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 إطار الحالة

 الدولیة لوقایة النباتات بعد اعتماده.ال یشكل ھذا جزًءا رسمیًا من المعیار وسوف تعدّلھ أمانة االتفاقیة 
 2021نوفمبر/تشرین الثاني  30 تاریخ صدور الوثیقة

 لتدابیر الصحة النباتیة مشروع معیار دولي فئة الوثیقة
) 2022یُحال إلى ھیئة تدابیر الص�����حة النباتیة في دورتھا الس�����ادس�����ة عش�����رة ( المرحلة الحالیة للوثیقة

 العتماده
أوص������ت مجموعة التركیز المعنیة بمعاییر الس������لع األس������اس������یة  2018-10 المراحل األساسیة

 .ومساراتھا إضافة ھذا الموضوع إلى برنامج العمل
أوص��ى مكتب ھیئة تدابیر الص��حة النباتیة إض��افة ھذا الموض��وع  12-2018

 .إلى برنامج العمل
على ة عش���رة بعارفي دورتھا الاتفقت ھیئة تدابیر الص���حة النباتیة  04-2019

یاغة ثاٍن لمجموعة التركیز، لص������ معیار مفاھیمي  عقد اجتماع 
  شامل.

یة  06-2019 عاییر الس������لع األس�������اس������ یة بم مت مجموعة التركیز المعن قا
 .ومساراتھا بوضع مشروع المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة

اس����تعرض����ت مجموعة التخطیط االس����تراتیجي ھذا الموض����وع  10-2019
 .ھا علیھبدت تعلیقاتأو

إجراء اس������تعرض������ت لجنة المعاییر ھذا الموض������وع واقترحت  11-2019
 .فیھتغییرات 

 المعیار مش������روععلى وافق مكتب ھیئة تدابیر الص������حة النباتیة  12-2019
 لعرضھ على المشاورة.

المعاییر أض�����اف مكتب ھیئة تدابیر الص�����حة النباتیة موض�����وع  06-2020
إلى برنامج العمل، بالنیابة عن  الس����لعیة لتدابیر الص����حة النباتیة

(أّكدت علیھا  1األولویة إس����ناد مع ھیئة تدابیر الص����حة النباتیة، 
الحقاً ھیئة تدابیر الص����حة النباتیة في دورتھا الخامس����ة عش����رة 

)2021((. 
 .المشاورة األولى انعقاد 07-2020
والموافقة قامت لجنة المعاییر في دورتھا السابعة بتنقیح المشروع  05-2021

 علیھ لغرض عرضھ على مشاورة ثانیة.
 .مشاورة ثانیة انعقاد 07-2021
عبر نظ��ام إب��داء  عی��ارق��ام��ت لجن��ة المع��اییر بتنقیح مش������روع الم 10-2021

 .التعلیقات عبر االنترنت
وأوص���ت باعتماده من قبل  عیارنقّحت لجنة المعاییر مش���روع الم 11-2021

 الھیئة.
(بریط��انی��ا العظمى، Samuel BISHOP لجن��ة المع��اییر، الس������ی��د  2020-09 مراحل اإلشراف

 رئیسي)المشرف ال
مش�����رف ال(نیوزیلندا، Joanne WILSON لجنة المعاییر، الس�����یدة  09-2020

 معاون)ال
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مش�����رف ال(األرجنتین، Ezequiel FERRO لجنة المعاییر، الس�����ید  09-2020
 معاون)ال

 السلع األساسیة ومساراتھامجموعة التركیز المعنیة بمعاییر  07-2019
 ھذه مسودة وثیقة المالحظات

 أوصت مجموعة التركیز باستثناء "المسارات" 06-2019
 تحریر النص تمّ  09-2019
 تحریر النص تمّ  12-2019
 تحریر النص تمّ  05-2021
سلعیةالمعاییر غیّرت لجنة المعاییر العنوان إلى  11-2021 لتدابیر الصحة  ال

