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 هيئة تدابير الصحة النباتية

 الدورة الرابعة عشرة

 2019أبريل/ نيسان  1-5 روما،

  مجموعة التركيز المعنية بمعايير السلع األساسية ومساراتها

 من جدول األعمال 8-4 البند

ة بمعايير ومجموعة التركيز المعني   Greg Wolff والسيد Lois Ramson من إعداد السيدة
 ة ومساراتهاالسلع األساسي  

 

 معلومات أساسية –أواًل 
يف محاية الزراعة وتيسري ة( الدوليّ  االتفاقّية)ة لوقاية النباتات الدوليّ  االتفاقّيةة يف عمل ل أحد العناصر األساسيّ يتمثّ  -1

وميكن حتقيق تقّدم كبري  .من الفقر يف العامل النمو االقتصادي والتنمية، ما يساعد على احلدّ دعم التجارة اآلمنة. وتالتجارة 
 .ةلتدابري الصحة النباتيّ  ةاألساسيّ  ة قائمة على السلعواعتماد معايري دوليّ  وضعتيسري التجارة اآلمنة من خالل  جمال يف

 على السلع بقدر أكرب ةالدوليّ  احلاجة إىل أن يُرّكز وضع املعايري اة لوقاية النباتات مرار  الدوليّ  االتفاقّيةناقش جمتمع و  -2
  .ومساراهتا ملا فيه فائدة البلدان املستوردة واملصدرة على السواء ةاألساسيّ 

خاصة  دولّيةمعايري  وضع 2030-2020ت للفرتة لوقاية النباتا الدولّيةة يقرتح مشروع اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقيّ و  -3
ة وتوجيهات لتبسيط التجارة بروتوكوالت تشخيص ومعاجلات للصحة النباتيّ  ما يرافقها من معا، ساراهتمبو ة ساسيّ األسلع بال

اعتماد العديد من املعايري  2030أن يتّم حبلول عام اإلطار هذا يقرتح . و الوصول إىل األسواقبشأن فاوضات املوالتعجيل يف 
ة بروتوكوالت تشخيص ومعاجلات للصحة النباتيّ ما يرافقها من ددة، مع سارات حمملو أساسية لسلع  اجلديدة وتنفيذها دولّيةال

ة املنسقة اليت تدابري الصحة النباتيّ ا لأساس  النباتات ة لوقاية الوطنيّ منظمات املعايري للوستوفر  .تنفيذلل ا، دعم  عند االقتضاء



CPM 2019/27  2  

 

أو  ة اخلاصة بالوارداتالصحة النباتيّ  جمالومتطلباهتا يف إدارة خماطر اآلفات  تها يف جماللدعم أنشطأن تستخدمها ميكن 
  .لتصديرحنو انتجات موجهة خاصة باملإلنشاء نظم 

 CPM 2018/29املناقشات األخرية بشأن هذا املوضوع يف الوثيقة  ويرد موجز عن -4
(https://www.ippc.int/static/media/files/publication/ar/2018/03/29_CPM_April_2018_Conceptual_Ch

allenges_CommodityStds_MW030_CPM_Ar.pdf). . صدقاء الرئيس ألُعقد اجتماع  ،على إحراز تقّدم احرص  و
املتعلقة  والنتائجوالفوائد  اتالنباتية لتحديد الغاي خالل الدورة الثالثة عشرة هليئة تدابري الصحة 2018 نيسان /بريلأ 17 يف
 :املتاحة على الرابط التايل CPM 2018/CRP/13 الوثيقة) ساراهتامبعايري السلع األساسية و مب

https://www.ippc.int/en/publications/85751/.) 

