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ويرجى من . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ   ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة 

ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة . حضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منهاالسادة املندوبني واملراقبني التكّرم بإ

 www.fao.org  :متاحة على اإلنرتنت على العنوان التالي
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 هيئة تدابري الصحة النباتية

 الدورة السابعة

 3193 آذار/مارس 32-91 روما،

 ( 3199)توصيات جمموعة الرتكيز 

 بشأن حتسني عملية وضع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 املؤقت من جدول األعمال 8-9-6 البند

 
باحلاجة إىل حتسني عمليةة اعتمةاد موةرو      1111سّلمت هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورتها السادسة عام - 1

تمةاد  وقد أقرت اهليئة أن األمر سيستغرق سنوات عدة قبل أن يةتم اع     .املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية وتبسيطها

غةري أن    .ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات حتةى يةتم بلورتهةا واعتمادهةا     املواضيع قائمةمجيع املعايري الواردة يف 

قةد  و. عّبروا عن احلاجة امللّحة إىل بروتوكةوالت للتوةخيو وعاجةات نباتيةة     1أعضاء االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

. بروتوكةوالت للتوةخيو وعاجةات نباتيةة    وضةع   إجراء تغيريات يف هذه العملية من أجل التسريع يفاقرتحت اهليئة 

يومةا    11وكذلك، أقّرت اهليئة باحلاجة إىل إعادة النظر يف عملية مواورة األعضاء؛ وخباصة التعليقات اليت وردت قبل 

 . من اجتما  هيئة تدابري الصحة النباتية

 
إنواء جمموعة تركية  معنيةة بتحسةني    على  1111دسة عام اوافقت هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورتها الس- 1

يف بةاري،،   1111متةو   /جتمعةت جمموعةة الرتكية  يف يوليةو    وا. االتفاقية الدوليةة لوقايةة النباتةات   عملية وضع معايري 

                                                      
1
 . األطراف المتعاقدة، المنظمات الوطنية لوقاية النباتات، والمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات، والمنظمات الدولية ذات الصلة  
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فرنسا، وناقوت عملية وضع معةايري االتفاقيةة الدوليةة لوقايةة النباتةات، واسةتنتات أن اإلجةراءات احلاليةة  ةاملة،          

طرقا  لتحسني عملية وضع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتةات   أيضا موعة اجملوناقوت . التوافق و فافة وقائمة على

لصةحة احليةوان، وهيئةة الدسةتور     املنظمةة العامليةة   : ظمات دولية أخرى لوضةع املعةايري  وتلّقت مساهمات من ممثلي من

توصية لتحسني عملية وضع  01د وضعت جمموعة الرتكي  وق. الغذائي، واملنظمة الدولية غري احلكومية لتوحيد املقايي،

، على أن ُترَفع التوصيات الصادرة عن هيئات هذه اجملموعةوطلبت أن ُترَفع توصياتها إىل اهليئة كما اقرتحته . املعايري

  .أخرى بصورة منفصلة

 
مجاعةة العمةل املعنيةة    جتمةا   وعرضت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات توصةيات جمموعةة الرتكية  يف ا   - 0

واستعرضةت مجاعةة العمةل    . 1111توةرين األو  عةام   /لةذ  انعقةد يف أكتةوبر   ا بالتخطيط االسرتاتياي واملساعدة الفنية

علةى   مجاعة العمل املعنية بالتخطيط االسرتاتياي واملساعدة الفنيةة  توافقوحني مل . هاتتوصيات جمموعة الرتكي  وناقو

 . قّدم توصية بديلةت تلرتكي ، كانإحدى توصيات جمموعة ا

 

مجاعةة العمةل املعنيةة    ، رفعت األمانةة توصةيات كةل مةن جمموعةة الرتكية  و      1111تورين الثاني /ويف نوفمرب- 1

مجاعةة   توصيات جمموعةة الرتكية  و  إستعرضت جلنة املعايري. ىل جلنة املعايريإ بالتخطيط االسرتاتياي واملساعدة الفنية

وحني مل تكن جلنة املعايري توافق علةى توصةية مقدةمةة    . وناقوتها بالتخطيط االسرتاتياي واملساعدة الفنيةالعمل املعنية 

وتةرد  . ديلة، كانت تقّدم توصية بمجاعة العمل املعنية بالتخطيط االسرتاتياي واملساعدة الفنيةأو /من جمموعة الرتكي  و

وتةرد التوصةيات   . لتنظر فيهةا اجملموعةة   الصاحياتيت ُحدِّدت يف أدناه توصيات جمموعة الرتكي  يف جماالت املهام ال

. وجمموعة الرتكي  يف خانات التوصيات مجاعة العمل املعنية بالتخطيط االسرتاتياي واملساعدة الفنيةالبديلة املقدةمة من 

ة بةالتخطيط االسةرتاتياي   مجاعةة العمةل املعنية   مةة مةن جمموعةة الرتكية ، و    وأحذت األمانة يف االعتبار التوصيات املقدة

لوضع  يف اإلجراء املعدة هدف التوصيات، أدرجت هذه التغيريات  جلنة املعايري، وبطريقة مّتسقة مع، وواملساعدة الفنية

  .امُلقَتَرحة يف احلوا ي إىل التوصيات املطابقة للتعديات وتتّم اإل ارة. عند اإلمكان( 1املرفق )املعايري 

 

التوصيات املقدةمة من كّل جمموعة بوةكل تةام، ُيرجةى االّطةا  علةى تقةارير هةذه االجتماعةات         لغرض فهم : مالحظة

 :على الروابط التالية( IPP - https://www.ippc.int)لصحة النباتية الدولية لبوابة الاملنوورة على 
 

  :بوأن حتسني عملية وضع املعايري 1111تقرير جمموعة الرتكي  عام 
207776https://www.ippc.int/index.php?id= 

 
 :1111عام  مجاعة العمل املعنية بالتخطيط االسرتاتياي واملساعدة الفنيةتقرير 

125447https://www.ippc.int/index.php?id= 
 

 =13355https://www.ippc.int/index.php?id :1111تورين الثاني /تقرير جلنة املعايري يف نوفمرب

 

https://www.ippc.int/
https://www.ippc.int/index.php?id=207776
https://www.ippc.int/index.php?id=125447
https://www.ippc.int/index.php?id=13355
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يومةا  مةن    41النظر يف عملية مشاورات األعضاء، وخباصةة رتةرتة مشةاورة األعضةاء املن هيةة قبة         :املهمة األوىل

يضا  يف طريقة عقد مشةاورات اانيةة   وسوف تنظر اجملموعة أ. ة النباتيةانعقاد هيئة تدابري الصح

 .لألعضاء يف وقت أكثر مالءمة

 

 4 ال وصية
 

مجيةع   وةّكل ت صياغة مواريع نصوص بعد اليوم، وإىل وجةو  أن أ ارت جمموعة الرتكي  إىل أنه ال يتعّين على اهليئة 

وهذا من  أنه أن جيّنب ورود كّم كبري من . رمسي فقطاعرتاض  موضعمواريع املعايري املوصى بها إىل اهليئة العتمادها 

 . ما  قبل انعقاد اجتما  اهليئةيو 11التعليقات خا  فرتة التعليق اليت تنتهي 

 

جلنةة  و واملسةاعدة الفنيةة   مجاعةة العمة  املعنيةة بةال  ايس االسةرتاتي       عليهةا   توافقة ) جمموعة الرتكيز   -4

 (:املعايري

 .ال ينبغي صياغة مواريع معايري يف اجتما  هيئة تدابري الصحة النباتية

 

 2 ال وصية
 

خةذت  قةد أ  اللانة الفرعية السابعة للانة املعةايري بعد أن تكون  أصا  استعراضإىل وجود فرتة أ ارت جمموعة الرتكي  

وجيةب أن تّتخةذ طابعةا  رمسيةا  بتحويلةها إىل       كمةا ينبغةي  يف االعتبار تعليقات األعضاء، إمنةا ال ُتسةتخَدم هةذه الفةرتة     

امُلقدةمة من جمموعة الرتكي  إىل ضمان ورود التعليقات من الفرتة املنتهية قبل  1وتهدف التوصية . يوما  01مواورات ملدة 

جيةب أن ترّكة  املوةاورات    و. تورين الثاني/يوما  من انعقاد اجتما  اهليئة قبل اجتما  جلنة املعايري يف  هر نوفمرب 11

قبل فرتة طويلة من  جوهريةغل  واأ  بعايري لذا، سوف تبلَّغ جلنة امل. املتصلة بعملية الصياغة وهريةغل اجلعلى الووا

 املمتةدة علةى  األعضاء  تورين الثاني بعد مواورات/ نوفمربيف وواغلانعقاد اهليئة حبيث يكون بإمكانها أن تعاجل هذه ال

 يةد مةن   يوما ، وأن تقّرر ما إذا كانت الصياغة مقبولة بصورة عامة لرفع توصية بوأنها إىل اهليئة، أو أنها تتطّلب امل 01

 . العمل

 

إمكانية رفع تعليقات فنية وحتريرية إىل األمانةة،   مجاعة العمل املعنية بالتخطيط االسرتاتياي واملساعدة الفنية توناقو

علةى   اتإىل األمانةة عةرب نظةام التعليقة     هذه الوةواغل اجلوهريةة  واقُتِرح أن ُترَسل مجيع  .الوواغل اجلوهريةإضافة إىل 

دنةى أهميةة فُترَسةل إىل أعضةاء جلنةة      ألوأّما التعليقات الفنية والتحريرية ا. َسل بعدها إىل املورفاإلنرتنت، على أن ُتر

ويف حا  ورود تعليقات فنية وحتريرية يف هذه الفرتة، ستحتاج جلنة املعةايري عنةدها إىل   . املعايري من إقليم العضو املعين

ون من الصةعب علةى أعضةاء االتفاقيةة الدوليةة لوقايةة النباتةات        وُأثري قلق من أن يك. مساعدة املورف حلّل هذه املسائل

يوم جتر  يف الوقت ذاته، إمنا ُأ ري إىل  111إدارة هذه اجلولة اجلديدة من التعليقات سيما أن مواورات األعضاء لفرتة 

 .ذ طابعا  رمسيا أن فرتة االستعراض هذه قائمة أصا ، ويف حا  اعتمدت اهليئة هذه العملية اجلديدة، فإنها ستّتخ
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، لكنهةا  مجاعة العمل املعنية بالتخطيط االسرتاتياي واملسةاعدة الفنيةة  املقدةمة من  1ووافقت جلنة املعايري على التوصية 

علةى اإلنرتنةت اصةاص باالتفاقيةة الدوليةة لوقايةة        اتلتعليقات عةرب نظةام التعليقة   ا ارت إىل وجو  أن ُترَفع مجيع أ

التعليقات الواردة  بغربلةويقوم أعضاء جلنة املعايري . وهريةالنباتات، وأن ترّك  فرتة االستعراض هذه على التعليقات اجل

 .من أقاليمهم، على أن ُترَسل التعليقات األهم فقط إىل املورف
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أخرى إىل عملية وضع املعايري لاتفاقية الدولية لوقاية النباتات  مواورات ينبغي إضافة فرتة: جمموعة الرتكيز  -2

سةتعراض موةاريع   يومةا  ال  01األعضاء األساسية، إذ يتوّفر ألعضاء هيئة تدابري الصحة النباتيةة    مواوراتبعد 

