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 النباتية الصحة تدابري هيئة
 الدورة السادسة عشرة

 2022أبريل/ نيسان  21و 7و 5اجتماع افرتاضي، 

التعديالت على عملية وضع املعايري  -توصيات جلنة املعايري إىل هيئة تدابري الصحة النباتية
 عملية وضع معاجلات الصحة النباتيةلتيسري 

 من جدول األعمال 3-9البند 

 من إعداد جلنة املعايري التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية
 

 معلومات أساسية -ًل أو  
يف  التفاق     دو     وقاي    نبااتت  وضيييييييييع  مل اير ع ا عايييييييييا يع  مل اير   دو      ملّتب   حا ً اتقتضييييييييي           -1

  قم )مبا يف ذ ك ع اجلات   صييييل    نبات     د ت ال ق ابحع امل  ا    دود  تد بر   صييييل    نبات   1 تد بر   صييييل    نبات  
 ( ع ى عااو تني  ثنتني.28

كن   تبسيييي ل ع     وضييييع  مل ايرإ واقاييييض معكان   ع ا ع اجلات   صييييل  جلن   مل اير يف   ط ق  مل  ونظ ت -2
  نبات   ع ى عايييياو ح و حدح قبع  وع توابيييي   اعت االالا يف   االت   د ال تط س و  ا عسيييياعع تتسييييب  يف ت ديابت قبرح 

 ع ى   نص ورتح  ملااو ح  ألوىل.

أنهإ ا نسيييييييييب  مىل    ديد ع  عايييييييييا يع  )  ف يع   تقين( وقد الحظ   ف يع   تقين  مل ين مب اجلات   صيييييييييل    نبات   -3
 ح خابل ورتح  ملااو ح   ثان  .ع اجلات   صل    نبات  إ ال تُقّدم أي ت   قات تتسب  بتغ ر ت قبر 

                                                      
ا ع ى أي  يف  ع  ع  ا  الودإ مبا يف ذ ك  ع     وضيييييع  مل ايرتاييييير   1 مىل "عايييييا يع  مل اير   دو   " "و مل اير"  تبسييييي ل   صييييي اأ   كن ا تنطبع أيضيييييً

  ملابحع )ق  اجلات   صل    نبات  ( أو  مل وقات أو   ض اعم.
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إ و عرتوض أبنه 2 2020 جلن   مل اير الذه  ملسييييييي    خابل   ت اع ا  مل ّقيف   ذي عقد يف يون ون حيفي    وناقايييييييض -4
         ملّتب   مل اجلات   صييييل    نبات   أ  تكو  و ضييييل    غاي  مبا أ  مل اجلات   صييييل    نبات   شثر قبر وعبا يييي  ينبغ  

  ع ى   تجا ح بني  ألط  ف  ملت اقدح.
وب د ذ كإ قاعض جم وع  ابييييغرح ع  أعضييييا  جلن   مل اير بصيييي اأ  وث ق   تلديد ع اير  ناذ ق    بايييي   ط س ع اجلات 

إ و وقض جلن   مل اير ع ى  وع 3 2021 ل    نبات   العت االالا ب د ورتح تاييييييييييييياو  و حدح وقلإ ويف  يييييييييييييبت  ن أي ول  صييييييييييييي
  توابييييييييي ات   تا    مىل ال ا  تد بر   صيييييييييل    نبات  إ والعض  غ ا  مىل  عت اال   تغ ر ت   ابحق   ملدخ   ع ى ع      ديد 

 (.ألابف ا  و   وعظ ع  اخلل  ألمح إ   نص  ملضاف 1  مل وع مل اير ) نظ  

 مشاورة اثنية إجراء إذا كانت هناك حاجة إىل بشأن ماقرار ال -اثنًيا
  ييييت   ا  ويسييييتند مىل إجلن   مل اير ع ىيتوقف   ق    بايييي   عا مذ  قانض الناج حا   مىل م     عايييياو ح  ن    -5

ع  ح ث  .ع ى الذه   ت   قات   ف يع   تقينو الوال ابل  ملاييياو حإ   توابييي     د ي و  ا   ف يع   تقينإ و  ت   قات   و  الح خ
 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    توابيييييييييييييي   

