
  

 CPM 2023/16  التفاقية الدولية لوقاية النبااتتا 

 التعديالت على عملية وضع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت: 

 اتبشأن مشاريع املواصفات والتعليقات املقدمة خالل املشاور  اتمدة فرتة املشاور 
 من جدول األعمال 9-1-1البند 

 

 8 من 1 الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

  هيئة تدابري الصحة النباتية
 الدورة السابعة عشرة

 بشأن املشاوراتعملية وضع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت: مدة فرتة  علىالتعديالت 
 اتاملشاور خالل املقدمة املواصفات والتعليقات اريع مش

 جدول األعمال من  9-1-1 بندال
 (إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت)من 

 
 معلومات أساسية

من املنظمات  املواصفات عير اومشاملعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية  عير امشتوضيح إجراءات املشاورات بشأن 
 املعنيةالدولية 

لوقاية النبااتت واملنظمات قطرية الالقضااي املتعلقة مبشاركة كياانت أخرى غري املنظمات  جلنة املعايري تناولت مداوالت [1]
لتقدمي توصيات  جلنة املعايريرة من أعضاء صغمجمموعة  وقامت جبمع ،يف عملية وضع املعايري اإلقليمية لوقاية النبااتت

استبعاد أفقي  أيإجراء  اجملموعة أبنه ليس من املستحسنأوصت و . 2022تشرين الثاين /يف نوفمرب جلنة املعايرياجتماع  إىل
ملنظمات الدولية املهتمة" ا"أمام عملية التشاور  ه ميكن فتحنأبمباشرة من القطاعات ذات الصلة، و إسهاماتألي 
تعني على نه يأبو"(؛ معنية" تعترباليت  املنظماتحتديد إىل االضطرار "، وابلتايل جتنب املعنية"املنظمات الدولية  من )بداًل 

 .قررت القيام بذلك يف حالخر جهاز آ ةعلى استشارة أي قادرةاالستمرار يف أن تكون  جلنة املعايري
الحظت جلنة املعايري القيمة احملتملة للتعليقات الواردة من املنظمات الدولية ونظرت يف أفضل السبل إلدارة هذه التعليقات. و  [2]

 املنظمةلوقاية النبااتت أو قطرية إىل أنه من األفضل أن توجه هذه املنظمات تعليقاهتا من خالل املنظمة ال أعضاؤها وأشار
يف شكل  إسهاماتتقدمي لعلى توفري خيار  جلنة املعايري وافقت أيًضا غري أن، اخلاصة هبا لوقاية النبااتت ةاإلقليمي

 .مناقشةلل واثئق
إحدى من تقدميها إىل  املناقشة إىل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت، بداًل  واثئقعلى وجوب تقدمي  جلنة املعايريوافقت و  [3]

ابإلضافة إىل ذلك، و املناقشة إىل املشرف للنظر فيها.  واثئق إبحالةاألمانة  وأبن تقوملوقاية النبااتت، قطرية ات النظمامل
 .لجمهورلاملناقشة  واثئق إاتحةق على ف  ات  

تعاقدة، نظرت جلنة املطراف األ من إقليمية لوقاية النبااتت ولكنها ليست نظماتأعضاء يف م هي أقاليم وابإلشارة إىل وجود [4]
تعليقات من  أبن تقّدملألطراف غري املتعاقدة  التابعةوقاية النبااتت ل الوطنية لخدماتلاملعايري فيما إذا كان ينبغي السماح 

 ات من خالل املنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت. هذه التعليق ووافقت على إمكانية توجيه، اإللكرتوين اتنظام التعليقخالل 



 التعديالت على عملية وضع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت:
 CPM 2023/16 اتبشأن مشاريع املواصفات والتعليقات املقدمة خالل املشاور  اتمدة فرتة املشاور 

 

 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 8 من 2 الصفحة

عند القيام و . إدخال تعديالت اقرتاحاتووافقت على  وضع املعايري اتجراءإلذي الصلة راجعت جلنة املعايري النص و  [5]
التفاقية الدولية لوقاية النبااتت ألن املعىن املقصود اب اخلاصة اإلعالم جهاتأيًضا اإلشارة إىل  حذف أعضاء اللجنةبذلك، 