اجتماع  يف دورهتا الثالثة عشرة عقدة ة النباتيّ استجابة لتوصيات اجتماع أصدقاء الرئيس، طلبت هيئة تدابري الصحّ و  -5
ة بالتخطيط االسرتاتيجي اجملموعة املعنيّ  اجتماع يف وقت قريب من انعقاداجلغرايف،  مع ضمان التمثيل مصغرةتركيز موعة جمل

 :من أجل القيام مبا يلي 2018 تشرين األول/يف أكتوبر

والغرض منها، وبالتايل حتديدها، مقابل مبساراهتا و  ةاألساسيّ  بالسلع ةاصّ ة للمعايري اخلحتليل القيمة االسرتاتيجيّ  (1)
  لوقاية النباتات؛ الدولّيةة ة لالتفاقيّ األهداف االسرتاتيجيّ 

  ؛استخدامها مع اإلشارة إىل أمثلة عمليةأوجه و  لبلورهتاحتديد املبادئ واملعايري و  (2)
  تقييم العمليات املستخدمة لوضعها واستخدامها،و  (3)
  ؛ساراهتامببالسلع األساسية أو اخلاصة توضيح هذه اجلوانب بأمثلة على املعايري احملتملة و  (4)
  .تقييم دور حتليل خماطر اآلفات يف هذا النهجو  (5)

 ، يف املقرّ 2018ل تشرين األو ر/ أكتوب 5 إىل 3 مناملمتدة يف الفرتة ا هلا اجتماع  جمموعة الرتكيز  وقد عقدت -6
 الدولّيةميكن االطالع على االختصاصات والعضوية وجدول األعمال على البوابة و  .1 ةوالزراعالرئيسي ملنظمة األغذية 

 2018 لتشرين األوّ /سيُتاح تقرير اجتماع أكتوبرو  ؛(/https://www.ippc.int/ar/events/event/709).ةللصحة النباتيّ 
 ./https://www.ippc.int/ar/core-activities/governance/cpm/cpm-focus-group-reports التايل: على الرابط قريبا  

ة أثبتت أهنا مفيدة لوقاية النباتات جمموعة الرتكيز بوثائق مرجعيّ ة الوطنيّ زودت األطراف املتعاقدة واملنظمات  عقب الدعوة،و 
 واحمليط اهلادئوضعته هيئة وقاية النبات يف آسيا  الذي نغوفاكهة امللاي اخلاص بالسلععيار املكان مشروع ولقد   .للغاية

 .اتاحملتوى والعمليو والقيمة  غراضاألبشأن املناقشات بشكل خاص يف توجيه  افيد  م

 2018األولتشرين  /موجزة إىل جمموعة التخطيط االسرتاتيجي يف أكتوبر ثيقةمت جمموعة الرتكيز و قدّ و  -7

)/https://www.ippc.int/ar/publications/86544( 2 ةالرئيسيّ  بالنتائجبت جمموعة التخطيط االسرتاتيجي رحّ . و 
ة يف دورهتا النباتيّ  الصحة ة التالية على هيئة تدابريمن أجل عرض القرارات الرئيسيّ موعة الرتكيز وأيدهتا جمل

أوصت جمموعة و  .2020عام  يف بشأنه رللتشاو مفاهيمي ، مبا يف ذلك تقدمي مشروع معيار (2020) ةعشر  اخلامسة

                                                      
 plants-of-facilitation-trade-https://www.ippc.int/ar/news/safe-:االتفاقية الدولية لوقاية النباتات متاحة على الرابط التايل املعلومات اجلديدة بشأن 1

and-plant-products-by-harmonized-phytosanitary-measures-in-commodities-standards/  
  https://www.ippc.int/ar/publications/86797/ :متاح على الرابط التايل 2018 تشرين األول/ تقرير اجتماع جمموعة التخطيط االسرتاتيجي يف أكتوبر 2

https://www.ippc.int/ar/events/event/709/).؛
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املعلومات ذات  بلورةو  على سبيل األولويةة العمل النباتيّ  الصحة مكتب هيئة تدابري يواصلبأن  اض  أيالتخطيط االسرتاتيجي 
  . (2019)الرابعة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية للدورةالصلة 

