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  النباتيةةلتدابير الصحالهيئة المؤقتة 

 السادسةالدورة 

 2/4/2004-29/3روما، 

 تقرير المشاورة الفنية الخامسة عشرة بين المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات

  من جدول األعمال المؤقت5البند 

 

ة الخ  -1 اورة الفني ي فيجي المش ادي ف يط اله ي المح ات ف ة النبات ة وقاي ة استضافت منظم امس
ى  / سبتمبر29عشرة بين المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات في الفترة من      وبر 3أيلول إل تشرين  / أآت

اون                . األول ي إطار التع وقد بحثت المشاورة الفنية قضايا هامة على الصعيدين اإلقليمي والعالمي ف
ى بع      . الدولي في مجال تدابير الصحة النباتية     ر الضوء عل ذا التقري ية   ويسّلط ه ض القضايا الرئيس

 . ويمكن االطالع على تقرير المشاورة آامًال على منفذ الصحة النباتية الدولي. التي جرت مناقشتها

 تمويل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

رفعت المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات تقريرًا عن اإلجراءات التي اتخذتها آل في  -2
والحظت المشاورة . علق بالدعم المالي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتاتإقليمها الخاص في ما يت

الفنية أّن هناك تأييدًا واسعًا لزيادة التمويل لالتفاقية الدولية وحّثت ممثلي المنظمات اإلقليمية على 
 .اإلعراب عن حاجتها إلى دعم مستمّر من جانب البلدان األعضاء فيها

 دابير الصحة النباتية تطبيق المعايير الدولية لت

ناقشت المشاورة الفنية موضوع تطبيق المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية في البلدان  -3
 :واعترفت من بين أمور أخرى بالحاجة إلى. األعضاء فيها

 .إجراء استعراض مفّصل لحالة تطبيق المعايير الدولية وتخصيص برنامج تتّبع لها -1
 .سيرية للمساعدة على تطبيقهاإعداد وثائق تف -2
ترجمة المعايير الدولية إلى اللغة الروسية لمساعدة رابطة الدول المستقلة والبلدان  -3

 .التي تمر في مرحلة تحّول الناطقة باللغة الروسية
 .بناء القدرات لتحفيز االمتثال للمعايير الدولية -4
ة وقاية النباتات في المحيط إضفاء الطابع المرآزي على القدرات الفنية لمنظم -5

الهادي مثًال، حيث أّن البلدان األعضاء فيها تتمّيز باقتصادات صغيرة وبقدرات 
 .فنية محدودة

 .تقديم المساعدة الفنية لتشجيع التطبيق والتوحيد -6
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 تقرير جماعة الترآيز

المحكم الذي اعترفت مشاورة الخبراء بالتحليل الممتاز واالقتراحات المبتكرة والتقرير  -4
أعدته جماعة الترآيز بشأن االقتراحات لتحسين اآللية الراهنة لوضع المعايير والستحداث آلية 

وبعد المداولة، عّلقت المشاورة الفنية على توصيات جماعة الترآيز . سريعة لوضع المعايير
مل للمشاورة وترد التعليقات في التقرير الكا. وخرجت باقتراحات عن سبل تحسين هذه اإلجراءات

 .الفنية

 :وفي ما يتعلق بإجراءات وضع المعايير -5
أوصت المشاورة الفنية بإتاحة الفرصة لمختلف األقاليم في المنظمة التي توجد فيها  -1

بلدان نامية بعقد حلقات عمل لبناء القدرات بالنسبة إلى مشاريع المعايير الدولية 
ارآة المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات لتدابير الصحة النباتية ودعت إلى تفعيل مش

 .في حلقات العمل تلك
أوصت المشاورة الفنية مختلف األطراف بالترآيز على إدخال تغييرات ملحوظة  -2

 .وبأن تترك التغييرات التحريرّية لعناية األمانة
ك أبدت المشاورة الفنية تخّوفها من اختصار مّدة حلقة العمل مع االعتراف بأّن ذل -3

 .قد يؤدي إلى تقليص عدد المعايير التي ستوضع

 :وفي ما يتعلق بإجراءات الموافقة السريعة على المعايير وبشروط االستعانة بها -6

أبدت المشاورة الفنية تخّوفها من أن تكون بعض المعايير اإلقليمية معقدة جدًا أو  -1
 .مثيرة للجدل بحيث يتعّذر إخضاعها لإلجراءات السريعة

 ".االعتراض الرسمي"اقترحت المشاورة الفنية إعطاء إيضاحات عن عبارة  -2

قدمت المشاورة الفنية اقتراحات بالنسبة إلى العناصر التي تتكّون منها اإلجراءات  -3
  .السريعة

 

 15تطبيق المعايير الدولية رقم 

اضيع التي ومن المو.  وتطبيقها15دار نقاش مستفيض حول حالة المعايير الدولية رقم  -7
مدى مالءمة الشروط المطّبقة الختيار البلدان عند تسجيل الشعار وما إذا آانت البيانات : أثيرت

. الصادرة عن المنظمة بالنسبة إلى تسجيل الشعار واستخدامه آافية آي تعمل الحكومات بموجبها
طبيق المعايير في وقّدمت آل منظمة من المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات تقريرًا عن حالة ت

وأوصت المشاورة الفنية بأن تعقد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات . البلدان األعضاء فيها
اجتماعًا جانبيًا بالتزامن مع الدورة المقبلة للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية لبحث المشاآل التي 

 .تعترض تطبيق هذه المعايير

 بناء القدرات

بالنسبة إلى بناء القدرات لتطبيق المعايير الدولية، فقد أحالت المشاورة الفنية إلى المادة أما  -8
 من االتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية والتي تورد بالتفصيل الدعم الالزم 9

 المستوى للبلدان النامية بغرض الموافقة على تدابير الصحة النباتية وتطبيقها بما يمّكن من تحقيق
وأّيدت المشاورة الفنية . وجرت مناقشة حالة تطبيق المادة المذآورة. المرجو من الوقاية لوارداتها
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أهمية أن تحدد مختلف البلدان المشاآل الخاصة التي تعترضها عند تطبيق المعايير الدولية بما 
مًا من جدول أعمال آما تّمت الموافقة على أن يكون ذلك بندًا دائ. يمّكن من تحسين المعايير

المشاورة الفنية من أجل دراسة المشاآل المالزمة لتطبيق المعايير الدولية ومقارنة النتائج وجمعها 
 .وتبليغها إلى الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

 جدول أعمال المشاورة الفنية السادسة عشرة ومكان انعقادها 

ة على جدول أعمال اجتماعها القادم في ما يتعلق بدور حددت المشاورة الفنية البنود المدرج -9
المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات آما ورد في المرفق السابع عشر بتقرير الدورة الخامسة للهيئة 

وطلب إلى أمانة االتفاقية . وترد قائمة بالبنود في التقرير الكامل. المؤقتة لتدابير الصحة النباتية
باتات التحقق من اهتمام المجلس األفريقي للصحة النباتية في استضافة االجتماع الدولية لوقاية الن

وآان المجلس األفريقي للصحة . 2004أيلول من عام / أوائل سبتمبر-آب /في أواخر أغسطس
 . النباتية قد وافق على استضافة الدورة التالية للمشاورة الفنية في آينيا

 :بير الصحة النباتية أنويرجى من الهيئة المؤقتة لتدا -10

 . على التقريرتعّلق  -1

 بأّن القضايا المحددة الناشئة عن هذا التقرير مدرجة ضمن بنود أخرى تأخذ علمًا  -2
 . من جدول األعمال


