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 الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية
 الخامسةالدورة 

 11/4/2003-7 روما،

التقرير الموجز للمشاورة الفنية الرابعة عشرة بين المنظمات اإلقليمية 
 لوقاية النباتات

 من جدول األعمال المؤقت 11البند 
 
رة     المشاورة الفنية الرابعة عشرة بين المنظمات اإلقليمية لوقاية   انعقدت - 1 ي الفت ات ف -9 النبات
ة            .  في مراآش، المغرب   13/12/2002 اورة الفني ئة عن المش ة القضايا الناش وناقشت المشاورة الفني

ة  دابير الصحة النباتي ة لت ة المؤقت ة للهيئ دورة الرابع رة وعن ال ة عش ة . الثالث ذه الوثيق ي ه رد ف وي
 .تيح التقرير الكامل لالجتماعوقد أ. ملّخص عن المناقشات الخاصة بثالث من القضايا األهّم

 
 االستخدام المستقبلي لمادة ميثيل البرومايد في الحجر الصحي وما قبل الشحن

 
زّودت األمانة المشاورة الفنية بوثيقة عن المناقشات الخاصة باالستخدام المستقبلي لميثيل  - 2

 هذه المادة في مقابل التخّوف والحظت المشاورة الفنية أنه ال توجد بعد بدائل مناسبة عن. البرومايد
واقترحت المشاورة الفنية إدراج . من تناقص آميات ميثيل البرومايد المتوافرة في المستقبل

العناصر المتعلقة بالعالجات أثناء النقل في البرنامج العام لوضع المعايير آلما دعت الحاجة 
ي المعايير الدولية الجديدة لتدابير ومعالجة النقاط المتعلقة بميثيل البرومايد بالشكل الصحيح ف

آما اقترحت المشاورة الفنية أن تعمد الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية إلى . الصحة النباتية
تحديد القضايا األآثر إلحاحًا التي يمكن عرضها في االجتماع القادم لهيئة التقييم التكنولوجي 

 .يالواالقتصادي المنشأة بموجب بروتوآول مونتر
 

 موقف المشاورة الفنية بالنسبة إلى أولويات برنامج عمل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

ناقشت المشاورة الفنية النقاط التي أثارتها جماعة العمل المعنية بالتخطيط االستراتيجي  - 3
فاقية الدولية والمساعدة الفنية بشأن دور المشاورة الفنية بالنسبة إلى أولويات برنامج عمل االت

وأشار االجتماع إلى . لوقاية النباتات والحاجة إلى مشارآة أمانة االتفاقية في االجتماعات القادمة
 :قدرة المشاورة الفنية على المساهمة في برنامج عمل االتفاقية ال سيما من أجل

  تعزيز وضع معايير دولية لتدابير الصحة النباتية واستخدامها؛ -
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ت في مجال الصحة النباتية ال سيما في ما يتعلق بوضع معايير دولية تنسيق الخبرا -
 ووثائق تفسيرّية ذات الصلة؛

 تيسير عملية المشاورة القطرية بشأن المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية؛ -
 .دعم األهداف األخرى في برنامج االتفاقية الدولية لوقاية النباتات حسب الحاجة -

 
آما وافق االجتماع على وجوب استمرار تمثيل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات في  - 4

المشاورة الفنية لضمان التنسيق بين الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية والمنظمات اإلقليمية 
 . لوقاية النباتات وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
 دمة في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتيةصعوبة اللغة المستخ

 
ناقشت المشاورة الفنية المشاآل الناجمة عن التطبيق العملي للمعايير الدولية لتدابير الصحة  - 5

النباتية ووافقت على وجوب استخدام لغة مبّسطة من أجل تيسير فهمها وتطبيقها على مستوى 
ضافة خطوة تحريرية أخرى إلى عملية وضع المعايير غير ولم تَر من فائدة إل. الجمهور العريض

 :مجدية بل عوضًا عن ذلك
 

حّثت المشارآين في جماعات العمل والموجِّهين المعينين لكل معيار على الحرص على  -
 استخدام لغة واضحة ومبّسطة في المعايير؛

زة في حّثت لجنة المعايير على الحرص على استخدام لغة واضحة ومبّسطة ومرّآ -
مشاريع المعايير الدولية وشددت على االقتراح بإضافة هذه الوظيفة إلى وظائف لجنة 

 .المعايير
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 :ويرجى من الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية أن - 6

 . بالمناقشات بشأن الحاجة إلى بدائل عن ميثيل البرومايدتأخذ علمًا -1
هيئة التقييم التكنولوجي واالقتصادي  الحاجة إلى إبالغ تلك المخاوف إلى تنظر في -2

 .المنشأة بموجب بروتوآول مونتريال
 بالمساهمات التي يمكن أن تقدمها المشاورة الفنية لدعم برنامج عمل االتفاقية تأخذ علمًا -3

 .الدولية لوقاية النباتات
 باألولوية التي يجب إعطاؤها لالجتماعات السنوية المستمرة للمشاورة الفنية توصي -4

 . ارآة أمانة االتفاقية الدولية المستمرة في اجتماعات المشاورة الفنية في المستقبلومش
 مالحظاتها على التوصيات بشأن صعوبة اللغة المستخدمة في المعايير الدولية تبدي -5

 .لتدابير الصحة النباتية
 