ة جملموعة الرتكيز الرئيسيّ  تائجالن 20183 تشرين الثاين/اجتماعها املنعقد يف نوفمرباستعرضت جلنة املعايري يف و  -8
اللجنة أّن اجلهود السابقة الرامية  والحظت م.لجنة باالقرتاحات واعتربوها خطوة كبرية إىل األماالورحب العديد من أعضاء 

هذا  أمهية جتربةدت على وشدّ  اء.عدم وجود توافق يف اآلر توقفت بسبب قد ساراهتا مبإىل النهوض مبعايري السلع األساسية و 
 ريياة وضع مععلى عمليّ التعديالت احملتملة  اأيض  ناقشت جلنة املعايري . و هبا اهذه املعايري واملضي قدم   وضعالنهج اجلديد يف 

من املهم اختبار  اعتربتها، ولكّنها لوقاية النباتات مشرية إىل أنّه ال تزال هناك اعتبارات ينبغي النظر في الدولّية االتفاقّية
  .األولية النتائجالنهج اجلديد لتحديد 

  مساراتها والغرض منهالالقيمة االستراتيجية لمعايير السلع األساسية و  -ا ثانيً 
ة ومساراهتا تُعطي قيمة لالتفاقية لالختصاصات اليت وضعتها، أّن معايري السلع األساسيّ  اجمموعة الرتكيز، وفق   رأت -9

 :ا يليالقيام مبلوقاية النباتات ولألطراف املتعاقدة من خالل  الدولّية

 تيسير التجارة اآلمنة 
o  ُة ّلنباتيا ةّلصحا مناق وستعزز أألسواإىل دخول المن وترية املفاوضات بشأن لمقترحة ا لمعاييراعّجل ست

الشائعة  يةرلتجااملسارات ا لفعالة فيا لنباتيةا لصحةا بيراتدو ئحالخاضعة للوت اآلفاا عن طريق تحديد
 .امالستخدا

 تدابير تنسيق ال 
o   الصحة ، وحتدد تدابري القائمة الدولّية ةة النباتيّ صحّ ال تدابريق بّ ُتشّجع املعايري استخدام إجراءات مماثلة وتط

ة املتوفرة من خالل ساعد على حتديد ومعاجلة الثغرات يف تدابري الصحة النباتيّ ة الفعالة للتجارة وتُ النباتيّ 
 .األحباث

 تحسين الكفاءة 
o لوقاية النباتات الوطنية ، ما يسمح للمنظمات تُلغيهاأو  تقلل املعايري احلاجة إىل إجراء حتليالت متكررة

 .األنشطة األخرىبالرتكيز على التحليالت أو 
 تقدمي الدعم واملساعدة للبلدان النامية 

o التدابري املتعلقة باملسارات، تيحهاتُ  إدارة املخاطر اليت والثقة يف عملية ةتوفر املعايري مستوى من الضمان 
 .وحتقيقها ؤدي إىل زيادة املشاركة يف التجارة وحتديد فرص األعمال اجلديدةوهو ما قد ي

  وتأثريها لوقاية النباتات الدولّية االتفاقّيةدعم أمهية 
o  جمتمع مصداقية وأمهية تعزز التجارة  لسلع األساسية ومساراهتا يفلواعتماد معايري  وضعالقدرة على إّن

 .نفسها االتفاقّيةلوقاية النباتات و  الدولّية االتفاقّية

                                                      
  https://www.ippc.int/en/publications/86854/ متاح على الرابط التايل 2018 تشرين الثاين/ تقرير اجتماع جلنة املعايري يف نوفمرب 3
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 وتنفيذها معايير السلع األساسية ومساراتها وضعمبادئ  -ا ثالثً 
واليت من شأهنا ومساراهتا ا ملعايري السلع األساسية مشرتك   امن املبادئ اليت توفر فهم   اجمموعة الرتكيز عدد  حددت  -10