  إبحا   عا وع ع اجل    صل    نبات   مىل  غ ا  العت االالا ب د عااو ح و حدح وقل.
  وع تواب   مب اجل    صل    نبات   العت االالا ب د  ملااو ح  ألوىل إلال    ا يف ال  ع   جن   مل اير   تا      قرتحض  -6

 م     ت وضع  مل اير:
 أ ييياي أي ت   قيييات تط ييي  م     تغ ر قبر يف نص ع ييياجلييي    صييييييييييييييلييي    نبيييات ييي إ أو تؤالي مىل اليييذ    تغ ر -7

 خلاض     و عح  ملست دو إ و آلو   ملست دو (.)عثع  جلدول   يفعين     اجل إ و  س     
 .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 توابيييي   اعت اال ع اجل    صييييل    نبات   ب د عايييياو ح و حدح وقلإ  ييييُتنايييي     الوال  -9

 س   ف ابييييي  أعام  ألط  ف  ملت اقدحإ وق ا الو   ال ا نسيييييب  مىل مل ع  مل ايرإ  يييييتتا خابل  ملاييييياو ح   و  الح  ت   قات ع ى 
 أ اب ع( ال ت   ا  مل اجل  وتقدمي أي  عرت ا قبع  ن قاال   دو ح. 6)ملدح 

 التغيري يف إجراءات وضع املعايري -اثلثًا
 هبذه   وث ق  )  نص  ملضاف عظ ع ا  و   ألابف (. 1ي ال   تغ ر  ملقرتس يف م     ت وضع  مل اير يف  مل وع  -10
 

                                                      
 committee-setting/standards-activities/standards-https://www.ippc.int/en/core/ تق ي    ت اع جلن   مل اير: 2021-06  2
 https://www.ippc.int/en/publications/90346/ جن   مل اير:  ال ت اع  مل ّقيف  الورت ض   تق ي   2021-09  3

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/standards-committee/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/standards-committee/
https://www.ippc.int/en/publications/90346/
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 التوصيات املرفوعة إىل هيئة تدابري الصحة النباتية -رابًعا
   غ ا  عدعوح مىل   ق ام مبا ي  : م ّ  -11

هبذه  1 وضع  مل اير ع ى   نلو   و  ال يف  مل وع    بلث يف تواب   جلن   مل اير و عت اال  إل     ت  مل ّد   (1)
   وث ق  )متض مضاوت ا اخلل  ألمح  وتظ    ا ا  و   ألابف (.

 

املشاورة والستعرا    املرحلة 
املشاورة األوىل   ا  وة 

ج ات التصال

دحملتبدي   ت   قات خابل  ملااو ح  ألوىل 

أي ول  بت     متو  مىل  يو  و  يوًعا ع       

 ال ري  التق  املع 
 عاجلات الصحة النباتية 
وال ري  املس ول عن 
يةمعاجلات الصحة النبات

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

جلنة املعايري

ات تو وع ع ى    الوال ع ى   ت   ق•
ات  تنق ح عا وع ع اجل    صل    نب•
ات   تواب  ال ا  تد بر   صل    نب•

ن  اعت اال  مل اجل  أو إب     عااو ح  
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إجراءات وضــــــع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت كما اعتمدهتا هيئة تدابري الصــــــحة النباتية يف  - 1املرفق 
 من تقرير الدورة احلادية عشرة للهيئة) 7(املرفق  )2016( دورهتا احلادية عشرة

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت
 إجراءات وضع املعايري

 )ابلالئحة الداخلية هليئة تدابري الصحة النباتية 3امللحق (
 
 

  :تنقسم عملية وضع املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية (املعايري الدولية) إىل أربع مراحل، وهي ]1[

 : إعداد قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت1املرحلة  •

  : الصياغة2املرحلة  •

 مشاورة بشأن مشاريع املعايري الدولية: إجراء 3املرحلة  •

 .: االعتماد والنشر4املرحلة  •

ّمت مجع قرارات اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية/هيئة تدابري الصحة النباتية بشأن العديد من جوانب إجراءات وضــــــــع املعايري  ]2[
: املتاح على البوابة الدولية للصــــــحة النباتية على العنوان التايليف دليل إجراءات وضــــــع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، 

