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  النباتيةةلتدابير الصحالهيئة المؤقتة 

 السادسةالدورة 

 2/4/2004-29/3روما، 

 المواضيع واألولويات الخاصة بالمعايير

  من جدول األعمال المؤقت3-7البند 

ة المواضيع الخاصة                -1 تراتيجي والمساعدة الفني درست جماعة العمل المعنية بالتخطيط االس
ام           بوضع المعايير والتي عرضت في اال      ي ع ة ف دابير الصحة النباتي جتماع األخير للهيئة المؤقتة لت

ات                 2003 ة النبات ة لوقاي ين المنظمات اإلقليمي  والمواضيع اإلضافية المقترحة في المشاورة الفنية ب
ة                 . في فيجي  دابير الصحة النباتي ة لت ة المؤقت وم الهيئ أن تق ي أوصي ب ايير الت ولوحظ أّن جميع المع

دم وساق                2003بوضعها في عام     ى ق ا عل اٍر عليه ان العمل ج ى شكل مشاريع أو آ ا عل .  آانت إم
 .وأعّدت جماعة العمل قائمة بالمعايير المقترحة آي تقوم لجنة المعايير بدراستها

 

ا            2003تشرين الثاني   /ووافقت لجنة المعايير في نوفمبر     -2 راح جماعة العمل إال أنه ى اقت  عل
ة    ايير المفاهيمي ت أّن المع ات       الحظ ية واآلف لع األساس نيف الس ة بتص ة والمتعلق ة المقترح الثالث

ة من     . متشابهة ويمكن الجمع بينها    ة المؤقت وأشارت لجنة المعايير إلى أّنه من المفيد لو تمّكنت الهيئ
أّن              ا اعترفت ب ّل؛ إال أنه ى األق نتين عل د لس إعداد برنامج العمل المقترح لوضع المعايير والذي يمت

 . ضع الستعراض متواصل في آل اجتماع من اجتماعات الهيئة المؤقتةالبرنامج سيخ

 

ق مجموعات المناقشة                        -3 ايير عن طري ي وضع بعض المع وأشير إلى بطء التقدم المحرز ف
ايير                          ة المع ى لجن ايير إل ة عدد من مشاريع المع ي، فضًال عن عدم إحال . بواسطة البريد اإللكترون

ير اإلجراءات التي اتخذتها األمانة لدعم اجتماعات الخبراء لبحث وأّيدت جماعة العمل ولجنة المعاي
 . هذه المعايير آلما دعت الحاجة

 

ى أي        -4 بة إل ة بالنس ة المؤقت وتتوّقف أولويات وضع المعايير على القرارات التي تتخذها الهيئ
ايير   أما قائمة المواضيع واألولويات المقترحة ل . من التغييرات في عملية وضع المعايير  وضع المع

 :فهي
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 المعايير المفاهيمية) أ(

 .االستراتيجيات البديلة عن ميثيل البرومايد -1
ى مستوى                      -2 تخدام والخطر عل ة االس ز ووجه ية بحسب درجة التجهي تصنيف السلع األساس

 .الصحة النباتية
 .إصدار الشهادات اإللكترونية -3
 .استيراد مواد تربية النباتات -4
 . الصحي ما بعد الدخولمرافق الحجر -5
 .بروتوآوالت األبحاث الخاصة بتدابير الصحة النباتية -6
 .أخذ العينات -7

 

 المعايير المرجعّية) ب(

ة الخاصة بالسلع            /الخطوط التوجيهية لتنسيق   -1 صياغة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتي
 .األساسية

أنواع     صياغة المعايير ال  /الخطوط التوجيهية لتنسيق   -2 ة الخاصة ب دولية لتدابير الصحة النباتي
 .محددة من اآلفات

 

 المعايير الخاصة بسلع أساسية محددة) ج(

 . إصدار شهادات التصدير للبطاطا -1
 .نزع القلف عن الخشب -2

 

كيل ) د( ّل   13تش ى األق ي عل راء فن ق خب حة    – فري دابير الص ة لت ة المؤقت رارات الهيئ ن بق  ره
 النباتية بشأن عملية وضع المعايير

 . فريق الخبراء الفني المعني بإعداد بروتوآوالت تشخيص آفات محددة -1
ذبابات     -2 فريق الخبراء الفني المعني بالمناطق الخالية من اآلفات والمناهج المنّظمة الخاصة ب

 .الفاآهة
 .لفني المعني بطرق المعالجةفريق الخبراء ا -3

 

ذي يقضي                 -5 ة وال ا الرابع ي دورته ة ف وبالعودة إلى قرار الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتي
ة           اعدة الفني تراتيجي والمس التخطيط االس ة ب مية المعني ر الرس ل غي ة العم تعرض جماع أن تس ب

دة المقترحة، يرجى          ة         المواضيع واألولويات الخاصة بالمعايير الجدي ة لوقاي  من المنظمات القطري
ات ومن                   ة النبات ة لوقاي ة الدولي ة االتفاقي ات ومن أمان ة النبات النباتات ومن المنظمات اإلقليمية لوقاي
راح مواضيع                       ة اقت ارة العالمي ة التج ي منظم ة ف أمانة اللجنة المعنية بتدابير الصحة والصحة النباتي

ة   ي مهل ة ف ى األمان دة وعرضها عل ايير جدي وبر1أقصاها لمع رين األول / أآت ل . 2004تش وتحي
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ام             الستعراضها وإصدار توصيات       2004األمانة تلك االقتراحات إلى اجتماع جماعة العمل في ع
 .إلى الدورة السابعة للهيئة المؤقتة لوضع معايير جديدة

 

 :ويرجى من الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية أن -6
ه      تؤّيد -1 ذي اتخذت ة           اإلجراء ال غ وضعها مرحل ي بل ايير الت تكمال المع ة لتيسير اس  األمان

 .متقّدمة آلما أمكن ذلك
 . قائمة المواضيع التي اقترحتها جماعة العمل ولجنة المعاييرتؤّيد -2
 . إلى المواضيع الموافق عليها ذات األولويةتشير -3
دعو  -4 ة النبات ة لوقاي ات اإلقليمي ات والمنظم ة النبات ة لوقاي ات القطري ة المنظم ات وأمان ت

ة                   دابير الصحة والصحة النباتي ة بت ة المعني ة اللجن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وأمان
ة أقصاها                      ي مهل دة ف ايير الجدي راح مواضيع للمع ى اقت  1في منظمة التجارة العالمية إل

 . 2004تشرين األول /أآتوبر