 النباتیة
 تحریر النص تمّ  11-2021
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 االعتماد

 االعتماد].[یُدرج بعد 
 مقدمة
 النطاق

یوفّر ھذا المعیار التوجیھات بش�������أن غرض المعاییر الخاص�������ة بالس������لع، واس������تخدامھا،  ]1[
") لتدابیر الصحة یةمعاییر السلعال، ونشرھا واستعراضھا (الُمشار إلیھ في ما یلي باسم "ضمونھاوم

الشامل، على السلع األساسیة  ھذا المعیار المفاھیميبوتنطبق ھذه المعاییر، الواردة كمالحق النباتیة. 
التجارة الدولیة وتحدّد اآلفات المرتبطة بھذه السلع األساسیة والخیارات لتدابیر  یجري نقلھا فيالتي 

ولیس الغرض من قوائم اآلفات الص�����حة النباتیة ذات الص�����لة بحیث تنظر فیھا األطراف المتعاقدة. 
 .ون حصریة، وھي تخضع للمراجعة والتعدیلوالخیارات المقدمة لتدابیر الصحة النباتیة أن تك

ال یش���مل نطاق ھذا المعیار ومالحقھ البحث في اآلفات الملوثة أو االنحراف عن االس���تخدام  ]2[
 .يالمتوخ

]3[  
 المراجع

ویمكن االطالع على ھذه المعاییر یش�����یر ھذا المعیار إلى المعاییر الدولیة لتدابیر الص�����حة النباتیة. 
https://www.ippc.int/core- الدولیة للص������حة النباتیة على العنوان التالي:الدولیة ھذه على البوابة 

setting/ispms-activities/standards. 
. روما، أمانة االتفاقیة النباتاتاالتفاقیة الدولیة لوقایة . 1997أمانة االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات. 

 الدولیة لوقایة النباتات، منظمة األغذیة والزراعة.
اإلطار االس����تراتیجي لالتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات . 2021. أمانة االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات

 ذیة والزراعة.روما، أمانة االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات، منظمة األغ .2030-2020للفترة 
 

 اریفالتع
یمكن االطالع على تعاریف مصطلحات الصحة النباتیة المستخدمة في ھذا المعیار في المعیار الدولي 

 مصطلحات الصحة النباتیة). مسرد 5رقم 
 

 للمتطلبات العام اإلطار
المتوفرة لدى تحدید متطلبات االستیراد المتعلقة بتدابیر الصحة النباتیة یةمعاییر السلعالیجب أن تبحث األطراف المتعاقدة في  . 

لھا لتدابیر  الموازیةاآلفات والخیارات ب، ویتضمن قائمة يبسلعة معیّنة وباستخدامھا المتوخّ  اكّل معیار سلعي خاصً یكون و
عة ات آفاٍت قد تصیب السلعة األساسیة الخاضالصحة النباتیة من أجل إدارة مخاطر اآلفات المرتبطة بھا. وتشمل قائمة اآلف

المحدد في معیار ومنھا  يالسلعة للغرض المتوخھذه حین تُستخدم لبلد المستورد ا على اللتجارة، والتي قد تشكّل خطرً 
السلعة. وخیارات تدابیر الصحة النباتیة الواردة في القائمة ھي التي تستجیب إلى المعاییر الدنیا إلدراجھا في المعیار، 
وتُصنّف وفقً ا لدرجة الثقة في التدابیر. ولیس الغرض من قوائم اآلفات والخیارات المقدمة لتدابیر الصحة النباتیة أن تكون 
 وافیة، وھي تخضع للمراجعة والتعدیل.

