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 هيئة تدابري الصحة النباتية
 

 العاشرةالدورة 

 0265مارس/آذار  02-61روما، 

 إلغاء النسخ القدمية من املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية واالستعاضة عنها

 من جدول األعمال 5-8البند 

 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمن إعداد 

 

 معلومات أساسية -أوال

 

 احلجر مبادئ: 1املعيار الدولي ) 1991منذ اعتماد املعيار الدولي األول لتدابري الصحة النباتية يف عام  -1

هذه راجع ُتوقد لتدابري الصحة النباتية.  ةالدوليايري تنقيح العديد من املعللخضع (، الدولية بالتجارة وعالقتها الزراعي

ميكن أن )إضافات وومرفقات مالحق إضافة أو  كاماًلأو تنقيح النص تنقيحًا  جزئيًاجيوز تعديلها بطرق خمتلفة: املعايري 

بعد نسخ اللغات غيري بت، يةبتعديالت حرباملعايري  تل. وباإلضافة إىل ذلك، عًدتلغى(ح أو تنّقتّعدل هي نفسها أيضا أو 

 خطاء.األلتصحيح إجراء تعديالت طفيفة بومبراجعتها  اللغات مراجعة جمموعاتأن تقوم 

 

لتدابري الصحة النباتية  ةالدوليايري املعالقدمية من نسخ الأبدًا  تلغمل  النباتية الصحة تدابريمبا أن هيئة  -2

بوابة العلى نسخ املعايري تتاح أحدث و. نسخ أقدممع فيه أحدث نسخ املعايري  تتعايشوضع إىل أدى فإن ذلك  ،رمسيًا

املعتمدة". كما ميكن االطالع  لتدابري الصحة النباتية ةالدوليايري املععلى الصفحة الرئيسية " 1للصحة النباتية الدولية

 متامًاًا ليس واضحو. على أنها نسخ سابقة مشارًا إليها بوضوح ،بوابةهذه العلى نسخ القدمية من املعايري ذاتها على ال

بالعالقة مع وضع النسخ  القدمية وأحكامهاوضع تلك النسخ  النباتات لوقاية الدولية االتفاقية يفلألطراف املتعاقدة 

                                                      
 ":املعتمدة النباتية الصحة لتدابري الدولية املعايريعلى موقع " النباتية للصحة الدولية صفحة البوابة 1
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شارات مرجعية لنسخ حتتوي إ لتدابري الصحة النباتية ةالدوليايري معللإىل جانب ذلك ال تزال النسح األحدث . األحدث

ورأت  وجلنة املعايري.هيئة تدابري الصحة النباتية رت هذه املسألة ا. وقد أثةنقحم اآلنأصبحت أخرى ملعايري قدمية 

املعايري الدولية جلميع  حتلياًل معمقًات ينبغي تصحيح هذا الوضع وأجرأنه  النباتات لوقاية الدولية االتفاقيةأمانة 

 ، بتشاور وثيق مع مكتب الشؤون القانونية يف منظمة األغذية والزراعة. لتدابري الصحة النباتية

 

 مبسطة:ُتقرتح هنا آلية  -1
 

 املفعول،نسخ من املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية هي السارية توضيح أي ل 

 النسخ وأن أحدث بالنسخ األقدم من املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ستبدل إنشاء آلية لضمان أن ت

 عند اعتماد التنقيحات. األقدم النسختلغى 

 

القائمة، مبا يف ذلك تعديالت على املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية بعض على تغيريات ينبغي إدخال  -4

 للتطبيق.د قابلة وتعاملعايري، ليصبح باإلمكان إلغاء هذه النسخ فال القدمية من اإلشارات املرجعية للنسخ 

 

2114ونوفمرب/تشرين الثاني  /أيارمايويف  عقداراجعت جلنة املعايري أثناء اجتماعيها اللذين  -5
كله التحليل  2

 .األمانةذي أجرته ال

 

 النباتية الصحة لتدابري الدولية تغيريات مقرتحة على املعايري   -ثانيًا

 القائمة وآلية للمستقبل

 

ة إشارة أيه ينبغي تعديل أنضمنًا يعين لنسخ قدمية من املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية إلغاء مبا أن أي  -6

ويف هذا الصدد، . هامجيع جرت مراجعة كافة اإلشارات املرجعية إىل معايري أخرى يف املعايري القائمة، مرجعية هلا

 1يف املرفق  ،لتنظر فيهاة تدابري الصحة النباتية على هيئعرض ت، اليت احلربية التعديالتاملعايري على وافقت جلنة 

وما أن تأخذ هيئة تدابري الصحة النباتية علمًا بهذه التعديالت احلربية، فإنها . الوثيقةهذه من اللغة اإلجنليزية فقط( ب)

 .3ة الرتمجةلتخضع لعملية جمموعة مراجع هانشر قبلية لتعديالت احلربوستقدم الرتمجات املقرتحة لستقدم للرتمجة. 

 

يصبح ممكنًا إلغاء )حسبما تسمح به املوارد( ليتعني على األمانة أن تنّفذ تغيريات أخرى  إىل جانب ذلك، -7

هذه العملية يف املستقبل. وتشمل هذه التغيريات يسري القدمية وت النسخ القدمية من املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية

                                                      
 :2114ي من اجتماع جلنة املعايري يف نوفمرب / تشرين الثان 1-4والقسم  2114من اجتماع جلنة املعايري يف مايو/ أيار  1-9 أنظر القسم  2

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/standards-committee  
3  https://www.ippc.int/core-activities/governance/standards-setting/ispms/language-review-groups 
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لنسق مطبوعات املعايري الدولية لتدابري الصحة ات ريتغيللمعايري كما أقرتها جلنة املعايري وتعديالت حتريرية طفيفة 

 .4النباتية

 

 من املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ح معيارنّقُيأنه عندما على  جلنة املعايريباإلضافة إىل ذلك، وافقت  -8

يف معايري أخرى إىل املعيار قيد التنقيح املرجعية  مجيع اإلشارات فريق خرباء الصياغة، ينبغي أن يراجع املستقبل يف

هذا العمل مطلوب إذ أن ، ةضرورن اقتضت الإنامجة عن ذلك لتأكد من أنها ال تزال ذات صلة واقرتاح تغيريات ل

تنقيح معيار لاحلالية  إىل مجيع املواصفاتهمة املهذه األمانة فت اأضوقد من املعيار.  ةالسابقليصبح ممكنًا إلغاء النسخة 

 :أخذت جلنة املعايري علمًا مبا يلي. ونتيجة لذلك، ته بعدمل تبدأ صياغ
 

  تعرض أيضًا ، بشأنهاليتشاور األعضاء  معايري الدولية لتدابري الصحة النباتيةللعند إعداد تنقيحات

 .النامجة عن ذلك التغيريات للمعايري األخرى

  هيئة تدابري الصحة النباتيةعلى  الدولية لتدابري الصحة النباتيةلمعايري لعرض تنقيحات تعندما 

 .يةكتعديالت حربذلك  عن النامجةتعرض أيضًا التغيريات العتمادها، 

  أن تلغي هيئة تدابري الصحة النباتيةمن  يطلبمعيار دولي لتدابري الصحة النباتية منّقح، اعتماد عند 

 حديثا.بالنسخة املعتمدة  وتستبدهلاايري معنسخة السابقة للال

 

اليت املستقبل تنقيح واعتماد املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية يف تبسيط للية تبعًا لذلك، أضيفت اآل -9

 لوقاية الدولية باالتفاقية اخلاص األسلوب دليل" إىلو 6"املعايري لوضع اإلجراءات دليلإىل " 5املعايريجلنة وافقت عليها 

 7."النباتات

 

 بروتوكوالت التشخيص ومعاجلات الصحة النباتيةتغيريات مقرتحة على  -ثالثًا

 

مبا أن  27من املعيار  2 املرفقأنه ميكن حذف املعايري جلنة اعتربت  ،ربوتوكوالت التشخيصفيما يتعلق ب -11

عايري املقائمة أخرى )يف معايري دولية لتدابري الصحة النباتية مباشرة مع ستدرج بروتوكوالت التشخيص املعتمدة 

اعتربت جلنة املعايري النباتية،  الصحة عاجلاتمب(. وفيما يتعلق 8للصحة النباتية بوابة الدوليةة على التاحامل، املعتمدة

 ،النباتية للصحة الدولية على البوابةموضوعة كافة املعلومات املطلوبة أن ا مب 28للمعيار  1 املرفقحذف  أنه ميكن أيضًا

                                                      
 :2114تشرين الثاني  من اجتماع جلنة املعايري يف نوفمرب / 1-4 أنظر القسم 4

 https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/standards-committee 
 :2114من اجتماع جلنة املعايري يف نوفمرب / تشرين الثاني  1-4 أنظر القسم  5

 https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/standards-committee  
 املتاح على: "املعايري لوضع اإلجراءات دليل"من  7-4 أنظر القسم  6
 https://www.ippc.int/core-activities/ippc-standard-setting-procedure-manual     
 :املتاح على النباتات" لوقاية الدولية باالتفاقية اخلاص األسلوب "دليلمن  1- 11و 1-2ني أنظر القسم  7

 https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting  
8  https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms 
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إدخال تعديالت تكون هناك حاجة إىل قد والنباتية.  الصحة عاجلاتملقاعدة بيانات أن جيري املزيد من النظر يف  إىل

تعكس هذه فردية ل معاجلات صحة نباتيةو بروتوكوالت تشخيصوكذلك على  28و 27املعيارين نص على طفيفة 

 .التغيريات

 

 املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية النافذة بعد تطبيق التغيريات واآللية   -رابعًا

 

نسخ املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية وضح أن أحدث يبعد تطبيق التغيريات واآللية املبينة أعاله، س -11

 10للصحة النباتية بوابة الدوليةعلى ال 9يةالرئيساملعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية املعتمدة" صفحة "املتاحة على 

 هي املعايري النافذة.

 

 التوصيات   -خامسًا

 

 :هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل -12
 

 الدولية االتفاقيةأمانة  نيمنفصللذين ستحتفظ بهما )ال 28للمعيار  1 رفقاملو 27للمعيار  2 املرفقإلغاء  اعتماد (1)

إىل أن قاعدة بيانات(، واستبداهلا بميكن إىل أن  للصحة النباتية بوابة الدوليةيوضعان على الو النباتات لوقاية

 .املرفقنيين زالة هذانعكاسًا إل 28و 27تأخذ علمًا بأنه ستجري تعديالت طفيفة على املعيارين 

 (.الوثيقةبهذه  1املرفق )بالتعديالت احلربية  علمًاأن تأخذ  (2)

ُتلغى مجيع نسخ املعايري الدولية لتدابري الصحة األمانة التغيريات املذكورة أعاله، أنه حاملا تطبق  توافقأن  (1)

 أو تلك اليت نظر فيها حديثا. املعتمدة حديثًاالنباتية السابقة وتستبدل بالنسخ 
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