 .)www.ippc.int، البوابة الدولية للصحة النباتية(

 قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت: إعداد 1املرحلة 

 : الدعوة إىل طرح مواضيع1اخلطوة 

إىل طرح مواضــــــيع. وتقدم األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت  1كل ســــــنتني  أمانة االتفاقية الدولية مرةتدعو  ]3[
إىل أمانة االتفاقية الدولية اقرتاحات مفصــــلة بشــــأن مواضــــيع جديدة أو بشــــأن تعديل املعايري الدولية القائمة. وينبغي أن تكون 

وع مواصفة (ابستثناء بروتوكوالت التشخيص)، واستعراض لألدبيات ومربر أبن املوضوع املقرتح هذه االقرتاحات مشفوعة مبشر 
يســـــــــــتويف املعايري اليت تعتمدها اهليئة يف ما خيص املواضـــــــــــيع (وهي متاحة يف دليل إجراءات االتفاقية الدولية لوضـــــــــــع املعايري). 

املوضـوع املقرتح، على كسـب أتييد األطراف املتعاقدة واملنظمات  وُيشـجع مقدمو االقرتاح، لإلشـارة إىل وجود حاجة عاملية إىل
 .اإلقليمية لوقاية النبااتت يف أقاليم أخرى

 .وتكون هناك دعوة منفصلة إىل تقدمي اقرتاحات بشأن معاجلات الصحة النباتية ]4[

                                                           
"موضـــــوع" أو "بروتوكول تشـــــخيص"؛ انظر التســـــلســـــل اهلرمي ملصـــــطلحات املعايري يف دليل اإلجراءات لوضـــــع يتعلق األمر بدعوة إىل اقرتاح "جمال فين" أو   1

 املعايري.

http://www.ippc.int/
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ملعايري املتعلقة بتربير املواضــــــــــــــيع املقرتحة وتقوم جلنة املعايري، مع األخذ بعني االعتبار اإلطار االســــــــــــــرتاتيجي لالتفاقية الدولية وا ]5[
وترتيب أولو�هتا، ابســـــتعراض االقرتاحات املقدمة. وتســـــتعرض جلنة املعايري قائمة مواضـــــيع معايري االتفاقية الدولية (مبا يف ذلك 

 .املواضيع)، فتضيف مواضيع وُتسند إىل موضوع ما أولوية موصى هبا. وتزكى هذه القائمة لدى اهليئة

 .وتستعرض اهليئة قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية وتغّريها وتعتمدها، وتسند أولوية إىل كل موضوع ]6[

 .ويتم إاتحة قائمة منقحة مبواضيع معايري االتفاقية الدولية ]7[

 لقائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية: االستعراض السنوي 2اخلطوة 

واضــــــــيع معايري االتفاقية الدولية، وتوصــــــــي اهليئة إبدخال تغيريات (مبا يف ذلك عمليات تســــــــتعرض جلنة املعايري ســــــــنو� قائمة م ]8[
احلذف، أو إجراء تغيريات يف األولو�ت). وجيوز للجنة املعايري، يف ظل ظروف اســــتثنائية، واســــتجابة حلاجة معينة، أن توصــــي 

 .إبضافة موضوع إىل قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية

اهليئة قائمة مواضــــيع معايري االتفاقية الدولية اليت توصــــي هبا جلنة املعايري. وتُغّري اهليئة وتعتمد قائمة مواضــــيع معايري وتســــتعرض  ]9[
 .االتفاقية الدولية، مبا يف ذلك إسناد أولوية إىل كل موضوع. ويتم إاتحة قائمة منقحة مبواضيع معايري االتفاقية الدولية

ما أو تنقيحه، أن تضــــيف  من الســــنوات، حيثما تنشــــأ حالة تتطلب على وجه الســــرعة وضــــع معياروجيوز للهيئة، يف أي ســــنة  ]10[
 .موضوعا إىل قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية

 : الصياغة2املرحلة 

 : وضع مواصفة3اخلطوة 

ء املسـاعدون من خارج ينبغي تشـجيع جلنة املعايري على تعيني مشـرف رئيسـي ومسـاعدين لكل موضـوع. وميكن أن يكون هؤال ]11[
جلنة املعايري، مثل األعضاء البديلني احملتملني يف جلنة املعايري، وأعضاء سابقني يف جلنة املعايري، وأعضاء الفريق الفين أو أعضاء 