 .ھذا المعیارب األساسیة كمالحق یةمعاییر السلعالتُقدم  ]4[

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
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أو تسجیلھ أو  علیھ الموافقةمن أجل أي التزام على األطراف المتعاقدة  یترتّب عنھفي ھذا المعیار الدولي ال ما إدراج تدبیر إن 
ستخدامھ على أراضیھا.اله اعتماد  

 
 معلومات أساسیة

االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات إلى حمایة الموارد النباتیة في العالم من إدخال اآلفات  س��عىت ]5[
ویمكن تحقیق تقدّم كبیر في مجال تیس��یر التجارة اآلمنة من وانتش��ارھا، وإلى تیس��یر التجارة اآلمنة. 

وتدعم التجارة اآلمنة النمو  لتدابیر الص������حة النباتّیة. س������لعیةخالل وض������ع واعتماد معاییر دولّیة 
 االقتصادي والتنمیة، ما یساعد على الحدّ من الفقر في العالم.

 2030-2020قایة النباتات للفترة مش����روع اإلطار االس����تراتیجي لالتفاقیّة الدولیّة لو ش����ملوی ]6[
، مع ما یرافقھا من بروتوكوالت تش�����خیص ومعالجات س�����لع محددةوض�����ع معاییر دولیّة خاص�����ة ب

إلى  النفاذتبس��یط التجارة والتعجیل في المفاوض��ات بش��أن و لدعم التنفیذ، للص��حة النباتیّة وتوجیھات
 ، عند االقتضاء.األسواق

 واس�����تخدامھا.س�����لعیة الغرض من ھذا المعیار ھو توفیر توجیھات بش�����أن وض�����ع معاییر و ]7[
ھذا المعیار، لدعم عملیة وض�ع متطلبات االس�تیراد بویجري تص�میم ھذه المعاییر، المقدمة كمالحق 

 لتسھیل التجارة اآلمنة. ةفنی اتلتدابیر مبّررلكون یالمتعلقة بتدابیر الصحة النباتیة حیث 
 ما یلي: یةمعاییر السلعالالمتوّخاة من استخدام  المنافعشمل ویمكن أن ت ]8[

 متطلبات االستیراد المتعلقة بتدابیر الصحة النباتیة؛مشتركة لوضع  یمكن أن تشّكل قاعدةً  -
 إلى األسواق؛ النفاذیمكن أن تیّسر المناقشات بشأن  -
 یمكن أن تسّھل التجارة اآلمنة؛ -
 استخدام مواردھا على النحو األمثل؛ في لوقایة النباتاتیمكن أن تساعد المنظمات الوطنیة  -
تحدّد التدابیر المتوفّرة إلدارة مخاطر اآلفات المرتبطة بحركة الس�لع األس�اس�یة في التجارة  -

 رفع مستوى الوعي بشأنھا؛تالدولیة، و
 تحدّد اآلفات المرتبطة بالس�����لع األس�����اس�����یة التي تتولّى المنظمات الوطنیة لوقایة النباتات -

 رفع مستوى الوعي بشأنھا. تإدراتھا بشكل شائع، و
كل ملحق قائمة بالتدابیر للنظر فیھا كتدابیر للص������حة النباتیة. ویُش������ار إلى ھذه التدابیر  ویتض������ّمن

 بوصفھا "خیارات لتدابیر الصحة النباتیة". 
 

 اآلثار المترتبة على التنوع البیولوجي والبیئة
ویمكن  التوجیھات بش��أن الخیارات المتعلقة بتدابیر الص��حة النباتیة. یةمعاییر الس��لعالتوفّر  ]9[

في حمایة البیئة والحفاظ على التنوع البیولوجي من خالل إدارة مخاطر  التدابیرأن تس�������اعد ھذه 
 .اي یتّم التداول بھا دولیً اآلفات التي تشّكلھا السلع األساسیة الت

]10[  
 یةمعاییر السلعالالمبادئ المتعلقة ب

بادئ في إ ]11[ فإن الم تات،  با یة الن یة لوقا لدول یة ا فاق باالت خاص�������ة  طار الحقوق والموجبات ال
 :ھي التالیة یةمعاییر السلعالب المتصلةأھمیة خاصة واألساسیة التي تكتسي 

