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 عدد محدود من النسخ، والمرجو من أعضاء الوفود والمراقبيـن أن يكتفوا بهذه ياالقتصاد طبعت هذه الوثيقة ف يلدواع
 ومعظم وثائق المنظمة متاحة على شبكة .ال للضرورة القصوىإضافية منهـا إوأال يطلبوا نسخا  النسخة أثناء االجتماعات
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  النباتيةةلتدابير الصحالهيئة المؤقتة 

 السادسةالدورة 

 2/4/2004-29/3روما، 

 السياسات الخاصة بإعداد الوثائق التفسيرية 
 وآتّيبات التدريب والوثائق المساِندة األخرى

  من جدول األعمال المؤقت3-11البند 

تراتيجي وا             أخذت -1 التخطيط االس ة ب ر الرسمية المعني ًا       جماعة العمل غي ة علم لمساعدة الفني
ق                       ى تطبي دان عل ي تساعد البل بطلب الحصول على وثائق تفسيرية وآتب وسواها من المراجع الت

 .أحكام االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية

ائق وا                  -2 وع من الوث ذا الن داد ه ا   وناقشت جماعة العمل الصعوبات التي تعترض إع د به . لتقّي
ة          ا تفسيرات قانوني ى اعتباره ا عل وأشارت جماعة العمل إلى وجوب عدم التعاطي مع الوثائق إّياه
ا               الي إعطاءه لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات وللمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية وال يجدر بالت

ة ة الدولي ة بموجب االتفاقي ذا اإلط. أي صفة قانوني ي ه وحظ ف ى ول ات األخرى، عل ار أّن المنظم
د أصدرت                 ة، ق ارة العالمي ة التج ي منظم ة ف غرار اللجنة المختصة بتدابير الصحة والصحة النباتي

ة             أي صفة قانوني ا ب دم تمّتعه ًا بع يرية     . وثائق إرشادية ضّمنتها تنويه ثًال المراجع التفس وتتضّمن م
ى اإلنترنت الملح           ة عل ها     على موقع منظمة التجارة العالمي الي نّص ة    ": وظة الت ود الحثيث رغم الجه

ة   ا بمثاب ال يمكن اعتباره ذه، ف ة ه ي الصفحات التمهيدي ة النصوص ف ى دّق ذلت حرصًا عل ي ب الت
 ."تفسير قانوني رسمي لالتفاقات

 :وأوصت جماعة العمل بعد دراسة المسألة بما يلي -3

ة سياس           -1 ائق     اتأن تعتمد الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتي ذه الوث داد ه  تسمح بإع
 .وبتوزيعها من جانب األمانة أو تحت رعايتها

 .قبل نشرها) من دون تأييدها(يتعّين على لجنة المعايير أن تستعرض هذه الوثائق  -2

ًا    -3 ة وأن تتضّمن تنويه ة األمان ذي يعمل تحت رعاي ف ال م المؤّل يجب أن تنشر باس
يرًا ا تفس ن اعتباره ه ال يمك ائق واضحًا بأن ة أو للوث ة الدولي ميًا لالتفاقي ًا رس  قانوني

 . المرفقة بها والتي يكون الغرض منها إعالم العموم فقط ال غير

 .يجب أن تنشر الوثائق في منفذ الصحة النباتية الدولي -4
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 :ويرجى من الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية -4

ق أن  ر الرسمية ا    تواف ى توصيات جماعة العمل غي اعدة    عل تراتيجي والمس التخطيط االس ة ب لمعني
 . خاصة بإعداد الوثائق التفسيرية وآتيبات التدريب وما شابه من وثائقاتالفنية بشأن اعتماد سياس

 


