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هيئة تدابير الصحة النباتية
الدورة الرابعة عشرة
روما 5-1 ،أبريل /نيسان 2019

مجموعة التركيز المعنية بمعايير السلع األساسية ومساراتها
البند  4-8من جدول األعمال
من إعداد السيدة  Lois Ramsonوالسيد  Greg Wolffومجموعة التركيز المعنية بمعايير
السلع األساسية ومساراتها
أوالً – معلومات أساسية
يتمثّل أحد العناصر األساسيّة يف عمل االتفاقيّة الدوليّة لوقاية النباتات (االتفاقيّة الدوليّة) يف محاية الزراعة وتيسري
-1
التجارة اآلمنة .وتدعم التجارة النمو االقتصادي والتنمية ،ما يساعد على احل ّد من الفقر يف العامل .وميكن حتقيق تق ّدم كبري
يف جمال تيسري التجارة اآلمنة من خالل وضع واعتماد معايري دوليّة قائمة على السلع األساسيّة لتدابري الصحة النباتيّة.
وناقش جمتمع االتفاقيّة الدوليّة لوقاية النباتات مرارا احلاجة إىل أن يُرّكز وضع املعايري الدوليّة بقدر أكرب على السلع
-2
األساسيّة ومساراهتا ملا فيه فائدة البلدان املستوردة واملصدرة على السواء.
ويقرتح مشروع اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقيّة الدوليّة لوقاية النباتات للفرتة  2030-2020وضع معايري دوليّة خاصة
-3
بالسلع األساسيّة ومبساراهتا ،مع ما يرافقها من بروتوكوالت تشخيص ومعاجلات للصحة النباتيّة وتوجيهات لتبسيط التجارة
يتم حبلول عام  2030اعتماد العديد من املعايري
والتعجيل يف املفاوضات بشأن الوصول إىل األسواق .ويقرتح هذا اإلطار أن ّ
الدوليّة اجلديدة وتنفيذها لسلع أساسية وملسارات حمددة ،مع ما يرافقها من بروتوكوالت تشخيص ومعاجلات للصحة النباتيّة
عند االقتضاء ،دعما للتنفيذ .وستوفر املعايري للمنظمات الوطنيّة لوقاية النباتات أساسا لتدابري الصحة النباتيّة املنسقة اليت
ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ) ،(QRوهذه هي مبادرة
من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن ح ّد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة
.وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
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ميكن أن تستخدمها لدعم أنشطتها يف جمال إدارة خماطر اآلفات ومتطلباهتا يف جمال الصحة النباتيّة اخلاصة بالواردات أو
إلنشاء نظم خاصة باملنتجات موجهة حنو التصدير.
ويرد موجز عن املناقشات األخرية بشأن هذا املوضوع يف الوثيقة CPM 2018/29
-4
(https://www.ippc.int/static/media/files/publication/ar/2018/03/29_CPM_April_2018_Conceptual_Ch
 .allenges_CommodityStds_MW030_CPM_Ar.pdf).وحرصا على إحراز تق ّدمُ ،عقد اجتماع ألصدقاء الرئيس

يف  17أبريل /نيسان  2018خالل الدورة الثالثة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية لتحديد الغايات والفوائد والنتائج املتعلقة
مبعايري السلع األساسية ومبساراهتا (الوثيقة  CPM 2018/CRP/13املتاحة على الرابط التايل :
.)https://www.ippc.int/en/publications/85751/

الصحة النباتيّة يف دورهتا الثالثة عشرة عقد اجتماع
-5
واستجابة لتوصيات اجتماع أصدقاء الرئيس ،طلبت هيئة تدابري ّ
جملموعة تركيز مصغرة مع ضمان التمثيل اجلغرايف ،يف وقت قريب من انعقاد اجتماع اجملموعة املعنيّة بالتخطيط االسرتاتيجي
يف أكتوبر/تشرين األول  2018من أجل القيام مبا يلي:
()1
()2
()3
()4
()5

اصة بالسلع األساسيّة ومبساراهتا والغرض منها ،وبالتايل حتديدها ،مقابل
حتليل القيمة االسرتاتيجيّة للمعايري اخل ّ
األهداف االسرتاتيجيّة لالتفاقيّة الدوليّة لوقاية النباتات؛
وحتديد املبادئ واملعايري لبلورهتا وأوجه استخدامها مع اإلشارة إىل أمثلة عملية؛
وتقييم العمليات املستخدمة لوضعها واستخدامها،
وتوضيح هذه اجلوانب بأمثلة على املعايري احملتملة اخلاصة بالسلع األساسية أو مبساراهتا؛
وتقييم دور حتليل خماطر اآلفات يف هذا النهج.