من نص  1-الس�����ابعةالس�����لطة الس�����یادیة لألطراف المتعاقدة، كما جرى تحدیدھا في المادة  -
بش�����أن دخول وض�����ع تدابیر الص�����حة النباتیة واعتمادھا لاالتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات، 

متطلبات االستیراد المتعلقة بتدابیر الصحة بالتالي فإن و ،على أراضیھااآلفات وانتشارھا 
 .یةمعاییر السلعالالنباتیة ال تتأثر ب
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قدة في  - عا یة لألطراف المت لدول مات ا تات تبقى االلتزا با یة الن قا یة لو لدول یة ا فاق طار االت إ
واتفاقیة تطبیق التدابیر الص������حیة والص������حة النباتیة لمنظمة التجارة الدولیة غیر متأثرة 

 .یةمعاییر السلعالب
التزاماٍت إض��افیة على البلدان المس��توردة غیر تلك المحددة في یة معاییر الس��لعال تفرض ال -

 .االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات
لمبررات فنیة باس���تخدام تحلیل  اخاض���عً  یةمعاییر الس���لعالتنظیم أي آفة ترد في قوائم یبقى  -

مالئم لمخاطر اآلفات، أو أس���لوب مناظر آخر لفحص وتقییم المعلومات العلمیة المتوافرة، 
(ز) من االتفاقیة الدولیة لوقایة  2-والس���ابعة الس���ادس���ة،، والثانیةاد وحیثما ینطبق ذلك (الم

 النباتات).
 یةمعاییر الس���لعالولیس الغرض من الخیارات المتعلقة بتدابیر الص���حة النباتیة الواردة في  -

أن تكون حص������ریة؛ ویجوز لألطراف المتعاقدة اتخاذ تدابیر أُخرى إذا كان لھا ما یبّررھا 
یة (المادة  ناحیة الفن ف (ز) 2-الس�������ابعةمن ال باتات)، من االت یة الن یة لوقا لدول یة ا ویمكن اق

 .یةمعاییر السلعال تنقیحات اقتراح إدراجھا في
 

 المتطلبات
 واستخدامھا یةمعاییر السلعمن الھدف ال -1
في دعم عملیة وض��ع متطلبات االس��تیراد المتعلقة بتدابیر  یةمعاییر الس��لعالیتمثل الھدف من  ]12[

 .الصحة النباتیة المبّررة من الناحیة الفنیة والتي تسّھل التجارة اآلمنة
متطلبات االس����تیراد المتعلقة بتدابیر الص����حة النباتیة التي تض����عھا البلدان ویجب أن یكون ل ]13[

لاللتزامات الدولیة. وینبغي أن تنظر البلدان المستوردة  ایبّررھا من الناحیة الفنیة، وفقً المستوردة ما 
، لدى وض����ع یةمعاییر الس����لعالفي قوائم اآلفات والخیارات لتدابیر الص����حة النباتیة الواردة ض����من 

متطلبات االس���تیراد المتعلقة بتدابیر الص���حة النباتیة. كما یتعیّن تقییم أھمیة قوائم اآلفات والخیارات 
معیار اللص����حة النباتیة بالنس����بة إلى كّل بلد منش����أ وس����لعة مس����توردة (حیث یكون المتعلقة بتدابیر ا

تس���اعد ھذه المعاییر في تس���ھیل تقییم ھذه ). وقد يلھذه الس���لعة واس���تخدامھا المتوخّ  امتوفرً  يالس���لع
یة المعلومات العلم ناظر آخر لفحص أو تقییمأو أي أس������لوب مُ ، التدابیر في تحلیل مخاطر اآلفات

 .ا، حیث یكون ذلك مالئمً المتاحة
 في الحاالت التالیة: یةالسلع معاییرال یجري وضعال  ]14[

