعمل فرق الخبراء الفنية المذآورة بموجب ينبغي أن  -2
المعايير تبعًا للجزء الخامس من االختصاصات، على أن تحدد العضوية فيها على أساس 

ويجب أن تكون فرق الخبراء . ليةقواعد العضوية في جماعات العمل المتخصصة الحا
 .اختصاصهاالفنية مجموعات دائمة مسؤولة عن وضع عدد من المعايير آل في مجال 

مشاريع : تعمل فرق الخبراء الفنيين تحت إشراف لجنة المعايير لتزويد اللجنة بما يلي -3
ات البلدان المعايير الفنية؛ المشورة بشأن مشاريع المعايير الفنية؛ المشورة بشأن تعليق

والمشورة بشأن المواضيع واألولويات إلعداد المعايير الفنية آل في مجال اختصاصها؛ 
ويجوز لفرق الخبراء الفنيين االستفادة من الخبرات . وأية مهام أخرى تحددها لجنة المعايير

المتخصصة ومن عمل مجموعات العمل األخرى ومن المعايير المناسبة األخرى ومن 
ويتولى رئيس فريق الخبراء . ت األخرى ذات الصلة بعملها حسب الحاجةعمل المنظما

 .الفنيين اإلشراف على مجال اختصاص الفريق
قد تشمل مجاالت االختصاص التي يمكن تأليف فرق خبراء فنيين فيها مسائل فنية مثل  -4

ايير التشخيص واألمراض التي تصيب البذور والمناطق المحددة الخالية من اآلفات والمع
 .أو المعالجة الخاصة بكائنات أو بسلعة أساسية محددة

 .على لجنة المعايير أن تفّض فريق الخبراء الفنيين فور إنجاز المهمة التي أنشئ من أجلها -5
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المعايير في الهيئة المؤقتة لتدابير على الخاصة بإبداء التعليقات جراءات اإل التوصيات بشأن -3
 ]3-3[ة النباتية ــالصح

 .إعداد خطوط توجيهية عن طريقة عرض التعليقات في اجتماعات الهيئة المؤقتةينبغي  -1

 :على أن تتضّمن الخطوط التوجيهية النقاط التالية -2
يتعّين على األعضاء إبداء أية تعليقات جوهرية خالل اجتماعات الهيئة المؤقتة لتدابير  )أ(

 .الصحة النباتية
 14تعمل جاهدة إلبالغ تعليقاتها خطيًا إلى األمانة قبل يتعّين على األطراف أن   )ب(

وتتيح األمانة نسخة عن جميع التعليقات . يومًا على األقّل من اجتماع الهيئة المؤقتة
 .الواردة، بشكلها األصلي في مستهّل اجتماعات الهيئة المؤقتة

تي ال تحدث أي تغيير في ال(يتعّين على األطراف أن تشير إلى التعليقات التحريرية البحتة  )ج(
 .والتي يمكن لألمانة أن تدرجها حسب المقتضى والحاجة) المعنى

ويستحسن إبداء التعليقات . مصفوفة إلبداء تعليقاتها/يتعّين على األمانة تزويد البلدان بشكل )د(
 .المصفوفة الموحدة لتسهيل تجميع التعليقات في ما بعد/إلكترونيًا بواسطة الشكل

 .ي استخدام نفس المصفوفة أيضًا للتعليقات على المعايير في فترة المشاورة الرسميةينبغ )هـ(

ينبغي إتاحة المصفوفة في منفذ الصحة النباتية الدولي وتعديل التوجيهات الموجودة حاليًا  )و(
 .في المنفذ بشأن التعليقات على المعايير بحيث يطلب إلى البلدان استخدام المصفوفة

 ]4-3[ الفنية اإلقليمية ةالمشاور/ةالمساعدبشأن  التوصيات -4

إجراء أآبر عدد ممكن من المشاورات الفنية اإلقليمية وأن تحدد الهيئة المؤقتة ينبغي  -1
اآلليات الكفيلة بتوسيع نطاق هذه المشاورات وبإتاحة الفرص لعقد مشاورات إقليمية عن 

 .طريق حساب األمانة أو المساهمات الطوعية
"  عن مشاريع المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتيةالمشاورة الفنية اإلقليمية"ي تغيير ينبغ -2