 .يف جمموعات عمل اخلرباء
مشـــاريع املواصـــفات للتشـــاور بشـــأ�ا وتســـتعرض جلنة املعايري مشـــروع املواصـــفة. وينبغي للجنة املعايري الســـعي إىل املوافقة على  ]12[

 .خالل اجتماع جلنة املعايري بعد انعقاد دورة اهليئة اليت ُأضيفت فيها مواضيع جديدة إىل قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية

مهور. وتلتمس أمانة وحاملا توافق جلنة املعايري على مشــــروع املواصــــفة لغرض املشــــاورة، تقوم أمانة االتفاقية الدولية إباتحته للج ]13[
االتفاقية الدولية بواســـــــــــــطة نظام التعليق اإللكرتوين لالتفاقية الدولية تعليقات من األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية 

هي  النبااتت واملنظمات الدولية املعنية وكيا�ت أخرى حســـبما تقرره جلنة املعايري. ومدة املشـــاورة للنظر يف مشـــاريع املواصـــفات
إىل أمانة االتفاقية الدولية ابســــــــتخدام نظام  يوما. وتقدم جهة االتصــــــــال أو جهة اإلعالم التابعة لالتفاقية الدولية تعليقات 60

 .التعليق اإللكرتوين

يها. وتقوم وتتوىل أمانة االتفاقية الدولية مجع التعليقات الواردة وإاتحتها للجمهور ورفعها إىل املشــــرف وإىل جلنة املعايري للنظر ف ]14[
 .جلنة املعايري بتنقيح املواصفة واملوافقة عليها وإاتحتها للجمهور
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 2: إعداد مشروع معيار دويل4اخلطوة 

تتوىل جمموعة من خرباء الصــــــــــياغة (جمموعة عمل من اخلرباء أو فريق تقين) صــــــــــياغة مشــــــــــاريع املعايري الدولية أو تعديلها وفقا  ]15[
املعايري أن تطلب من أمانة االتفاقية الدولية التماس التعليقات من العلماء من خمتلف للمواصــــــفات ذات الصــــــلة. وجيوز للجنة 

أحناء العامل لضـــمان اجلودة العلمية ملشـــاريع بروتوكوالت التشـــخيص. وتُقدَّم توصـــية مبشـــروع املعيار الدويل الذي مت التوصـــل إليه 
 .إىل جلنة املعايري

اليت أنشـــــأهتا جلنة املعايري (اجملموعة املؤلفة من ســـــبعة أعضـــــاء) اســـــتعراض مشـــــروع املعيار وتتوىل جلنة املعايري أو جمموعة العمل  ]16[
الدويل يف اجتماع (يف ما يتعلق بربوتوكول للتشخيص أو معاجلة للصحة النباتية، تقوم جلنة املعايري ابستعراضه إلكرتونيا) وتقرر 

أو تعليقه. وعندما جتتمع  ه إىل املشرف أو جمموعة من خرباء الصياغةما اذا كانت ستوافق عليه إلحالته إىل املشاورة، أو إعادت
 .جلنة املعايري اجملموعة املؤلفة من سبعة أعضاء، ينبغي مراعاة التعليقات الواردة من أي عضو من أعضاء

 : املشاورة واالستعراض3املرحلة 

مشاريع بروتوكوالت التشخيص و  معاجلات الصحة النباتية مشاريعتطرح مشاريع املعايري الدولية على مشاورتني اثنتني ابستثناء  ]17[
 .اليت تعرض على مشاورة واحدة إال إذا قررت جلنة املعايري خالف ذلك

 : املشاورة األوىل5اخلطوة 

إىل إاتحته بعد أن توافق جلنة املعايري على مشروع املعيار الدويل لغرض طرحه على املشاورة األوىل، تبادر أمانة االتفاقية الدولية  ]18[
للجمهور. وتلتمس أمــانــة االتفــاقيــة الــدوليــة، بواســــــــــــــطــة نظــام التعليق اإللكرتوين، تعليقــات من األطراف املتعــاقــدة واملنظمــات 
اإلقليمية لوقاية النبااتت واملنظمات الدولية املعنية واخلدمات الوطنية لوقاية النبااتت يف األطراف غري املتعاقدة وكيا�ت أخرى 

