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هيئة تدابري الصحة النباتية
الدورة السادسة عشرة
اجتماع افرتاضي 5 ،و 7و 21أبريل /نيسان 2022

توصيات جلنة املعايري إىل هيئة تدابري الصحة النباتية -التعديالت على عملية وضع املعايري
لتيسري عملية وضع معاجلات الصحة النباتية
البند  3-9من جدول األعمال
من إعداد جلنة املعايري التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية
أوًل -معلومات أساسية
ملتّب حا ًا يف التفاق دو وقاي نبااتت وض ي ي ي ييع مل اير ع ا عا ي ي ي ييا يع مل اير دو
تقتضي ي ي ي ي
-1
تد بر ص ييل نبات ( 1مبا يف ذ ك ع اجلات ص ييل نبات د ت ال ق ابحع امل ا دود تد بر ص ييل نبات قم
 )28ع ى عااو تني ثنتني.
ونظ ت جلن مل اير يف ط ق مل كن تبسي ي ل ع وض ييع مل ايرإ واقا ييض معكان ع ا ع اجلات ص ييل
-2
نبات ع ى عا يياو ح و حدح قبع وع تواب ي ي اعت االالا يف االت د ال تط س و ا عس يياعع تتس ييب يف ت ديابت قبرح
ع ى نص ورتح ملااو ح ألوىل.
وقد الحظ ف يع تقين مل ين مب اجلات صي ي ي ييل نبات ( ف يع تقين) أنهإ ا نسي ي ي ييب مىل ديد ع عاي ي ي ييا يع
-3
ع اجلات صل نبات إ ال تُق ّدم أي ت قات تتسب بتغ ر ت قبرح خابل ورتح ملااو ح ثان .

1
ضي يا ع ى أي يف ع ع ا الودإ مبا يف ذ ك
تاي يير ع وضي ييع مل اير مىل "عاي ييا يع مل اير دو " "و مل اير" تبسي ي ل ص ي ي اأ كن ا تنطبع أي ً
ملابحع (ق اجلات صل نبات ) أو مل وقات أو ض اعم.
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وناقا ي ي ييض جلن مل اير الذه ملسي ي ي ي خابل ت اع ا مل ّقيف ذي عقد يف يون ون حيفي 2 2020إ و عرتوض أبنه
-4
ملتّب مل اجلات ص ييل نبات أ تكو و ض ييل غاي مبا أ مل اجلات ص ييل نبات شثر قبر وعبا ي ي
ينبغ
ع ى تجا ح بني ألط ف ملت اقدح.
وب د ذ كإ قاعض جم وع اب ييغرح ع أعض ييا جلن مل اير بص ي ي اأ وث ق تلديد ع اير ناذ ق با ي ي ط س ع اجلات
ص ي ي ي ي ي يل نبات العت االالا ب د ورتح تاي ي ي ي ي يياو و حدح وقلإ ويف ي ي ي ي ي ييبت ن أي ول 3 2021إ و وقض جلن مل اير ع ى وع
ديد
تواب ي ي ي ي ات تا مىل ال ا تد بر صي ي ي ييل نبات إ والعض غ ا مىل عت اال تغ ر ت ابحق ملدخ ع ى ع
مل اير ( نظ مل وع 1إ نص ملضاف اخلل ألمح وعظ ع ا و ألابف ).

اثنيًا -القرار بشأن ما إذا كانت هناك حاجة إىل إجراء مشاورة اثنية
يتوقف ق باي ي عا مذ قانض الناج حا مىل م عا يياو ح ن ع ى جلن مل ايرإ ويس ييتند مىل ييت ا
-5
تواب ي د ي و ا ف يع تقينإ و ت قات و الح خابل ملا يياو حإ و الوال ف يع تقين ع ى الذه ت قات .ع ح ث
ملبدأإ و وقض جلن مل اير ع ى أنه يف حا عدم مبد أي ت قات تؤالي مىل تغ ر ت قبرح يف نصإ ميك توابي ي ي ي ي ي ي
إبحا عا وع ع اجل صل نبات مىل غ ا العت االالا ب د عااو ح و حدح وقل.
-6

م

قرتحض جن مل اير تا
ت وضع مل اير:

وع تواب مب اجل صل نبات العت االالا ب د ملااو ح ألوىل إلال

ا يف ال ع

أ يياي أي ت ق ييات تط ي ي م تغ ر قبر يف نص ع يياجلي ي صي ي ي ي ي ي يلي ي نب ييات ي ي إ أو تؤالي مىل ال ييذ تغ ر
-7
(عثع جلدول يفعين اجل إ و س خلاض و عح ملست دو إ و آلو ملست دو ).
أ اي أي ت ع ي ّ ع عدم التفاق ع ى ملو وق ع ى عت اال ع اجل صل نبات .
-8
وب د أ تق جلن مل اير وع توابي ي اعت اال ع اجل ص ييل نبات ب د عا يياو ح و حدح وقلإ ييتُناي ي الوال
-9
ع ى ت قات و الح خابل ملاي يياو حإ وق ا الو ال ا نسي ييب مىل مل ع مل ايرإ ي ييتتاس ف اب ي ي أعام ألط ف ملت اقدح
(ملدح  6أ اب ع) ال ت ا مل اجل وتقدمي أي عرت ا قبع ن قاال دو ح.