 ".حلقات عمل إقليمية عن مشاريع المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية"إلى 
المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات أن تلعب دورًا في حلقات العمل اإلقليمية آٌل في بينبغي  -3

 .مها الخاص، حسب المقتضىإقلي
 ]6-3[ شرفين دور الم نطاقالتوصيات بشأن توسيع  -5
ويجدر بلجنة المعايير أن تعّد . يتعّين على لجنة المعايير االستعانة بقدر أآبر بالمشرفين -1

وينبغي دعوة المشرفين إلى االجتماع ذات . الخطوط التوجيهية عن أدوار المشرفين ومسؤولياتهم
ة المعايير لمساعدتها على إنجاز عملها بالنسبة إلى المعايير التي يكون المشرف المعنى الصلة بلجن
ويتعّين على األمانة أن توّفر الخبرات التحريرية الالزمة لمساعدة المشرفين على . مسؤوًال عنها
 . تأدية دورهم

 ]7-3[الشفافية تجاه لجنة المعايير ومن جانبها  التوصيات بشأن زيادة -6

 :من أجل زيادة الشفافية -1
 .يجب نشر تعليقات جميع البلدان في منفذ الصحة النباتية الدولي ) أ(
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يتعّين على أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات إعداد موجز عام عن ردود فعل لجنة  ) ب(
المعايير على مختلف فئات التعليقات التي تمّخضت عنها المشاورات القطرية وإتاحة 

 .وجز المذآورالم
 .يجب أن يعمل األعضاء في لجنة المعايير آمقررين للبلدان الواقعة في األقاليم التابعين لها ) ج(
يجب أن تشمل الخطوط التوجيهية المقرر وضعها والموجهة إلى األعضاء في لجنة  ) د(

 .المعايير إعطاء توجيهات عن وظيفة المقرر الموآلة إلى األعضاء في لجنة المعايير

 ]8-3[ االتصال الحديثة  أدوات التوصيات بشأن استخدام-7

يجب استخدام البريد اإللكتروني، والمؤتمرات عن ُبعد وطرق االتصال الحديثة  -1
إال أّن جماعة الترآيز توصي . األخرى آلما أمكن ذلك إلحراز تقدم في المناقشات حول المعايير

 .سطة البريد اإللكتروني لكن دون أن تحّل محلهاباستكمال االجتماعات المباشرة للخبراء بوا

 ]9-3[ االستعانة بالمالحق التوصيات بشأن -8
قدر المستطاع ) آجداول معالجة، مثال التعبئة الخشبية(يجب استخدام المالحق الفنية  -1

ويجب أن تكون المالحق متاحة للمراجعة بمعزل عن المعايير . حيثما تدعو الحاجة
 . اتباع اإلجراءات السريعة في عمليات المراجعةويمكن. الرئيسية

يجب أال تتضّمن المالحق سوى معلومات محددة للغاية قد ينبغي تغييرها مع الوقت من  -2
 .دون أن يؤثر ذلك على المبادئ الواردة في المعايير األساسية

  .يتعين على لجنة المعايير تحديد المعايير الخاصة بإعداد المالحق ومحتواها -3

-3[فرق الخبراء الفنية /الخطوط التوجيهية لألعضاء في جماعات العملالتوصيات بشأن   -9
10[ 

يتعّين على األمانة، بالتشاور مع لجنة المعايير، إعداد خط توجيهي موجز عن طريقة عمل  -1
جماعات العمل المتخصصة، على أن يتم توزيعه بعد ذلك على آافة المشارآين في 

 .لمتخصصةجماعات العمل ا
يتعين على الرئيس في آل اجتماع من اجتماعات جماعة العمل المتخصصة تخصيص  -2

 .الوقت الالزم لمناقشة وشرح طريقة عمل المشارآين وأدوارهم ومسؤولياتهم

 ]11-3[ الرسمية ة التوصيات بشأن مّدة المشاور-10

 يومًا إلتاحة الوقت 90 إلى  يومًا120ينبغي تقصير فترة المشاورة الرسمية التي تمتد على  -1
 .الكافي للجنة المعايير ولألمانة للتعامل مع التعليقات

 وإبالغ البلدان فور إتاحة مشاريع المعايير في منفذ ،تحسين توزيع مشاريع المعاييرينبغي  -2
 .الصحة النباتية الدولي للتشاور بشأنها