 .ةكافي  كانت  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت يفاالتصال  جهاتاإلشارة إىل ن شعور أب وسادمل يكن واضًحا 
املعايري  مشاريعاألوىل والثانية بشأن املشاورتني نطبق على تللمشاورات س ةاجلديد اتعلى أن اإلجراء جلنة املعايريوافقت و  [6]

 .املواصفات عير امشعلى املشاورات بشأن  نطبقتلن  اهولكن على حد سواء، الدولية للصحة النباتية
وافق أعضاء تفاقية الدولية لوقاية النبااتت، اال اليت نظمتها العمل اإلقليمية حلقاتإحدى عن  انبثقإلشارة إىل اقرتاح واب [7]

 جيعل األمر الذييوًما،  60من  يوًما بداًل  90املواصفات إىل  عير امبشاخلاصة شاورات فرتة امل وجوب متديدأيًضا على  اللجنة
ابلنظر يف املواصفات كجزء من جدول  سمح ابلتايليو معايري الدولية لتدابري الصحة النباتية لل املخصصةمساوية للمدة  مدته

 السنوية.العمل اإلقليمية  حلقات يف عمالاأل

 وضع املعايري اتالتغيريات يف إجراء
حبيث ال  املعايريوضع  اتاخلاصة إبجراء اتشاور بتعديل مرحلة امل  (2023)للهيئةجلنة املعايري الدورة السابعة عشرة توصي  [8]

يف لتقدمي تعليقات، اإللكرتوين  اتنظام التعليق إىلنفاذ  لألطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت ابلي سمح إاّل 
والكياانت األخرى بتقدمي الوطنية لوقاية النبااتت التابعة لألطراف غري املتعاقدة  واخلدماتلمنظمات الدولية، ل حني ي سمح

 عير امش املعايري ولكن ليس أثناء املشاورات بشأن عير امشاألوىل والثانية بشأن  املشاورتنيمناقشة إىل األمانة أثناء لل واثئق
 املواصفات؛

 90املواصفات إىل  عير امبشاخلاصة  اتشاور بتمديد فرتة امل (2023) لهيئةلالدورة السابعة عشرة  توصي جلنة املعايري أيًضاو  [9]
 املعايري؛ عير امش بشأن، لتتماشى مع هناية املشاورات أيلول/سبتمرب 30يف  وانتهائهايوًما، 

هتا دور اهليئة يف إىل رفوعة امل على توصيات جلنة املعايري واليت ستؤثر، وضع املعايري اتاملقرتحة على إجراء وترد التغيريات [10]
 ذوف مشطوابً احملنص اليف حني يرد ، عريض وحتته خطضاف خبط املص النيرد ذه الوثيقة )هب 1، يف املرفق السابعة

مثال.) 

 هيئة تدابري الصحة النباتية إىلاملرفوعة توصيات ال
 القيام مبا يلي: الصحة النباتية مدعوة إلهيئة تدابري إن  [11]

 ذه الوثيقة.هب 1 املرفقوارد يف ال على النحو ةلاملعدّ  وضع املعايري اتالنظر يف توصية جلنة املعايري واعتماد إجراء (1)
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 8 من 3 الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 
الدورة السابعة  على الدولية لوقاية النبااتت مع التغيريات املقرتحة االتفاقية وضع معايري اتإجراء - 1املرفق 

 (2023)عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية 
 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 وضع املعايري اتإجراء
 ابلالئحة الداخلية هليئة تدابري الصحة النباتية( 3)امللحق 

 
 :لتدابري الصحة النباتية )املعايري الدولية( إىل أربع مراحل، وهيتنقسم عملية وضع املعايري الدولية  [12]

  قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت: إعداد 1املرحلة 
  الصياغة2املرحلة : 
 املعايري الدولية عير امش: إجراء مشاورة بشأن 3 املرحلة 
  االعتماد والنشر4املرحلة :. 