 حین ال تتوفر تدابیر فعالة للصحة النباتیة؛ -
 حین یوفر معیار دولي لتدابیر الصحة النباتیة قائم أصالً التوجیھات الكافیة؛ -
سلعة إلى درجة أنھا لم السلعة خاضعة للوائح (مثالً، حین یتم تجھیز اعتبار الحین ال یجب  -

لتدابیر الس�����لع  32تعد قادرة على أن تُص�����اب باآلفات، كما ینّص علیھ المعیار الدولي رقم 
 .))لمخاطر اآلفات التي تنطوي علیھا عًاصنیف السلع تبتاألساسیة (

]15[  
 ومضمونھا یةمعاییر السلعالنطاق  -2

 :لألقسام التالیة االمفاھیمي الشامل مرتبة وفقً یار ھذا المعبالتي تشكل المالحق  یةمعاییر السلعالتكون 
 النطاق -
 وصف السلعة واستخدامھا المتوخي -
 قائمة اآلفات المرتبطة بالسلعة -
 الخیارات المتعلقة بتدابیر الصحة النباتیة -
 المراجع -
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وص��ٌف لمض��مون ھذه األقس��ام، فض��الً عن وص��ف للقاعدة التي أُدرجت  1یرد في الجدول و ]16[
 .على أساسھا اآلفات وخیارات تدابیر الصحة النباتیة في المعاییر

 یةمعاییر السلعال: مضمون 1الجدول 
جزء الیصف ھذا المعیار السلعي بوضوح السلعة (بما في ذلك، عند االقتضاء، االسم النباتي و -النطاق

فض��الً عن اس��تخدامھا المتوخي) التي تُحدّد لھا قائمة اآلفات والخیارات المرتبطة بھا لتدابیر النبات من 
 الصحة النباتیة.

، مثل نوع النبات (اإلس��م یص��ف ھذا القس��م بوض��وح الس��لعة -وص��ف الس��لعة واس��تخدامھا المتوخي
ویھدف الوص��ف إلى توفیر النباتي)، والجزء الخاض��ع للتجارة بص��ورة خاص��ة واس��تخدامھا المتوخي. 

تحدید قائمة مركزة من اآلفات والخیارات المرتبطة بھا لتدابیر الص������حة بمعلوماٍت كافیة بما یس������مح 
إلى تأثیره على مخاطر اآلفات التي تطرحھا ھذه  انظرً وُیذكر االس������تخدام المتوخى للس������لعة  النباتیة.

 .ر الصحة النباتیةلتدابی 32السلعة، كما یرد وصفھ في المعیار الدولي رقم 
موض��وع یتض��من ھذا القس��م قائمة أو قوائم معلوم أنھا ترتبط بالس��لعة  -قائمة اآلفات المرتبطة بالس��لعة

 .ال������������������������������������������������������������������������������������������������������������وص������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ف
شمل أحد المعاییر إلدراج آفة  سلعة أن تكونما وی خاضعة للوائح من جانب طرف متعاقد واحد على  ال

 .ةفنی مبّررات، باالستناد إلى األقل
المبررات الفنیة إلخضاعھا للوائح. ولدى تحدید ما إذا كانت آفة  يفي معیار سلعما وال یوفر إدراج آفة 

فنیة،  بني قراره على مبرراتٍ ی، یتعیّن على البلد المستورد، أن يما خاضعة للوائح أم ال في معیار سلع
یل مالئم لمخاطر اآلفات خدام تحل ناظر آخر لفحص وتقیی باس������ت یة أو أس������لوب م م المعلومات العلم

 المتوافرة، حیثما ینطبق ذلك.
 .ولیس من المقصود أن تكون قائمة اآلفات حصریة

یقدّم ھذا القس��م الخیارات لتدابیر الص��حة النباتیة، بما في  -الخیارات المتعلقة بتدابیر الص��حة النباتیة
المس���تخدمة  اأو التدابیر المبّررة فنیً باتیة ذلك التدابیر المعتمدة في المعاییر الدولیة لتدابیر الص���حة الن

من  مجموعاتفي التجارة، والظروف التي تُطبّق فیھا تدابیر ما. ویمكن توفیر تدابیر فردیة أو  احالیً 
 التدابیر لكل آفة، وقد تتعلق بأي مرحلة من مراحل اإلنتاج أو مناولة السلعة قبل االستیراد.