إىل جلنةة املعةايري    هريةة جوالسابعة للانة املعايري، ولرفع أ  تعليقةات   اللانة الفرعيةعليها يف  املعايري املواّفق

املرفوعةة هلةا،    الوةواغل اجلوهريةة  وتستعرض جلنة املعايري عندها . عرب أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

طلع أعضاء االتفاقيةة الدوليةة لوقايةة النباتةات علةى املنطةق       ، وُتعلى هذا األساسوتراجع مورو  املعيار املعين 

 .  الذ  اّتبعته

 أو

التوديد على فرتة مواورة األعضاء القائمة ملدة : العم  املعنية بال  ايس االسرتاتي   واملساعدة الفنيةمجاعة 

وسوف يعطي هذا االستعراض ألعضاء االتفاقية الدوليةة  . يوم 111األعضاء األساسية ملدة  مواورات يوما  بعد 01

السةابعة للانةة    اللانةة الفرعيةة  عليهةا يف   واَفةق سةتعراض موةاريع املعةايري امل   يومةا  ال  01لوقاية النباتات فرتة 

إىل أمانة االتفاقية الدولية لوقايةة   وهريةوُترَفع مجيع التعليقات اجل. التعليقات اجلوهريةاملعايري، وللرتكي  على 

وأّمةا  . إىل املوةرف  وهريةة على اإلنرتنت، الذ  يرسل بعدها مجيع التعليقةات اجل  اتالنباتات عرب نظام التعليق

إىل أعضاء جلنة املعايري من اإلقليم املعةين إلرسةاهلا   لتعليقات الفنية والتحريرية، فُترَسل عرب الربيد اإللكرتوني ا

املرفوعة هلا، وتراجع موةرو  املعيةار املعةين،     التعليقات اجلوهريةوتستعرض جلنة املعايري عندها . إىل املورف

قةى مةن املمكةن اسةتخدام فةرتة      ويب. علةى املنطةق الةذ  اّتبعتةه     وتطلع أعضاء االتفاقية الدولية لوقاية النباتةات 

يوما  من انعقاد هيئةة تةدابري الصةحة النباتيةة، إمنةا فقةط لاعرتاضةات         11األعضاء اليت تنتهي قبل  مواورات

 . لاعرتاض الرمسي أدّلة مؤّيدةالرمسية اليت تتضمن 

 أو  

السةابعة   اللانةة الفرعيةة  اليت تقةوم بهةا    تعدياتالستعراض الجيب أن تّتخذ الفرصة القائمة : جلنة املعايري

وسوف تسةم  هةذه العمليةة ألعضةاء     . للانة املعايري ملواريع املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية طابعا  رمسيا 

سةابعة للانةة   ال اللانةة الفرعيةة  عليهةا يف   ستعراض موةاريع املعةايري امُلوافةق   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ا

علةى   اتوجيةب أن ُترَسةل مجيةع التعليقةات عةرب نظةام التعليقة       . وهريةة على التعليقةات اجل املعايري، وسرتّك  

ويتعةّين علةى األعضةاء    . متو /يوليو 01اإلنرتنت وأن ُتتاح إىل مجيع األعضاء اإلقليميني يف جلنة املعايري حبلو  

الةةيت ُتعَتَبةةر األهةةم إىل  ليقةةات املقدةمةةة، وأن يرسةةلوا التعليقةةاتاإلقليمةةيني يف جلنةةة املعةةايري أن يستعرضةةوا التع

جوبةة عليهةا   وسوف يستعرض املورف التعليقات، وحيّضر أ. املورف، مرفقة  باقرتاحات حو  كيفية معاجلتها

لدولية لوقاية االتفاقية ا للمعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية، على أن ُترَفع مجيعها إىل أمانة وموروعا  معّدال 

ض جلنةة املعةايري التعليقةات    تسةتعر . توةرين الثةاني  /النباتات لعرضها علةى اجتمةا  جلنةة املعةايري يف نةوفمرب     

املرفوعة، وتنّق  مورو  املعيار، وتطلع أعضاء االتفاقيةة الدوليةة لوقايةة النباتةات علةى املنطةق الةذ          اجلوهرية

  . اّتبعته
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 5و 1، 3ال وصيات 
 

يوما  من اجتما  اهليئة مةن جانةب األطةراف     11اليت تنتهي قبل  رتكي  أن ُتسَتخَدم فرتة املواوراتجمموعة الإقرتحت 

فنيةة   ن ُتةدَعم هةذه االعرتاضةات ّسةّوغات    وجيةب أ . املتعاقدة لرفع اعرتاضات خطّيةة رمسيةة علةى موةاريع املعةايري     

اعتمةاد املعةايري، لةدى اسةتام اعةرتاض       عمليةة  فووحدها االعرتاضات الرمسية اصطية قد توق ة . وتوجيهات للتحسني

 . العتماده رمسي يؤد  إىل عدم نظر اهليئة يف مورو  املعيار

 

جلنةة  و مجاعةة العمة  املعنيةة بةال  ايس االسةرتاتي   واملسةاعدة الفنيةة       عليهةا   توافق) جمموعة الرتكيز  -3

 (املعايري

وإذا . اعرتاض رمسي فقةط  موضع مجيع مواريع املعايري املقدةمة إىل هيئة تدابري الصحة النباتية العتمادها توّكل

فةين وباقرتاحةات للتحسةني إىل األمانةة يف فةرتة       اعرتاض رمسي، يرفعةه مرفقةا  ّسةّو    كان لدى طرف متعاقد 

وعندها، ال ُيرفع مورو  املعيار إىل هيئة تدابري الصحة . يوما  قبل انعقاد هيئة تدابري الصحة النباتية 11أقصاها 

 . النباتية العتماده، وُيعاد إىل جلنة املعايري

جلنةة  و مجاعةة العمة  املعنيةة بةال  ايس االسةرتاتي   واملسةاعدة الفنيةة       عليهةا   توافق) جمموعة الرتكيز  -1

 (املعايري

املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية قد ُأدِرج سةابقا  علةى جةدو  أعمةا  هيئةة تةدابري       ا  مل يكن مورو  يف ح

املعيار الدولي إىل هيئة تدابري مورو  الصحة النباتية، و ّكل موضو  اعرتاض رمسي، تقّرر جلنة املعايري إرسا  

 (.ّوجب عملية االعرتاض الرمسي أ  لي،)لتصويت أو عدم إرساله عرضه على االصحة النباتية ل

جلنةة  و مجاعةة العمة  املعنيةة بةال  ايس االسةرتاتي   واملسةاعدة الفنيةة       عليهةا   توافق) جمموعة الرتكيز -5

 (املعايري

 1أنظةر املرفةق   ) هليئة تةدابري الصةحة النباتيةة    لائحة الداخليةاملنقَّ   1يات يف امللحق لقد ُأدِرجت هذه التوص

 .اعتمادها اللنظر فيها ورّ 1111يئة تدابري الصحة النباتية عام هل، وسُترَفع إىل الدورة السابعة (هلذه الورقة

 

وتبسةياها ووجة     املعايري الدولية ل ةدابري الصةحة النباتيةة   إعادة النظر يف عملية املوارتقة على مشاريع : 2املهمة 

 (بروتوكوالت ال ش يص والعالجات النباتية)العملية اخلاصة 

 

 44و 41، 9، 8، 7، 6ال وصيات 
 

أ ارت جمموعة الرتكي  إىل أنه بالنسبة إىل املعايري الفنية، تعمل بعض اإلجراءات احلاليةة يف العمليةة اصاصةة بصةورة     

، (ومعاجلة تعليقات األعضاء من جانب الفريةق الفةين   ،من قبيل اّتخاذ جلنة املعايري القرارات بطريقة إلكرتونية)جيدة 

تغةيري بعةض جوانةب العمليةة     أنه سةيكون مةن املفيةد    موعة اجمل إمنا أقّرت. وإىل عدم احلاجة إىل تغيري هذه اإلجراءات
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ا  يضوقّدمت جمموعة الرتكي  أ. ربوتوكوالتال هذه عملية املوافقة على تبسيطباصاصة بربوتوكوالت للتوخيو، وأوصت 

 . عن جمموعة الرتكي  الصادرة 9الت التوخيو يف التوصية خيارين العتماد بروتوكو

 

جلنةة  و مجاعة العمة  املعنيةة بةال  ايس االسةرتاتي   واملسةاعدة الفنيةة      عليها  توافق) جمموعة الرتكيز  -6

 :(املعايري

 .النباتية اعتمادهاتوّكل بروتوكوالت التوخيو وثائق قّيمة ينبغي على هيئة تدابري الصحة 

جلنةة  و مجاعة العمة  املعنيةة بةال  ايس االسةرتاتي   واملسةاعدة الفنيةة      عليها  توافق) جمموعة الرتكيز  -7

 :(املعايري

  .عاجات نباتيةتستمّر هيئة تدابري الصحة النباتية يف اعتماد 

جلنةة  و االسةرتاتي   واملسةاعدة الفنيةة   مجاعة العمة  املعنيةة بةال  ايس    عليها  توافق) جمموعة الرتكيز  -8

 :(املعايري

لتقريةر   0املرفةق  )الرسةم البيةاني   )جيب أن تقوم عملية واحدة لوضع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتةات  

هلةذه   1ُأنظةر املرفةق   )هليئة تةدابري الصةحة النباتيةة     ةالداخلي اصاص بالائحة 1وامللحق ( الرتكي جمموعة 
هةذه  ( مثةل بروتوكةوالت التوةخيو والعاجةات النباتيةة     )وجيب أن تتبع املعايري الفنيةة اصاصةة    ((.الورقة

مثةل ااةاذ القةرار    ) "العملية اصاصة"العملية، إمنا جيب االستمرار يف تطبيق اإلجراءات امُلسَتخَدمة حاليا  يف 

لوضةع معةايري االتفاقيةة الدوليةة لوقايةة       العملية املقرتحة علىوتنطبق االستثناءات التالية (. قة إلكرتونيةيبطر

 : النباتات

  وقةت حمةّدد مةن السةنة، علةى الةرغم مةن أن موةاورات         اصطوات يف عملية وضع املعايري على أ ال تقتصر

 (متو /كانون الثاني ويوليو/مثل يناير)األعضاء تنعقد يف فرتات حمّددة 

 إلكرتونيةميكن للانة املعايري اااذ القرارات بطريقة 

 ،السةةابعة للانةةة املعةةايري يف لانةةة الفرعيةةةموةةاريع معةةايري أخةةرى، ال تنظةةر ال  وعلةةى عكةة 

. الصةلة وحيّلهةا   ذو، بل ينظةر فيهةا الفريةق الفةين     بروتوكوالت التوخيو والعاجات النباتية

وتوافةةق جلنةةة املعةةايري عليهةةا مةةن خةةا  قةةرار إلكرتونةةي، وّةةا أن بروتوكةةوالت التوةةخيو    

ت النباتية ليست وثائق خاصة باجتمةا  جلنةة املعةايري، ال ُتتةاح إىل أعضةاء االتفاقيةة       والعاجا

  .الدولية لوقاية النباتات

 :(قّدمت اخليار ألف أو باء)جمموعة الرتكيز  -9

 (إجراء جديد)اضع بروتوكوالت التوخيو إىل عملية اعتماد خمتلفة 

جلنةة املعةايري   و االسةرتاتي   واملسةاعدة الفنيةة   مجاعة العمة  املعنيةة بةال  ايس     تفّضل) -ألف