اثلثًا -التغيري يف إجراءات وضع املعايري
-10

2
3

ي ال تغ ر ملقرتس يف م

 06-2021تق ي ت اع جلن مل
 09-2021تق ي ال ت اع مل ّقيف الورت ض

ت وضع مل اير يف مل وع  1هبذه وث ق ( نص ملضاف عظ ع ا و ألابف ).

ايرhttps://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/standards-committee/ :

جن مل اير:

https://www.ippc.int/en/publications/90346/
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املرحلة املشاورة والستعرا
ا وة املشاورة األوىل

ال ري التق املع
عاجلات الصحة النباتية
وال ري املس ول عن
معاجلات الصحة النباتية

ج ات التصال

جلنة املعايري
• تو وع ع ى الوال ع ى ت قات
• تنق ح عا وع ع اجل صل نبات

تبدي ت قات خابل ملااو ح ألوىل ملدح
يوعا ع
ً

يو و متو مىل

بت

أي ول

يقوعات ا ت ا ت قات ومعد ال الوال
ع اإ وتنق ح عا وع ع اجل صل نبات

• تواب ال ا تد بر صل نبات
اعت اال مل اجل أو إب عااو ح ن

ابعا -التوصيات املرفوعة إىل هيئة تدابري الصحة النباتية
رً
م ّ غ ا عدعوح مىل ق ام مبا ي :

-11
()1

بلث يف تواب جلن مل اير و عت اال إل ت مل ّد وضع مل اير ع ى نلو و ال يف مل وع  1هبذه
وث ق (متض مضاوت ا اخلل ألمح وتظ ا ا و ألابف ).
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اﳌﺮﻓﻖ  - 1إﺟﺮاءات وﺿ ـ ــﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺎﺗت ﻛﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪﻬﺗﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺼ ـ ــﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﰲ
دورﻬﺗﺎ اﳊﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة )) (2016اﳌﺮﻓﻖ  7ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺪورة اﳊﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ(

اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺎﺗت
إﺟﺮاءات وﺿﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ
)اﳌﻠﺤﻖ  3ﺎﺑﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﳍﻴﺌﺔ ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ(

][1

ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺿﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ )اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ( إﱃ أرﺑﻊ ﻣﺮاﺣﻞ،
•

اﳌﺮﺣﻠﺔ  :1إﻋﺪاد ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺎﺗت

•

اﳌﺮﺣﻠﺔ  :2اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ

•

اﳌﺮﺣﻠﺔ  :3إﺟﺮاء ﻣﺸﺎورة ﺑﺸﺄن ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

•
][2

اﳌﺮﺣﻠﺔ  :4اﻻﻋﺘﻤﺎد

وﻫﻲ:

واﻟﻨﺸﺮ.

ﰎّ ﲨﻊ ﻗﺮارات اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ/ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ إﺟﺮاءات وﺿـ ـ ـ ــﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ
ﰲ دﻟﻴﻞ إﺟﺮاءات وﺿ ـ ــﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺎﺗت ،اﳌﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼ ـ ــﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﱄ:
)اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ.(www.ippc.int ،

اﳌﺮﺣﻠﺔ  :1إﻋﺪاد ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣ ﻮاﺿﻴﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺎﺗت
اﳋﻄﻮة  :1اﻟﺪﻋﻮة إﱃ ﻃﺮح ﻣﻮاﺿﻴﻊ
][3

ﺗﺪﻋﻮ أﻣﺎﻧﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺮة ﻛﻞ ﺳ ـ ــﻨﺘﲔ  1إﱃ ﻃﺮح ﻣﻮاﺿ ـ ــﻴﻊ .وﺗﻘﺪم اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺎﺗت
إﱃ أﻣﺎﻧﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻗﱰاﺣﺎت ﻣﻔﺼ ــﻠﺔ ﺑﺸ ــﺄن ﻣﻮاﺿ ــﻴﻊ ﺟﺪﻳﺪة أو ﺑﺸ ــﺄن ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن
ﻫﺬﻩ اﻻﻗﱰاﺣﺎت ﻣﺸﻔﻮﻋﺔ ﲟﺸﺮوع ﻣﻮاﺻﻔﺔ )ﺎﺑﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ( ،واﺳﺘﻌﺮاض ﻟﻸدﺑﻴﺎت وﻣﱪر ﺄﺑن اﳌﻮﺿﻮع اﳌﻘﱰح
ﻳﺴ ـ ـ ـ ـ ــﺘﻮﰲ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﳍﻴﺌﺔ ﰲ ﻣﺎ ﳜﺺ اﳌﻮاﺿ ـ ـ ـ ـ ــﻴﻊ )وﻫﻲ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﰲ دﻟﻴﻞ إﺟﺮاءات اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﺿ ـ ـ ـ ـ ــﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ(.
وﻳُﺸـﺠﻊ ﻣﻘﺪﻣﻮ اﻻﻗﱰاح ،ﻟﻺﺷـﺎرة إﱃ وﺟﻮد ﺣﺎﺟﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ إﱃ اﳌﻮﺿـﻮع اﳌﻘﱰح ،ﻋﻠﻰ ﻛﺴـﺐ ﺄﺗﻳﻴﺪ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة واﳌﻨﻈﻤﺎت
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺎﺗت ﰲ أﻗﺎﻟﻴﻢ أﺧﺮى.