وضــع املعايري  اتاملؤقتة لتدابري الصحة النباتية/هيئة تدابري الصحة النباتية بشأن العديد من جوانب إجراء متّ مجع قرارات اهليئة [13]
، املتاح على البوابة الدولية للصحة النباتية على العنوان التايل: وضع معايريل يف دليل إجراءات االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 (www.ippc.intتية، )البوابة الدولية للصحة النبا

 قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت: إعداد 1املرحلة 
 : الدعوة إىل طرح مواضيع1اخلطوة 

األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية  وتقدم 1مواضيع.إىل طرح دعوة أمانة االتفاقية الدولية مرة كل سنتني وجه ت [14]
 وينبغي .النبااتت إىل أمانة االتفاقية الدولية اقرتاحات مفصلة بشأن مواضيع جديدة أو بشأن تعديل املعايري الدولية القائمة

لألدبيات  ربوتوكوالت التشخيص(، واستعراضما يتعلق بمواصفة )ابستثناء  مبسودةأن تكون هذه االقرتاحات مشفوعة 
ومربر أبن املوضوع املقرتح يستويف املعايري اليت تعتمدها اهليئة يف ما خيص املواضيع )وهي متاحة يف دليل إجراءات االتفاقية 

، على موضوعلاجلهات املقرتحة ل عشج  ، ت  لإلشارة إىل وجود حاجة عاملية إىل املوضوع املقرتحو (. الدولية لوضع املعايري
 .ف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت يف أقاليم أخرىكسب أتييد األطرا

 .وتكون هناك دعوة منفصلة إىل تقدمي اقرتاحات بشأن معاجلات الصحة النباتية [15]

                                                      
االتفاقية  يف دليل إجراءات التسلسل اهلرمي ملصطلحات املعايرييتعلق األمر بدعوة إىل اقرتاح "جمال فين" أو "موضوع" أو "بروتوكول تشخيص"؛ انظر  1

 لوضع املعايري. الدولية

https://www.ippc.int/ar/
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 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 8 من 4 الصفحة

املقرتحة واملعايري املتعلقة بتربير املواضيع وتقوم جلنة املعايري، مع األخذ بعني االعتبار اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية الدولية  [16]
)مبا  قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدوليةجلنة املعايري  وتستعرض .، ابستعراض االقرتاحات املقدمةةولوياأل ها حبسبوترتيب
وتزكى هذه القائمة لدى  موضوع أولوية موصى هبا.كل لمواضيع(، فتضيف مواضيع وت سند إىل  الفكرة الرئيسية لذلك يف 

 اهليئة.
 .د أولوية إىل كل موضوعاسنيشمل إمبا وتغرّيها وتعتمدها،  قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدوليةوتستعرض اهليئة  [17]
 .ويتم إاتحة قائمة منقحة مبواضيع معايري االتفاقية الدولية [18]

 لقائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية: االستعراض السنوي 2اخلطوة 
، وتوصي اهليئة إبدخال تغيريات )مبا يف ذلك عمليات معايري االتفاقية الدولية قائمة مواضيع تستعرض جلنة املعايري سنوايً  [19]

ظروف استثنائية واستجابة حلاجة معينة، أن توصي  للجنة املعايري، يف ظلّ وجيوز  (.ةاألولوياحلذف أو إجراء تغيريات يف 
 .قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدوليةإبضافة موضوع إىل 

االتفاقية  قائمة مواضيع معايرياهليئة  وت غرّي  .اليت توصي هبا جلنة املعايري قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدوليةوتستعرض اهليئة  [20]
 .مبواضيع معايري االتفاقية الدولية منقحةقائمة إاتحة  ويتم .، مبا يف ذلك إسناد أولوية إىل كل موضوعهاوتعتمد الدولية

ما أو تنقيحه، أن دويل وجيوز للهيئة، يف أي سنة من السنوات، حيثما تنشأ حالة تتطلب على وجه السرعة وضع معيار  [21]
 .قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدوليةإىل  اتضيف موضوعً 

 : الصياغة2املرحلة 
 : وضع مواصفة3اخلطوة 

خارج  وميكن أن يكون هؤالء املساعدون من .لكل موضوع ينبغي تشجيع جلنة املعايري على تعيني مشرف رئيسي ومساعدين [22]
أعضاء  جلنة املعايري، مثل األعضاء البديلني احملتملني يف جلنة املعايري، وأعضاء سابقني يف جلنة املعايري، وأعضاء الفريق الفين أو