املقر
-6
وقد عقدت جمموعة الرتكيز اجتماعا هلا يف الفرتة املمتدة من  3إىل  5أكتوبر /تشرين األول  ،2018يف ّ
1
الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة  .وميكن االطالع على االختصاصات والعضوية وجدول األعمال على البوابة الدوليّة
األول 2018
للصحة النباتيّة(https://www.ippc.int/ar/events/event/709/).؛ وسيُتاح تقرير اجتماع أكتوبر/تشرين ّ
قريبا على الرابط التايل.https://www.ippc.int/ar/core-activities/governance/cpm/cpm-focus-group-reports/ :
وعقب الدعوة ،زودت األطراف املتعاقدة واملنظمات الوطنيّة لوقاية النباتات جمموعة الرتكيز بوثائق مرجعيّة أثبتت أهنا مفيدة
للغاية .ولقد كان مشروع املعيار السلعي اخلاص بالفاكهة املنغو الذي وضعته هيئة وقاية النبات يف آسيا واحمليط اهلادئ
مفيدا بشكل خاص يف توجيه املناقشات بشأن األغراض والقيمة واحملتوى والعمليات.
وق ّدمت جمموعة الرتكيز وثيقة موجزة إىل جمموعة التخطيط االسرتاتيجي يف أكتوبر /تشرين األول
-7
2
رحبت جمموعة التخطيط االسرتاتيجي بالنتائج الرئيسيّة
) . (https://www.ippc.int/ar/publications/86544/و ّ
جملموعة الرتكيز وأيدهتا من أجل عرض القرارات الرئيسيّة التالية على هيئة تدابري الصحة النباتيّة يف دورهتا
اخلامسة عشرة ) ،(2020مبا يف ذلك تقدمي مشروع معيار مفاهيمي للتشاور بشأنه يف عام  .2020وأوصت جمموعة
2018

 1املعلومات اجلديدة بشأن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات متاحة على الرابط

التايلhttps://www.ippc.int/ar/news/safe-trade-facilitation-of-plants-:

and-plant-products-by-harmonized-phytosanitary-measures-in-commodities-standards/

 2تقرير اجتماع جمموعة التخطيط االسرتاتيجي يف أكتوبر /تشرين األول  2018متاح على الرابط

التايلhttps://www.ippc.int/ar/publications/86797/ :
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التخطيط االسرتاتيجي أيضا بأن يواصل مكتب هيئة تدابري الصحة النباتيّة العمل على سبيل األولوية وبلورة املعلومات ذات
الصلة للدورة الرابعة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية ).(2019
واستعرضت جلنة املعايري يف اجتماعها املنعقد يف نوفمرب/تشرين الثاين  32018النتائج الرئيسيّة جملموعة الرتكيز
-8
ورحب العديد من أعضاء اللجنة باالقرتاحات واعتربوها خطوة كبرية إىل األمام .والحظت اللجنة أ ّن اجلهود السابقة الرامية
إىل النهوض مبعايري السلع األساسية ومبساراهتا قد توقفت بسبب عدم وجود توافق يف اآلراء .وش ّددت على أمهية جتربة هذا
النهج اجلديد يف وضع هذه املعايري واملضي قدما هبا .وناقشت جلنة املعايري أيضا التعديالت احملتملة على عمليّة وضع معايري
االتفاقيّة الدوليّة لوقاية النباتات مشرية إىل أنّه ال تزال هناك اعتبارات ينبغي النظر فيها ،ولكنّها اعتربت من املهم اختبار
النهج اجلديد لتحديد النتائج األولية.

ثانيًا  -القيمة االستراتيجية لمعايير السلع األساسية ولمساراتها والغرض منها
رأت جمموعة الرتكيز ،وفقا لالختصاصات اليت وضعتها ،أ ّن معايري السلع األساسيّة ومساراهتا تُعطي قيمة لالتفاقية
-9
الدوليّة لوقاية النباتات ولألطراف املتعاقدة من خالل القيام مبا يلي:










تيسير التجارة اآلمنة
لنباتية
لصحة ا ّ
عجل المعايير المقترحة من وترية املفاوضات بشأن الدخول إىل األسواق وستعزز أمن ا ّ
 oستُ ّ
عن طريق تحديد اآلفات الخاضعة للوائح وتدابير الصحة النباتية الفعالة في املسارات التجارية الشائعة
االستخدام.
تنسيق التدابير
صحة النباتيّة الدوليّة القائمة ،وحتدد تدابري الصحة
شجع املعايري استخدام إجراءات مماثلة وتطبّق تدابري ال ّ
 oتُ ّ
النباتيّة الفعالة للتجارة وتُساعد على حتديد ومعاجلة الثغرات يف تدابري الصحة النباتيّة املتوفرة من خالل
األحباث.
تحسين الكفاءة
 oتقلل املعايري احلاجة إىل إجراء حتليالت متكررة أو تُلغيها ،ما يسمح للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات
بالرتكيز على التحليالت أو األنشطة األخرى.
تقدمي الدعم واملساعدة للبلدان النامية
 oتوفر املعايري مستوى من الضمانة والثقة يف عملية إدارة املخاطر اليت تُتيحها التدابري املتعلقة باملسارات،
وهو ما قد يؤدي إىل زيادة املشاركة يف التجارة وحتديد فرص األعمال اجلديدة وحتقيقها.
دعم أمهية االتفاقيّة الدوليّة لوقاية النباتات وتأثريها
 oإ ّن القدرة على وضع واعتماد معايري للسلع األساسية ومساراهتا يف التجارة تعزز مصداقية وأمهية جمتمع
االتفاقيّة الدوليّة لوقاية النباتات واالتفاقيّة نفسها.

 3تقرير اجتماع جلنة املعايري يف نوفمرب /تشرين الثاين  2018متاح على الرابط

التايل https://www.ippc.int/en/publications/86854/
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ثالثًا  -مبادئ وضع معايير السلع األساسية ومساراتها وتنفيذها
 -10حددت جمموعة الرتكيز عددا من املبادئ اليت توفر فهما مشرتكا ملعايري السلع األساسية ومساراهتا واليت من شأهنا
أن تُيسر تطوير النظام والعمليات الالزمة لوضع املعايري واعتمادها وتنفيذها .وتُعاجل هذه املبادئ عددا من املسائل اليت
طرحتها جلنة املعايري يف عام  2017والشواغل اليت أُعرب عنها أثناء مناقشات هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا الثالثة
عشرة .وترد إجابات حمددة على األسئلة الرئيسية يف امللحق .1
المبادئ األساسية
 سيبقى تنظيم اآلفات مستندا استنادا راسخا إىل حتليل خماطر اآلفات:
ستظل االلتزامات الدوليّة القائمة لألطراف املتعاقدة مبوجب االتفاقيّة الدوليّة لوقاية النباتات واتفاقيّة
o
ّ
الصحة النباتية ملنظمة التجارة العاملية دون تغيري.
الصحة و ّ
تدابري ّ
 oلن تتأثر احلقوق السيادية مبعايري السلع األساسية ومساراهتا
يظل خاضعا ملربرات فنيّة
o
سيتم عرض قوائم اآلفات ّ
لكن تنظيم ّ
ّ
أي آفة من اآلفات ّ
أي التزام على البلدان املستوردة:
 لن يُفرض ّ
 oلن تُعرض تدابري الصحة النباتيّة املتعلقة باالحنراف عن االستخدام املزمع يف معايري السلع األساسية
ومساراهتا (ولكن ميكن إدراج األحكام يف معايري أخرى ،مثل املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتيّة
رقم .)32
 ومن املزمع تزويد األطراف املتعاقدة خبيارات بشأن تدابري الصحة النباتية املستخدمة ملنع دخول اآلفات اخلاضعة
للوائح وتوطنها:
 oجيوز لألطراف املتعاقدة اختاذ تدابري أُخرى إذا كان هلا ما يربرها من الناحية الفنية وميكن اقرتاح إدراجها
يف املعايري.
الهيكل والمحتوى
 سينطبق اهليكل املقرتح للمعايري على قدم املساواة على السلع األساسية ومساراهتا.
 وميكن أن يكون النطاق حمدودا (سلع أساسيّة) أو واسعا (فئات أو مسارات)؛ ومن املرجح أن يكون نطاق
استهداف املعايري األولية حمدودا
 سوف تُدرج املتطلبات العامة ضمن املعايري
الحوكمة
 نظرا إىل إدراج اآلفات وتدابري الصحة النباتيّة ،ستكون هناك حاجة إىل عملية رامية إىل صيانة هذه املعايري
وحتديثها
 جيب أن تدعم عمليّات احلوكمة اخلاصة باالتفاقيّة الدوليّة لوقاية النباتات تطوير وصيانة السلع األساسية ومساراهتا.
وسيتطلب ذلك توفري املوارد.
 ستُعرض معايري السلع األساسية ومساراهتا إىل هيئة تدابري الصحة النباتية العتمادها
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 جيب إعادة مراجعة معايري السلع األساسية احلالية بعد اعتماد النهج اجلديد للمعايري
 جيب أن تظل معايري السلع األساسية قيد التطوير "معلّقة" إىل حني اعتماد النهج اجلديد ملعايري السلع األساسية.
الخطوات القادمة
 -11أوصت جمموعة الرتكيز بوضع معيار مفاهيمي عاملي واعتماده .وسيوفر ذلك أساسا ثابتا لوضع معايري السلع
األساسيّة ومساراهتا واستخدامها .واعتربت جمموعة الرتكيز أ ّن لديها اخلربة والتجربة الالزمتني لوضع هذا املعيار املفاهيمي
وأ ّن بإمكاهنا أن تعمل كمجموعة عمل متخصصة معنية بوضع املعايري.
وسيشمل املعيار املفاهيمي ما يلي:

-12






تفاصيل النهج املتّبع لوضع املعيار
معلومات عن استخدامه يف املفاوضات بشأن الوصول إىل األسواق ،مبا يف ذلك اهليكل التنظيمي
سيتم استخدامها بالتزامن مع الدعوة
معايري الختيار وترتيب األولويات ملواضيع السلع األساسيّة /املسارات اليت ّ
إىل اقرتاح مواضيع
لكل معيار من معايري السلع األساسية /املسارات ،استنادا إىل النهج املتّبع للمعاجلات وبروتوكوالت
مالحق ّ
التشخيص.

 -13واقرتحت جمموعة الرتكيز االجتماع جمددا يف منتصف عام  2019من أجل وضع املعيار املفاهيمي وإدراج نتائج
املناقشات اليت أجرهتا يف أكتوبر /تشرين األول  .2018وميكن مراجعة املشروع من قبل املكتب وجمموعة التخطيط
موسع أكثر خالل دورة هيئة تدابري
االسرتاتيجي وجلنة املعايري وجلنة التنفيذ وتنمية القدرات يف عام  2019ملناقشاته بشكل ّ
الصحة النباتيّة اخلامسة عشرة يف عام  ،2020وذلك هبدف إتاحته للمشاورات القطرية يف عام  .2020وأقرت جمموعة
الرتكيز بأ ّن عملية وضع املعايري احلالية جيب أن تكون مرنة لضمان سري العمل ،وأ ّن هذا ليس تغيريا دائما يف عملية وضع
املعايري احلالية.
 -14وباإلضافة إىل وضع املعيار املفاهيمي ،ستقوم جمموعة الرتكيز بتنقيح التوصيات املتعلقة بعمليات احلوكمة الالزمة
لدعم إعداد مالحق السلع األساسية ومساراهتا .وُميكن أن يشمل ذلك ما يلي:






