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 الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

 السابعةالدورة 

 2005نيسان /بريلأ 7-4، روما، ايطاليا

معايير إعداد الضمائم والملحقات والمرفقات بالمعايير الدولية لتدابير الصحة 
 النباتية

  من جدول األعمال المؤقت2�5-7البند 

 
̀`دابير الص̀`ح  2004ف̀`ي ع̀`ام  -1 ة النباتي̀`ة ف̀`ي دورته̀`ا السادس̀`ة عل̀`ى   ، وافق̀`ت الهيئ̀`ة المؤقت̀`ة لت

ووافق̀`ت ال̀`دورة نفس̀`ها عل̀`ى سياس̀`ة تقض̀`ي   .التحس̀`ينات ف̀`ي إج̀`راءات وض̀`ع المع̀`ايير ف̀`ي الهيئ̀`ة 
باس̀`تخدام الملحق̀`ات الفني̀`ة بالمع̀`ايير ق̀`در المس̀`تطاع، عل̀`ى أن تتض̀`ّمن معلوم̀`ات مح̀`ددة للغاي̀`ة ق̀`د   

 م`ن المرف`ق   8الفق`رة  (المع`ايير األولي`ة   يتعّين تغييرها مع الوقت وال تؤثر على المبادئ الواردة ف`ي     
آ̀`ذلك ق̀`ررت الهيئ̀`ة ف̀`ي   ).التاس̀`ع بتقري̀`ر ال̀`دورة السادس̀`ة للهيئ̀`ة المؤقت̀`ة لت̀`دابير الص̀`حة النباتي̀`ة  

 .دورتها السادسة أنه يتعّين على لجنة المعايير بلورة معايير إعداد الملحقات ومحتواها
 
تم`وز  /ناقش`ت، ف`ي اجتماعه`ا ف`ي يولي`و      ق`د   آانت مجموعة العمل المنبثقة عن لجنة المعايير         -2

̀`ات       2004 ̀`ا بحي̀`ث تش̀`مل أيض̀`ًا الض̀`مائم والمرفق ، مع̀`ايير إع̀`داد الملحق̀`ات وق̀`ررت توس̀`يع نطاقه
 .ولمعرف̀`ة س̀`بل إدراج ه̀`ذه الوث̀`ائق ض̀`من المع̀`ايير وبالت̀`الي تنقيحه̀`ا أو تع̀`ديلها ف̀`ي وق̀`ت الح̀`ق   

 .2004تشرين الثاني /وفمبرلى لجنة المعايير في نإوتوّصلت الهيئة إلى اقتراح أحالته 
 
ووافقت لجنة المعايير عل`ى تل`ك المع`ايير م`ن دون إدخ`ال أي تغيي`رات فيه`ا وأحالته`ا للعل`م                -3

 ).الملحق األول(إلى الدورة السابعة للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية 
 
 :ويرجى من الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية أن -4

ايير إع`داد الض`مائم والملحق`ات والمرفق`ات بالمع`ايير الدولي`ة لت`دابير             بمع تأخذ علماً  -1
 .)الملحق األول(الصحة النباتية بالصيغة التي وافقت عليها لجنة المعايير والتي ترد في 
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 الملحق األول
 

 معايير إعداد الضمائم والملحقات والمرفقات بالمعايير الدولية
 غييرها الحقًالتدابير الصحة النباتية ومحتواها وت

 
هناك عدة طرق إلضافة معلومات أو تغييرها في المعايير الدولية لت`دابير الص`حة النباتي`ة والوث`ائق      

 ).الضمائم والملحقات والمرفقات(المكونة منها 
 

 :ويجوز بالنسبة إلى تلك المعايير
 تعديلها •
 تنقيحها أو •
 .أو مرفقات إليها/أو ملحقات و/إضافة ضمائم و •

 
 :سبة إلى الضمائم والملحقات والمرفقاتويجوز بالن

 تعديلها أو •
  .تنقيحها •

 
وبوجه عام، يطال التنقيح الوثيقة بأآملها في حين أّن التعديل ال يطال إال قسمًا أو أقسامًا محددة م`ن               

 .الوثيقة
 
 معايير إعداد الضمائم ومحتواها وتغييرها الحقًا -1
 

لمؤقتة لتدابير الصحة النباتية ف`ي بع`ض الح`االت       الضمائم هي اآللية التي تستخدمها الهيئة ا       •
مي̀`ة تكّم̀`ل أي̀`ًا م̀`ن المع̀`ايير وتض̀`يف نص̀`ًا م̀`ن دون تغيي̀`ر ال̀`نص    يهاإلض̀`افة معلوم̀`ات مف

 .يختلف هذا عن التعديالت أو التنقيحات في المعايير .الموجود أساسًا
 .ترّقم الضمائم إلى المعايير الدولية بالتتابع بواسطة األرقام العربية •
 .ضمائم هي الوثيقة المكّونة األولى التي تلي الهيكل األساسي للمعاييرال •
إليض`̀`اح وتفس`̀`ير ) 5المع`̀`ايير الدولي`̀`ة رق`̀`م (تس`̀`تخدم الض`̀`مائم إل`̀`ى قائم`̀`ة المص`̀`طلحات   •