 ]12-3[المعايير الخطوط التوجيهية لألعضاء في لجنة  التوصيات بشأن -11
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يتعّين على األمانة، بالتشاور مع لجنة المعايير، إعداد خط توجيهي موجز عن أدوار  -1
األعضاء في لجنة المعايير ومسؤولياتهم وعن اإلجراءات المتبعة في اللجنة، على أن يتم 

 .توزيعه بعد ذلك على آافة األعضاء فيها

ايير الدولية لتدابير الصحة النباتية في اجتماعات  التوصيات بشأن عملية الموافقة على المع-12
 الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

الحاالت التي لم ترد فيها تعليقات جوهرّية على مشاريع المعايير، والتي لم تستوجب في  -1
بالتالي إجراء تغييرات جوهرية في المشاريع من جانب لجنة المعايير، يتعّين على رئيس 

 . المؤقتة اقتراح الموافقة على تلك المعايير من دون مناقشتهاالهيئة
 .يتعّين على رئيس الهيئة المؤقتة استخدام هذه األداة بحسب تقديره الخاص -2
 .ينبغي تحديد الشروط الخاصة بهذا النظام -3
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 الملحق جيم
 توصيات جماعة العمل غير الرسمية
 لفنية بشأنالمعنية بالتخطيط االستراتيجي والمساعدة ا
 اإلجراءات السريعة لوضع المعايير

تعرض التوصيات التالية الصادرة عن جماعة العمل غير الرسمية المعنية بالتخطيط  
االستراتيجي والمساعدة الفنية بشأن اإلجراءات السريعة لوضع المعايير بما يتالءم والفصول 

وتشير األرقام بين قوسين في آل عنوان . المقابلة في تقرير جماعة الترآيز المعنية بوضع المعايير
 .إلى الجزء المقابل في تقرير جماعة الترآيز

 ]1-4[التوصيات بشأن شروط تطبيق اإلجراءات السريعة  -1
 :ة السريعاالجراءاتاستخدام نظام يجب   -1 

 .في حال توافر مواد ومراجع فنية محددة أو إذا أمكن بلورتها بسهولة  )أ( 
افر معايير غير مفاهيمية أو فنية قد تكون هامة على المستوى العالمي في حال تو )ب(

 .والتي وافقت عليها المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات أو منظمات أخرى
في حال آانت هناك حاجة إلى وجود مالحق فنية بالمعايير المفاهيمية أو بالمعايير  )ج( 

 .الموجودة األخرى
ة على المعايير الموجودة إذا لم تكن تلك التعديالت مفاهيمية إلدخال تعديالت طفيف )د( 
 .بطبيعتها

 .في حال أجازت الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية ذلك تحديدًا )هـ( 

 ]1-2-4[التوصيات بشأن مشاريع المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية  -2

 باالتصال بمنظمات األبحاث يتعين على جماعة العمل غير الرسمية المعنية  -1 
والتعليم أن تبحث في سبل تنسيق وإقامة روابط مع المنظمات ذات الصلة القادرة 

 .على المساعدة في وضع المعايير الفنية

 ]2-2-4[التوصيات بشأن اإلجراءات السريعة  -3

 السريعة تحدد الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية المواضيع التي تشملها اإلجراءات -1 
مثل التشخيص واألمراض التي تصيب البذور والمناطق المحددة الخالية من اآلفات (

 ).محددةالساسية األسلع الحّية أو بالكائنات الوالمعايير أو العالج الخاص ب

توافق عليها الهيئة المؤقتة يتم تأليف فرق خبراء فنيين مختصين في مجاالت معينة  -2 
  .ة وفق القواعد المرعّية لتشكيل جماعات العمل المتخصصةلتدابير الصحة النباتي

تحدد لجنة المعايير المواصفات التي تعطي توجيهات عامة عن المعايير الفنية الالزمة   -3 
 ). ذلكغيرمثًال الشكل ونوع المعلومات المطلوبة وطريقة مواجهة حاالت الغموض و(

 .ت التي تحددها لجنة المعايير بموجب المواصفافرق الخبراء الفنيةتعمل   -4 
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تحيل فرق الخبراء الفنيين مشاريع معايير محددة إلى لجنة المعايير في أي وقت من   -5
 . عن طريق األمانةاألوقات