 .يف جمموعات عمل اخلرباء
ري السعي إىل املوافقة على مشاريع املواصفات للتشاور وينبغي للجنة املعاي .وتستعرض جلنة املعايري مشروع املواصفة [23]

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

وتلتمس أمانة  .االتفاقية الدولية إباتحته للجمهوروحاملا توافق جلنة املعايري على مشروع املواصفة لغرض املشاورة، تقوم أمانة  [24]
املنظمات ولالتفاقية الدولية تعليقات من األطراف املتعاقدة التابع اإللكرتوين  اتاالتفاقية الدولية بواسطة نظام التعليق

مدة املشاورة للنظر يف و  .واملنظمات الدولية املعنية وكياانت أخرى حسبما تقرره جلنة املعايرياإلقليمية لوقاية النبااتت 
وتقدم جهة االتصال أو جهة اإلعالم التابعة لالتفاقية الدولية تعليقات إىل أمانة  .ًمايو  90 60مشاريع املواصفات هي 

 .اإللكرتوين اتاالتفاقية الدولية ابستخدام نظام التعليق
 .ورفعها إىل املشرف وإىل جلنة املعايري للنظر فيهاوتتوىل أمانة االتفاقية الدولية مجع التعليقات الواردة وإاتحتها للجمهور  [25]

 .وتقوم جلنة املعايري بتنقيح املواصفة واملوافقة عليها وإاتحتها للجمهور
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 8 من 5 الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 2: إعداد مشروع معيار دويل4اخلطوة 
ا وفقً  أو تعديله الدويل ياراملعروع وىل جمموعة من خرباء الصياغة )جمموعة عمل من اخلرباء أو فريق تقين( صياغة مشتت [26]

تعليقات من العلماء من خمتلف أمانة االتفاقية الدولية التماس وجيوز للجنة املعايري أن تطلب من  .ذات الصلة ةللمواصف
وت قد م توصية مبشروع املعيار الدويل الذي مت التوصل إليه  .أحناء العامل لضمان اجلودة العلمية ملشاريع بروتوكوالت التشخيص

 .إىل جلنة املعايري
وتتوىل جلنة املعايري أو جمموعة العمل اليت أنشأهتا جلنة املعايري )اجملموعة املؤلفة من سبعة أعضاء( استعراض مشروع املعيار  [27]

ا( إلكرتونيً  اللصحة النباتية، تقوم جلنة املعايري ابستعراضه اتللتشخيص أو معاجل تالدويل يف اجتماع )يف ما يتعلق بربوتوكوال
 .اإىل املشرف أو جمموعة من خرباء الصياغة أو تعليقه اإىل املشاورة، أو إعادهت اإلحالته استوافق عليهذا كانت إوتقرر ما 

 .وعندما جتتمع اجملموعة املؤلفة من سبعة أعضاء، ينبغي مراعاة التعليقات الواردة من أي عضو من أعضاء جلنة املعايري
 : املشاورة واالستعراض3املرحلة 

. على مشاورتني اثنتني ،مشاريع معاجلات الصحة النباتيةو  غري مشاريع بروتوكوالت التشخيص ،املعايري الدوليةطرح مشاريع ت   [28]
وت عرض مشاريع  . إذا قررت جلنة املعايري خالف ذلكعلى مشاورة واحدة إاّل  عرض مشاريع بروتوكوالت التشخيصوت  

 على قرار جلنة املعايري. بناءً  اثنتني معاجلات الصحة النباتية على مشاورة واحدة أو مشاورتني
 : املشاورة األوىل5اخلطوة 

إاتحته  بعد أن توافق جلنة املعايري على مشروع املعيار الدويل لغرض طرحه على املشاورة األوىل، تبادر أمانة االتفاقية الدولية إىل [29]
املنظمات واإللكرتوين، تعليقات من األطراف املتعاقدة  اتوتلتمس أمانة االتفاقية الدولية، بواسطة نظام التعليق .للجمهور

التابعة لالتفاقية الدولية تعليقات إىل أمانة االتفاقية الدولية  أو جهة اإلعالمتقدم جهة االتصال و  .اإلقليمية لوقاية النبااتت
 اإللكرتوين. اتابستخدام نظام التعليق