][4

وﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك دﻋﻮة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ إﱃ ﺗﻘﺪﱘ اﻗﱰاﺣﺎت ﺑﺸﺄن ﻣﻌﺎﳉﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ.
 1ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺪﻋﻮة إﱃ اﻗﱰاح "ﳎﺎل ﻓﲏ" أو "ﻣﻮﺿـ ــﻮع" أو "ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﺗﺸـ ــﺨﻴﺺ"؛ اﻧﻈﺮ اﻟﺘﺴـ ــﻠﺴـ ــﻞ اﳍﺮﻣﻲ ﳌﺼـ ــﻄﻠﺤﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ ﰲ دﻟﻴﻞ اﻹﺟﺮاءات ﻟﻮﺿـ ــﻊ
اﳌﻌﺎﻳﲑ.
4
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][5

وﺗﻘﻮم ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ،ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻹﻃﺎر اﻻﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﱪﻳﺮ اﳌﻮاﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﻊ اﳌﻘﱰﺣﺔ
وﺗﺮﺗﻴﺐ أوﻟﻮ�ﻬﺗﺎ ،ﺎﺑﺳ ـ ــﺘﻌﺮاض اﻻﻗﱰاﺣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ .وﺗﺴ ـ ــﺘﻌﺮض ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻮاﺿ ـ ــﻴﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ
اﳌﻮاﺿﻴﻊ( ،ﻓﺘﻀﻴﻒ ﻣﻮاﺿﻴﻊ وﺗُﺴﻨﺪ إﱃ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎ أوﻟﻮﻳﺔ ﻣﻮﺻﻰ ﻬﺑﺎ .وﺗﺰﻛﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﺪى اﳍﻴﺌﺔ.

][6

وﺗﻐﲑﻫﺎ وﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ،وﺗﺴﻨﺪ أوﻟﻮﻳﺔ إﱃ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻮع.
وﺗﺴﺘﻌﺮض اﳍﻴﺌﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ّ

][7

وﻳﺘﻢ إﺎﺗﺣﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻨﻘﺤﺔ ﲟﻮاﺿﻴﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ

اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

اﳋﻄﻮة  :2اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣ ﻮاﺿﻴﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
][8

ﺗﺴ ـ ـ ــﺘﻌﺮض ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﺳ ـ ـ ــﻨﻮ� ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻮاﺿ ـ ـ ــﻴﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﺗﻮﺻ ـ ـ ــﻲ اﳍﻴﺌﺔ ﺈﺑدﺧﺎل ﺗﻐﻴﲑات )ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﳊﺬف ،أو إﺟﺮاء ﺗﻐﻴﲑات ﰲ اﻷوﻟﻮ�ت( .وﳚﻮز ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ،ﰲ ﻇﻞ ﻇﺮوف اﺳ ــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،واﺳ ــﺘﺠﺎﺑﺔ ﳊﺎﺟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،أن ﺗﻮﺻ ــﻲ
ﺈﺑﺿﺎﻓﺔ ﻣﻮﺿﻮع إﱃ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

][9

ﻐﲑ اﳍﻴﺌﺔ وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻮاﺿ ــﻴﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ
وﺗﺴ ــﺘﻌﺮض اﳍﻴﺌﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻮاﺿ ــﻴﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﺻ ــﻲ ﻬﺑﺎ ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ .وﺗُ ّ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ إﺳﻨﺎد أوﻟﻮﻳﺔ إﱃ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻮع .وﻳﺘﻢ إﺎﺗﺣﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻨﻘﺤﺔ ﲟﻮاﺿﻴﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