. وتقدم جهة االتصــــال أو جهة ايومً  90هي  ه جلنة املعايري. ومدة املشــــاورة األوىل املتعلقة مبشــــاريع املعايري الدوليةحســــبما تقرر 
 اإلعالم التابعة لالتفاقية الدولية تعليقات إىل أمانة االتفاقية الدولية ابســـــــــــتخدام نظام التعليق اإللكرتوين. وجتمع أمانة االتفاقية

 .إىل املشرف للنظر فيها الواردة وتتيحها للجمهور وترفعهاالدولية التعليقات 

ويقوم املشرف ابستعراض التعليقات وإبعداد الردود على التعليقات وبتنقيح مشروع املعيار الدويل وإبحالتها إىل أمانة االتفاقية  ]19[
تتوىل اجملموعة املؤلفة من ســــــــبعة أعضــــــــاء الدولية. كما يتم إاتحتها للجنة املعايري. ومع األخذ يف احلســــــــبان التعليقات الواردة، 

التابعة للجنة املعايري أو الفريق التقين (يف ما يتعلق مبشـــاريع بروتوكوالت التشـــخيص ومشـــاريع معاجلات الصـــحة النباتية) تنقيح 
 .مشروع املعايري الدولية وترفع توصية به إىل جلنة املعايري

 مشــــــاريع معاجلات الصــــــحة النباتية ومشــــــاريع بروتوكوالت التشــــــخيص، يتم ويف ما خيص مشــــــاريع املعايري الدولية األخرى غري ]20[
تســـــجيل الردود على القضـــــا� الرئيســـــية املثارة يف التعليقات يف تقرير اجتماع اجملموعة املؤلفة من ســـــبعة أعضـــــاء. وبعد أن ترفع 

 .، تقوم أمانة االتفاقية الدولية إباتحته للجمهوراجملموعة املؤلفة من سبعة أعضاء توصية مبشروع املعيار الدويل إىل جلنة املعايري

                                                           
ذلك املالحق أو  تشـــري هذه اإلجراءات إىل "مشـــاريع املعايري الدولية" "واملعايري" لتبســـيط الصـــياغة لكنها تنطبق أيضـــا على أي جزء من معيار دويل، مبا يف  2

 الضمائم.املرفقات أو 
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 أي تعليقات يتم إبداء، جيوز للجنة املعايري أن توصي اهليئة ابعتمادها يف حال مل وابلنسبة إىل مشاريع معاجلات الصحة النباتية ]21[
 خالل املشاورة األوىل.فنية هامة أو كبرية 

شـــاريع بروتوكوالت التشـــخيص، فإن املشـــاريع والردود على التعليقات تتاح وابلنســـبة إىل مشـــاريع معاجلات الصـــحة النباتية أو م ]22[
للجمهور، بعدما توافق جلنة املعايري عليها وعلى الردود الواردة على التعليقات. ويســـجل موجز للقضـــا� الرئيســـية اليت �قشـــتها 

  .يف تقرير االجتماع التايل للجنة املعايريجلنة املعايري بشأن مشروع بروتوكول التشخيص أو مشروع معاملة الصحة النباتية 

وكبديل عن املوافقة على مشروع املعيار الدويل، جيوز للجنة املعايري مثال إعادته إىل املشرف أو إىل جمموعة من خرباء الصياغة،  ]23[
 .وتقدميه جلولة أخرى من املشاورة أو تعليقه

 : املشاورة الثانية6اخلطوة 

بعد أن توافق جلنة املعايري أو اجملموعة املؤلفة من ســــــــبعة أعضــــــــاء التابعة هلا على مشــــــــروع املعيار الدويل لطرحه على املشــــــــاورة  ]24[
الثانية، تلتمس أمانة االتفاقية الدولية، من خالل نظام التعليق اإللكرتوين، تعليقات من األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية 

املنظمات الدولية املعنية واخلدمات الوطنية لوقاية النبااتت يف األطراف غري املتعاقدة وكيا�ت أخرى حســــــــــــبما لوقاية النبااتت و 
ا. وتقدم جهة االتصــــال أو جهة اإلعالم التابعة لالتفاقية الدولية تعليقات يومً  90تقرره جلنة املعايري. ومدة املشــــاورة الثانية هي 

تخدام نظام التعليق اإللكرتوين. وجتمع أمانة االتفاقية الدولية التعليقات الواردة وتتيحها للجمهور إىل أمانة االتفاقية الدولية ابس
 .وترفعها إىل املشرف للنظر فيها