تفةةّوض هيئةةة تةةدابري الصةةحة النباتيةةة سةةلطتها إىل جلنةةة املعةةايري العتمةةاد   - (اصيةةار ألةةف

نَوةر  ملعايري على بروتوكةو  التوةخيو، يُ  وحاملا توافق جلنة ا. بروتوكوالت التوخيو بامسها

سةابيع السةتعراض   األطةراف املتعاقةدة أربعةة أ   ر لةدى ا ويتوّف. األطراف املتعاقدة علنا  وُتبّلغ به

ويف حا  عدم ورود أ  اعرتاض . ُوجدمورو  بروتوكو  التوخيو وتقديم اعرتاض رمسي، إن 

. ئةة تةدابري الصةحة النباتيةة    رمسي، تعتمد جلنة املعايري بروتوكو  التوخيو، نيابةة  عةن هي  
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ىل تقريةر االجتمةا  التةالي هليئةة     من خا  هذه العمليةة، إ  املعتمد بروتوكو  التوخيو وُيرَفق

 .تدابري الصحة النباتية

 أو  

يف حال عدم املوارتقة علةى اع مةاد جلنةة املعةايري املق  ةر ب نيابةة عةن هيئةة          -اصيار البديل -باء

تدابري الصحة النباتية، ي ّم اع ماد مشروع بروتوكول ال ش يص من خالل ررتعه إىل هيئةة  

وضع املعايري اصاصة باالتفاقية الدولية لوقايةة النباتةات،    عمليةتدابري الصحة النباتية عرب 

. سةابيع للةردّ  خطيةة مةع فةرتة أربعةة أ    /ة إلكرتونيةة من خا  مراسةل أو إىل األطراف املتعاقدة 

تعتمةد  ويف حا  عدم ورود اعرتاضةات رمسيةة،   . واالعرتاض الرمسي ضرور  إليقاف االعتماد

 .الرمسي هااجتماعخارج كو  التوخيو بروتو هيئة تدابري الصحة النباتية

جلنةة  و مجاعة العمة  املعنيةة بةال  ايس االسةرتاتي   واملسةاعدة الفنيةة      عليها ت وافق) جمموعة الرتكيز  -41

 :(املعايري

 .جيب أن توضع اإلجراءات اصاصة باصيار املفضةل وتنطبق على بروتوكوالت التوخيو فقط

جلنةة  و مجاعةة العمة  املعنيةة بةال  ايس االسةرتاتي   واملسةاعدة الفنيةة       عليها  توافق)جمموعة الرتكيز  -44

 (:املعايري

على التحديثات امُلدَرجة  وافقة، ميكن للانة املعايري املاملعتمد تعديا  فنيا توخيو البروتوكو   يستوجبحني 

. إىل هيئة تةدابري الصةحة النباتيةة   على بروتوكوالت التوخيو امُلعَتَمدة عرب وسائل إلكرتونية من دون التوّجه 

. على التحديثات امُلدَرجة على بروتوكوالت التوخيو امُلعَتَمةدة  وافقةوبإمكان جلنة املعايري أن تضع معايري للم

 .عليها جلنة املعايري وافقوُتنور هذه التحديثات حاملا ت

 

املعايري والبحث عن إمكانيةات أخةرل ل حسةني    النظر يف رتعاليات جديدة وطرق سريعة إلجناز عم  وضع : 3املهمة 

 وتبسيس عملية وضع املعايري اخلاصة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات غري املذكورة أعاله

 
ناقوت جمموعةة الرتكية  مسةائل مرتبطةة بتقةديم املواضةيع ردا  علةى الةدعوة املوّجهةة كةّل سةنتني لتقةديم املواضةيع،              

 .سر اعد على تطوير املعايري على حنو أتسواستنتات أن التحسينات سوف 

 

 42ال وصية 
 

موضو  ردا  على الدعوة املوّجهة كّل سةنتني   قد ااقتُُرح حني يكون مواصفةقرتحت جمموعة الرتكي  طلب إدراج مورو  إ

 تسةم  أن  ةهر علةى األقةل و   وقت الضرور  لوضع املعةايري بسةتة أ  ومن  أن هذه اصطوة أن اّفض ال. لتقديم املواضيع

لألدبيات مةع اقرتاحةات    ُيقّدم استعراضأن  أيضا  اقُتِرحو. هل من حيث ماءمتها وجدواهابتقييم االقرتاحات بصورة أس

 .املواضيع اجلديدة

 

جلنةة  و مجاعةة العمة  املعنيةة بةال  ايس االسةرتاتي   واملسةاعدة الفنيةة       عليهةا   توافقة ) جمموعة الرتكيز  -42

 :(املعايري
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 .لألدبيات مع تقديم املوضو  استعراضو مواصفةجيب أن ُيدَرج مورو  

 

 43ال وصية 
 

أو أقةاليم أخةرى يف االتفاقيةة    /دعما  ومواركة من أعضةاء خخةرين و   االقرتاحاتإقرتحت جمموعة الرتكي  أن يلقى مقّدمو 

أو إقلةيم يف  /وميكن إعطاء املواضيع أولوية عليا حني يدعمها أكثر من عضةو و . الدولية لوقاية النباتات لدى تقديم موضو 

 .االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

جلنةة  و نيةة بةال  ايس االسةرتاتي   واملسةاعدة الفنيةة     مجاعةة العمة  املع  عليهةا   توافق) جمموعة الرتكيز  -43

 :(املعايري

أو أقةاليم  /على تلقي الدعم من أعضاء خخةرين و  نقدموامل ارة إىل حاجة أكرب للموضو  امُلقَتَرح، يثواةع لغاية اإل

 .أخرى يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

 41ال وصية 
 

إىل  ومن خا  دفع مقّدم االقةرتاح . ، عند اإلمكان، موارد لوضع املعيارالقرتاحمقدم اإقرتحت جمموعة الرتكي  أن حيدد 

 تووافقة  11وقةّدمت جمموعةة الرتكية  التوصةية     . ضمان وضع املعيار واعتماده يف الوقت املائم ميكنحتديد املوارد، قد 

 .مجاعة العمل املعنية بالتخطيط االسرتاتياي واملساعدة الفنيةعليها 

، إمنةا هةذا ال جيةب أن    ع املعيار املعةين بت جلنة املعايري عن قلق بأاّل يتمّكن مقّدم املواضيع من حتديد املوارد لوضوأعر

  .يعيق وضع امل يد من املعايري

 

 (:مجاعة العم  املعنية بال  ايس االسرتاتي   واملساعدة الفنيةعليها  توافق) جمموعة الرتكيز  -41

 .املوضو ، إذا أمكن، حتديد املوارد لوضع املعيار امُلقَتَرحيتعّين على مقدم 

 أو  

 .وارد لوضع املعيار امُلقَتَرحاملمقدم الطلب على حتديد  ُيواةع يتعّين على: جلنة املعايري

 

 45ال وصية 
 

إقرتحت جمموعة الرتكي  أن ُيستخَدم اإلطار االسرتاتياي لاتفاقية الدولية لوقاية النباتةات كأسةاس لتحديةد املواضةيع     

ونتياةة لةذلك، لةن اضةع     . الواجب إدراجها على الئحة املواضيع ملعةايري االتفاقيةة الدوليةة لوقايةة النباتةات     املقدةمة 

وقةّدمت جمموعةة   . اعة العمل املعنية بالتخطيط االسةرتاتياي واملسةاعدة الفنيةة   مج استعراض املواضيع املقدةمة بعدها إىل

  .11الرتكي  التوصية 
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عةن قلةق بوةأن اسةتخدام جلنةة املعةايري وحةدها         مجاعة العمل املعنية بالتخطيط االسرتاتياي واملساعدة الفنية توأعرب

املواضيع املقدةمة ألنه من املفرتض أيضةا  علةى جلنةة     تعراضاسلإلطاراالسرتاتياي لاتفاقية الدولية لوقاية النباتات لدى 

 ارت األمانة إىل االستمرار باستخدام هةذه  وأ. وترتيب أولوياتهاتربير املواضيع امُلقَتَرحة قائمة املعايري لاملعايري العودة إىل 

مجاعةة العمةل املعنيةة بةالتخطيط      تووافقة . املعايري إضافة إىل اإلطةار االسةرتاتياي لاتفاقيةة الدوليةة لوقايةة النباتةات      

 .املقدةمة من جمموعة الرتكي  11على التوصية  االسرتاتياي واملساعدة الفنية

 
أنه مةا  ا  ممكنةا     تاستنتا مجاعة العمل املعنية بالتخطيط االسرتاتياي واملساعدة الفنية ارت جلنة املعايري إىل أن وأ

. املقدةمة مةن جمموعةة الرتكية     11صر املّتصلة باإلجراءات القائمة مل ُتذَكر يف التوصية استخدام املعايري احلالية وأن العنا

إمنةا طلبةت أن    مجاعة العمل املعنية بالتخطيط االسرتاتياي واملساعدة الفنيةووافقت جمموعة الرتكي  على رأ  اجتما  

 .تذكر التوصية بوضوح أن املعايري ُتسَتخَدم

 

جيةب أن  (: مجاعة العم  املعنية بال  ايس االسرتاتي   واملساعدة الفنيةعليها  توافق) جمموعة الرتكيز  -45

تستخدم جلنة املعايري اإلطار االسرتاتياي لاتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومعايري تربيةر املواضةيع املقَتَرحةة    

ّدم املواضةيع املقرتحةة بعةدها إىل    ونتياة لذلك، لةن ُتقة  . وحتديد أولوياتها لدى استعراض اقرتاحات املواضيع

 .مجاعة العمل املعنية بالتخطيط االسرتاتياي واملساعدة الفنية

 أو  

جيب أن تسةتخدم جلنةة املعةايري اإلطةار االسةرتاتياي لاتفاقيةة الدوليةة لوقايةة النباتةات،           :جلنة املعايري

 ُترَفةع ونتياة لةذلك، لةن   . املواضيع املقدةمة استعراضلدى  أولوياتها ربير املواضيع امُلقَتَرحة وترتيبومعايري ت

 .مجاعة العمل املعنية بالتخطيط االسرتاتياي واملساعدة الفنيةإىل  املقّدمة بعد ذلكاملواضيع 

 

 46ال وصية 
 

اهليئةة علةى   أ ارت جمموعة الرتكي  إىل أنه يف حا  كان مورو  املعيار امُلدَرج مع املوضو  املقدةم مائما ، وحاملةا توافةق   

مبا رة واملوافقة على إحالتةه إىل موةاورات األعضةاء علةى      واصفةاملوضو ، يتعّين على جلنة املعايري استعراض مورو  امل

 .حنو أسر  مّما جير  حاليا 

 

جلنةة  و مجاعة العمة  املعنيةة بةال  ايس االسةرتاتي   واملسةاعدة الفنيةة      عليها  توافق) جمموعة الرتكيز -46

 :(املعايري

إىل موةاورات األعضةاء مبا ةرة بعةد أن تكةون قةد        واصةفات جيب أن تسعى جلنة املعايري إىل رفةع موةاريع م  

عايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات مةن جانةب هيئةة تةدابري     قائمة املواضيع ملُأضيَفت مواضيع جديدة على 