فريق معين بالسلع األساسية  /املسارات يدعمه فريق فين جديد لتدابري الصحة النباتية
من احملتمل أن يُصبح الفريق الفين احلايل املعين مبعاجلات الصحة النباتية جلنة فرعية تابعة للفريق الفين لتدابري
الصحة النباتية.
مشرف دائم (بنصف دوام) لتنسيق األنشطة ودعم اجلاري منها يف جمال وضع معايري
السلع األساسية /املسارات واحلفاظ عليها وبرصد احملفزات احملتملة ملراجعة املعايري (مثل إتاحة تدابري جديدة
وحتديد آفات جديدة)
القواعد واحلوكمة اخلاصة باالستثمارات املشرتكة من القطاع اخلاص
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 -15وأوصت جمموعة الرتكيز بشدة ،وبدعم من جمموعة التخطيط االسرتاتيجي ،بأن تكون الدورة اخلامسة عشرة هليئة
تدابري الصحة النباتية خطوة مهمة وهادفة يف وضع وتنفيذ معايري السلع األساسية ومساراهتا .واقرتحت األنشطة واجلدول
الزمين التاليني لتحقيق ذلك:
2018

أكتوبر /تشرين األول

يستعرض فريق التخطيط االسرتاتيجي االقرتاحات اليت قدمتها جمموعة الرتكيز

نوفمرب /تشرين الثاين
وديسمرب/كانون األول

استعراض جلنة التنفيذ وجلنة املعايري

2019

أبريل /نيسان

تُوافق هيئة تدابري الصحة النباتية على املبادئ واملعايري واخلطوات املقبلة والعمليات
واالقرتاحات املتعلقة باحلوكمة

يونيو /حزيران

تع ّد جمموعة الرتكيز املعنية مبعايري السلع األساسية العمليات والرتتيبات واملواضيع؛
وتضع اخلطوط التوجيهية والنماذج ومعلومات بشأن التكاليف؛ وتُقدم يف هناية
املطاف وثيقة ختامية إىل هيئة تدابري الصحة النباتية

أكتوبر /تشرين األول

يق ّدم املكتب االقرتاحات إىل هيئة تدابري الصحة النباتية بعد مراجعتها
يُق ّدم فريق التخطيط االسرتاتيجي اقرتاحات هليئة تدابري الصحة النباتية

نوفمرب /تشرين الثاين
وديسمرب /كانون األول

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

2020

أبريل /نيسان (يؤكد الحقا)

قرارات الدورة اخلامسة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية بشأن:
املوافقة على إرسال مسودة معيار مفاهيمي للتشاور بشأهنا يف عام

2020

املواضيع املقرتحة ملعايري السلع األساسية األوىل
وضع ترتيبات احلوكمة املوصى هبا (مبا يف ذلك مطالبة املكتب بوضع الصيغة النهائية
ألي فريق فين مقرتح)
لالختصاصات املطلوبة ّ
ختصيص املوارد الالزمة إلنشاء النهج اجلديد واالنتقال إليه (مع اإلشارة إىل اإلطار
االسرتاتيجي)
يوليو /متوز

تعميم املعيار املفاهيمي للتشاور بشأنه يف إطار عملية وضع املعايري
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2021

أبريل  /نيسان (يؤكد الحقا)

اعتماد املعيار املفاهيمي يف الدورة السادسة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية

يوليو /متوز

إجراء مشاورات بشأن معايري السلع األساسية األوىل يف إطار عملية وضع املعايري

ابعا  -القرارات
رً
إ ّن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:

-16
)1

اإلحاطة علما بأ ّن العمل يف هذا اجملال قد متّ حتديده كهدف إمنائي يف اإلطار االسرتاتيجي وأ ّن القيمة االسرتاتيجية
والغرض من معايري السلع األساسية تشمل ما يلي:
o
o
o
o
o

)2

تيسري التجارة اآلمنة؛
تنسيق التدابري؛
حتسني كفاءة استخدام املوارد؛
دعم البلدان النامية ومساعدهتا؛
احلفاظ على مالءمة االتفاقيّة الدوليّة لوقاية النباتات وعلى تأثريها.

