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 بيان المحتويات
 
 الدورة الثالثة للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

 
 جدول األعمال المرفق األول
اتيAة  جماعة العمل المفتوحة العضAوية التابعAة للهيئAة المؤقتAة لتAدابير الصAحة النب               المرفق الثاني

والمعنيAAAة بوضAAAع مواصAAAفات تفصAAAيلية لمعيAAAار بشAAAأن مخAAAاطر اآلفAAAات النباتيAAAة    
 المرتبطة بالكائنات المحورة وراثيا، منتجات التكنولوجيا الحيوية الحديثة

 التعديالت التي أدخلت على قائمة مصطلحات الصحة النباتية المرفق الثالث
 :نباتيةالمعايير الدولية لتدابير الصحة ال المرفق الرابع

 تحليل مخاطر اآلفات الَحْجرية
 :المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية المرفق الخامس

 خطوط توجيهية إلصدار شهادات الصحة النباتية
 :المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية المرفق السادس

 عAAدم التقيAAد باشAAتراطات الصAAحة النباتيAAة   خطAAوط توجيهيAAة لإلبAAالغ عAAن حAAاالت  
 واإلجراءات الطارئة

 :المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية المرفق السابع
 :1الملحق رقم  قائمة مصطلحات الصحة النباتية

لآلفAAات الخاضAAعة   خطAAوط توجيهيAAة لتفسAAير وتطبيAAق مفهAAوم المكافحAAة الرسAAمية   
 للوائح الصحة النباتية

 نة المعاييرتقرير جماعة العمل المعنية بتشكيل لج المرفق الثامن
 اختصاصات لجنة المعايير المرفق التاسع
 الالئحة الداخلية للجنة المعايير المرفق العاشر

 إجراءات تسوية المنازعات المرفق الحادي عشر
تقريAر المشAAاورة المشAAترآة بشAأن التعAAاون بAAين االتفاقيAة الدوليAAة لوقايAAة النباتAAات     المرفق الثاني عشر

 وجيواتفاقية التنوع البيول
البيانAAات الصAAادرة عAAن جماعAAة العمAAل االستكشAAافية مفتوحAAة العضAAوية المعنيAAة        المرفق الثالث عشر

 بجوانب 
 الصحة النباتية للكائنات الحية المحورة ، والسالمة الحيوية، واألنواع الغازية

تAAAراف الخطAAAوط التوجيهيAAAة للهيئAAAة المؤقتAAAة لتAAAدابير الصAAAحة النباتيAAAة بشAAAأن االع المرفق الرابع عشر
 بالمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات

 تقرير جماعة العمل المعنية بتبادل المعلومات المرفق الخامس عشر
 المساعدات الفنية المرفق السادس عشر
 التخطيط االستراتيجي المرفق السابع عشر
 لصحة النباتيةجدول األعمال المؤقت للدورة الرابعة للهيئة المؤقتة لتدابير ا المرفق الثامن عشر
 قائمة المشارآين المرفق التاسع عشر

 



 

 
 

ICPM 01/REPORT 
 
 
 
 

 تقريــر
 

 للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية الدورة الثالثة
 

 6/4/2001 - 2روما، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
 2001روما، 



 

 بيان المحتويات
 
 الدورة الثالثة للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

 
 جدول األعمال المرفق األول
اتيAة  جماعة العمل المفتوحة العضAوية التابعAة للهيئAة المؤقتAة لتAدابير الصAحة النب               المرفق الثاني

والمعنيAAAة بوضAAAع مواصAAAفات تفصAAAيلية لمعيAAAار بشAAAأن مخAAAاطر اآلفAAAات النباتيAAAة    
 المرتبطة بالكائنات المحورة وراثيا، منتجات التكنولوجيا الحيوية الحديثة

 التعديالت التي أدخلت على قائمة مصطلحات الصحة النباتية المرفق الثالث
 :نباتيةالمعايير الدولية لتدابير الصحة ال المرفق الرابع

 تحليل مخاطر اآلفات الَحْجرية
 :المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية المرفق الخامس

 خطوط توجيهية إلصدار شهادات الصحة النباتية
 :المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية المرفق السادس