یمكن تطبیقھا حتى  التي رات المتعلقة بتدابیر الصحة النباتیةتعرض فقط الخیا یةمعاییر السلعالأن  معو
، یمكن أن تبحث األطراف المتعاقدة في تدابیر ما بعد الدخول، كما یرد وصفھ في المعیار دخولنقطة ال

الخطوط التوجیھیة لنظام تطبیق لوائح الص������حة النباتیة على لتدابیر الص������حة النباتیة ( 20الدولي رقم 
 ).الواردات

تنظر لكي لیس الغرض من قائمة أو قوائم التدابیر أن تكون حص������ریة إنما أن تعطي البلدان خیارات و
 .فیھا

، حیث ُیدرج كل تدبیر مقابل أنھا ترتبط بالس������لعة التي من المعلومترد التدابیر مرفقةً بقائمة اآلفات و
وصف لكل تدبیر، على نحو كاٍف لإلشارة إلى  اضً اآلفة أو اآلفات التي یقوم بإدارة مخاطرھا. ویرد أی

 اس������������������ت������������خ������������دام������������ھ وت������������ط������������ب������������ی������������ق������������ھ ال������������ع������������م������������ل������������ي.
 مرفق عند الحاجة. ضمنإضافة المعلومات عن التدابیر  اویمكن أیضً 

تُحدد في ھذا القس��م مراجع جمیع مص��ادر المعلومات المقدمة عن اآلفات والخیارات المتعلقة  -المراجع
  ي.معیار السلعالبتدابیر الصحة النباتیة الواردة في 

]17[  
 یةمعاییر السلعالإدراج التدابیر في  معاییر -3
إلدراجھ في معیار  في تدبیر ما معاییر السلع األساسیةالمعني ب الفني فریقبحث الییمكن أن  ]18[

متعلق بتدابیر الصحة النباتیة من الستیراد أحد متطلبات اال، أو یكون قد ُوضع، كھیوضع ي عندسلع
ویلقى  .على األقل وبالتالي، یتم العمل بھ بین طرفین متعاقدین على األقل قبل طرف متعاقد واحد

 أحد المعاییر التالیة: استیفائھإدراج المعیار المزید من الدعم في حال 
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 إلى أن التدبیر فعال.  یبیةتشیر األدلّة التجر -
إلى أن التدبیر فعال: على س��بیل الدولیة تش��یر التجارب الناش��ئة عن االس��تخدام في التجارة  -

 المثال: 
o ؛یُستخدم التدبیر، أو تّم استخدامھ، بشكل مكثف 
o تّم استخدام التدبیر على نحو ناجح إلدارة حاالت عدم امتثال الشحنات. 

 أن التدبیر فعال. على سبیل المثال: إلى تشیر التجارب الناشئة عن االستخدام المحلي -
o  مكثف في ما یخص حركة السلع على الصعید المحلي؛تّم استخدام التدبیر بشكل 
o تّم استخدام التدبیر على نحو ناجح في برامج إدارة التفشي والقضاء علیھ؛ 
o  شھادات الصحة النباتیة إلى أن التدبیر فعال؛ خطط إصدارتشیر المعلومات في 
o تتوفر أفضل الممارسات إلدارة التدبیر. 

