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هيئة تدابير الصحة النباتية
الدورة التاسعة
روما 13 ،مارس/آذار

–  4أبريل/نيسان 4134

تقرير عن أنشطة لجنة المعايير
البند  3-9من جدول األعمال
من إعداد رئيسة لجنة المعايير:
السيدة Jane Chard
أولا -مقدمة
كان عام  3112عاما ً آخر حافالً بالنسبة إلى لجنة المعايير ،وجميع تقارير اجتماعاتها متاحةة
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على البوابة الدولية للصحة النباتية  .وكما هو الحال دائماً ،تعرب لجنة المعايير عةن امتنانهةا للةدعم
الشةةامل الةةذق ق ّدمتة أمانةةة االتقاقيةةة الدوليةةة لوقايةةة النباتةةات .وأود أيضةا ً أن أعتةةرم رًةةميا ً بأهميةةة
مةةدخالت أعضةةال لجنةةة المعةةايير والعديةةد مةةن الخبةةرال القنيةةين الةةذين ةةاركوا بقةةر ومجموعةةات
الخبةةةةةةةرال .وتعتمةةةةةةةد االتقاقيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة لحمايةةةةةةةة النباتةةةةةةةات علةةةةةةةى م ةةةةةةةل هةةةةةةةذه المةةةةةةةدخالت
في جميع مراحل عمليةة وضةع المعةايير ونحةن ممتنةون للةدعم الةذق قدمتة األطةرام المتعاقةدة مةن
خالل السماح للموظقين بتكريس جزل من وقتهم لمساعدتنا.
وال تقتصر مدخالت أعضال لجنة المعايير على االجتماعات ،فمشةاركتهم فاعلةة أيضةا ً بةين
-3
االجتماعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات
في النقا ات واتخاذ القرارات إلكترونياً ،وإعداد وثائق المناقشة ،والعمل بصقة أعضال في جماعةة
العمةةل التابعةةة للجنةةة المعةةايير (مجموعةةة السةةبعة والمشةةاركة فةةي أنشةةوة مشةةاورات األعضةةال فةةي
بلدانهم وأقاليمهم ،وعرض عمليات وضع المعايير بور مختلقة .وبشكل خاص ،يؤدق المشةرفون
المسؤولون عن صةياةة مشةاريع المعةايير الدوليةة لتةدابير الصةحة النباتيةة (المعةايير الدوليةة دوراً
حاًما ً في جميع مراحل وضع المعايير ،بما في ذلك توجي المناقشةات بشةأن المقةاهيم خةالل عمليةة
الصياةة التي تقوم بها مجموعات عمل الخبرال أو فر الخبةرال القنيةين ،رداً علةى مالحظةات مةن
مشةةاورات األعضةةال وفتةةرة تقةةديم التعليقةةات بشةةأن الشةةواةل الجوهريةةة وتوجيةة المناقشةةات فةةي
اجتماعات لجنة المعايير ومجموعة السبعة التابعة لها ،بما في ذلك الجلسات المسائية.
1