] [10وﳚﻮز ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ،ﰲ أي ﺳ ــﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴ ــﻨﻮات ،ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﻨﺸ ــﺄ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺴ ــﺮﻋﺔ وﺿ ــﻊ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺎ أو ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ،أن ﺗﻀ ــﻴﻒ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ إﱃ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
اﳌﺮﺣﻠﺔ  :2اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ
اﳋﻄﻮة  :3وﺿﻊ ﻣﻮاﺻﻔﺔ
] [11ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺸـﺠﻴﻊ ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺸـﺮف رﺋﻴﺴـﻲ وﻣﺴـﺎﻋﺪﻳﻦ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺿـﻮع .وﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺆﻻء اﳌﺴـﺎﻋﺪون ﻣﻦ ﺧﺎرج
ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ،ﻣﺜﻞ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺒﺪﻳﻠﲔ اﶈﺘﻤﻠﲔ ﰲ ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ،وأﻋﻀﺎء ﺳﺎﺑﻘﲔ ﰲ ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ،وأﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻔﲏ أو أﻋﻀﺎء
ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻋﻤﻞ اﳋﱪاء.
] [12وﺗﺴ ــﺘﻌﺮض ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻣﺸ ــﺮوع اﳌﻮاﺻ ــﻔﺔ .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺴ ــﻌﻲ إﱃ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸ ــﺎرﻳﻊ اﳌﻮاﺻ ــﻔﺎت ﻟﻠﺘﺸ ــﺎور ﺑﺸ ــﺄ�ﺎ
ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﺑﻌﺪ اﻧﻌﻘﺎد دورة اﳍﻴﺌﺔ اﻟﱵ أُﺿﻴﻔﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺟﺪﻳﺪة إﱃ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
] [13وﺣﺎﳌﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺸـ ــﺮوع اﳌﻮاﺻـ ــﻔﺔ ﻟﻐﺮض اﳌﺸـ ــﺎورة ،ﺗﻘﻮم أﻣﺎﻧﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺈﺑﺎﺗﺣﺘﻪ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر .وﺗﻠﺘﻤﺲ أﻣﺎﻧﺔ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻮاﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﻄﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
اﻟﻨﺒﺎﺎﺗت واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ وﻛﻴﺎ�ت أﺧﺮى ﺣﺴــﺒﻤﺎ ﺗﻘﺮرﻩ ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ .وﻣﺪة اﳌﺸــﺎورة ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ اﳌﻮاﺻــﻔﺎت ﻫﻲ
 60ﻳﻮﻣﺎ .وﺗﻘﺪم ﺟﻬﺔ اﻻﺗﺼ ـ ـ ــﺎل أو ﺟﻬﺔ اﻹﻋﻼم اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت إﱃ أﻣﺎﻧﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺎﺑﺳ ـ ـ ــﺘﺨﺪام ﻧﻈﺎم
اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻹﻟﻜﱰوﱐ.
] [14وﺗﺘﻮﱃ أﻣﺎﻧﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﲨﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟﻮاردة وإﺎﺗﺣﺘﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ورﻓﻌﻬﺎ إﱃ اﳌﺸـ ــﺮف وإﱃ ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ .وﺗﻘﻮم
ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﺑﺘﻨﻘﻴﺢ اﳌﻮاﺻﻔﺔ واﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وإﺎﺗﺣﺘﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر.
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اﳋﻄﻮة  :4إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﻣﻌﻴﺎر دوﱄ
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] [15ﺗﺘﻮﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﱪاء اﻟﺼـ ـ ـ ـ ــﻴﺎﻏﺔ )ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﳋﱪاء أو ﻓﺮﻳﻖ ﺗﻘﲏ( ﺻـ ـ ـ ـ ــﻴﺎﻏﺔ ﻣﺸـ ـ ـ ـ ــﺎرﻳﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﻤﻮاﺻ ـ ــﻔﺎت ذات اﻟﺼ ـ ــﻠﺔ .وﳚﻮز ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ أﻣﺎﻧﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻤﺎس اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ
أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ ﻟﻀــﻤﺎن اﳉﻮدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﳌﺸــﺎرﻳﻊ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﺘﺸــﺨﻴﺺ .وﺗُﻘﺪﱠم ﺗﻮﺻــﻴﺔ ﲟﺸــﺮوع اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ اﻟﺬي ﰎ اﻟﺘﻮﺻــﻞ إﻟﻴﻪ
إﱃ ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ.
] [16وﺗﺘﻮﱃ ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ أو ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱵ أﻧﺸ ـ ــﺄﻬﺗﺎ ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ )اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺳ ـ ــﺒﻌﺔ أﻋﻀ ـ ــﺎء( اﺳ ـ ــﺘﻌﺮاض ﻣﺸ ـ ــﺮوع اﳌﻌﻴﺎر