، والكياانت األخرى غري التابعة لألطراف املتعاقدة، واخلدمات الوطنية لوقاية النبااتت املعنية للمنظمات الدولية ميكنو  [30]
 .تقرره جلنة املعايري حسبما الدويل إىل أمانة االتفاقية الدولية املعيارمناقشة حول مشروع  واثئقتقدمي 

 وواثئق املناقشة أمانة االتفاقية الدولية التعليقاتوجتمع  .يوًما 90ومدة املشاورة األوىل املتعلقة مبشاريع املعايري الدولية هي  [31]
 .الواردة وتتيحها للجمهور وترفعها إىل املشرف للنظر فيها

 اتالواردة من خالل نظام التعليق وإبعداد الردود على التعليقات وواثئق املناقشة ويقوم املشرف ابستعراض التعليقات [32]
ومع األخذ  .كما يتم إاتحتها للجنة املعايرية.  وبتنقيح مشروع املعيار الدويل وإبحالتها إىل أمانة االتفاقية الدولي اإللكرتوين

يف احلسبان التعليقات الواردة، تتوىل اجملموعة املؤلفة من سبعة أعضاء التابعة للجنة املعايري أو الفريق التقين )يف ما يتعلق 
التشخيص ومشاريع معاجلات الصحة النباتية( تنقيح مشروع املعايري الدولية وترفع توصية به إىل جلنة مبشاريع بروتوكوالت 

 .املعايري

                                                      
على أي جزء من معيار دويل، مبا يف ذلك املالحق ا تشري هذه اإلجراءات إىل "مشاريع املعايري الدولية" "واملعايري" لتبسيط الصياغة لكنها تنطبق أيضً  2

 .الضمائماملرفقات أو  أو
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 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 8 من 6 الصفحة

، يتم مشاريع معاجلات الصحة النباتيةو  ويف ما خيص مشاريع املعايري الدولية األخرى غري مشاريع بروتوكوالت التشخيص [33]
وبعد أن ترفع  .التعليقات يف تقرير اجتماع اجملموعة املؤلفة من سبعة أعضاءتسجيل الردود على القضااي الرئيسية املثارة يف 

 .اجملموعة املؤلفة من سبعة أعضاء توصية مبشروع املعيار الدويل إىل جلنة املعايري، تقوم أمانة االتفاقية الدولية إباتحته للجمهور
تعليقات  املعايري أن توصي اهليئة ابعتمادها يف حال مل يتم إبداء أيوابلنسبة إىل مشاريع معاجلات الصحة النباتية، جيوز للجنة  [34]

 .فنية هامة أو كبرية خالل املشاورة األوىل
وابلنسبة إىل مشاريع معاجلات الصحة النباتية أو مشاريع بروتوكوالت التشخيص، فإن املشاريع والردود على التعليقات تتاح  [35]

للقضااي الرئيسية اليت انقشتها  ملخصل سج  وي   .ا وعلى الردود الواردة على التعليقاتجلنة املعايري عليه حال موافقةللجمهور 
 .الصحة النباتية يف تقرير االجتماع التايل للجنة املعايري معاجلةجلنة املعايري بشأن مشروع بروتوكول التشخيص أو مشروع 

إعادته إىل املشرف أو إىل جمموعة من خرباء الصياغة،  املعايري مثاًل وكبديل عن املوافقة على مشروع املعيار الدويل، جيوز للجنة  [36]
 أو تعليقه.ات وتقدميه جلولة أخرى من املشاور 

 : املشاورة الثانية6اخلطوة 
بعد أن توافق جلنة املعايري أو اجملموعة املؤلفة من سبعة أعضاء التابعة هلا على مشروع املعيار الدويل لطرحه على املشاورة  [37]

املنظمات و، تعليقات من األطراف املتعاقدة التعليقات اإللكرتوينالثانية، تلتمس أمانة االتفاقية الدولية، من خالل نظام 
التابعة لالتفاقية الدولية تعليقات إىل أمانة االتفاقية الدولية  أو جهة اإلعالموتقدم جهة االتصال . اإلقليمية لوقاية النبااتت

 .التعليقات اإللكرتوينابستخدام نظام 
، والكياانت األخرى غري التابعة لألطراف املتعاقدة، واخلدمات الوطنية لوقاية النبااتت املعنية للمنظمات الدولية ميكنو  [38]

 .تقرره جلنة املعايري حسبما الدويل إىل أمانة االتفاقية الدولية املعيارمناقشة حول مشروع  واثئقتقدمي 
الواردة وتتيحها للجمهور وترفعها  وواثئق املناقشة وجتمع أمانة االتفاقية الدولية التعليقات .يوًما 90ومدة املشاورة الثانية هي  [39]

 .إىل املشرف للنظر فيها
التعليقات الواردة من خالل نظام  وإبعداد الردود على التعليقات وواثئق املناقشة ابستعراض التعليقاتويقوم املشرف  [40]

ويتم إاتحتها للجنة  .وبتنقيح مشروع املعيار الدويل وإبحالة مشروع املعيار الدويل املنقح إىل أمانة االتفاقية الدولية اإللكرتوين
الدويل املنقح غري مشاريع معاجلات الصحة النباتية لألطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية املعايري بينما يتاح مشروع املعيار 

 .لوقاية النبااتت
ويف ما يتعلق مبشاريع  .وتستعرض جلنة املعايري التعليقات الواردة وردود املشرف على التعليقات ومشروع املعيار الدويل املنقح [41]

 .ا للمسائل الرئيسية اليت انقشتها اللجنةالصحة النباتية، فإن جلنة املعايري تقدم ملخصً  املعايري الدولية غري مشاريع معاجلات
 .ل هذه امللخصات يف تقرير اجتماع جلنة املعايريوتسج  

جلنة  حال موافقةويف ما خيص مشاريع معاجلات الصحة النباتية، فإن املشاريع والردود الواردة على التعليقات تتاح للجمهور  [42]
 جلةل ملخص للقضااي الرئيسية اليت انقشتها جلنة املعايري بشأن مشروع معاوي سج   .املعايري عليها وعلى الردود على التعليقات

 .الصحة النباتية يف تقرير االجتماع التايل للجنة املعايري
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 8 من 7 الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت

 إعادته إىل املشرف أو إىل جمموعة  مثاًل وكبديل عن رفع توصية بشأن مشروع املعيار الدويل إىل اهليئة، جيوز للجنة املعايري [43]
 .أو تعليقه اتمن خرباء الصياغة، وتقدميه جلولة أخرى من املشاور 

 : االعتماد والنشر4املرحلة 
 : االعتماد7اخلطوة 

 :يف ما يتعلق مبشاريع املعايري الدولية غري مشاريع بروتوكوالت التشخيص 
وينبغي ألمانة االتفاقية إاتحة  .يدرج مشروع املعيار الدويل يف جدول أعمال دورة اهليئةعد التوصية اليت ترفعها جلنة املعايري، ب [44]

مشروع املعيار الدويل املعروض على اهليئة العتماده بلغات املنظمة يف أقرب وقت ممكن، وقبل ستة أسابيع على األقل 
 .دورة اهليئةأعمال افتتاح  من

 .راف املتعاقدة ملشروع املعيار الدويل، اعتماد املعيار الدويل بدون مناقشةوينبغي للهيئة، يف حال أتييد مجيع األط [45]
 3ابعرتاض.أما يف حال مل يؤيد أحد األطراف املتعاقدة مشروع املعيار الدويل، فإنه جيوز لألطراف املتعاقدة أن تتقدم  [46]

الدويل من املرجح أن تقبلها األطراف ا مبربرات فنية واقرتاحات لتحسني مشروع املعيار يكون االعرتاض مشفوعً  أن وجيب
وينبغي  .وأن يعرض على أمانة االتفاقية الدولية يف موعد أقصاه ثالثة أسابيع قبل انعقاد دورة اهليئة ،املتعاقدة األخرى

جدول وسيضاف االعرتاض إىل  .لألطراف املتعاقدة املعنية أن تبذل قصارى جهدها للتوصل إىل اتفاق قبل انعقاد دورة اهليئة
 .ا بشأن كيفية املضي قدًماأعمال اهليئة اليت ستتخذ قرارً 