 عAAدم التقيAAد باشAAتراطات الصAAحة النباتيAAة   خطAAوط توجيهيAAة لإلبAAالغ عAAن حAAاالت  
 واإلجراءات الطارئة

 :المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية المرفق السابع
 :1الملحق رقم  قائمة مصطلحات الصحة النباتية

لآلفAAات الخاضAAعة   خطAAوط توجيهيAAة لتفسAAير وتطبيAAق مفهAAوم المكافحAAة الرسAAمية   
 للوائح الصحة النباتية

 نة المعاييرتقرير جماعة العمل المعنية بتشكيل لج المرفق الثامن
 اختصاصات لجنة المعايير المرفق التاسع
 الالئحة الداخلية للجنة المعايير المرفق العاشر

 إجراءات تسوية المنازعات المرفق الحادي عشر
تقريAر المشAAاورة المشAAترآة بشAأن التعAAاون بAAين االتفاقيAة الدوليAAة لوقايAAة النباتAAات     المرفق الثاني عشر

 وجيواتفاقية التنوع البيول
البيانAAات الصAAادرة عAAن جماعAAة العمAAل االستكشAAافية مفتوحAAة العضAAوية المعنيAAة        المرفق الثالث عشر

 بجوانب 
 الصحة النباتية للكائنات الحية المحورة ، والسالمة الحيوية، واألنواع الغازية

تAAAراف الخطAAAوط التوجيهيAAAة للهيئAAAة المؤقتAAAة لتAAAدابير الصAAAحة النباتيAAAة بشAAAأن االع المرفق الرابع عشر
 بالمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات

 تقرير جماعة العمل المعنية بتبادل المعلومات المرفق الخامس عشر
 المساعدات الفنية المرفق السادس عشر
 التخطيط االستراتيجي المرفق السابع عشر
 لصحة النباتيةجدول األعمال المؤقت للدورة الرابعة للهيئة المؤقتة لتدابير ا المرفق الثامن عشر
 قائمة المشارآين المرفق التاسع عشر

 



 ICPM 01/REPORT 
 

1 S:\docs\ICPM 200\Y0677a\ch 
 

 

 
 

 الدورة الثالثة للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية
  2001 /6/4-2روما،إيطاليا، 

 
 التقرير

 
  افتتاح الدورة-أوال 

 
 Louiseوأدلت السيدة . االجتماع مرحبا بالمندوبين) نيوزيلندا (Mr. John Hedleyافتتح الرئيس،  - 1

Fresco  يCCة فCCلحة الزراعCCاعدة لمصCCة المسCCديرة العامCCاحي  المCCان افتتCCة ببيCCة والزراعCCة األغذيCCمنظم .
ولقCCد . وأشCCارت الCCى أن االتفاقيCCة الدوليCCة لوقايCCة النباتCCات تCCدخل عامهCCا الخمسCCين منCCذ بCCدء سCCريانها   

تشCرين  /شهدت الفترة منCذ انعقCاد الCدورة الثانيCة للهيئCة المؤقتCة لتCدابير الصCحة النباتيCة، فCى أآتCوبر                 
ولجت الكثير من القضCايا الفنيCة الهامCة فCى إطCار برنCامج               ، آمًا هاما من األنشطة، وع     1999األول  
وعلى وجCه خCاص، أوجCزت المCديرة العامCة المسCاعدة الCرقم القياسCي لوضCع المعCايير التCي                 . العمل

أنجزتها األمانة وجماعCات العمCل، بمCا فCى ذلCك االنتهCاء مCن ثالثCة مشCروعات لمعCايير، ومشCروع                     
آما ناقشت مCا  .  بغرض إقرارها خالل الدورة الحاليةمعيار تكميلي ومراجعة مشروع المصطلحات 

أحرز من تقدم فى مجاالت المساعدة الفنية وتبادل المعلومات، ووضع اإلجراءات اإلداريCة لتسCوية               
آذلك أشارت الى أن الهيئCة المؤقتCة سCتقوم بانتخCاب هيئCة مكتCب جديCدة           . النزاعات وتحديد المعايير  