اﻟﺪوﱄ ﰲ اﺟﺘﻤﺎع )ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﱪوﺗﻮﻛﻮل ﻟﻠﺘﺸﺨﻴﺺ أو ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ،ﺗﻘﻮم ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﺎﺑﺳﺘﻌﺮاﺿﻪ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎ( وﺗﻘﺮر
ﻣﺎ اذا ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻹﺣﺎﻟﺘﻪ إﱃ اﳌﺸﺎورة ،أو إﻋﺎدﺗﻪ إﱃ اﳌﺸﺮف أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﱪاء اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ أو ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﲡﺘﻤﻊ
اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ أﻋﻀﺎء ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟﻮاردة ﻣﻦ أي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ.
اﳌﺮﺣﻠﺔ  :3اﳌﺸﺎورة واﻻﺳﺘﻌﺮاض
] [17ﺗﻄﺮح ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎورﺗﲔ اﺛﻨﺘﲔ ﺎﺑﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻌﺎﳉﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
اﻟﱵ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎورة واﺣﺪة إﻻ إذا ﻗﺮرت ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
اﳋﻄﻮة  :5اﳌﺸﺎورة اﻷوﱃ
] [18ﺑﻌﺪ أن ﺗﻮاﻓﻖ ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ ﻟﻐﺮض ﻃﺮﺣﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎورة اﻷوﱃ ،ﺗﺒﺎدر أﻣﺎﻧﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﱃ إﺎﺗﺣﺘﻪ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر .وﺗﻠﺘﻤﺲ أﻣــﺎﻧــﺔ اﻻﺗﻔــﺎﻗﻴــﺔ اﻟــﺪوﻟﻴــﺔ ،ﺑﻮاﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻄــﺔ ﻧﻈــﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ،ﺗﻌﻠﻴﻘــﺎت ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻌــﺎﻗــﺪة واﳌﻨﻈﻤــﺎت
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺎﺗت واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺎﺗت ﰲ اﻷﻃﺮاف ﻏﲑ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة وﻛﻴﺎ�ت أﺧﺮى
ﻳﻮﻣﺎ .وﺗﻘﺪم ﺟﻬﺔ اﻻﺗﺼـ ــﺎل أو ﺟﻬﺔ
ﺣﺴـ ــﺒﻤﺎ ﺗﻘﺮرﻩ ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ .وﻣﺪة اﳌﺸـ ــﺎورة اﻷوﱃ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺸـ ــﺎرﻳﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻫﻲ ً 90
اﻹﻋﻼم اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت إﱃ أﻣﺎﻧﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺎﺑﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺘﺨﺪام ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻹﻟﻜﱰوﱐ .وﲡﻤﻊ أﻣﺎﻧﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟﻮاردة وﺗﺘﻴﺤﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر وﺗﺮﻓﻌﻬﺎ إﱃ اﳌﺸﺮف ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ.
] [19وﻳﻘﻮم اﳌﺸﺮف ﺎﺑﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت وﺈﺑﻋﺪاد اﻟﺮدود ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت وﺑﺘﻨﻘﻴﺢ ﻣﺸﺮوع اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ وﺈﺑﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﱃ أﻣﺎﻧﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ إﺎﺗﺣﺘﻬﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ .وﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﰲ اﳊﺴ ـ ـ ــﺒﺎن اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟﻮاردة ،ﺗﺘﻮﱃ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺳ ـ ـ ــﺒﻌﺔ أﻋﻀ ـ ـ ــﺎء
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ أو اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﻘﲏ )ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺸ ــﺎرﻳﻊ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﺘﺸ ــﺨﻴﺺ وﻣﺸ ــﺎرﻳﻊ ﻣﻌﺎﳉﺎت اﻟﺼ ــﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ( ﺗﻨﻘﻴﺢ
ﻣﺸﺮوع اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﺮﻓﻊ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺑﻪ إﱃ ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ.
] [20وﰲ ﻣﺎ ﳜﺺ ﻣﺸ ـ ــﺎرﻳﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻏﲑ ﻣﺸ ـ ــﺎرﻳﻊ ﻣﻌﺎﳉﺎت اﻟﺼ ـ ــﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ وﻣﺸ ـ ــﺎرﻳﻊ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﺘﺸ ـ ــﺨﻴﺺ ،ﻳﺘﻢ
ﺗﺴـ ــﺠﻴﻞ اﻟﺮدود ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀـ ــﺎ� اﻟﺮﺋﻴﺴـ ــﻴﺔ اﳌﺜﺎرة ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﺟﺘﻤﺎع اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺳـ ــﺒﻌﺔ أﻋﻀـ ــﺎء .وﺑﻌﺪ أن ﺗﺮﻓﻊ
اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ أﻋﻀﺎء ﺗﻮﺻﻴﺔ ﲟﺸﺮوع اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ إﱃ ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ،ﺗﻘﻮم أﻣﺎﻧﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺈﺑﺎﺗﺣﺘﻪ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر.