 . الصحة النباتية

 

 47ال وصية 
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تنظيم املعايري بعدة طرق خمتلفةة، ورأت أنةه فيمةا تّتاةه االتفاقيةة الدوليةة لوقايةة          ارت جمموعة الرتكي  إىل إمكانيةأ

ومةن  ةأن هكةذا    . اآلفات، سيكون من الضرور  وضع إطار للمعايريو السلع النباتات إىل  يادة عدد املعايري القائمة على

حلاجات على صةعيد بنةاء القةدرات، وعلةى     وا إطار أن يساعد على تركي  األولويات، وحيّدد الثغرات يف تغطية املعايري

تيسري اعتماد أو رعاية جمموعات الصياغة الفنية، وحتديد الروابط باجملاالت ذات الصلة من قبيل التنةّو  البيولةوجي،   

 .واألمن الغذائي، والتاارة

 

جلنةة  و الفنيةة مجاعةة العمة  املعنيةة بةال  ايس االسةرتاتي   واملسةاعدة       عليها  توافق) جمموعة الرتكيز  -47

 :(املعايري

 .عمل لوضع إطار للمعايري، مموة  من خارج املي انية يقجيب توكيل فر

 

 48ال وصية 
 

 ارت جمموعة الرتكي  إىل عبء العمل الثقيل امللقى على كاهل املورفني على مواريع املعايري، وإىل احلاجةة إىل وضةع   أ

وقةّدمت جمموعةة   . عضاء بديلني حمتملني يف جلنة املعةايري فرص تنموية ألرور  أيضا  توفري واعُتب ر من الض. تصّور عاملي

 .11الرتكي  التوصية 

 

الصةادرة عةن    11الدعم بصورة عامةة إىل التوصةية    مجاعة العمل املعنية بالتخطيط االسرتاتياي واملساعدة الفنية توقّدم

حلضةور   اومةا إذا كانةت نفقةات سةفرهم     عةن قلةق بوةأن متويةل مسةاعد  املوةرف       تأعرب اغري أنه. جمموعة الرتكي 

املسةاعدان سةيوّلدان   ريت خمةاوف عّمةا إذا كةان    ُأث وكذلك،. اجتماعات جلنة املعايري سُتدَفع من أموا  املي انية العادية

 مجاعة العمل املعنية بةالتخطيط االسةرتاتياي واملسةاعدة الفنيةة     توُأبلَغ. ضايف بالنسبة إىل املورف الرئيسيعبء عمل إ

املورف يف اجتماعات جلنة املعايري، بل أن دورهما يقتصةر علةى دعةم املوةرف      لي، من امللحوظ أن يوارك مساعدا هأن

ي بعةض املرونةة   يف إمكانيةة تةوخ  ت مجاعةة العمةل   وكذلك، نظر. الرئيسي، على أن يوّفر هذا الدور أيضا  فرصة للتنمية

 11مجاعةة العمةل نسةخة معّدلةة عةن التوصةية        توقّدم. حوا رفني لن يكونوا ضرورّيني يف مجيع األسيما أن هؤالء املو

   . الصادرة عن جمموعة الرتكي 

 

وقةّدمت جلنةة   . إىل أنه بإمكان أعضاء مجاعات عمل اصرباء أن يساعدوا املورف الرئيسةي أيضةا   جلنة املعايري وأ ارت 

  .بالتخطيط االسرتاتياي واملساعدة الفنيةمجاعة العمل املعنية الصادرة عن  11املعايري نسخة معدةلة عن التوصية 

 

ميكةن أن يكةون هةذان املسةاعدان مةن خةارج       )تعّين جلنة املعايري مورفا  رئيسيا  ومسةاعدين  : جمموعة الرتكيز  -48

( جلنة املعايري، مثل األعضاء البديلني احملتملني، أو أعضاء سابقني يف جلنة املعايري، أو أعضاء يف الفريق الفين

 .موضو لكّل 

 أو   

جلنةة املعةايري علةى تعةيني      جيب أن ُتوةاةع : مجاعة العم  املعنية بال  ايس االسرتاتي   واملساعدة الفنية
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ميكن أن يكون هذان املسةاعدان مةن خةارج جلنةة املعةايري، مثةل األعضةاء البةديلني         )مورف رئيسي ومساعدين 

 .لكّل موضو ( ء يف الفريق الفيناحملتملني، أو أعضاء سابقني يف جلنة املعايري، أو أعضا

 أو  

ميكةن أن يكةون هةذان    )جلنة املعايري على تعيني موةرف رئيسةي ومسةاعدين     جيب أن ُتواةع: جلنة املعايري

 أو املساعدان من خارج جلنة املعايري، مثل األعضاء البديلني احملةتملني، أو أعضةاء سةابقني يف جلنةة املعةايري،     

 .لكّل موضو ( مجاعات عمل اصرباء يف أعضاءأعضاء يف الفريق الفين أو 

 

 49ال وصية 
 

موعة على التوصةية بتقلةيو   اجملومل توافق . ناقوت جمموعة الرتكي  عدة مسائل مرتبطة حبام جلنة املعايري ووظيفتها

 .19حام جلنة املعايري، وقّدمت التوصية 

 

وأ ارت مجاعة العمل املعنية بالتخطيط االسرتاتياي واملساعدة الفنية إىل أنه جرت مناقوة عدد أعضةاء جلنةة املعةايري    

فة إىل ضايمي مهم جدا  يف جلنة املعايري، إوأحاطت اهليئة حينها علما  أن التمثيل اإلقل. 1111خا  اجتما  اهليئة عام 

عنية بالتخطيط االسرتاتياي واملساعدة الفنية على ترتيب عضوية أعضاء جلنةة  وكذلك، واافقت مجاعة العمل امل. اصربة

 .املعايري للسماح بتداخل األعضاء اجلدد مع األعضاء القدامى

 

جلنةة  و مجاعة العمة  املعنيةة بةال  ايس االسةرتاتي   واملسةاعدة الفنيةة      وافقت عليها ) جمموعة الرتكيز  -49

 :(املعايري

الصحة النباتية عدد أعضاء جلنة املعايري، وأخذت يف االعتبار التوا ن بةني كفةاءة العمةل    ناقوت هيئة تدابري 

 .والتمثيل اإلقليمي

يف حا  اقُتِرحت تغيريات، جيب أن ُتعَتَمد بصورة تدرجيية سيما أنةه سةيتّم اختيةار أكثةر     : مالحظة األمانة

 .   ري الصحة النباتيةمن نصف أعضاء جلنة املعايري خا  الدورة السابعة هليئة تداب

 

 21ال وصية 
 

وناقوت جمموعة الرتكي  حاجة األعضاء اجلدد يف جلنة املعايري إىل تدريب جيب أن يومل وضوح التوقعات من أعضةاء  

جلنة املعايري على صعيد عملية وضع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وقد يومل توجيةه املتةدّربني مةن جانةب     

وعة الرتكي  الطلب إىل اهليئة مطالبة جلنة املعةايري وضةع توجيهةات    واقرتحت جمم. أعضاء ذو  خربة يف جلنة املعايري

  .  للمساعدة يف تنمية قدرات األعضاء اجلدد يف جلنة املعايري

 

جلنةة  و وارتقت عليها مجاعة العم  املعنيةة بةال  ايس االسةرتاتي   واملسةاعدة الفنيةة     ) جمموعة الرتكيز  -21

 :(املعايري

النباتية تكليف جلنة املعايري بوضع توجيهةات لتنميةة قةدرات األعضةاء اجلةدد يف      طلبت هيئة تدابري الصحة 
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 .جلنة املعايري، مثل التوجيه أثناء العمل

 

 24ال وصية 
 

 جما  وضع املعايري، فمن املهةم  وأقّرت جمموعة الرتكي  بأنه إضافة إىل ضرورة أن يتمتع أعضاء جلنة املعايري باصربة يف

وقةّدمت  . األعضاء القضايا اإلقليمية وأن يسّهلوا التنسيق اإلقليمي يف ما يتعلق بعمليةة وضةع املعةايري    ءيضا  أن ميثل هؤالأ

 . 11جمموعة الرتكي  التوصية 

 

 ومةا إذا كةانوا   الغاية من وجود منسقني إقليمةّيني  وناقوت مجاعة العمل املعنية بالتخطيط االسرتاتياي واملساعدة الفنية

وبر  توافق عام بأن الغاية من وجود منّسقني إقليميني هي تع ي  التواصل وتقاسةم املعلومةات   . ضرورّيني أو غري ضرورّيني

قةد يكةون   فوكانت جمموعة الرتكي  قد أ ارت إىل أنه على الرغم من حتقيق تنسيق جيد يف بعةض األقةاليم،   . يف املنطقة

و ةرحت األمانةة أن جمموعةة الرتكية      . اء جلنة املعايري كمنّسةقني إقليمةيني يف أقةاليم أخةرى    من املفيد جدا  تعيني أعض

كانت تقرتح أفكارا  تضمن أن أعضاء جلنة املعايري ميّثلون تعليقات االتفاقية الدولية لوقاية النباتةات يف إقلةيمهم، ولةي،    

رتكي  أنه من املهم التنسيق داخل اإلقليم ذاته وتوفري وكذلك، اعتربت جلنة ال. فقط وجهات نظر البلد الذ  ينتمون إليه

واقرتحةت مجاعةة العمةل    . ألعضاء االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بوةأن كيفيةة معاجلةة  ةواغلهم    املعلومات الراجعة 

كّل إقليم مةا إذا أراد  املعنية بالتخطيط االسرتاتياي واملساعدة الفنية أاّل يكون املنسقون اإلقليميون إل اميني، بل أن يقّرر 

لكن ُأ ةري إىل ضةرورة وصةف املهةام احملةّددة الةيت       . تعيني منسق إقليمي لتيسري الروابط داخل اإلقليم ومجع التعليقات

وقّدمت مجاعة العمل املعنية بالتخطيط االسرتاتياي واملساعدة الفنية نسخة معّدلة عن التوصية . سُتناط باملنّسق اإلقليمي

 .الصادرة عن جمموعة الرتكي  11ىل التوصية الرتكي ، واليت تتطّرق أيضا  إ عةإىل جممو 11

 

وأحاطت جلنة املعايري علما  ّقرتحات كّل من جمموعة الرتكي  ومجاعة العمل املعنية بالتخطيط االسرتاتياي واملساعدة 

الصادرة  11ىل التوصية إتتطّرق أيضا  الصادرة عن جمموعة الرتكي ، واليت  11الفنية، وقّدمت نسخة معّدلة عن التوصية 

 . عن جمموعة الرتكي 

 

يكةون  )طلبت هيئة تدابري الصحة النباتية إىل جلنة املعةايري تعةيني منسةق إقليمةي واحةد      : جمموعة الرتكيز -24

يمةي  لكّل إقليم ليمّثةل خراء اإلقلةيم، وميكنةه أن يسةاعد يف جمةا  التنسةيق اإلقل      ( يف جلنة املعايري ا حالي ا عضو

 .بوأن الوواغل املتصلة ّورو  املعايري

 أو  

توّاع هيئة تدابري الصحة النباتية األقةاليم  : مجاعة العم  املعنية بال  ايس االسرتاتي   واملساعدة الفنية

يف تأدية دور رائد على صةعيد تيسةري    يف جلنة املعايري من كل إقليم ليساعد على النظر يف إمكانية تعيني عضو