من املسائل اليت  اهذه املبادئ عدد   عاجلتُ . و املعايري واعتمادها وتنفيذها لوضعتطوير النظام والعمليات الالزمة  سري  أن ت ُ 
والشواغل اليت أُعرب عنها أثناء مناقشات هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا الثالثة  2017 جلنة املعايري يف عامطرحتها 

 .1 إجابات حمددة على األسئلة الرئيسية يف امللحق . وتردعشرة

 المبادئ األساسية

 حتليل خماطر اآلفاتىل إ اراسخ   ااستناد  يبقى تنظيم اآلفات مستند ا س: 
o  ة واتفاقيّ لوقاية النباتات  الدولّية االتفاقّيةالقائمة لألطراف املتعاقدة مبوجب  الدولّيةستظّل االلتزامات

 .ة النباتية ملنظمة التجارة العاملية دون تغيرية والصحّ تدابري الصحّ 
o لن تتأثر احلقوق السيادية مبعايري السلع األساسية ومساراهتا 
o ةفنيّ ملربرات  اع  سيتّم عرض قوائم اآلفات لكّن تنظيم أّي آفة من اآلفات يظّل خاض 

  على البلدان املستوردة يُفرض أّي التزاملن:  
o  يف معايري السلع األساسية باالحنراف عن االستخدام املزمع ة املتعلقة النباتيّ تدابري الصحة تُعرض لن

ة ولكن ميكن إدراج األحكام يف معايري أخرى، مثل املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتيّ ) ومساراهتا
 .(32 رقم

  ملنع دخول اآلفات اخلاضعة املستخدمة النباتية  تدابري الصحةبشأن ومن املزمع تزويد األطراف املتعاقدة خبيارات
  :للوائح وتوطنها

o  خرى إذا كان هلا ما يربرها من الناحية الفنية وميكن اقرتاح إدراجها تدابري أُ  اختاذجيوز لألطراف املتعاقدة
 .يف املعايري

 ىالهيكل والمحتو 

  على السلع األساسية ومساراهتا على قدم املساواةللمعايري سينطبق اهليكل املقرتح. 
  يكون نطاق ومن املرجح أن  ؛(ت أو مسارات)فئا واسع اأو ة( أساسيّ سلع ) احمدود  وميكن أن يكون النطاق

 احمدود  املعايري األولية  استهداف
  ُاملعايري ضمناملتطلبات العامة  درجسوف ت 

 الحوكمة

   ة، ستكون هناك حاجة إىل عملية رامية إىل صيانة هذه املعايري اآلفات وتدابري الصحة النباتيّ  إدراجإىل  انظر
  وحتديثها

  تطوير وصيانة السلع األساسية ومساراهتا لوقاية النباتات الدولّية االتفاقّيةات احلوكمة اخلاصة بعمليّ  دعمأن تجيب .
 .وسيتطلب ذلك توفري املوارد

  ُايري السلع األساسية ومساراهتا إىل هيئة تدابري الصحة النباتية العتمادهامع عرضست 
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  معايريلاجلديد ل النهجمعايري السلع األساسية احلالية بعد اعتماد  مراجعةجيب إعادة 
 ملعايري السلع األساسية النهج اجلديداعتماد إىل حني  "قةمعلّ " جيب أن تظل معايري السلع األساسية قيد التطوير. 

 الخطوات القادمة

معايري السلع  وضعا لا ثابت  سيوفر ذلك أساس  . و واعتماده ي عاملييممعيار مفاه وضعأوصت جمموعة الرتكيز ب -11
هذا املعيار املفاهيمي  لوضعواعتربت جمموعة الرتكيز أّن لديها اخلربة والتجربة الالزمتني  .واستخدامها ة ومساراهتااألساسيّ 

 .معنية بوضع املعايري متخصصةكمجموعة عمل تعمل  وأّن بإمكاهنا أن 

 :املعيار املفاهيمي ما يلي سيشملو  -12

  لوضع املعيارتفاصيل النهج املّتبع 
  مبا يف ذلك اهليكل التنظيميالوصول إىل األسواق، بشأن فاوضات املمعلومات عن استخدامه يف 
  ّمع الدعوة بالتزامن ملسارات اليت سيتّم استخدامها ا /ةمعايري الختيار وترتيب األولويات ملواضيع السلع األساسي

 إىل اقرتاح مواضيع
 وبروتوكوالت  اتإىل النهج املّتبع للمعاجل ااملسارات، استناد   ة/مالحق لكّل معيار من معايري السلع األساسي

 .التشخيص

 نتائجوإدراج  يفاهيماملعيار امل وضعمن أجل  2019 يف منتصف عام ات جمموعة الرتكيز االجتماع جمدد  اقرتحو  -13
بل املكتب وجمموعة التخطيط وميكن مراجعة املشروع من ق  . 2018 شرين األولت /يف أكتوبر املناقشات اليت أجرهتا

تدابري  هيئةخالل دورة  بشكل موّسع أكثرملناقشاته  2019 يف عام وتنمية القدرات جلنة التنفيذاملعايري و االسرتاتيجي وجلنة 
وأقرت جمموعة . 2020 لمشاورات القطرية يف عامإتاحته لهبدف وذلك ، 2020م ة اخلامسة عشرة يف عاالصحة النباتيّ 

أّن عملية وضع املعايري احلالية جيب أن تكون مرنة لضمان سري العمل، وأّن هذا ليس تغيري ا دائم ا يف عملية وضع بالرتكيز 
 .املعايري احلالية

عمليات احلوكمة الالزمة املتعلقة باملعيار املفاهيمي، ستقوم جمموعة الرتكيز بتنقيح التوصيات  وضعباإلضافة إىل و  -14
 :يلي ومُيكن أن يشمل ذلك ما .مالحق السلع األساسية ومساراهتا إعدادلدعم 

 لتدابري الصحة النباتية فريق فين جديداملسارات يدعمه  / فريق معين بالسلع األساسية 
  فريق الفين لتدابري تابعة للمن احملتمل أن ُيصبح الفريق الفين احلايل املعين مبعاجلات الصحة النباتية جلنة فرعية

 .الصحة النباتية
 معايري  اجلاري منها يف جمال وضعاألنشطة ودعم لتنسيق  (نصف دوام)ب دائم مشرف

تدابري جديدة  إتاحةمثل املعايري )راجعة ملوبرصد احملفزات احملتملة ت واحلفاظ عليها ساراامل /األساسية السلع
 آفات جديدة(وحتديد 

  من القطاع اخلاص ةاملشرتك اتاالستثمار ب اخلاصةالقواعد واحلوكمة 
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وأوصت جمموعة الرتكيز بشدة، وبدعم من جمموعة التخطيط االسرتاتيجي، بأن تكون الدورة اخلامسة عشرة هليئة  -15
واقرتحت األنشطة واجلدول ا. وضع وتنفيذ معايري السلع األساسية ومساراهتيف تدابري الصحة النباتية خطوة مهمة وهادفة 

 :الزمين التاليني لتحقيق ذلك
2018 
 فريق التخطيط االسرتاتيجي االقرتاحات اليت قدمتها جمموعة الرتكيزيستعرض  األول تشرين/ أكتوبر

تشرين الثاين  /نوفمرب
 كانون األول/وديسمرب

 جلنة التنفيذ وجلنة املعايري استعراض

2019  

والعمليات هيئة تدابري الصحة النباتية على املبادئ واملعايري واخلطوات املقبلة ُتوافق  نيسان/ أبريل
 واالقرتاحات املتعلقة باحلوكمة

 ؛جمموعة الرتكيز املعنية مبعايري السلع األساسية العمليات والرتتيبات واملواضيع تعدّ  حزيران/ يونيو
وتُقدم يف هناية  نماذج ومعلومات بشأن التكاليف؛الاخلطوط التوجيهية و تضع و 