 2ﺗﺸ ــﲑ ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات إﱃ "ﻣﺸ ــﺎرﻳﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ" "واﳌﻌﺎﻳﲑ" ﻟﺘﺒﺴ ــﻴﻂ اﻟﺼ ــﻴﺎﻏﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻨﻄﺒﻖ أﻳﻀ ــﺎ ﻋﻠﻰ أي ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر دوﱄ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﻼﺣﻖ أو
اﳌﺮﻓﻘﺎت أو اﻟﻀﻤﺎﺋﻢ.
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] [21وﺎﺑﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻌﺎﳉﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ،ﳚﻮز ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ أن ﺗﻮﺻﻲ اﳍﻴﺌﺔ ﺎﺑﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﰲ ﺣﺎل ﱂ ﻳﺘﻢ إﺑﺪاء أي ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت
ﻓﻨﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ أو ﻛﺒﲑة ﺧﻼل اﳌﺸﺎورة اﻷوﱃ.
] [22وﺎﺑﻟﻨﺴــﺒﺔ إﱃ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ ﻣﻌﺎﳉﺎت اﻟﺼــﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ أو ﻣﺸــﺎرﻳﻊ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﺘﺸــﺨﻴﺺ ،ﻓﺈن اﳌﺸــﺎرﻳﻊ واﻟﺮدود ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﺗﺘﺎح
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﺮدود اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت .وﻳﺴ ــﺠﻞ ﻣﻮﺟﺰ ﻟﻠﻘﻀ ــﺎ� اﻟﺮﺋﻴﺴ ــﻴﺔ اﻟﱵ �ﻗﺸ ــﺘﻬﺎ
ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﺑﺸﺄن ﻣﺸﺮوع ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ أو ﻣﺸﺮوع ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺎﱄ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ .
] [23وﻛﺒﺪﻳﻞ ﻋﻦ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ ،ﳚﻮز ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻣﺜﻼ إﻋﺎدﺗﻪ إﱃ اﳌﺸﺮف أو إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﱪاء اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ،
وﺗﻘﺪﳝﻪ ﳉﻮﻟﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﳌﺸﺎورة أو ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ.
اﳋﻄﻮة  :6اﳌﺸﺎورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
] [24ﺑﻌﺪ أن ﺗﻮاﻓﻖ ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ أو اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺳ ـ ـ ــﺒﻌﺔ أﻋﻀ ـ ـ ــﺎء اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸ ـ ـ ــﺮوع اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ ﻟﻄﺮﺣﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺸ ـ ـ ــﺎورة
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﻠﺘﻤﺲ أﻣﺎﻧﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ،ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺎﺗت واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺎﺗت ﰲ اﻷﻃﺮاف ﻏﲑ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة وﻛﻴﺎ�ت أﺧﺮى ﺣﺴ ـ ـ ـ ـ ــﺒﻤﺎ
ﻳﻮﻣﺎ .وﺗﻘﺪم ﺟﻬﺔ اﻻﺗﺼ ــﺎل أو ﺟﻬﺔ اﻹﻋﻼم اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت
ﺗﻘﺮرﻩ ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ .وﻣﺪة اﳌﺸ ــﺎورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ ً 90
إﱃ أﻣﺎﻧﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺎﺑﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻹﻟﻜﱰوﱐ .وﲡﻤﻊ أﻣﺎﻧﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟﻮاردة وﺗﺘﻴﺤﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر
وﺗﺮﻓﻌﻬﺎ إﱃ اﳌﺸﺮف ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ.
] [25وﻳﻘﻮم اﳌﺸـ ـ ــﺮف ﺎﺑﺳـ ـ ــﺘﻌﺮاض اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت وﺈﺑﻋﺪاد اﻟﺮدود ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت وﺑﺘﻨﻘﻴﺢ ﻣﺸـ ـ ــﺮوع اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ وﺈﺑﺣﺎﻟﺔ ﻣﺸـ ـ ــﺮوع اﳌﻌﻴﺎر
اﻟﺪوﱄ اﳌﻨﻘﺢ إﱃ أﻣﺎﻧﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ .وﻳﺘﻢ إﺎﺗﺣﺘﻬﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺎح ﻣﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮوع اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ اﳌﻨﻘﺢ ﻏﲑ ﻣﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرﻳﻊ
ﻣﻌﺎﳉﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻟﻸﻃﺮاف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺎﺗت.
] [26وﺗﺴ ــﺘﻌﺮض ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟﻮاردة وردود اﳌﺸ ــﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت وﻣﺸ ــﺮوع اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ اﳌﻨﻘﺢ  .وﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺸ ــﺎرﻳﻊ
اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺸ ــﺎرﻳﻊ ﻣﻌﺎﳉﺎت اﻟﺼ ــﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ،ﻓﺈن ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﺗﻘﺪم ﻣﻠﺨﺼ ــﺎ ﻟﻠﻤﺴ ــﺎﺋﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴ ــﻴﺔ اﻟﱵ �ﻗﺸ ــﺘﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ.
وﺗﺴﺠﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻠﺨﺼﺎت ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ.
] [27وﰲ ﻣﺎ ﳜﺺ ﻣﺸـ ــﺎرﻳﻊ ﻣﻌﺎﳉﺎت اﻟﺼـ ــﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ،ﻓﺈن اﳌﺸـ ــﺎرﻳﻊ واﻟﺮدود اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﺗﺘﺎح ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﳉﻨﺔ
ـﺠﻞ ﻣﻠﺨﺺ ﻟﻠﻘﻀــﺎ� اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ اﻟﱵ �ﻗﺸــﺘﻬﺎ ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﺑﺸــﺄن ﻣﺸــﺮوع ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﺮدود ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت .وﻳُﺴـ َ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺎﱄ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ.
] [28وﻛﺒﺪﻳﻞ ﻋﻦ رﻓﻊ ﺗﻮﺻــﻴﺔ ﺑﺸــﺄن ﻣﺸــﺮوع اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ إﱃ اﳍﻴﺌﺔ ،ﳚﻮز ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻣﺜﻼ إﻋﺎدﺗﻪ إﱃ اﳌﺸــﺮف أو إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺧﱪاء اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ،وﺗﻘﺪﳝﻪ ﳉﻮﻟﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﳌﺸﺎورة أو ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ.
اﳌﺮﺣﻠﺔ  :4اﻻﻋﺘﻤﺎد واﻟﻨﺸﺮ
اﳋﻄﻮة  :7اﻻﻋﺘﻤﺎد
•

ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت
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] [29ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﺻ ـ ــﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻓﻌﻬﺎ ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ،ﻳﺪرج ﻣﺸ ـ ــﺮوع اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ ﰲ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل دورة اﳍﻴﺌﺔ .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻷﻣﺎﻧﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﺎﺗﺣﺔ
ﻣﺸ ـ ـ ــﺮوع اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ اﳌﻌﺮوض ﻋﻠﻰ اﳍﻴﺌﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎدﻩ ﺑﻠﻐﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﳑﻜﻦ ،وﻗﺒﻞ ﺳ ـ ـ ــﺘﺔ أﺳ ـ ـ ــﺎﺑﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ
اﻓﺘﺘﺎح دورة اﳍﻴﺌﺔ.
] [30وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ،ﰲ ﺣﺎل ﺄﺗﻳﻴﺪ ﲨﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﳌﺸﺮوع اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ ،اﻋﺘﻤﺎد اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ ﺑﺪون ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ.
] [31أﻣﺎ ﰲ ﺣﺎل ﱂ ﻳﺆﻳﺪ أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﺸﺮوع اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ ،ﻓﺈﻧﻪ ﳚﻮز ﻟﻸﻃﺮاف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﺘﻘﺪم ﺎﺑﻋﱰاض  .3وﳚﺐ أن
ﻳﻜﻮن اﻻﻋﱰاض ﻣﺸ ـ ـ ـ ـ ــﻔﻮﻋﺎ ﲟﱪرات ﻓﻨﻴﺔ واﻗﱰاﺣﺎت ﻟﺘﺤﺴ ـ ـ ـ ـ ــﲔ ﻣﺸ ـ ـ ـ ـ ــﺮوع اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ واﻟﱵ ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﺗﻘﺒﻞ ﻬﺑﺎ اﻷﻃﺮاف
اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى وأن ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻰ أﻣﺎﻧﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼــﺎﻩ ﺛﻼﺛﺔ أﺳــﺎﺑﻴﻊ ﻗﺒﻞ اﻧﻌﻘﺎد دورة اﳍﻴﺌﺔ .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻸﻃﺮاف
اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة اﳌﻌﻨﻴﺔ أن ﺗﺒﺬل ﻗﺼـ ــﺎرى ﺟﻬﺪﻫﺎ ﻟﻠﺘﻮﺻـ ــﻞ إﱃ اﺗﻔﺎق ﻗﺒﻞ اﻧﻌﻘﺎد دورة اﳍﻴﺌﺔ .وﺳـ ــﻴﻀـ ــﺎف اﻻﻋﱰاض إﱃ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل
ﻗﺪﻣﺎ.
اﳍﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﺳﺘﺘﺨﺬ ﻗﺮارا ﺑﺸﺄن ﻛﻴﻔﻴﺔ اﳌﻀﻲ ً