 .داخل أقاليمهم التواصل بني أعضاء جلنة املعايري واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 أو  

سُيطلب إىل هيئة تدابري الصحة النباتية توايع األقاليم علةى النظةر يف إمكانيةة تعةيني عضةو      : جلنة املعايري
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نطقة ليساعد يف تأدية دور رائد على صعيد تيسري التواصةل بةني أعضةاء    واحد أو أكثر من جلنة املعايري لكّل م

 .جلنة املعايري واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات داخل أقاليمهم

غري أنه قةد يكةون مةن الصةعب تةوفري      . يوّكل التواصل اإلقليمي إحدى مهام جلنة املعايري: مالحظة األمانة

يت يضّطلع بها أعضاء جلنة املعايري يف الةدليل اإلجرائةي لاتفاقيةة الدوليةة     التفاصيل بوأن األدوار اإلقليمية ال

 . لوقاية النباتات

 

 22ال وصية 
 

للتمويةل، قةد يضةّم     ا م مقرتحة أن تقةدّ اقرتحت جمموعة الرتكي  أن تضع جلنة املعايري توجيهات للمنسقني اإلقليمةيني و 

 .اقرتاحات لتدريب إضايف ولتنمية قدرات أعضاء جلنة املعايري
 

الصةادرة عةن    11مل توافق مجاعة العمل املعنية بالتخطيط االسرتاتياي واملساعدة الفنية وجلنةة املعةايري علةى التوصةية     

املساعدة الفنية وجمموعة الرتكي  نسةخة  واقرتح كّل من مجاعة العمل املعنية بالتخطيط االسرتاتياي و. جمموعة الرتكي 

 .الصادرة عن جمموعة الرتكي  11الصادرة عن جمموعة الرتكي ، واليت تتطّرق أيضا  إىل التوصية  11معّدلة عن التوصية 
 

االتصا  مع نظةام  )تضع جلنة املعايري توجيهات للمنّسقني اإلقليميني وتقّدم اقرتاحا  للتمويل : جمموعة الرتكيز  -22

وجيب أن تومل هذه (. ، لوضع اقرتاح متويلوغري ذلكاستعراض تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ودعمه 

لنباتيةة  املعايري الدولية لتدابري الصحة ا التوجيهات كيفية التفاعل مع حلقات العمل اإلقليمية املعنية باستعراض

 . ضايف وتنمية قدرات أعضاء جلنة املعايريوإدراج اقرتاحات لتدريب إ

 أو  

ال توافقان على هذه التوصةية،  : جلنة املعايريو املساعدة الفنيةومجاعة العم  املعنية بال  ايس االسرتاتي   

 .11إمنا على اجلوانب اليت توملها التوصية 

 

 23ال وصية 
 

يوّقعه املرّ   ويبّين فيه إقةراره ّتطلبةات الوقةت وميةأله قبةل أن      الذ  وناقوت جمموعة الرتكي  منوذج بيان االلت ام، 

ونظةرا  إىل الوقةت الطويةل الةذ      . وغةري ذلةك   ُيعيةن يف جلنة املعايري، أو يف مجاعات عمل اصرباء التابعة للفريق الفةين 

قرتحت جمموعة الرتكي  تعةديل منةوذج بيةان االلتة ام حبيةث      اصيصه، إُيطلب إىل األعضاء واصرباء يف جلنة املعايري 

 ويسةم  ُتدرج فيه خانة يوقّع فيها الرئي، املبا ر للمرّ   للمساعدة يف التأكد أن الرئي، املبا ر مدرك ملتطلبةات الوقةت   

  .10وقدمت جمموعة الرتكي  التوصية . اصيو الوقت املائم لعملهم يف إطار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ملوّظفيه

 
الصةادرة عةن    10وقّدمت مجاعة العمل املعنية بالتخطيط االسرتاتياي واملساعدة الفنية الدعم بصورة عامةة إىل التوصةية   

املقدةمة من مجاعةة العمةل    10ووافقت جلنة املعايري على التوصية . للوضوحجمموعة الرتكي ، إمنا عّدلت التوصية توخيا  

 .املعنية بالتخطيط االسرتاتياي واملساعدة الفنية
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ينبغي تعديل منوذج بيان االلت ام ألعضاء جلنة املعايري حبيةث ُتةدَرج فيةه خانةة يوّقةع      : جمموعة الرتكيز  -23

 .ّتطلبات الوقت املتصلة بهذا الدورفيها الرئي، املبا ر للمر   لإلقرار 

 أو  

جيةب أن  (: جلنةة املعةايري  وافقت عليها ) مجاعة العم  املعنية بال  ايس االسرتاتي   واملساعدة الفنية

يضّم منوذج بيان االلت ام خانة لتوقيع الرئي، املبا ر لعضو جلنةة املعةايري، للتأكةد مةن أن الةرئي، املبا ةر       

 .ة إىل العضو يف جلنة املعايريمدرك لعبء العمل بالنسب

مفيةد، قةد   " فةرتة واليةتهم  ل"االلتة ام   غري واض  وأن" الرئي، املبا ر"نظرا  إىل أن منصب : مالحظة األمانة

 .يكون من املائم أن يوّقع على هذا النموذج املدير التنفيذ  عوضا  عن الرئي، املبا ر

 

 21ال وصية 
 

وناقوت جمموعة الرتكي  احلاجة إىل الدعم للمساعدة يف التأكد من أن مورو  املعايري ذا نوعية جيدة، ولتوفري املسةاعدة  

التحريرية للمورفني على مورو  املعايري، واستنتات أنه سيكون من اجملةد  توةكيل فريةق حتريةر  لوضةع موةاريع       

 . 11صية وقّدمت جمموعة الرتكي  التو. معايري عالية اجلودة

 

أعربت مجاعة العمل املعنية بالتخطيط االسرتاتياي واملساعدة الفنيةة عةن قلقهةا مةن أن تتعةرض فعاليةة عمليةة وضةع         

و ةرحت األمانةة أن جمموعةة    (. مةن قبيةل الفريقةي التحريةر     )املعايري إىل اصطر يف حا  ُأضيفت جمموعةات أخةرى   

خا  القيام باسةتعراض  ةامل ملوةاريع املعةايري قبةل إرسةاهلا إىل        الرتكي  أدرجت الفريق التحرير  الّدخار الوقت من

ووافقت مجاعةة العمةل املعنيةة بةالتخطيط     . ، ولتفاد  التعليقات التحريرية.وغري ذلكمواورات األعضاء، وإىل اهليئة، 

بالضرورة من أعضاء يف  إمنا اقرتحت أاّل يتوّكل هذا الفريق ،االسرتاتياي واملساعدة الفنية على مفهوم الفريق التحرير 

 .جلنة املعايري فقط، وأن ُيستخَدم فقط عند الضرورة

 

جلنةة  و مجاعة العمة  املعنيةة بةال  ايس االسةرتاتي   واملسةاعدة الفنيةة      وافقت عليها ) جمموعة الرتكيز -21

 :(املعايري

ويتّم اختيار أعضاء هةذا الفريةق مةن    . جيب توكيل فريق حترير  للمساعدة يف حتسني نوعية مواريع املعايري

خرباء تعّينهم املنظمات الوطنية لوقاية النباتات أواملنظمات اإلقليمية  1أو  0جانب جلنة املعايري على أن يضّم 

ّمون عضوا  ال تكون اإلنكلي ية لغته األم، ويعملون على لوقاية النباتات ويتمّتعون خبربة يف الكتابة الفنية، ويض

وستكون فرتة االلت ام املطلوبة هي ثاث سنوات على األقل، إمنا من املفضةل أن تكون . وثائق باللغة اإلنكلي ية

 . ويعمل هذا الفريق مع املورفني ومع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. أطو 

 

 25ال وصية 
 

والفةرق الفنيةة دومةا      اصرباء عمل ناقوت جمموعة الرتكي  احلاجة إىل التأكد من أن تقوم عملية اختيار أعضاء مجاعات

 .11وقّدمت جمموعة الرتكي  التوصية . على اصربة والقدرة، ولي، على اعتبارات إقليمية
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املقدةمةة مةن جمموعةة الرتكية       11على التوصةية  مل توافق مجاعة العمل املعنية بالتخطيط االسرتاتياي واملساعدة الفنية 

ووافقت جلنة املعايري على رأ  مجاعة العمل املعنية بالتخطيط االسةرتاتياي  . توّكل أصا  متطّلبا  الختيار اصرباء األنه

 .واملساعدة الفنية

 

املر ةحني ولةي، علةى    جيب أن ترك  جمموعة الرتكي ، يف اختيار اصرباء، علةى خةربة   : جمموعة الرتكيز  -25

 .االعتبارات اإلقليمية

 أو  

علةى هةذه    نتوافقةا  ال: جلنةة املعةايري  و مجاعة العم  املعنيةة بةال  ايس االسةرتاتي   واملسةاعدة الفنيةة     

 .التوصية

معايري توكيل مجاعات عمل اصرباء على وجةو  أن ميّثةل   وتنّو صاحيات الفرق الفنية : مالحظة األمانة

  (.ّا يف ذلك املواركة النسبية للبلدان النامية)ات الصياغة منطقة جغرافية واسعة األعضاء يف جمموع

 

 26ال وصية 
 

وأحاطت جمموعة الرتكي  علما  بفقةدان اصةربة حةني ينهةي أعضةاء جلنةة املعةايري واليةتهم، وباحلاجةة إىل االسةتمرار           

أنه من األفضل أن يكون ألعضةاء جلنةة املعةايري فةرتات واليةة متداخلةة مةن ثةاث         وأقّرت جمموعة الرتكي  . التاديدو

 . سنوات حبيث ال يغادرون مجيعا  يف الوقت ذاته، ويبقى دائما  أعضاء ذوو خربة يف جلنة املعايري

 

نةة  جلو مجاعة العم  املعنية بال  ايس االسةرتاتي   واملسةاعدة الفنيةة   وافقت عليها ) جمموعة الرتكيز -26

 :(املعايري

برتتيب عضوية أعضاء جلنة املعةايري، كمةا يتوجةب علةى      جيب على هيئة تدابري الصحة النباتية أن تسم 

ويتعّين على جلنة املعايري أن تنظر أيضةا  يف تطبيةق   . األقاليم توايع هذه اصطوة، لضمان استمرارية اصربة

 . ملعايريهذا املبدأ ذاته على مجاعات أخرى تعمل يف إطار جلنة ا

 

 28و 27ال وصي ان 
 

وناقوت جمموعة الرتكي  أفكارا  ل يادة العائدات وتقليو النفقات، وطرقا  خمتلفة للمسةاهمة يف مةوارد االتفاقيةة الدوليةة     

 .11و 12وقّدمت جمموعة الرتكي  التوصيتني . لوقاية النباتات

 

 11و 12مل توافةةق مجاعةةة العمةةل املعنيةةة بةةالتخطيط االسةةرتاتياي واملسةةاعدة الفنيةةة وجلنةةة املعةةايري علةةى التوصةةيتني  

املةوارد، كمةا أنهةا غةري مّتصةلة       تعبئةة ل هةذه النقطةة يف اسةرتاتياية     عن جمموعة الرتكي  إذ جيب أن ُتوَمالصادرتني