تحلیل مخاطر اآلفات ارة مخاطر اآلفات باالس������تناد إلى تّم تحدید التدبیر على أنھ خیار إلد -
ناظر فني آخر لفحص وتقییم المعلومات العلمیة ینطبق ذلك)، أو من أس������لوب مُ  ا(عندم

 شیر إلى أن التدبیر فعال في التخفیف من مخاطر اآلفات.بما یالمتوافرة، 
باآلفات أو الس���لع  ص���الً متكون یالنباتیة یرد التدبیر في معیار دولي معتمد لتدابیر الص���حة  -

 .يمعیار السلعالاألساسیة التي تندرج ضمن نطاق 
باآلفات أو السلع التي تندرج ضمن نطاق  متصلةوجد معاییر إقلیمیة تشمل التدبیر وتكون ت -

 .يمعیار السلعال
قابلیة تطبیق التدبیر وجدواه  اأیض���ً في االعتبار  یةالس���لع معاییرالالمعني بالفني  فریقأخذ الی ]19[

 .يحین یتم البحث في التدبیر لغرض إدراجھ في معیار سلع
]20[  
 الثقة في فعالیة التدابیر -4
بتص����نیف التدابیر وفق الثقة في فعالیة التدابیر.  یةمعاییر الس����لعالیقوم الفریق الفني المعني ب ]21[

عند الحاجة.  قوم بمراجعتھاویجري تقییم الفعالیة باالس������تناد إلى معاییر یض������عھا الفریق الفني وی
 لى ما یلي:إویمكن أن یستند تقییم الفعالیة 

 ؛وجود التدبیر في معیار دولي معتمد لتدابیر الصحة النباتیة -
 ؛إقلیمي وجود التدبیر في معیار -
 ؛تاریخ استخدام التدبیر من جانب األطراف المتعاقدة -
 لھا؛ رّخصتاریخ استخدام التدبیر من جانب القطاع الخاص أو الكیانات الم -
 إدراج التدبیر في تحلیل مخاطر اآلفات؛ -
 عدد تحلیالت مخاطر اآلفات التي تتضمن التدبیر؛ -
 ؛عدد السنوات التي كان یُستخدم خاللھا التدبیر -
 وعدم االمتثال؛ تقاریر عن نجاح التدبیر أو فشلھ، بما في ذلك بیانات االعتراض -
 ؛حجم أو تواتر السلع األساسیة المتداولة في التجارة والتي تخضع للتدبیر -
 تَوفّر التحلیالت الكمیة أو النوعیة ذات الصلة بالتدبیر؛ -
 عدد وتنّوع البلدان التي تطبق التدابیر. -

في ح��ال تراكم  تزدادلى ص������رام��ة أي تحلیالت داعم��ة، ویمكن أن الثق��ة عدرج��ة تعتم��د و ]22[
 .مصادر األدلّة، مثل المعلومات عن استخدام التدبیر أو قبولھ

]23[  
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 یةمعاییر السلعالنشر  -5
بص����ورة  یة، بعد اعتمادھا من جانب ھیئة تدابیر الص����حة النباتیة،یتم نش����ر المعاییر الس����لع ]24[

وعند االقتضاء،  .ھذا المعیاربمنفصلة على حدة على البوابة الدولیة لتدابیر الصحة النباتیة كمالحق 
 معاییر أخرى لتدابیر الصحة النباتیة.بعن ذلك كمالحق ا ضً یمكن تقدیم ھذه المعاییر عو

]25[  
 المراجعة وإعادة التقییم -6
یتعین على األطراف المتعاقدة أن تقدم ألمانة االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات أیة معلومات  ]26[

 التي تعتمدھا حالیً ایة معاییر السلعالجدیدة متصلة بمسائل فنیة أو مسائل تنفیذ قد یكون لھا تأثیر على 
  .ھ�����������ی�����������ئ�����������ة ت�����������داب�����������ی�����������ر الص�����������������ح�����������ة ال�����������ن�����������ب�����������ات�����������ی�����������ة

قوائم اآلف��ات  تنقیحالبی��ان��ات وبمراجع��ة  ی��ةالس������لعمع��اییر الالفریق الفني المعني ب�� قوموس������وف ی
 والخیارات لتدابیر الصحة النباتیة عند الحاجة، إثر عملیة وضع المعاییر.

]27[  
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