] [32ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳛﺪد ﻓﺮﻳﻖ ﺗﻘﲏ أو ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ إﺟﺮاء ﲢﺪﻳﺚ ﻓﲏ ﻃﻔﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر دوﱄ ﻣﻌﺘﻤﺪ ،ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ أن
ﺗﻮﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺎﺑﻋﺘﻤﺎد اﳍﻴﺌﺔ ﳍﺬا اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻷﻣﺎﻧﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أن ﲡﻌﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺬي أدﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﺘﺎﺣﺎ ﺑﻠﻐﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﳑﻜﻦ ،وﻗﺒﻞ ﺳﺘﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻓﺘﺘﺎح اﺟﺘﻤﺎع اﳍﻴﺌﺔ .وﲣﻀﻊ اﻟﺘﺤﺪﻳﺜﺎت
اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻄﻔﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﳍﻴﺌﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻋﱰاض ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ ﻫﻮ وارد أﻋﻼﻩ.
•

ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت

اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ:

] [33ﻟﻘﺪ ّﻓﻮﺿـ ـ ـ ــﺖ اﳍﻴﺌﺔ إﱃ ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﺳـ ـ ـ ــﻠﻄﺘﻬﺎ ﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﺘﺸـ ـ ـ ــﺨﻴﺺ ﺎﺑﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ .وﺑﻌﺪ أن ﺗﻮاﻓﻖ ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻋﻠﻰ
ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﺸـ ـ ـ ـ ـ ــﺨﻴﺺ ،ﺗﻘﻮم أﻣﺎﻧﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺈﺑﺎﺗﺣﺘﻪ ﰲ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﳏﺪدة ﻣﺮﺗﲔ ﰲ اﻟﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﻨﺔ وﲢﺎط اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﻋﻠﻤﺎ
4
ﻳﻮﻣﺎ ﻻﺳ ـ ـ ـ ــﺘﻌﺮاض ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﺸ ـ ـ ـ ــﺨﻴﺺ اﳌﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ وﺗﻘﺪﱘ اﻋﱰاض ،إن وﺟﺪ ،ﺟﻨﺒﺎ إﱃ
ﺑﺬﻟﻚ  .وأﻣﺎم اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ً 45
ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﳌﱪرات اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻻﻗﱰاﺣﺎت ﻟﺘﺤﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﲔ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺨﻴﺺ اﳌﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ .وإذا ﱂ ﻳﺮد أي اﻋﱰاض ،ﻳُﻌﺘﱪ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل
ﻣﻌﺘﻤ ًﺪا .وﺄﺗﺧﺬ اﳍﻴﺌﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﱪوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﺘﺸ ـ ـ ــﺨﻴﺺ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﺗﺮﻓﻖ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ اﺟﺘﻤﺎع اﳍﻴﺌﺔ.
اﻟﺘﺸ ـ ـ ــﺨﻴﺺ َ
وﰲ ﺣﺎل ﻛﺎن ﻷﺣﺪ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة اﻋﱰاض ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ إﻋﺎدة ﻣﺸﺮوع ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ إﱃ ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ.
5
ﻣﻌﺘﻤﺪ ،ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﺤﺪﻳﺜﺎت اﳌﺪﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ
] [34وﺣﲔ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ إﺟﺮاء ﺗﻨﻘﻴﺢ ﻓﲏ ﻋﻠﻰ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﺗﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺨﻴﺺ َ
ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﺘﺸ ـ ــﺨﻴﺺ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﺑﻮاﺳ ـ ــﻄﺔ اﻟﻮﺳ ـ ــﺎﺋﻞ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ .وﺗﺘﺎح ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﺘﺸ ـ ــﺨﻴﺺ اﳌﻨﻘﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﲟﺠﺮد ﻣﺎ أن
ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ .وﺄﺗﺧﺬ اﳍﻴﺌﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﱪوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﳌﻨﻘﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﺗﺮﻓﻖ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ اﺟﺘﻤﺎع اﳍﻴﺌﺔ.

3
ﺿ ـﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸــﺮوع اﳌﻌﻴﺎر ﰲ ﺷــﻜﻠﻪ اﳊﺎﱄ ،وأن ﻳﻜﻮن ﻣﺪﻋﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ،وﻳﺮﺳــﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﺔ اﻻﺗﺼــﺎل
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻻﻋﱰاض ﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن اﻋﱰا ً
اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻻﻋﱰاض رﲰﻲ ﻣﺎ ﻳﱪرﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﳍﻴﺌﺔ ﰲ دورﻬﺗﺎ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ) ،(2013وﻣﺴﺠﻞ ﰲ دﻟﻴﻞ إﺟﺮاءات وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ(.
 4ﺎﺑﻟﻨﺴ ـ ــﺒﺔ إﱃ ﺗﺮﲨﺔ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﺘﺸ ـ ــﺨﻴﺺ ،ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة اﻵﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﺮﲨﺔ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﺘﺸـ ــﺨﻴﺺ إﱃ ﻟﻐﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ
اﳌﻨﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻮاﺑ ــﺔ اﻟ ــﺪوﻟﻴ ــﺔ ﻟﻠﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺤ ــﺔ اﻟﻨﺒ ــﺎﺗﻴ ــﺔhttps://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/member-consultation-draft-) :
ispms/mechanism-translate-diagnostic-protocols-languages/).
 5ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺢ اﻟﻔﲏ ﻟﱪوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ،وﻫﻲ واردة ﰲ دﻟﻴﻞ إﺟﺮاءات وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
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اﳋﻄﻮة  :8اﻟﻨﺸﺮ
] [35ﻳﺘﺎح اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر.
] [36وﳚﻮز ﻟﻸﻃﺮاف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺎﺗت ﺗﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻜﻴﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻠﻐﺔ ،وﳚﻮز ﳍﺎ ،ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮاﺟ ﻌﺔ
اﻟﻠﻐﺎت اﻟﱵ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳍﻴﺌﺔ  ،6اﻗﱰاح ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﺗﺮﲨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة.

https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/standards-setting/ispms/language-review-groups/6
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