 .ية النباتاتبتعديل عملية وضع املعايري لاتفاقية الدولية لوقا

 

نظرت جمموعة الرتكي  يف خليات خمتلفة ل يةادة مةوارد عمليةة وضةع املعةايري لاتفاقيةة       : جمموعة الرتكيز -27
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ودعمت بقوة فكرة رعاية املعايري أو الدعوة هلا، واعتربت أنةه يف السةنوات العوةرة    . الدولية لوقاية النباتات

وأوصةت  . خاصة بالسلع واآلفات، من املرّج  أن جتذ  هذه املعايري الرعايةة  القادمة، ويف ظّل وضع معايري

وأ  موضو  ُمدَرج على قائمة موضوعات هيئة تدابري الصحة . رعاية املعايري بالتوايع علىجمموعة الرتكي  

ئة تدابري الصةحة  ، وبغّض النظر عن أولويات هيالنباتية املّتفق عليها ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

النباتية، جيب أن ُيتاح لدعم التمويةل أو للرعايةة حبيةث ُتغطَّةى مجيةع التكةاليف املّتصةلة بوضةع املعيةار          

    .امُلقَتَرح

ن علةى هةذه   توافقةا  ال: جلنةة املعةايري  و مجاعة العم  املعنية بال  ايس االسةرتاتي   واملسةاعدة الفنيةة   

 مان وضع املعايري وفقا  ألولويات هيئة تدابري الصحة النباتيةة، وعةد  وأصّرت جلنة املعايري على ضم. التوصية

 . اعتمادها على توّفر املوارد

جيب أن تنظر اسرتاتياية تعبئة املوارد لاتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف فرض رسوم : جمموعة الرتكيز  -28

 .مجعيات اصاصةعلى صناعات وو تسايل يف هيئة تدابري الصحة النباتية على منظمات غري حكومية،

علةى هةذه    نتوافقةا  ال: جلنةة املعةايري  و مجاعة العم  املعنية بال  ايس االسةرتاتي   واملسةاعدة الفنيةة   

 .التوصية

 

 31و 29ال وصي ان  
 

ناقوت جمموعة الرتكي  ضرورة أن ينظر كل من مجاعات عمل اصرباء، والفرق الفنيةة، وجلنةة املعةايري، يف اعتبةارات     

 ارت األمانةة إىل أن هيئةة   وأ. ملهم حبيث تتطّرق مجيع املعايري إىل هذه الوواغلمتصلة بالتنّو  البيولوجي والبيئة يف ع

وُتعَتَبةر  . تدابري الصحة النباتية كانت قد طلبت أن تضّم مجيع املعايري بيانا  عن أثرها احملتمل علةى التنةّو  البيولةوجي   

التفاقية الدولية لوقاية النباتات ولاتفاقية اصاصة بالتنّو  البيولوجي، والصياغة احلالية هذه املسائل مهمة بالنسبة إىل ا

واعتةربت جمموعةة   . ملورو  املواصفات مل تكن دوما  مفهومة بوضوح مةن جانةب جمموعةات اصةرباء املعنيةة بالصةياغة      

ملعايري إمنا ظهرت خماوف من أنةه مل يةتّم دومةا     الرتكي  أن محاية التنّو  البيولوجي توّكل جانبا  مهما  يف عملية وضع ا

قرتحةت جمموعةة الرتكية  أن يبةادر فريةق      وللمساعدة يف حتسني الفهةم، إ . وجيالتطّرق إىل مسائل مّتصلة بالتنّو  البيول

بالصةياغة، يف حةا     اصةرباء املعنيةة   صغري من جلنة املعايري إىل وضع استمارة جتيب عليها كل جمموعة من جمموعات

 .    01و 19وقّدمت جمموعة الرتكي  التوصيتني . نطباق ذلكا

 

سئلة أو اصطوط التوجيهية ساعدة الفنية إىل أن جمموعة من األمجاعة العمل املعنية بالتخطيط االسرتاتياي وامل وأ ارت

اصاصة بأثر املعايري الدولية لتدابري الصةحة النباتيةة علةى التنةّو  البيولةوجي قةد تةوّفر املسةاعدة للخةرباء علةى صةعيد            

ووافقت مجاعة العمل املعنية بالتخطيط االسرتاتياي واملسةاعدة الفنيةة   . االضطا  ّهمة احلفاظ على التنّو  البيولوجي

 .الصادرتني عن جمموعة الرتكي  01و 19 على التوصيتني

 

  .الصادرتني عن جمموعة الرتكي  01و 19واقرتحت جلنة املعايري دمج التوصيتني 
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تضةع  (: مجاعة العم  املعنية بال  ايس االسرتاتي   واملسةاعدة الفنيةة  وافقت عليها ) جمموعة الرتكيز -29

اصرباء املعنية بالصياغة من أجل تةوفري التوجيهةات وضةمان    جلنة املعايري جمموعة من األسئلة جملموعات 

 .معاجلة الوواغل املتصلة بالتنّو  البيولوجي

 أو  

تضع جلنة املعايري جمموعة من األسئلة جملموعات اصرباء املعنية بالصياغة من أجل تةوفري  : جلنة املعايري

وستتوةاور جلنةة   . وضمان معاجلة الوةواغل  والبيئةن االعتبارات املّتصلة بالتنّو  البيولوجي أالتوجيهات بو

 . املعايري مع اصرباء اصارجيني عند الضرورة

 

سةوف  (: مجاعة العم  املعنية بال  ايس االسرتاتي   واملساعدة الفنيةة وافقت عليها ) جمموعة الرتكيز  -31

 . تتواور جلنة املعايري مع اصرباء اصارجيني عند الضرورة

 أو  

 19ُأنظر التوصية : جلنة املعايري

 
 :إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعّوة إىل

 
ب فيها دراسة إضافية من جانب هيئةة تةدابري الصةحة النباتيةة أو     يف سبل معاجلة التوصيات اليت ُتطَل النظر(1)

 ُتقدةم فيها اصيارات؛

 لاتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛على التوصيات لتحسني عملية وضع املعايري  املوافقة(1)

 هلذه الوثيقة؛ 1املنقَّ  وفقا  للمرفق  "إجراء عملية وضع املعايري لاتفاقية الدولية لوقاية النباتات" اعتماد(0)

الةدورة  على أن ُتسَتبَد  إجراءات وضع املعايري لاتفاقية الدولية لوقايةة النباتةات، الةيت اعُتم ةَدت يف      املوافقة(1)

 ؛باإلجراءات املعدةلة( 1111)اتية الثالثة هليئة تدابري الصحة النب

امللحةق األو  لائحةة    يفإجراءات وضةع املعةايري لاتفاقيةة الدوليةة لوقايةة النباتةات       استمارة ب اإلحاطة علما (1)

 . الداخلية هليئة تدابري الصحة النباتية
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  4املررتق 

 

امللحق األّول لالئحةة  )ال عدي  امُلق  ر ب إلجراءات وضع املعايري لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

  (  الداخلية هليئة تدابري الصحة النباتية
 

حاولت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعديل هةذه القواعةد اسةتنادا  إىل مسةاهمات جمموعةة      : ماحظة األمانة] 

قةد يكةون مةن الضةرور      ، ومجاعة العمل املعنية بالتخطيط االسرتاتياي واملساعدة الفنية، وجلنة املعايري، إمنا الرتكي 

وكذلك، (. 1111)ضافية بناًء على نتياة املناقوات خا  الدورة السابعة هليئة تدابري الصحة النباتية إدراج تعديات إ

عك، املمارسات احلالية مةن قبيةل اسةتخدام نظةام التعليقةات علةى       تغيريات على هذه القواعد حبيث تأدرجت األمانة 

.[االنرتنت وجمموعة مراجعة اللغة

      

 

 :تنقسم عملية وضع املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية إىل أربع مراحل  [1]

 وضع برنامج عمل لوضع معايري لاتفاقية الدولية لوقاية النباتات -1املرحلة  -

 الصياغة -2املرحلة  –

  األعضاء مواورات -3املرحلة  –

 االعتماد والنور -4املرحلة  –

هيئة تدابري الصحة النباتيةة بوةأن جوانةب عةدة مةن عمليةة       /مّت مجع قرارات اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية [2]

البوابةة الدوليةة للصةحة النباتيةة      ي لاتفاقية الدولية لوقاية النباتةات املتةاح علةى   ةةع املعايري يف الدليل اإلجرائةةوض

(IPP ،www.ippc.int) 

 وضع قائمة باملوضوعات ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات :1املرحلة   [3]

 املواضيع طل  :1اخلاوة   [4]

 1ويقةّدم كةل مةن أعضةاء االتفاقيةة     . توّجه أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات دعوة كّل سنتني لتقةديم املواضةيع    [5]

والفرق الفنية اقرتاحات مفّصلة ملواضيع جديدة، أو لتعديل املعايري الدولية احلالية لتدابري الصحة النباتيةة إىل أمانةة   

 .اضةيع متو  من السنة اليت توجةه فيها الدعوة لتقديم املو/يوليو 01االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، يف مهلة أقصاها 

، 2[الصادرة عن جمموعة الرتكية   11التوصية ]لألدبيات  باستعراضّورو  مواصفة، و وجيب أن ُترَفق االقرتاحات

متاحةة يف الةدليل اإلجرائةي    ) فق عليها يف هيئة تةدابري الصةحة النباتيةة للمواضةيع     تةبأنها تستويف املعايري امُلتربير بو

ولإل ارة إىل حاجة أوسع للموضو  امُلقَتَرح، ُيواةع مقرتح املوضةو  علةى كسةب    (. لاتفاقية الدولية  لوقاية النباتات

                                                      
1
 .األطراف املتعاقدة، املنظمات الوطنية لوقاية النباتات، واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات، واملنظمات الدولية ذات الصلة  

2
  .جيب أن ُيدَرج مورو  مواصفة واستعراض لألدبيات مع تقديم املوضو : الصادرة عن جمموعة الرتكيز 42ال وصية   

http://www.ippc.int/
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الصادرة عن جمموعة  10التوصية ]نباتات أو من أقاليم أخرى يف االتفاقية الدولية لوقاية ال/الدعم من أعضاء خخرين و

الصةادرة عةن    11التوصةية  ]واةع مقدم االقرتاح على حتديد املوارد لوضع املعيار امُلقَتةَرح  وعند اإلمكان، ُي. 3[الرتكي 

 .4[جلنة املعايري

وأّمةا  . ع أمانةة االتفاقيةة الدوليةة لوقايةة النباتةات قائمةة باملواضةيع املقَتَرحةة اسةتنادا  إىل االقرتاحةات الةواردة           جتّم  [6]

االقرتاحات من السنوات املاضية واليت مل ُتضف إىل قائمة املواضةيع ملعةايري االتفاقيةة الدوليةة لوقايةة النباتةات فةا        

 . االتفاقية الدولية لوقاية النباتات إعادة تقدميها، كما هو مائمُتومل يف هذا التاميع، لكن بإمكان أعضاء 

ومعةايري تربيةر   تقوم جلنة املعايري، مع األخةذ يف االعتبةار اإلطةار االسةرتاتياي لاتفاقيةة الدوليةة لوقايةة النباتةات           [7]

القائمةة احلاليةة    باسةتعراض  ،5[الصةادرة عةن جلنةة املعةايري     11التوصةية  ] املواضيع املثقَتَرحةة وترتيةب أولوياتهةا   