̀`ن خ``الل تعري``ف           ̀`ي ال يمك``ن فهمه``ا م مص̀`طلحات وتع``اريف الص̀`حة النباتي``ة المعّق``دة الت
 .مقتضب عادي

 .ايير طبقًا لقرار الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتيةيجوز إدراج نص الضمائم ضمن المع •
في هذه الحالة، يجب اإلشارة بوضوح إلى النص الذي أدرج ض`من المع`ايير بوض`ع إش`ارة       
أو بأي طريقة أخ`رى، آم`ا يج`ب أن يح`دد ف`ي المع`ايير ت`اريخ موافق`ة الهيئ`ة المؤقت`ة عل`ى                           

 .الضميمة
ض̀`مائم إل̀`ى ق̀`وائم المص̀`طلحات ف̀`ي نهاي̀`ة القس̀`م الخ̀`اص بالمص̀`طلحات والتع̀`اريف  ت̀`رد ال •

 .وترّقم بالتتابع بحسب ترتيب موافقة الهيئة المؤقتة على الضميمة
 .يجب اإلشارة في الضميمة المعدلة أو المنقحة إلى تاريخ موافقة الهيئة المؤقتة عليها •

 
 حقًامعايير إعداد الملحقات ومحتواها وتغييرها ال -2
 

 .وينبغي اإلشارة إلى ذلك ف`ي رأس الص`فحة  ) مقيِّد(يشكل الملحق رسميًا قسمًا من المعايير  •
  .يشار إليه في النص األساسي للمعايير .يسمح الملحق بإضافة معلومات فنية إلى المعايير
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  .ترّقم الملحقات بالمعايير الدولية بالتتابع بواسطة األرقام العربية •
 .هيكل األساسي للمعايير وتتبع الضمائم إن وجدتتلي الملحقات ال •
ال  .ال تؤثر المعلومات الواردة في الملحقات على المب`ادئ المدرج`ة ض`من المع`ايير األولي`ة      •

 .مية ذات الصلة بالمعاييريهاتشمل عادة معلومات مف
ة، قد تتضّمن الملحقات خطوطًا توجيهية فنية لعمليات المعالج`ة أو إج`راءات الص`حة النباتي̀       •

يج`وز أن   .بما ف`ي ذل`ك عملي`ات المعالج`ة والج`داول الزمني`ة له`ا وبروتوآ`والت التش`خيص         
 .ترد فيها جداول وأشكال

يج̀`وز أن تتض̀`ّمن الملحق̀`ات معلوم̀`ات ق̀`د ينبغ̀`ي تع̀`ديلها أو تنقيحه̀`ا حرص̀`ًا عل̀`ى اتس̀`اق       •
لة المعلومات المحددة فيها مع المع`ارف العلمي`ة الراهن`ة وغيره`ا م`ن المعلوم`ات ذات الص̀                  

 :من الظروف التي قد تستدعي إجراء تعديالت وتنقيحات .وإبرازها لها
 الموافقة على خطوط توجيهية أو عمليات معالجة أو إجراءات جديدة؛ -
 تغّير الطرق الموجودة؛ -
  .بعد تجارب تطبيق معايير محددة -

 
دة عق`ب  يجوز اقتراح ملحقات أو تعديالت وتنقيح`ات جدي`دة تض`اف إل`ى الملحق`ات الموج`و            •

المرف`ق الراب`ع عش`ر بتقري`ر ال`دورة الرابع`ة        (إجراءات تحديد مواضيع المعايير وأولوياتها   
 م̀`ن دلي̀`ل إج̀`راءات االتفاقي̀`ة الدولي̀`ة  3-1-5للهيئ̀`ة المؤقت̀`ة لت̀`دابير الص̀`حة النباتي̀`ة والقس̀`م  

 ).2004لوقاية النباتات، الطبعة األولى، 
 . أي تغييرات في المعاييريجوز تعديل الملحقات أو تنقيحها من دون إدخال •
 .يجب اإلشارة إلى تاريخ موافقة الهيئة المؤقتة في الملحق المعدل أو المنقح •

 
 معايير إعداد المرفقات ومحتواها وتغييرها الحقًا -3
 

وينبغ`ي اإلش`ارة    ) فهي للعلم فقط وليست مقيِّدة    (ال تشكل المرفقات رسميًا قسمًا من المعايير         •
 .ةإلى ذلك في رأس الصفح

  .ترّقم المرفقات بالمعايير الدولية بالتتابع بواسطة األرقام العربية •
  .تكون المرفقات آخر وثيقة مكوِّنة للمعايير •
  .تقّدم المرفقات مراجع أو معلومات إضافية تتصل بالمعايير •
 .يجب اإلشارة في المرفق المعدل أو المنقح إلى تاريخ موافقة الهيئة المؤقتة عليها •