 الهيئة المؤقتة باعتبارها جزءا من النهج المنسCق المشCترك بCين            وأبرزت دور . خالل الدورة الحالية  
التخصصCCCات بشCCCأن األمCCCن الحيCCCوي فCCCى المنظمCCCة، وفCCCى الخCCCدمات التCCCي تقCCCدمها المنظمCCCة لCCCدولها  

وفى هذا الصدد، آانت األمانة سباقة فCى إرسCاء أسCس التعCاون مCع المنظمCات األخCرى،                    . األعضاء
تفاقية التنوع البيولوجى، خاصة فيما يتعلCق بالكائنCات المحCورة    مثل منظمة التجارة العالمية وأمانة ا 

وأشCادت بالهيئCة المؤقتCة لبرنCامج عملهCا الطمCوح وهCى         . وراثيا، واألمن الحيCوي واألنCواع الغازيCة       
تواصل االضطالع بمهمتها بوصفها منتدى عالمي لتوحيCد تCدابير الصCحة النباتيCة، ولتعزيCز األمCن            

 على عمله النمCوذجي     Hedleyوأخيرا شكرت السيد    . الل التجارة المأمونة  الغذائي واالقتصادي من خ   
 فCى دوره    Hedleyرئيسا للهيئة خالل السنتين الماضيتين، وحكومة نيوزيلنCدا لCدعمها المسCتمر للسCيد               

 .رئيسا للهيئة المؤقتة
 

  تقرير الرئيس-ثانيا 
 

ات الكبيCCرة التCCي حققتهCCا آCCل مCCن  تقريCCرا عCCن اإلنجCCازMr. HedleyقCCدم رئCCيس الهيئCCة المؤقتCCة  - 2
وأشCCار إلCCى قضCCايا معينCCة سCCتناقش . الهيئCCة المؤقتCCة واألمانCCة خCCالل الثمانيCCة عشCCر شCCهرا المنصCCرمة

خالل االجتمCاع، ومنهCا وضCع معCايير دوليCة لتCدابير الصCحة النباتيCة، وتحديCد اإلجCراءات، وتبCادل                
   CCات الدوليCCع المنظمCCاون مCCى، والتعCCاون الفنCCات، والتعCCامج   المعلومCCالي لبرنCCدعم المCCرى، والCCة األخ

وناقش مدى استدامة المستوى الحالي للعمل فى عالقته بالموارد المتاحCة مCن المنظمCة ومCن                 . العمل
األموال من خارج الميزانية، آما ناقش االنعكاسات على برنامج عمل الهيئة المؤقتة القادم فCى ظCل                

أثناء مسار االجتماع ضرورة وإمكانيات زيCادة       وطلب من المشارآين أن يبحثوا      . الموارد المحدودة 
 .موارد األمانة، حرصا على استمرار برنامج أنشطتها الرائع

 
  الموافقة على جدول األعمال-ثالثا 
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وافقت الهيئة المؤقتCة لتCدابير الصCحة النباتيCة علCى إضCافة بنCود الCى جCدول األعمCال تتعلCق                 - 3

برنCامج العCالمي لألنCواع الغازيCة لتCدابير الصCحة النباتيCة              باألمن الحيوي، إجراءات االجتماعات، ال    
والتدابير التجارية بشأن المنتجCات النباتيCة فCى عالقتهCا بمCرض الحمCى القالعيCة، وأن تCدرج جميCع              

ووفCق علCى جCدول    .  من جدول األعمال المؤقت2-8المناقشات بشأن تبادل المعلومات تحت النقطة    
 .)1()ولالمرفق األ(األعمال بعد تعديله 

 
 أولويات وضع المعايير -رابعا 

 
وأشار الرئيس إلCى  . قدمت األمانة عرضا موجزا للموضوعات التي حددت للمعايير الدولية    -4

عدم وجود إجراءات متفق عليها لتحديد الموضCوعات وترتيCب أولوياتهCا، واقتCرح ضCرورة وضCع                  
.  للمعايير واألولويات الموصى بها   واقترح العديد من المندوبين موضوعات جديدة     . هذه اإلجراءات 