 إىل هيئة تدابري الصحة النباتية ختامية وثيقةاملطاف 

 بعد مراجعتها هيئة تدابري الصحة النباتيةإىل قرتاحات االاملكتب  قّدمي األول تشرين/ أكتوبر

 ةيئة تدابري الصحة النباتيهلفريق التخطيط االسرتاتيجي اقرتاحات يُقّدم 

 تشرين الثاين  /نوفمرب

 كانون األول /وديسمرب

يف التوصيات املتعلقة بالتغيريات يف عمليات وضع  وجلنة املعايريجلنة التنفيذ تنظر 
 املعايري واملواد الداعمة للتنفيذ

2020  
 :قرارات الدورة اخلامسة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية بشأن (ؤكد الحقا  )ي يسانن/ أبريل

 2020 يف عام بشأهنا إرسال مسودة معيار مفاهيمي للتشاوراملوافقة على 

 املواضيع املقرتحة ملعايري السلع األساسية األوىل

مبا يف ذلك مطالبة املكتب بوضع الصيغة النهائية ) وضع ترتيبات احلوكمة املوصى هبا
 (لالختصاصات املطلوبة ألّي فريق فين مقرتح

مع اإلشارة إىل اإلطار ) ختصيص املوارد الالزمة إلنشاء النهج اجلديد واالنتقال إليه
 (جياالسرتاتي

 عملية وضع املعايرييف إطار  بشأنه للتشاور مياملعيار املفاهي تعميم متوز/ يوليو
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2021 
 املعيار املفاهيمي يف الدورة السادسة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية اعتماد (يؤكد الحقا  ) نيسان / أبريل

 يف إطار عملية وضع املعايريإجراء مشاورات بشأن معايري السلع األساسية األوىل  متوز/ يوليو

 

 القرارات - ارابعً 
 :القيام مبا يلي إّن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل -16

بأّن العمل يف هذا اجملال قد متّ حتديده كهدف إمنائي يف اإلطار االسرتاتيجي وأّن القيمة االسرتاتيجية  ااإلحاطة علم   (1
  ما يلي: والغرض من معايري السلع األساسية تشمل

o تيسري التجارة اآلمنة؛ 
o تنسيق التدابري؛ 
o حتسني كفاءة استخدام املوارد؛ 
o دعم البلدان النامية ومساعدهتا؛ 
o  تأثريهاعلى لوقاية النباتات و  الدولّية االتفاقّيةاحلفاظ على مالءمة. 

لسيادية وااللتزامات لن يغري احلقوق ا هاوتنفيذ هاواعتماد بأّن تطوير معايري السلع األساسية ااإلحاطة علم   (2
، مبا يف تدابري الصحة والصحة النباتيةل لوقاية النباتات واتفاقية منظمة التجارة العاملية الدولّيةة قيّ لالتفااألساسية 

 :ذلك

o   الفين؛ للمربرات اإىل حتليل خماطر اآلفات وخاضع   اراسخ   ااستناد   اسيظل تنظيم اآلفات مستند 
o  على البلدان املستوردة اتفرض أّي التزامتُ لن. 

 .األساسية ومساراهتا على السلع واةعلى قدم املسااهليكل املقرتح للمعايري  تطبيقعلى  املوافقة (3
 ي.مفاهيم معياركة وضع معايري السلع األساسية ومنوذج للسلع األساسية  بشأن عمليّ  ةيّ توجيهوضع مبادئ  دعم (4
 :متنوعة، مبا يف ذلك تنظر يف خيارات، واليت ينبغي أن الرتكيز جمموعةمن ق بل حوكمة حمددة للعمليات  اتباع دعم (5

o  لتدابري الصحة النباتية؛جديد إنشاء فريق فين 
o ة؛دائم على الفريق الفين لتدابري الصحة النباتية ومعايري السلع األساسيّ  شرفمب االستعانة  
o ة؛وضع معايري السلع األساسيّ  عملية استعراض خيارات التمويل لتيسري 
o ااستشاري   االرتكيز بوصفها فريق   ميكن أن تساعد فيها جمموعة انتقالية ترتيبات.  