ويقوم املشـــــــرف ابســـــــتعراض التعليقات وإبعداد الردود على التعليقات وبتنقيح مشـــــــروع املعيار الدويل وإبحالة مشـــــــروع املعيار  ]25[
أمانة االتفاقية الدولية. ويتم إاتحتها للجنة املعايري بينما يتاح مشــــــــــــــروع املعيار الدويل املنقح غري مشــــــــــــــاريع الدويل املنقح إىل 

 .معاجلات الصحة النباتية لألطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت

ويف ما يتعلق مبشـــاريع   .ملعيار الدويل املنقحوتســـتعرض جلنة املعايري التعليقات الواردة وردود املشـــرف على التعليقات ومشـــروع ا ]26[
املعايري الدولية غري مشـــاريع معاجلات الصـــحة النباتية، فإن جلنة املعايري تقدم ملخصـــا للمســـائل الرئيســـية اليت �قشـــتها اللجنة. 

 .وتسجل هذه امللخصات يف تقرير اجتماع جلنة املعايري

فإن املشـــــاريع والردود الواردة على التعليقات تتاح للجمهور بعدما توافق جلنة ويف ما خيص مشـــــاريع معاجلات الصـــــحة النباتية،  ]27[
املعايري عليها وعلى الردود على التعليقات. وُيســَجل ملخص للقضــا� الرئيســية اليت �قشــتها جلنة املعايري بشــأن مشــروع معاملة 

 .الصحة النباتية يف تقرير االجتماع التايل للجنة املعايري

رفع توصـــية بشـــأن مشـــروع املعيار الدويل إىل اهليئة، جيوز للجنة املعايري مثال إعادته إىل املشـــرف أو إىل جمموعة من وكبديل عن  ]28[
 .خرباء الصياغة، وتقدميه جلولة أخرى من املشاورة أو تعليقه

 : االعتماد والنشر4املرحلة 

 : االعتماد7اخلطوة 

 :يع بروتوكوالت التشخيصيف ما يتعلق مبشاريع املعايري الدولية غري مشار  •
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بعد التوصــــــية اليت ترفعها جلنة املعايري، يدرج مشــــــروع املعيار الدويل يف جدول أعمال دورة اهليئة. وينبغي ألمانة االتفاقية إاتحة  ]29[
مشـــــــروع املعيار الدويل املعروض على اهليئة العتماده بلغات املنظمة يف أقرب وقت ممكن، وقبل ســـــــتة أســـــــابيع على األقل من 

 .فتتاح دورة اهليئةا

 .وينبغي للهيئة، يف حال أتييد مجيع األطراف املتعاقدة ملشروع املعيار الدويل، اعتماد املعيار الدويل بدون مناقشة ]30[

. وجيب أن 3أما يف حال مل يؤيد أحد األطراف املتعاقدة مشروع املعيار الدويل، فإنه جيوز لألطراف املتعاقدة أن تتقدم ابعرتاض ]31[
واليت من املرجح أن تقبل هبا األطراف  االعرتاض مشــــــــــــفوعا مبربرات فنية واقرتاحات لتحســــــــــــني مشــــــــــــروع املعيار الدويليكون 

املتعاقدة األخرى وأن يعرض على أمانة االتفاقية الدولية يف موعد أقصــاه ثالثة أســابيع قبل انعقاد دورة اهليئة. وينبغي لألطراف 
هدها للتوصـــــل إىل اتفاق قبل انعقاد دورة اهليئة. وســـــيضـــــاف االعرتاض إىل جدول أعمال املتعاقدة املعنية أن تبذل قصـــــارى ج

 .ااهليئة اليت ستتخذ قرارا بشأن كيفية املضي قدمً 

عندما حيدد فريق تقين أو جلنة املعايري احلاجة إىل إجراء حتديث فين طفيف على معيار دويل معتمد، ميكن للجنة املعايري أن  ]32[
يئة هلذا التحديث. وينبغي ألمانة االتفاقية الدولية أن جتعل التحديث الذي أدخل على املعايري الدولية توصــــــــــــــي ابعتماد اهل

املعتمدة متاحا بلغات املنظمة يف أقرب وقت ممكن، وقبل ستة أسابيع على األقل من افتتاح اجتماع اهليئة. وختضع التحديثات 
 .املعروضة على اهليئة لعملية االعرتاض على حنو ما هو وارد أعالهالفنية الطفيفة على املعايري الدولية املعتمدة 