تقارير لجنة المعايير متاحة على الموقع

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

ُطبع عدد محدود من هذه الوثيقة من أجل الح ّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على
المناخ .ويرجى من السادة المندوبين والمراقبين التكرّم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية
منها.ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة على اإلنترنت على العنوان التاليwww.fao.org :
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ونحن نعتمد على خبرة أعضةال فةر الخبةرال القنيةين لضةمان ًةالمة المعةايير الدوليةة مةن
-2
الناحيةةة القنيةةة .ويةةدير العديةةد مةةنهم عمليةةة إعةةداد عةةدة مشةةاريع؛ ويشةةاركون فةةي اجتماعةةات فرضةةية
ويو ّورون مقاهيم في مجال تخصصهم .ولم نكن لنتمكن أيضا ً مةن اعتمةاد بروتوكةوالت التشةخي
لةةةةةةةةةةةةةوال جهةةةةةةةةةةةةةود وخبةةةةةةةةةةةةةرة فةةةةةةةةةةةةةر الصةةةةةةةةةةةةةياةة ،منةةةةةةةةةةةةةذ عةةةةةةةةةةةةةام  ،3112الخبةةةةةةةةةةةةةرال
الذين يستعرضون مسودات بروتوكوالت التشخي في عملية اًتشارة الخبرال المنشأة حدي اً.
وطلبت هيئة تدابير الصحة النباتية (الهيئة من لجنة المعايير معالجةة مواضةيع أك ةر تحةديا ً
-4
هةةذه السةةنة .وأحةةر تقةةدم فةةي موضةةو التخقيةةإ إلةةى أدنةةى حةةد مةةن حركةةة اآلفةةات عبةةر الحاويةةات
البحرية ( . 111-3112وبالتزامن مع ثالثة خبرال اًتراتيجيين ومع مراعاة التعليقات مةن األطةرام
المتعاقدة ،تمت الموافقة على مواصةقات مراجعةة للحركةة الدوليةة للحبةوب (رقةم الموضةو -3112
110؛ هيئةةةةةة تةةةةةدابير الصةةةةةحة النباتيةةةةةة  . 10/3114و ةةةةةارا أعضةةةةةال لجنةةةةةة المعةةةةةايير أيضةةةةةةا ً
فةي اجتمةةا فريةةق المهمةات لالتقةةا علةةى إطةار للمعةةايير فةةي أوتةاوا ،كنةةدا فةةي ًةةبتمبر/أيلول 3112
(أنظر هيئة تدابير الصحة النباتية . 10/3114
وحققت لجنة المعايير أيضا ً تقدما ً في توبيق العملية الجديدة لوضةع المعةايير التةي اعتمةدتها
-0
الهيئة في عام  .3113و مل ذلك تعيين مشرفين مساعدين ووضع مبادئ توجيهية لعملهم ،واالتقةا
علةةى مواعيةةد لبةةدل فتةةرة اإلخوةةار ببروتوكةةوالت التشةةخي ( 1يوليو/تمةةو و 10ديسةةمبر/كانون
األول واإلخوار بأول بروتوكولين للتشةخي ( Tilletiaindicaو . Phyllostictacitricarpaوأصةدرت
لجنة المعةايير أيضةا ً وثيقةة للنظةر فيهةا مةن قبةل مجموعةات الصةياةة بشةأن اآلثةار البيئيةة المحتملةة
لمشةةرو المعةةايير الدوليةةة ووافق ةت علةةى وضةةع مةةواد تدريبيةةة ألعضةةال لجنةةة المعةةايير .وأنشةةئت
مجموعةةة فرعيةةة للجنةةة المعةةايير للبةةدل باًةةتعراض العمليةةة ،مةةن ةةأنها أن ترفةةع تقريرهةةا فةةي عةةام
.3110
وكما كانت الحال دائماًً ،عت لجنة المعايير إلةى إنتةام معةايير دوليةة ًةليمة علميةا ً وأخةذت
-0
باالعتبار وجهات النظر المختلقة لألطرام المتعاقدة .كما أخذت في االعتبار التعليقات الواردة رداً
علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى االًةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتبيانات و حلقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات العمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل
التي وضعت ونظمت في إطار نظام اًتعراض ودعم التنقيذ.

ثانيا ا -اجتماع مايو/أيار
تم النظر في ًتة مشاريع للمعةايير الدوليةة وبعةد المناقشةة وبعةع التعةديالت ،وافقةت لجنةة
-0
2
المعايير على إرًال أربعة منها لمشاورات األعضال الكاملة في يوليو/تمو  . 3112ووافقةت لجنةة
المعةةايير أيض ةا ً علةةى بروتوكةةولين للتشةةخي ومعالجةةة صةةحة نباتيةةة واحةةدة مةةن أجةةل مشةةاورات
األعضال من خالل قرار إلكتروني.
و جعت لجنة المعايير بشةدة البلةدان علةى تنظةيم تعليقاتهةا لتقةادق اال دواجيةة بةين تعليقةات
-2
البلدان المختلقة واًتخدام ميزة المشاركة في نظام التعليق عبةر اإلنترنةت .ومةن ةأن هةذا اإلجةرال
أن يسهم في الحد من عبل عمل المشرفين ،وأخصائيي الموضو ومجموعة السبعة التابعة للجنةة
المعايير.

2

صقحة مشاورات األعضال لعام  3112متاحة على الموقع

consultation-draft-ispms

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/member-
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وفةةي مةةا يخ ة مشةةرو المعةةايير الدوليةةة للتخقيةةإ إلةةى أدنةةى حةةد مةةن حركةةة اآلفةةات فةةي
-9
الحاويات البحرية ،أخذت لجنة المعايير باالعتبار آرال الهيئة وبشكل عام أيّدت أهمية تنظةيم حركةة
اآلفات المرتبوةة بالحاويةات البحريةة .وحةدد مشةرو المعيةار عةدداً مةن الشةواةل الهامةة ،ةيةر ّ
أن
لجنةةة المعةةايير أقةرّت بةةأن الوريقةةة الوحيةةدة للحصةةول علةةى آرال األطةةرام المتعاقةةدة كانةةت ،بشةةكل
اًةةت نائي ،عبةةر إرًةةال المشةةرو األولةةي لمشةةاورات األعضةةال .وفةةي هةةذه المرحلةةة ًةةم فقةة
بالمالحظات المقاهيمية العامة وًتجرق مشاورة كاملة ألةراض مشاورات األعضال عند الموافقةة
على مشرو المعيار .ووافقت مجموعة صغيرة من أعضال لجنةة المعةايير علةى العمةل علةى مسة
للحاويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات البحريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة بنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ًل علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى طلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن الهيئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
(أنظر الهيئة  11/3114ووافقت لجنة المعايير على طلب من الهيئة "بوضع وصإ لخيارات الةنظم
الممكنةةة لقح ة الحاوي ةات البحريةةة بمةةا فةةي ذلةةك التةةدقيق والتحقةةق مةةن آليةةات المنظمةةات الوطنيةةة
للمناقشة مع أصحاب المصةلحة علةى المسةتو الةوطني" وًةتتم مناقشةة ذلةك بعةد فتةرة االًتشةارة.
وًتناقش جميع التعليقات والحاجةة المحتملةة لعقةد اجتمةا عمةل الخبةرال للنظةر فةي قضةايا التحقةق
وإصدار الشهادات في مايو/أيار .3114

 -11وجرت مراجعةة مشةرو المعيةار الةدولي بشةأن الموافقةة علةى معةايير الصةحة النباتيةة قبةل
االًتيراد ( 112-3110وتحسينها ولكن ثمة حاجةة إلةى التركيةز أك ةر علةى متولبةات الموالمةة بةدالً
مةةن الترتيبةةات ال نائيةةة .ومقهةةوم "قبةةل االًةةتيراد" بحاجةةة أيضةةا ً إلةةى التوضةةي  ،ولةةذلك أضةةيإ
المصول إلى قائمة المواضيع لمعايير االتقاقية الدولية لوقاية النباتةات كموضةو الجتمةا القريةق
القني المعني بدليل مصولحات الصحة النباتية .ونُظم منتد مناقشة للجنة المعايير في يناير/كةانون
ال اني  3114للمساعدة في مناقشة مصدر المصولحات.

 -11والحظت لجنة المعايير أن تاريخ المعيار ال يتغيّر عند إجرال أق تعديل في ملحق أو مرفق
(مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الً التغييةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرات
فةةي الملحةةق  1للمعيةةار الةةدولي  3119 :10المعتمةةد فةةي عةةام  3112وقةةد ً ةبّب هةةذا بعةةع االرتبةةاا.
وطلب من أمانة االتقاقية الدولية مواصلة البحث في هذا الموضو .
ً
 -13وتم تعديل الرًوم البيانية لعملية تحديد ما إذا كان اعتراض رًمي مبررا من الناحية القنية
(كمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا طلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب
فةةي الةةدورة ال امنةةة لهيئةةة تةةدابير الصةةحة النباتيةةة  33112وأدرجةةت فةةي دليةةل اإلجةةرالات لوضةةع
المعايير.4
 -12ووافقت لجنة المعايير على االًتمرار في إصدار الوثةائق التقسةيرية .واُتقةق علةى أن قائمةة
المصةةولحات المشةةروحة مقيةةدة وًةةتتم مراجعته ةا كةةل ثةةالو ًةةنوات .والحظةةت لجنةةة المعةةايير ّ
أن
إصدار هذه الوثائق يتولب قدراً كبيراً من جهود األمانةة ،التةي ينبغةي الحةد منهةا ،ووافقةت علةى أن
يقوم أعضال لجنة المعايير والمشرفون بتحديد المؤلقين ويتابعوا عملية التووير.
 -14وأدرجةت فةةي دليةةل األًةةلوب الخةةاص باالتقاقيةةة الدوليةةة للوثةةائق المتعلقةةة بوضةةع المعةةايير
التوجيهةةةات حةةةول اًةةةتخدام الكلمةةةات اإلنجليزيةةةة  shouldو shallو mustو mayوًتسةةةتخدم مةةةن قبةةةل
مجموعة عمل الخبرال وفر الخبرال القنيين عند صياةة المعايير الدولية.
5

تقرير الدورة ال امنة لهيئة تدابير الصحة النباتية (3112
https://www.ippc.int/core-activities/governance/cpm
4
https://www.ippc.int/publications/ippc-procedure-manual-standard-setting-2013
5
دليل األًلوب الخاص باالتقاقية الدولية لوقاية النباتات متاح علىhttps://www.ippc.int/publications/ippc-style-guide :
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 -10وراجعةةت لجنةةة المعةةايير العمةةل الكبيةةر الةةذق قامةةت بة فةةر الخبةةرال القنيةةين ووافقةةت علةةى
عضويّة فر الخبرال .وع ّدلت المواضيع الواردة في قائمة مواضيع معايير االتقاقية الدوليةة لوقايةة
النباتات باالًتناد إلى التوصيات من فر الخبرال القنيين.

ثالثا ا– اجتماع لجنة المعايير  -مجموعة السبعة (مايو/أيار)
 -10نظرت مجموعة السبعة التابعة للجنة المعايير في تعليقات األعضال علةى مشةاريع المعةايير
الدوليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ال الثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
التةةي كانةةت معروضةةة علةةى مشةةاورات األعضةةال فةةي عةةام  .3113ونوقشةةت جميةةع المالحظةةات وتةةم
تعديل المشاريع .وقدمت المشاريع المراجعة إلى فترة التعليقات بشأن الشواةل الجوهرية.6

رابعا ا– اجتماع نوفمبر/تشرين الثاني
 -10نظرت لجنة المعايير في مشاريع المعايير الدولية ال الثة من فترة التعليقات بشةأن الشةواةل
الجوهرية وعدلتها باالًتناد إلى مالحظات المشرفين واقتراحاتهم .والمشاريع ال الثة كلهةا موصةى
باعتمادها (هيئة تدابير الصحة النباتيةة  12/3114والمرفقةات  .وبالنسةبة إلةى المسةودة حةول إصةدار
الشهادات إلكترونيا ً ،الحظت لجنة المعايير بعع الشةواةل الهامةة بشةأن تنسةيق واًةتخدام الرمةو
واإلجرالات إلدارة إصدار الشهادات إلكترونيا ً .ورأت لجنة المعايير أن هذه القضايا لةم تةؤثر علةى
محتو مشاريع المعايير الدولية وبالتالي ال ينبغي أن تؤثر على اعتمادهةا مةن قبةل الهيئةة ،ةيةر ّ
أن
لجنة المعايير ح ت المجموعة التوجيهيّة للشهادات االلكترونية المتعلقة بالصحة النباتية على وضع
توجيهةةات بشةةأن اإلجةةرالات إلعةةالم األطةةرام المتعاقةةدة بكيقيةةة تشةةغيل النظةةام قبةةل الةةدورة التاًةةعة
للهيئة (. 3114
 -12ومةةع مناقشةةة التعةةديالت المحتملةةة علةةى عمليةةة وضةةع المعةةايير ،الحظةةت لجنةةة المعةةايير أن
نهايةةةة مشةةةاورات األعضةةةال ( 21نوفمبر/تشةةةرين ال ةةةاني هةةةي بعةةةد اجتمةةةا لجنةةةة المعةةةايير فةةةي
ن وفمبر/تشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرين ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاني ،وبالتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي ،ال يمكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن النظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر
فةةي المالحظةةات قبةةل اجتمةةا لجنةةة المعةةايير التةةالي .ويعنةةي ذلةةك ّ
أن المعةةايير الدوليةةة ةيةةر الم يةةرة
للجدل ،م ل التعديالت على المعيار الةدولي ( 0مسةرد المصةولحات  ،ال يمكةن التوصةية باعتمادهةا
في الهيئة بعد مشاورات األعضال .وأكدت المشورة القانونيةة أيضةا ً أن مصةول "أعضةال االتقاقيةة
الدولية" يستخدم بوريقة خاطئة .وأقرت لجنة المعايير أن ينبغي تغيير ذلك ،ولكن ليس األمر ملحةا ً
نظراً إلى أن الحا ية الحالية التي توض هذا المصول واضحة وتعكس نيّة لجنة المعةايير بالنسةبة
إلةةى مةةن يحةةق ل ة التعليةةق .وًةةيق ّدم اقتةةراح بهةةذا الشةةأن فةةي عةةام  3110عنةةدما ترفةةع لجنةةة المعةةايير
تقريرها إلى الهيئة بشأن توبيةق عمليةة وضةع المعةايير فةي االتقاقيةة الدوليةة .وأثيةرت أيضةا ً مسةألة
إمكانية التصويت ،ةير أن لجنة المعايير دعمت بشدة مواصلة العمل بتوافق اآلرال.
 -19ورداً على اقتراح من أًةتراليا وفةي ضةول مةا أبدتة المنظمةات الدوليةة مةن اهتمةام ،ناقشةت
لجنة المعايير تعديل الصياةة في القسةم المتعلةق بةالمراقبين فةي المةادة  0مةن النظةام الةداخلي للجنةة
المعةةايير .وأك ةد المكتةةب القةةانوني للقةةاو أنّ ة يسةةم بقبةةول المةةراقبين فق ة مةةن األطةةرام المتعاقةةدة
والمنظمات اإلقليمية لوقايةة النباتةات والحة أن الهيئةة عةدلت مةؤخراً قواعةدها المتعلقةة بةالمراقبين
ولكن لم تعتبر أق تغيير ضروريا ً بالنسةبة إلةى لجنةة المعةايير .وقةررت لجنةة المعةايير عةدم اقتةراح
أق تغيير ،وفيما يتعلق بالمنظمات الدوليةة ،أقةرت لجنةة المعةايير بقيمةة الحصةول علةى مسةاهماتها،
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ولكنهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا رأت ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرورة
أن تقةةدم هةةذه المنظمةةات آرائهةةا مةةن خةةالل المشةةاركة المبا ةةرة فةةي مشةةاورات األعضةةال والتعليقةةات
بشأن الشواةل الجوهرية ،وعند االقتضال ،من خالل تر ةي الخبةرال لمجموعةات العمةل الخبةرال.
ويمكن لألعضال الوطنيين المشاركة من خالل منظمات وقاية النباتات الوطنية.
 -31وناقشةةت لجنةةة المعةةايير نةةوات اجتمةةا فريةةق المهمةةات بشةةأن إطةةار المعةةايير (هيئةةة تةةدابير
الصحة النباتيةة  10/3114وأنشةئت مجموعةة فرعيةة للنظةر فةي التوصةيات ووجةود أق ثغةرات فةي
اإلطار المقترح .ونتيجة المناقشات بشأن اإلطةار ومشةاريع المعةايير الدوليةة ،أقةرت لجنةة المعةايير
بضرورة أن تر ّكز المعةايير الدوليةة علةى المتولبةات مةن أجةل االتسةا الةدولي .ولةذلك تعمةل لجنةة
المعةةايير علةةى وثيقةةة بش ةأن مقهةةوم المعيةةار وًةةتنظر أيض ةا ً فةةي ضةةرورة تةةأمين الوثةةائق المسةةاندة
لمشاريع المعايير الدولية.
 -31وناقشةةت لجنةةة المعةةايير وأخيةةراً اتققةةت علةةى أن يوصةةى ب ة الو معالجةةات للصةةحة النباتيةةة
(كانةةت قةةد واجهةةت اعتراض ةا ً رًةةميا ً قبةةل ال ةدورة السةةابعة لهيئةةة تةةدابير الصةةحة النباتيةةة (3113
لالعتماد من قبل الهيئة مع خمس معالجةات إضةافية للصةحة النباتيةة تمةت الموافقةة عليهةا فةي قةرار
إلكتروني .والحظت لجنة المعايير أن في حين أن بعةع المعالجةات قةد ال يكةون ممكةن اًةتخدامها
من قبل بعع البلدان ،لم يعتبر ذلك عائقا ً أمام اعتمادها ألن البلدان ،في هةذه الحةاالت ،لةن تسةتخدم
المعالجات.
 -33ونظرت لجنة المعايير في جميع البالةات رداً على دعةوة لوةرح مواضةيع جديةدة للمعةايير
وقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدمت توصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةياتها
بهذا الشأن (أنظر هيئة تدابير الصحة النباتية . 14/3114

 -32وتمةةت الموافقةةة علةةى ثةةالو مواصةةقات (الحركةةة الدوليةةة للمنتجةةات الخشةةبية والصةةناعات
الحرفيةةة المصةةنوعة مةةن الخشةةب ،ومراجعةةة المعيةةار  4بشةةأن ا ةةتراطات إنشةةال منةةاطق خاليةةة مةةن
اآلفات ومراجعة المعيار  2بشأن تحديد حالة اآلفات في منوقة ما  .وعلةى أًةا هةذه النتةائ التةي

تو ّ
صةةةةةةةةةةةةل إليهةةةةةةةةةةةةا االًةةةةةةةةةةةةتبيان العةةةةةةةةةةةةام لنظةةةةةةةةةةةةام االًةةةةةةةةةةةةتعراض ودعةةةةةةةةةةةةم التنقيةةةةةةةةةةةةذ،
ً
ّ
ّ
التي بيّنت أن المعايير المرتبوة بالتجارة قةد نقةذت جيةدا ةيةر أن المعةايير التةي تقةوم عليهةا لةم تنقةذ
بالقدر نقس  ،أوصت لجنة المعايير بزيادة أولوية مراجعة المعيار .2

 -34وباإلضافة إلى مشةرو المواصةقة المتعلّقةة بالحركةة الدوليّةة للحبةوب ،تمةت الموافقةة علةى
المواصقة بشأن مراجعة المعيار الدولي  0بشأن الرقابةة مةن أجةل مشةاورات األعضةال .وتةم تعةديل
ذلك على أًا العمل الشامل على المراقبة ضمن برنام نظام االًتعراض ودعم التنقيةذ ،بمةا فةي
ذلك إجرال اًتبيان ،وحلقات عمل إقليمية ،وندوة في كوريا .وفةي إطةار مناقشةة موضةو اًةتخدام
التراخي م ل رخ االًتيراد ،الحظت لجنة المعايير وجود نهة مختلقةة فةي اًةتخدام الةرخ
والتراخي واعتبرت أن ينبغي مراعاة ذلك في مشرو المعيار الدولي .وًيتم النظر في مشرو
مواصقة حول هذا الموضو في عام .3114
 -30وأُبلغت لجنة المعايير بالتقدم المحر ودعمت اًتشارات الخبةرال بشةأن المعالجةات البةاردة
التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي عقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدت
في األرجنتين في ديسمبر/كانون األول  ،3112ور ّحبت باًتشارات الخبرال القادمة بشةأن معالجةات
آفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 Bactrocera dorsalis complexالتي ًتستضيقها اليابان في عام  .3114ومن ةأن التقةال الخبةرال ذوق
الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلة
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في هذه االجتماعات أن يسةهم فةي التأًةيس للتقةارير المقدمةة فةي المسةتقبل ،والمسةاعدة فةي توةوير
معالجات الصحة النباتية الموحدة ،و يةادة ال قةة فةي العلةم الةذق تقةوم علية وتقةادق اال دواجيةة فةي
الجهود.
 -30ومن أجل تحسين العمليةة وإتاحةة أكبةر قةدر ممكةن مةن الوقةت للنظةر فةي مشةاريع المعةايير
الدوليةةة والمواصةةقات ،قةةررت لجنةةة المعةةايير تغييةةر جةةدول أعمالهةةا علةةى أمةةل الحةةد مةةن الوقةةت
المستغر للتحديث والقضايا اإلدارية واإلجرائية في المستقبل.