وتقةرتح جلنةة املعةايري    . للمواضيع ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، والقائمةة اجملمةعةة لاقرتاحةات املفصةةلة    

، وتضةيف مواضةيع مةن    (6ّةا يف ذلةك املواضةيع   )قائمة معّدلة من املواضيع ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

جملّمعة، وحتذف أو تعةّد  موضةوعات مةن القائمةة احلاليةة للموضةوعات ملعةايري االتفاقيةة الدوليةة لوقايةة           القائمة ا

  . النباتات كما هو مائم، مع إعطاء كل موضو  األولوية املوصى بها

 . تعدي  قائمة املواضيع ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واع مادها :2اخلاوة   [8]

ستعرض هيئة تدابري الصحة النباتية قائمة املواضيع ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتةات املمقَتَرحةة مةن جانةب     ت  [9]

يئة قائمة املواضيع ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وتعتمدها، وتسند أولوية إىل كةّل  اهل وتعّد . جلنة املعايري

 .باملواضيع ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على البوابة الدولية للصحة النباتيةوُتتاح قائمة معّدلة . موضو 

ضرورة ملّحة إىل معيار، جيةو  هليئةة تةدابري الصةحة النباتيةة أن تةدرج        وضع ترب  فيهنوأ   أ  سنة، حني يخا  [10]

 . النباتات هكذا موضو  على قائمة املواضيع ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية

 الصياغة :2املرحلة   [11]

 وضع مواصفة :3اخلاوة   [12]

                                                      
لغاية اإل ارة إىل حاجة أكرب للموضةو  امُلقَتةَرح، يثوةاةع املقةدمون علةى تلقةي الةدعم مةن          :الصادرة عن جمموعة الرتكيز 43 ال وصية 3

 .الدولية لوقاية النباتاتأو أقاليم أخرى يف االتفاقية /أعضاء خخرين و
  .ُيواةع مقدم الطلب على حتديد املوارد لوضع املعيار امُلقَتَرح :الصادرة عن جلنة املعايري 41 ال وصية 4
جيب أن تستخدم جلنة املعايري اإلطار االسرتاتياي لاتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومعايري  :الصادرة عن جلنة املعايري 45 ال وصية 5

ونتياة لذلك، لن ُتقّدم املواضيع املقرتحة بعدها إىل مجاعة . ربير املواضيع املقَتَرحة وحتديد أولوياتها لدى استعراض اقرتاحات املواضيعت

 ..العمل املعنية بالتخطيط االسرتاتياي واملساعدة الفنية
يف املعايري يف الدليل اإلجرائي لاتفاقية الدولية لوقاية ، ُأنظر هيكل املصطلحات "موضو "، و"اجملا  الفين"صطلحات للتفاصيل بوأن م 6

 .النباتات
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ميكةن أن يكةون هةذان املسةاعدان     )يتعّين على جلنة املعايري أن تعّين املورف الرئيسي وُتواةع على تعيني مساعدين   [13]

من خارج جلنة املعايري، مثل األعضاء البةديلني احملةتملني يف جلنةة املعةايري، وأعضةاء سةابقني يف جلنةة املعةايري،         

 .7[الصادرة عن جلنة املعايري 11التوصية ]لكّل موضو  ( اءوأعضاء الفريق الفين أو أعضاء يف مجاعات عمل اصرب

وجيةب أن تسةعى جلنةة    . املقدةم من عضو االتفاقية الدوليةة لوقايةة النباتةات    عرض جلنة املعايري مورو  املواصفةتست  [14]

بعةد انعقةاد اجتمةا      لانةة الاألعضاء خا  اجتمةا    املوافقة على مواريع املواصفات لُتحا  إىل مواوراتاملعايري إىل 

موضوعات جديدة إىل قائمة املواضيع ملعةايري االتفاقيةة الدوليةة لوقايةة      فيه ضيفتيئة تدابري الصحة النباتية الذ  ُأه

 .8[الصادرة عن جمموعة الرتكي  10التوصية ]النباتات 

أمانةة االتفاقيةة الدوليةة لوقايةة      األعضاء، تتيحهمورو  املواصفة لُيحا  إىل مواورات توافق جلنة املعايري على  احامل  [15]

يوما ، وُيبلَّةغ أعضةاء االتفاقيةة الدوليةة لوقايةة       01متتد  ولية للصحة النباتية لفرتة مواوراتالنباتات على البوابة الد

إىل نظةام   وتقدّم نقطة االتصا  لدى االتفاقية الدولية لوقايةة النباتةات التعليقةات مةن خةا  اللاةوء      . النباتات بذلك

وجتّمع األمانة التعليقات الواردة، وتنورها على . التعليقات على االنرتنت اصاص باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

وُتعةدة  املواصةفة عنةد    . وإىل جلنة املعايري للنظر فيها( املورفني)البوابة الدولية للصحة النباتية، وتقّدمها إىل املورف 

وُتنوةر املواصةفات املواَفةق عليهةا علةى البوابةة الدوليةة        . تهاء منها، وتوافق عليها جلنةة املعةايري  الضرورة، ويتّم االن

 . ةللصحة النباتي

 .10[الصادرة عن جمموعة الرتكي  1التوصية ] 9إعداد مشروع املعيار: 4اخلاوة   [16]

نظةر القواعةد يف الةدليل اإلجرائةي     اأو مجاعة عمل من اصةرباء أو فريةق فةين؛    )إن جمموعة خرباء معنية بالصياغة   [17]

                                                      
ميكن أن يكون هذان )جيب أن ُتواةع جلنة املعايري على تعيني مورف رئيسي ومساعدين  :الصادرة عن جلنة املعايري 48ال وصية  7

ملعايري، وأعضاء سابقني يف جلنة املعايري، وأعضاء الفريق املساعدان من خارج جلنة املعايري، مثل األعضاء البديلني احملتملني يف جلنة ا

 .لكّل موضو ( الفين أو أعضاء يف مجاعات عمل اصرباء
جيب أن تسعى جلنة املعايري إىل تقديم مواريع املواصفات لُتحا  إىل مواورات األعضاء  :الصادرة عن جمموعة الرتكيز 46ال وصية  8

 .صحة النباتية ملوضوعات جديدة إىل قائمة املواضيع ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمبا رة بعد إضافة هيئة تدابري ال
لتبسيط الصياغة، إمنا ينطبق أيضا  على أ  ج ء من " املعايري"و" مواريع املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية"يوري هذا اإلجراء إىل  9

 .أو الضمائم املرفقاتحة النباتية، ّا يف ذلك املاحق، أو مواريع املعايري الدولية لتدابري الص
وجيب أن . لوقاية النباتات الدوليةجيب أن تقوم عملية واحدة لوضع املعايري لاتفاقية  :الصادرة عن جمموعة الرتكيز 8ال وصية  10

اإلجراءات  االستمرار يف تطبيقجيب  إمناهذه العملية، ( مثل بروتوكوالت التوخيو، والعاجات النباتية) اصاصةتتبع املعايري الفنية 

تنطبق االستثناءات التالية على العملية املقرتحة لوضع و(. مثل اااذ القرارات بطريقة إلكرتونية" )العملية اصاصة"امُلستخَدمة حاليا  يف 

 :اية النباتاتالتفاقية الدولية لوقاعايري م

  ال تقتصر اصطوات يف عملية وضع املعايري على أ  وقت حمّدد من السنة، على الرغم من أن مواورات األعضاء ُتعقد يف

 (متو /كانون الثاني ويوليو/مثل يناير)فرتات حمّددة 

 ميكن للانة املعايري أن تّتخذ القرارات بطريقة إلكرتونية 

 تنظر اللانة الفرعية السابعة للانة املعايري يف بروتوكوالت التوخيو ويف العاجات  على عك، مواريع معايري أخرى، ال

قرار إلكرتوني، وّا أن  من خا وتوافق جلنة املعايري عليها . الصلة ويعّدهلا ذوالنباتية، بل ينظر فيها الفريق الفين 

، ال ُتتاح إىل أعضاء االتفاقية الدولية نة املعايريجل جتما با خاصة بروتوكوالت التوخيو والعاجات النباتية ليست وثائق

 . لوقاية النباتات
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وُتقةدةم توصةية ّوةرو     . تصو  أو تعّد  مورو  املعيار وفقا  للمواصةفة ذات الصةلة  ( لاتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 . املعيار املعين إىل جلنة املعايري

بالنسةبة إىل بروتوكةو  توةخيو، أو    )اللانة الفرعية السابعة موةرو  املعيةار يف اجتمةا     تعرض جلنة املعايري أو تس  [18]

األعضةاء،   أو عةدم إرسةاله إىل موةاورات    وتقةّرر إرسةاله  ( 11عاج نباتي، تستعرضه جلنة املعايري بطريقةة إلكرتونيةة  

ويف حا  اجتمعت . على جدو  أعماهلابالصياغة، أو إبقائه جمموعة خرباء معنية أو ( املورفني)عادته إىل املورف إل

 .  أيضا  تعليقات يبديها أ  عضو يف جلنة املعايري ُتراعىاللانة الفرعية فقط، 

 األعضاء مشاورات :3املرحلة   [19]

 األعضاء مشاورات :5اخلاوة   [20]

بعد موافقة جلنة املعايري، تقّدم األمانة مورو  املعيار إىل أعضاء االتفاقية الدولية لوقايةة النباتةات للموةاورة، وتنوةر       [21]

وتقةّدم نقطةة االتصةا     . يةوم  111 وتستغرق املواورات فرتة مّدتها. مورو  املعيار على البوابة الدولية للصحة النباتية

 . تات التعليقات عرب نظام التعليقات على اإلنرتنتيف االتفاقية الدولية لوقاية النبا

أو ( املوةرفني )جتّمع األمانة التعليقات الواردة، وتنورها على البوابة الدولية للصحة النباتيةة، وتقةّدمها إىل املوةرف      [22]

  .إىل الفريق الفين لدراستها

 تدابري الصحة النباتيةس عراض مشروع املعيار قب  انعقاد اج ماع هيئة إ :6خلاوة ا  [23]

بالنسةبة إىل بروتوكةوالت   )ملعايري أو يعّد  الفريق الفين للانة ا بعد أخذ التعليقات يف االعتبار، تعّد  اللانة الفرعية  [24]

  .مورو  املعيار( التوخيو، والعاجات النباتية، والتعديات على املسرد

الفريق الفين ّورو  املعيار إىل جلنة املعايري، تنور األمانة مورو  املعيار على حاملا توصي اللانة الفرعية أو يوصي   [25]

وجيةو  هلةؤالء    .البوابة الدولية للصحة النباتية يف جما  العمل اصاص بأعضةاء االتفاقيةة الدوليةة لوقايةة النباتةات     

وتقةّدم نقطةة االتصةا  يف    . وهريةة يومةا ، وجيةب أن يرّكة وا علةى التعليقةات اجل      01بداء تعليقاتهم خا  األعضاء إ

 11[1التوصية ]متو  /يوليو 01االتفاقية الدولية لوقاية النباتات التعليقات عرب نظام التعليقات على اإلنرتنت حبلو  

ونهةا  عتربسةا  هةذه التعليقةات الةيت ي    يتعّين على أعضاء جلنة املعايري استعراض التعليقات املقدةمة من أقاليمهم، وإر  [26]