 .حلماية النباتات املعايري وإطار التنفيذ إلدماج معايري السلع األساسية الدولّية االتفاقّيةاستعراض  دعم (6
ملعايري السلع  ديداجلنهج الحني اعتماد  إىل" معلقة"معايري السلع األساسية قيد التطوير تظّل على أّن  املوافقة (7

 .األساسية
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 .مناسبة غري ةمعايري السلع األساسيّ  جتعلبالشروط اليت  ااإلحاطة علم   (8
إحراز تقدم من أجل  2019 على عقد اجتماع ثاٍن جملموعة الرتكيز املعنية مبعايري السلع األساسية يف عام املوافقة (9

ة العتمادها يف الدورة اخلامسة عشرة هليئة تدابري االقرتاحات النهائيّ اجلوانب املتعلقة مبا ورد أعاله وإعداد يف 
 .2020م الصحة النباتية يف عا
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 1 الملحق
 أسئلة وأجوبة

 

 متى ال ينطبق معيار السلع األساسية؟ -1

   خماطر ضئيلةكان املنتج ينطوي على إذا 
 يف احلاالت اليت ال تتوفّر فيها تدابري 
  ةقائمة بالفعل ُتوفّر إرشادات كافيلتدابري الصحة النباتية ال الدولّيةاملعايري إذا كانت 
 ا ما  عدم وجودإىل  ،اآلفات خاطرملبعد إجراء حتليل  ،خلص إذا كان معيار السلع األساسية موجود ا ولكن بلد 

 معينني مسار / سلعة أساسية يف القوائم بالنسبة إىلاآلفات املدرجة  ة/اآلف ألن ختضع للوائححاجة 

 ؟بين معايير السلع األساسية وتحليل مخاطر اآلفات والحقوق السيادية وتبرير التدابير القائم التوتر -2

  تدابري وخماطرها وتّوفر الصحة النباتية فيها ثابتةالال تعترب متطلبات 
  تنظيم اآلفاتتعتزم كانت خاطر اآلفات إذا  ملال تزال البلدان ملزمة بإجراء حتليل 
  لتدابريي املعايري على خيارات لستحتو 

 ؟مساراتللللسلع األساسية أو المتوخاة هج المختلفة فهوم الن  م -3

  (.كّلها مساراتف) على السلع األساسية ومساراهتا على قدم املساواةسيتّم تطبيق اهليكل املقرتح للمعايري 
  للسلع األساسية ومساراهتاتوصي جمموعة الرتكيز باإلشارة إىل هذه املعايري ببساطة كمعايري. 

 ؟تندرج هذه المعايير أي  جزء من اإلطاري ف -4

 ينبغي إدراج هذه املعايري يف إطار املعايري والتنفيذ 
  شاملستكون هناك حاجة إىل وضع معيار 

 ؟"الخاضعة للحجراآلفات "أو " اآلفاتستخدم وصف "هل ي   -5

  فنية تقدير البلد املستورد، بناء على مربراتيتوقف حتديد ما إذا كانت آفة ما خاضعة للوائح أم ال إىل. 
 قوائم "اآلفات" لذلك، ستقدم املعايري 

o  ولن حيّل حمل حتليل خماطر اآلفات إلخضاعها للوائحلن يكون إدراج اآلفات يف مالحق املعايري مربر ا فني ا  
o  طرف متعاقد واحد على األقل  ُُيضعهاآلفات اليت جيب إدراجها يف قوائم املعايري، جيب أن غلى ابالنسبة

 على أساس حتليل خماطر اآلفات املتاحللوائح 
o  ثابتةو  وافيةال يقصد هبذه القوائم أن تكون. 