عندما حيدد فريق تقين أو جلنة املعايري احلاجة إىل إجراء حتديث فين طفيف على معيار دويل معتمد، ميكن للجنة املعايري و  [47]
دخل على املعايري الدولية ث الذي أ  وينبغي ألمانة االتفاقية الدولية أن جتعل التحدي .أن توصي ابعتماد اهليئة هلذا التحديث

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

  يف ما يتعلق مبشاريع بروتوكوالت التشخيصو: 
وبعد أن توافق جلنة املعايري  .لقد فّوضت اهليئة إىل جلنة املعايري سلطتها العتماد بروتوكوالت التشخيص ابلنيابة عنها [48]

املتعاقدة  بروتوكول التشخيص، تقوم أمانة االتفاقية الدولية إباتحته يف مواعيد حمددة مرتني يف السنة وحتاط األطراف على
ا يوًما الستعراض بروتوكول التشخيص املوافق عليه وتقدمي اعرتاض، إن وجد، جنبً  45وأمام األطراف املتعاقدة  4بذلك.ا علمً 

وإذا مل يرد أي اعرتاض، ي عترب بروتوكول  .إىل جنب مع املربرات الفنية واالقرتاحات لتحسني بروتوكول التشخيص املوافق عليه
 .ا بربوتوكوالت التشخيص املعتمدة من خالل هذه العملية وترفق بتقرير اجتماع اهليئةاهليئة علمً  وحتيط .التشخيص معتمًدا

 .ويف حال كان ألحد األطراف املتعاقدة اعرتاض، فإنه ينبغي إعادة مشروع بروتوكول التشخيص إىل جلنة املعايري

                                                      
ا من الناحية الفنية، ويرسل من خالل جهة االتصال ينبغي العرتاض ما أن يكون اعرتاًضا على اعتماد مشروع املعيار يف شكله احلايل، وأن يكون مدعومً  3

على حنو ما  للمساعدة يف حتديد ما إذا كان العرتاض رمسي ما يربره من الناحية الفنيةاملعتمدة  املعايريإىل الرمسية التابعة لالتفاقية الدولية )يرجى الرجوع 
 (.وضع معايريل (، ومسجل يف دليل إجراءات االتفاقية الدولية2013وافقت عليه اهليئة يف دورهتا الثامنة )

ملتعاقدة اآللية املتعلقة بطلب ترمجة بروتوكوالت التشخيص إىل لغات منظمة األغذية والزراعة ابلنسبة إىل ترمجة بروتوكوالت التشخيص، تعتمد األطراف ا 4
-https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/member-consultation) املنشورة على البوابة الدولية للصحة النباتية

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


 التعديالت على عملية وضع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت:
 CPM 2023/16 اتبشأن مشاريع املواصفات والتعليقات املقدمة خالل املشاور  اتمدة فرتة املشاور 
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م د، ميكن للجنة املعايري اعتماد التحديثات املدخلة على بروتوكول تشخيص معت 5وحني يتطلب األمر إجراء تنقيح فين [49]
أن  وتتاح بروتوكوالت التشخيص املنقحة للجمهور مبجرد .بروتوكوالت التشخيص املعتمدة بواسطة الوسائل اإللكرتونية على

 بتقرير اجتماع اهليئة.ا بربوتوكوالت التشخيص املنقحة من خالل هذه العملية وترفق اهليئة علمً  وحتيط .تعتمدها جلنة املعايري
 : النشر8خلطوة ا

 .تاح املعيار الدويل املعتمد للجمهوري   [50]
وجيوز لألطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النبااتت تشكيل جمموعة ملراجعة اللغة، وجيوز هلا، بعد عملية مراجعة  [51]

 .املعايري الدولية املعتمدةالنسخ املرتمجة من تعديالت على إجراء اقرتاح  6اللغات اليت وافقت عليها اهليئة،

                                                      
 .وضع معايريل يف دليل إجراءات االتفاقية الدوليةقامت جلنة املعايري بتحديد عملية تنقيح فين لربوتوكوالت التشخيص، وهي واردة  5
6 /roupsg-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/