 11[.جلنة املعايري الصادرة عن 1التوصية ]ة معاجلتها باقرتاحات حو  كيفي ، مرفقة (املورفني)ىل املورف األهم إ

                                                      
جيب أن تّتخذ الفرصة القائمة الستعراض التعديات اليت تقوم بها اللانة الفرعية السابعة للانة  :املعايري الصادرة عن جلنة 2ال وصية  11

وسوف تسم  هذه العملية ألعضاء االتفاقية الدولية لوقاية النباتات . املعايري ملواريع املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية طابعا  رمسيا 

وجيب أن ُترَسل . ق عليها يف اللانة الفرعية السابعة للانة املعايري، وسرتّك  على التعليقات اجلوهريةاستعراض مواريع املعايري امُلواف

ويتعّين . متو /يوليو 01مجيع التعليقات عرب نظام التعليقات على اإلنرتنت وأن ُتتاح إىل مجيع األعضاء اإلقليميني يف جلنة املعايري حبلو  

نة املعايري أن يستعرضوا التعليقات املقدةمة، وأن يرسلوا التعليقات اليت ُتعَتَبر األهم إىل املورف، مرفقة  على األعضاء اإلقليميني يف جل

وسوف يستعرض املورف التعليقات، وحيّضر أجوبة عليها وموروعا  معّدال  للمعايري الدولية لتدابري . باقرتاحات حو  كيفية معاجلتها

تورين /مجيعها إىل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعرضها على اجتما  جلنة املعايري يف نوفمربالصحة النباتية، على أن ُترَفع 

تستعرض جلنة املعايري التعليقات اجلوهرية املرفوعة، وتنّق  مورو  املعيار، وتطلع أعضاء االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على . الثاني

 .  املنطق الذ  اّتبعته
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 و، ويف حا  بروتوكوالت التوةخيو أو العاجةات النباتيةة يسةتعرض الفريةق الفةين ذ      (املورفون)يستعرض املورف   [27]

رو  املعيار ويقّدمها إىل األمانةة، وُتنوةر هةذه التعليقةات لصةا       الصلة، التعليقات، ويعّد إجابات عليها، ويعّد  مو

 . جلنة املعايري

. على التعليقةات وعلةى املعيةار املةنقَّ     ( املورفون)التعليقات اجلوهرية املقدةمة، ويرّد املورف  تستعرض جلنة املعايري  [28]

وتوّفر جلنة املعايري موج ا  عن املسائل الرئيسية اليت ناقوتها بالنسبة إىل كّل مورو  معيار واملدوةنة يف تقرير اجتمةا   

 املعةدة   مورو  املعيار ما إذا كانت سرتسلوتقرر جلنة املعايري [. الصادرة عن جلنة املعايري 1التوصية ]جلنة املعايري 

أو إىل جمموعةة  ( املوةرفني )إىل املوةرف   ستعيده، أو ستبقيه على جدو  أعماهلاإىل هيئة تدابري الصحة النباتية، أو 

 .األعضاء ستخضعه جلولة أخرى من مواوراتخرباء معنية بالصياغة، أو 

ملنظمةة، بأسةر  وقةت ممكةن     لبوابة الدوليةة للصةحة النباتيةة يف لغةات ا    ايتعّين على األمانة نور مورو  املعيار على   [29]

 .لى األقل قبل افتتاح اجتما  هيئة تدابري الصحة النباتيةوأربعة أسابيع ع

 االع ماد والنشر :4املرحلة   [30]

 االع ماد :7اخلاوة   [31]

 .املعايري، ُيدرج مورو  املعيار على جدو  أعما  اجتما  هيئة تدابري الصحة النباتية بعد موافقة جلنة  [32]

وإذا كان لةدى عضةو   . 12اعرتاض رمسي موضو مجيع مواريع املعايري املقدةمة إىل هيئة تدابري الصحة النباتية  وّكلت  [33]

وباقرتاحات لتحسةني موةرو  املعيةار     ةالفني اتغمرفقا  باملسّو هيف هيئة تدابري الصحة النباتية اعرتاض رمسي، يقّدم

يوما  قبل انعقاد اجتما  هيئة تدابري الصحة النباتية، وُيعاد موةرو  املعيةار إىل جلنةة     11إىل األمانة يف مهلة أقصاها 

لصحة النباتية   اعرتاض رمسي، فتعتمد هيئة تدابري الصحة النباتية املعيار الدولي لتدابري اأّما إذا مل يرد أ .املعايري

  . 13[الصادرة عن جمموعة الرتكي  0التوصية ]من دون أ  نقاش 

يف حا  كان مورو  املعيار قد ُأدرج سابقا  على جدو  أعما  هيئة تدابري الصحة النباتيةة، و ةّكل موضةو  اعةرتاض       [34]

التصويت من دون خيار لاعةرتاض  رمسي، جيو  للانة املعايري أن تقرر إرسا  مورو  املعيار إىل اهليئة لعرضه على 

 .14[الصادرة عن جمموعة الرتكي  1التوصية ]الرمسي 

                                                      
  املعيار يف  كله احلالي، وأن ُيرَسل عرب م على أس، فنية على اعتماد موروب أن يكون االعرتاض الرمسي عبارة عن اعرتاض مدعةجي 12

وُيقَبل االعرتاض مع  -وال تصدر األمانة أ  حكم على صاحية االعرتاض. جهة االتصا  الرمسية يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 .فنية كاعرتاض رمسيبعض النقا ات ال
توّكل مجيع مواريع املعايري املقدةمة إىل هيئة تدابري الصحة النباتية العتمادها موضع اعةرتاض  : الصادرة عن جمموعة الرتكيز 3ال وصية  13

 11ة أقصةاها  وإذا كان لدى طرف متعاقد اعرتاض رمسي، يرفعه مرفقا  ّسّو  فةين وباقرتاحةات للتحسةني إىل األمانةة يف فةرت     . رمسي فقط

وعندها، ال ُيرفع مورو  املعيار إىل هيئة تدابري الصةحة النباتيةة العتمةاده، وُيعةاد إىل جلنةة      . يوما  قبل انعقاد هيئة تدابري الصحة النباتية

 .املعايري
املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية قد ُأدِرج سابقا  على جدو  أعمةا   يف حا  مل يكن مورو   :الصادرة عن جمموعة الرتكيز 1ال وصية  14

املعيةار الةدولي إىل هيئةة تةدابري الصةحة      موةرو   هيئة تدابري الصحة النباتية، و ّكل موضو  اعرتاض رمسي، تقّرر جلنةة املعةايري إرسةا     

 (.عرتاض الرمسيأ  لي، ّوجب عملية اال)النباتية لعرضه على التصويت أو عدم إرساله 
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، تفةّوض هيئةة   15[الصادرة عن جمموعة الرتكي  11، و11الف، و 9ات التوصي]إىل بروتوكوالت التوخيو  بالنسبة  [35]

وحاملا توافق جلنة املعايري . بامسهاىل جلنة املعايري لتعتمد بروتوكوالت التوخيو تدابري الصحة النباتية صاحيتها إ

يتةوّفر  . 16على بروتوكو  التوخيو، تنوره األمانة على البوابة الدولية للصحة النباتية وُيبلَّغ أعضةاء اهليئةة بةذلك   

 ميف حةا  عةد  . ، إن ُوجةد عليه يوما  الستعراض بروتوكو  التوخيو، وتقديم اعرتاض رمسي 01لدى أعضاء اهليئة 

. ورود اعرتاض رمسي، تقوم جلنة املعايري، نيابة عن هيئة تدابري الصةحة النباتيةة، باعتمةاد بروتوكةو  التوةخيو     

وحةني يسةتوجب   . وبروتوكوالت التوخيو امُلعَتَمدة من خا  هةذه العمليةة ُترَفةق بتقريةر االجتمةا  التةالي للهيئةة       

ايري املوافقة على التحةديثات علةى بروتوكةوالت التوةخيو     بروتوكو  توخيو معتَمد تعديا  فنيا ، ميكن للانة املع

عليهةا   فةق وُتنور التحديثات حاملا توا. املعتمدة عرب وسائل إلكرتونية من دون التوّجه إىل هيئة تدابري الصحة النباتية

 .جلنة املعايري

صةورة رمسيةة وفقةا  للمةادة العا ةرة مةن       تعتمد هيئة تدابري الصحة النباتية املعيار الدولي لتةدابري الصةحة النباتيةة ب     [36]

 .الئحتها الداخلية

 النشر :8اخلاوة   [37]

وجيةو   . ُيرفق املعيار الدولي بتقرير اجتما  هيئة تدابري الصحة النباتية وُينَور على البوابة الدوليةة للصةحة النباتيةة     [38]

مراجعة اللغة، وبعد عملية مراجعةة اللغةة الةيت توافةق     ألعضاء االتفاقية الدولية لوقاية النباتات أن يوّكلوا جمموعة 

تؤخةذ يف االعتبةار يف    ، ميكنهم اقرتاح تعديات على ترمجة املعايري الدولية لتدابري الصةحة النباتيةة  17عليها اهليئة

  .االجتما  التالي للهيئة

 
 

                                                      
تفّوض هيئة تدابري و(. إجراء جديد)اضع بروتوكوالت التوخيو إىل عملية اعتماد خمتلفة  :ألف الصادرة عن جمموعة الرتكيز 9ال وصية  15

توخيو، وحاملا توافق جلنة املعايري على بروتوكو  ال. الصحة النباتية سلطتها إىل جلنة املعايري العتماد بروتوكوالت التوخيو بامسها

ويتوّفر لدى ااألطراف املتعاقدة أربعة أسابيع الستعراض مورو  بروتوكو  التوخيو وتقديم . ُينَور علنا  وُتبّلغ به األطراف املتعاقدة

ويف حا  عدم ورود أ  اعرتاض رمسي، تعتمد جلنة املعايري بروتوكو  التوخيو، نيابة  عن هيئة تدابري . اعرتاض رمسي، إن ُوجد

. وُيرَفق بروتوكو  التوخيو املعتمد من خا  هذه العملية، إىل تقرير االجتما  التالي هليئة تدابري الصحة النباتية. نباتيةالصحة ال

 .جيب أن توضع اإلجراءات اصاصة باصيار املفضةل وتنطبق على بروتوكوالت التوخيو فقط :الصادرة عن جمموعة الرتكيز 41ال وصية 

حني يستوجب بروتوكو  التوخيو املعتمد تعديا  فنيا ، ميكن للانة املعايري املوافقة على  :الصادرة عن جمموعة الرتكيز 44ال وصية 

وبإمكان . التحديثات امُلدَرجة على بروتوكوالت التوخيو امُلعَتَمدة عرب وسائل إلكرتونية من دون التوّجه إىل هيئة تدابري الصحة النباتية

وُتنور هذه التحديثات حاملا توافق . أن تضع معايري للموافقة على التحديثات امُلدَرجة على بروتوكوالت التوخيو امُلعَتَمدةجلنة املعايري 

 .عليها جلنة املعايري
املنوورة على التوخيو، يتبع األعضاء خلية طلب ترمجة بروتوكوالت التوخيو يف لغات منظمة األغذية وال راعة  بالنسبة إىل ترمجة بروتوكوالت 16

 (.https://www.ippc.int/index.php?id=1110995) البوابة الدولية للصحة النباتية
17 https://www.ippc.int/index.php?id=1110770 