 :يف ما يتعلق مبشاريع بروتوكوالت التشخيص •

لقد فّوضـــــــــت اهليئة إىل جلنة املعايري ســـــــــلطتها العتماد بروتوكوالت التشـــــــــخيص ابلنيابة عنها. وبعد أن توافق جلنة املعايري على  ]33[
الدولية إباتحته يف مواعيد حمددة مرتني يف الســــــــــــنة وحتاط األطراف املتعاقدة علما  بروتوكول التشــــــــــــخيص، تقوم أمانة االتفاقية

ا الســـــــــتعراض بروتوكول التشـــــــــخيص املوافق عليه وتقدمي اعرتاض، إن وجد، جنبا إىل يومً  45وأمام األطراف املتعاقدة  .4بذلك
ليه. وإذا مل يرد أي اعرتاض، يُعترب بروتوكول جنب مع املربرات الفنية واالقرتاحات لتحســــــــــــــني بروتوكول التشــــــــــــــخيص املوافق ع

. وأتخذ اهليئة علما بربوتوكوالت التشــــــــخيص املعتمدة من خالل هذه العملية وترفق بتقرير اجتماع اهليئة. االتشــــــــخيص معتَمدً 
 .املعايريويف حال كان ألحد األطراف املتعاقدة اعرتاض، فإنه ينبغي إعادة مشروع بروتوكول التشخيص إىل جلنة 

على بروتوكول تشـــــــــــــخيص معتَمد، ميكن للجنة املعايري اعتماد التحديثات املدخلة على  5وحني يتطلب األمر إجراء تنقيح فين ]34[
بروتوكوالت التشــــــخيص املعتمدة بواســــــطة الوســــــائل اإللكرتونية. وتتاح بروتوكوالت التشــــــخيص املنقحة للجمهور مبجرد ما أن 

 .ذ اهليئة علما بربوتوكوالت التشخيص املنقحة من خالل هذه العملية وترفق بتقرير اجتماع اهليئةتعتمدها جلنة املعايري. وأتخ

                                                           
ا على اعتماد مشــروع املعيار يف شــكله احلايل، وأن يكون مدعوما من الناحية الفنية، ويرســل من خالل ج  3 هة االتصــال ينبغي العرتاض ما أن يكون اعرتاضــً

يربره من الناحية الفنية على حنو ما وافقت عليها املقاييس للمساعدة يف حتديد ما إذا كان العرتاض رمسي ما الرمسية التابعة لالتفاقية الدولية (يرجى الرجوع إىل 
 )، ومسجل يف دليل إجراءات وضع معايري االتفاقية الدولية).2013اهليئة يف دورهتا الثامنة (

مة األغذية والزراعة ابلنســــــبة إىل ترمجة بروتوكوالت التشــــــخيص، تعتمد األطراف املتعاقدة اآللية املتعلقة بطلب ترمجة بروتوكوالت التشــــــخيص إىل لغات منظ  4
draft-consultation-setting/member-activities/standards-https://www.ippc.int/en/core-( املنشـــــــــــــــورة على البوابـــة الـــدوليـــة للصـــــــــــــــحـــة النبـــاتيـــة:

)./languages-protocols-diagnostic-translate-ispms/mechanism 
 التفاقية الدولية.لقد قامت جلنة املعايري بتحديد عملية للتنقيح الفين لربوتوكوالت التشخيص، وهي واردة يف دليل إجراءات وضع معايري ا  5

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/member-consultation-draft-ispms/mechanism-translate-diagnostic-protocols-languages/).
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/member-consultation-draft-ispms/mechanism-translate-diagnostic-protocols-languages/).
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/member-consultation-draft-ispms/mechanism-translate-diagnostic-protocols-languages/).
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 : النشر8اخلطوة 

 .يتاح املعيار الدويل املعتمد للجمهور ]35[

عة وجيوز لألطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت تشــــــــــــــكيل جمموعة ملراجعة اللغة، وجيوز هلا، بعد عملية مراج ]36[
 .، اقرتاح تعديالت على ترمجة املعايري الدولية املعتمدة6اللغات اليت وافقت عليها اهليئة

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

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