آي تتأآد أنها صحيحة من (تتحقق لجنة المعايير قدر المستطاع من تلك المشاريع   -6
 .د اإللكترونيبواسطة البري) حيث الشكل وأنها تراعي المواصفات

ترسل األمانة مشاريع المعايير التي تحققت منها لجنة المعايير إلى جميع األعضاء في  -7 
 .الهيئة المؤقتة باللغات الرسمية المناسبة في المنظمة

 يومًا، تدرج المعايير على جدول أعمال الدورة 90إذا لم ترد اعتراضات رسمية بعد  -8
 . ة لتدابير الصحة النباتية للموافقة عليها دون مناقشتهاالعامة التالية للهيئة المؤقت

في حال االعتراض على الموافقة خالل دورات الهيئة المؤقتة، تقرر هذه األخيرة ما  -9
إذا آان يجدر السعي إلى إيجاد حّل في الدورة نفسها أو إحالتها من جديد إلى األمانة 

 . وإلى لجنة المعايير للمزيد من البحث

 يومًا، 90في حال تلقي اعتراض رسمي واحد أو أآثر في فترة المشاورات التي تمتد   -10
المعني؛ وفي حال ) البلدان(العالقة مع البلد ) القضايا(تحاول األمانة إيجاد حل للقضية 

إيجاد حّل، تحيل األمانة تلك القضايا إلى الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية للموافقة 
 . ن مناقشتهاعليها من دو

إذا تعّذر التوصل إلى حّل، تطلب األمانة إلى لجنة المعايير بحث التعليقات وتعديل  -11
   .المعايير إذا دعت الحاجة بالتشاور مع الفريق الفني المختص ذات الصلة

توضع المعايير المنّقحة على جدول أعمال االجتماع التالي للهيئة المؤقتة للموافقة  -12
 . ريقة المعهودةعليها بالط

 توصية بشأن تعريف االعتراض الرسمى - 4

العتراض الرسمى مدعوما من الناحية الفنية على الموافقة على غى أن يكون اب - 1
ية ممشروع المعايير بصيغته الحالية، على أن يرسل عن طريق نقطة االتصال الرس

ى حال عدم وجودها فعبر نقطة االتصال فى االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واال ف(
وال تعطى األمانة أى حكم على ). نقطة االتصال لدى منظمة األغذية والزراعة

 مدعوم بنقاش فنى للمسألة يقبل على أنه ض فان أى اعترا-صالحية االعتراض 
 .اعتراض رسمى
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 من اختصاصات 5في الجزء  ]بالخط المائل بين قوسين[ تغييرات التالية التي تظهريقترح إدخال ال
 .لجنة المعايير بما يمّكن من تشكيل فرق الخبراء الفنية وحّلها

 مهام لجنة المعايير - 5
 :تشكل لجنة المعايير منتدى للمهام التالية 

 الموافقة على مشروع المواصفات أو تعديلها؛ −
 األخيرة في المواصفات؛وضع اللمسات  −
 تحديد مهامها؛ و77الـ اختيار أعضاء جماعة  −

[ 
  وجماعات الصياغة، بحسب الحاجة؛]

 ية؛استعراض التدابير الدولية المقترحة للصحة النبات −
 الموافقة على مشروع المعايير التي ستقدم إلى أعضاء الهيئة للتشاور بشأنها؛ −
 تشكيل جماعات للمناقشات المفتوحة، إذا استدعى األمر؛ −
مراجعة مشروع المعايير الدولية للصحة النباتيaة بالتعaاون مaع األمانaة، مaع مراعaاة          −

 ة النباتات ؛المنظمات اإلقليمية لوقاي تعليقات أعضاء الهيئة و
الموافقة على المشروعات النهائية للتدابير الدولية للصحة النباتيaة التaي سaترفع إلaى                −

 الهيئة؛
استعراض التدابير الدولية الحالية للصحة النباتية، تلك التي بحاجة إلى إعادة النظر              −

 فيها؛
 تعيين مسؤول عن آل إجراء من التدابير الدولية للصحة النباتية؛و −
 .ي مهام أخرى تطلبها الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتيةأ −


