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  النباتيةةلتدابير الصحالهيئة المؤقتة 

 السادسةالدورة 

 2/4/2004-29/3روما، 

الخطوط التوجيهية : 15تطبيق المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية رقم 
 لتنظيم استخدام المواد الخشبية في تغليف السلع الداخلة في التجارة الدولية

  من جدول األعمال المؤقت4 -7 البند

 

ة        2003ّم عام   ت -1 ايير الدولي ي المع بية ف ة الخش واد التعبئ ة م  إيجاد حّل للمشاآل المتعلقة بعالم
م  ة رق دابير الصحة النباتي ايير 15لت ذه المع ق شروط ه ى تطبي ًا إل دان حالي ن البل د م  وتسعى العدي

 .وأحكامها تطبيقًا آامًال

دابير الصحة ال   -2 ة لت ة المؤقت ة للهيئ دورة الخامس الل ال ا  وخ ة آوري رت جمهوري ة، وّف نباتي
نديان                  دان خشب الس د لمكافحة دي ل البروماي ادة ميثي ة العالج بواسطة م . والصين بيانات عن فعالي

ة لألبحاث        ووافقت الهيئة المؤقتة في دورتها الخامسة على إحالة تلك البيانات إلى المجموعة الدولي
ي   ار العلم ن المنظ ها م ي الستعراض ر الحرج ن الحج ن   وتل. ع دد م ن ع ات م ة اقتراح ت األمان ّق

ى  . الشرآات الراغبة في الحصول على موافقة على أنواع بديلة من العالجات        وقد أحيلت جميعها إل
باط  /وعقدت هذه األخيرة اجتماعًا لها في فبراير   . لألبحاث عن الحجر الحرجى   المجموعة الدولية    ش

ا      وسترفع أية توصيات صادرة عن المجموعة الدولية  . 2004 ق عليه ديل العالجات المتف بغرض تع
م   ة رق ايير الدولي ار المع ي إط راءات  15ف ة وإلج اورة القطري ايير وستخضع للمش ة المع ى لجن  إل
 .الموافقة على المعايير المعهودة

ة بشأن              -3 تراتيجي والمساعدة الفني التخطيط االس ة ب وقد قّدم عرض أمام جماعة العمل المعني
ك   . 15التي تواجهها الصناعات عند تطبيق المعايير الدولية رقم         عدد من المشاآل العملية      وتشمل تل

 :المشاآل العملية النقاط التالية
 مواد التعبئة الخشبية التي تم إصالحها؛ -1
ى            -2 ة عل ل الموافق ا لكن قب ة عليه ا ووضع عالم مواد التعبئة الخشبية التي تمت معالجته

 الشعار الجديد؛
 مواد التعبئة الخشبية؛تكاليف وضع عالمة جديدة على  -3
 المعالجة؛المنشورة إمكانية استخدام العالمة األخشاب  -4
ى        -5 اج إل ي ال تحت ر والت كل أي خط ي ال تش ة الت بية القديم ة الخش واد التعبئ تخدام م اس

 .وما إلى ذلكمعالجة وإلى وضع عالمة عليها 
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ايير ال             -4 ا المع م     واعتبر خالل العرض أن تطبيق اإلجراءات التي نصت عليه ة رق د   15دولي  ق
ى  . ترّتب تكاليف باهظة على المنظمات القطرية لوقاية النباتات وعلى الصناعات أيضاً  آما أشير إل

م   ة رق ايير الدولي ي للمع ق العمل ي تعترض التطبي ة الت ه للصعوبات العملي اد 15وجوب التنّب  وإيج
 .حلول لتذليل تلك العقبات متى اقتضى األمر

دء                -5 د، مع ب واعترفت جماعة العمل المعنية بالتخطيط االستراتيجي والمساعدة الفنية أنه ال ب
م       ى                   15تطبيق المعايير الدولية رق تجدة والعمل عل ة المس د الصعوبات العملي دان، من تحدي ي البل  ف

ا     ّل له ة،                      . إيجاد ح ة وتطبيقي اني من صعوبات عملي دان أخرى تع اك بل رّجح أن تكون هن  ومن الم
 . فضًال عن الصعوبات المذآورة سالفًا وال بد من تحديدها ومن التعّمق فيها

م             -6 ة رق ايير الدولي  جماعة العمل   أوصت ، 15وبهدف تحديد آافة القضايا المتعلقة بتنفيذ المع
دورة السادسة                   التزامن مع ال بالدعوة إلى عقد اجتماع لجماعة عمل غير رسمية مفتوحة العضوية ب

ة     للهيئة المؤق  ي تعترض         . تة لتدابير الصحة النباتي ذه الجماعة أّن تحدد المشاآل الت ى ه ين عل ويتع
ة،          15التطبيق وغيرها من القضايا المتعلقة بالمعايير الدولية رقم          ة المؤقت ى الهيئ  ورفع توصيات إل

ة  توصية التي رفعتها جماعة العمل المع   الوردًا على   . عند المقتضى، بشأن اإلجراءات المستقبلية     ني
ر رسمية                   اع لجماعة عمل غي د اجتم ة عق ة، َلَحظت األمان بالتخطيط االستراتيجي والمساعدة الفني

 .مفتوحة العضوية لمناقشة الموضوع أثناء انعقاد الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

 :ويرجى من األعضاء في الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية -7

العمل غير الرسمية المفتوحة العضوية لمناقشة هذا الموضوع أثناء  في جماعة يشارآواأن  
انعقاد الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية من أجل الخروج بتوصيات بشأن اإلجراءات المستقبلية 

 .إذا اقتضى األمر

 