اإلحاطة علما بأ ّن تطوير معايري السلع األساسية واعتمادها وتنفيذها لن يغري احلقوق السيادية وااللتزامات
األساسية لالتفاقيّة الدوليّة لوقاية النباتات واتفاقية منظمة التجارة العاملية لتدابري الصحة والصحة النباتية ،مبا يف
ذلك:
 oسيظل تنظيم اآلفات مستندا استنادا راسخا إىل حتليل خماطر اآلفات وخاضعا للمربرات الفين؛
أي التزامات على البلدان املستوردة.
 oلن تُفرض ّ

)3
)4
)5

املوافقة على تطبيق اهليكل املقرتح للمعايري على قدم املساواة على السلع األساسية ومساراهتا.
دعم وضع مبادئ توجيهيّة بشأن عمليّة وضع معايري السلع األساسية ومنوذج للسلع األساسية كمعيار مفاهيمي.
دعم اتباع عمليات حمددة للحوكمة من قبل جمموعة الرتكيز ،واليت ينبغي أن تنظر يف خيارات متنوعة ،مبا يف ذلك:
o
o
o
o

)6
)7

إنشاء فريق فين جديد لتدابري الصحة النباتية؛
االستعانة مبشرف دائم على الفريق الفين لتدابري الصحة النباتية ومعايري السلع األساسيّة؛
استعراض خيارات التمويل لتيسري عملية وضع معايري السلع األساسيّة؛
ترتيبات انتقالية ميكن أن تساعد فيها جمموعة الرتكيز بوصفها فريقا استشاريا.

دعم استعراض االتفاقيّة الدوليّة حلماية النباتات املعايري وإطار التنفيذ إلدماج معايري السلع األساسية.
تظل معايري السلع األساسية قيد التطوير "معلقة" إىل حني اعتماد النهج اجلديد ملعايري السلع
املوافقة على أ ّن ّ
األساسية.
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)8
)9

اإلحاطة علما بالشروط اليت جتعل معايري السلع األساسيّة غري مناسبة.
املوافقة على عقد اجتماع ٍ
ثان جملموعة الرتكيز املعنية مبعايري السلع األساسية يف عام  2019من أجل إحراز تقدم
يف اجلوانب املتعلقة مبا ورد أعاله وإعداد االقرتاحات النهائيّة العتمادها يف الدورة اخلامسة عشرة هليئة تدابري
الصحة النباتية يف عام .2020

9

CPM 2019/27

الملحق 1

أسئلة وأجوبة
-1

متى ال ينطبق معيار السلع األساسية؟





-2

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




-3



سيتم تطبيق اهليكل املقرتح للمعايري على قدم املساواة على السلع األساسية ومساراهتا (فكلّها مسارات).
ّ
توصي جمموعة الرتكيز باإلشارة إىل هذه املعايري ببساطة كمعايري للسلع األساسية ومساراهتا.

في أي جزء من اإلطار تندرج هذه المعايير؟



-5

وتوفر الصحة النباتية فيها ثابتة
ال تعترب متطلبات التدابري وخماطرها ّ
ال تزال البلدان ملزمة بإجراء حتليل ملخاطر اآلفات إذا كانت تعتزم تنظيم اآلفات
ستحتوي املعايري على خيارات للتدابري

مفهوم النهج المختلفة المتوخاة للسلع األساسية أو للمسارات؟


-4

إذا كان املنتج ينطوي على خماطر ضئيلة
يف احلاالت اليت ال تتوفّر فيها تدابري
إذا كانت املعايري الدوليّة لتدابري الصحة النباتية القائمة بالفعل تُوفّر إرشادات كافية
إذا كان معيار السلع األساسية موجودا ولكن بلدا ما خلص ،بعد إجراء حتليل ملخاطر اآلفات ،إىل عدم وجود
حاجة ألن ختضع للوائح اآلفة /اآلفات املدرجة يف القوائم بالنسبة إىل سلعة أساسية  /مسار معينني

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

هل يستخدم وصف "اآلفات" أو "اآلفات الخاضعة للحجر"؟



فنية.

يتوقف حتديد ما إذا كانت آفة ما خاضعة للوائح أم ال إىل تقدير البلد املستورد ،بناء على مربرات
لذلك ،ستقدم املعايري قوائم "اآلفات"
حيل حمل حتليل خماطر اآلفات
 oلن يكون إدراج اآلفات يف مالحق املعايري مربرا فنيا إلخضاعها للوائح ولن ّ
 oبالنسبة غلى اآلفات اليت جيب إدراجها يف قوائم املعايري ،جيب أن ُُيضعها طرف متعاقد واحد على األقل
للوائح على أساس حتليل خماطر اآلفات املتاح
 oال يقصد هبذه القوائم أن تكون وافية وثابتة.