وأنشCCCئت جماعCCCة عمCCCل لصCCCياغة توصCCCيات تعCCCرض علCCCى الهيئCCCة المؤقتCCCة بشCCCأن الموضCCCوعات       
واألولويCCات، بمCCا فCCي ذلCCك التغييCCرات فCCي األولويCCات القائمCCة وفCCي إجCCراءات تحديCCد الموضCCوعات      

 .واستنادا إلى استنتاجات جماعة العمل. واألولويات
 
 :لتدابير الصحة النباتيةفإن الهيئة المؤقتة  -5
 

 : أن المعايير الجديدة يمكن أن تقترحها الجهات التاليةقررت - 1
 المنظمات القطرية لوقاية النباتات، !
 المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات، !
 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، !
 ية؛ولجنة تدابير الصحة والصحة النباتية لدى منظمة التجارة العالم !

 
 أن بوسCCع منظمCCات أخCCرى، مثCCل اتفاقيCCة التنCCوع البيولCCوجي، أن تقتCCرح       والحظCCت - 2

 موضوعات من خالل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛
 
 أن موضCCوعات المعCCايير يمكCCن أن تنCCدرج فCCي إطCCار فضCCفاض مCCن الفئCCات وقCCررت - 3

 :التالية
 القضايا العاجلة، !
 ،)مثل فعالية المعالجة ومنهجية التفتيش( أساسية معايير قاعدية لمعالجة مفاهيم !
 اهتمامات البلدان النامية، !
 واستعراض وتحديث المعايير السارية، بما في ذلك المصطلحات؛ !

 
 أن المزيCCCد مCCCن وضCCCع إجCCCراءات معينCCCة لتحديCCCد الموضCCCوعات وترتيCCCب   وقCCCررت - 4

وينبغCي أن  .  االستراتيجيأولويات المعايير ينبغي أن تتواله جماعة العمل المعنية بالتخطيط    
 تشمل هذه اإلجراءات أحكاما بشأن إجراءات المشاورات؛

 

                                        
 .ICPM 01/1 Rev.1قة الوثي  )1(
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 أنه، إلى حين أن يتم وضع اإلجراءات، ستظل المعايير التCي وافقCت عليهCا                 وقررت - 5
إمكانيCCة " تسCCتخدم فCCي تحديCCد األولويCCات، باسCCتثناء حCCذف معيCCار  1998الهيئCCة المؤقتCCة عCCام 

     Cايير الدوليCذ المعCول       وضع وتنفيCي معقCدول زمنCالل جCة خCحة النباتيCدابير الصCورأى ". ة لت
االجتماع أن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لديها قاعدة راسCخة تمامCا مCن المعCايير، بحيCث               
ال ينبغي أن يستبعد برنامج العمل تلك المعايير التي يستوجب وضCعها وقتCا أطCول أو جهCدا                    

 امة؛أآبر إذا رأت الهيئة المؤقتة أنها ه
 
 أنCCـه ينبغCCـي اعتبCCـار جميCCـع المعاييـCCـر التCCي يجCCـري وضعهCCـا حاليCCـا ذات  وقـCCـررت - 6

 :وتشمل هذه ما يلي. أولويـة عاليـة
 
 قرحة للحمضيات،: الخطوط التوجيهية بشأن مراقبة آفات معينة !
 الخطوط التوجيهية بشأن نظام رقابي للواردات، !
 منهجية التفتيش، !
 تطلبات المحددة لآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح،االعتبارات العامة والم !
 أساليب النظم إلدارة المخاطر، !
 الخطوط التوجيهية بشأن إدراج اآلفات في القوائم، !
 الخطوط التوجيهية بشأن اإلبالغ عن اآلفات، !
 والخطوط التوجيهية بشأن استخدام مواد التعبئة الخشبية غير المصنعة؛ !

 
 :ايير الجديدة التالية إلى أولويات برنامج العمل بأن تضاف المعوأوصت - 7
 
 تحليل المخاطر بشأن أخطار آفات النباتات على البيئة، !
 تحليل المخاطر بشأن اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح، !
 ،)ولربما من خالل تكملة للمصطلحات(تعريف األهمية االقتصادية  !
 فعالية تدابير الصحة النباتية، !
 فات،تفشي منخفض لآل !
مCع مالحظCة أن صCياغة معيCار بشCأن المعالجCة باإلشCعاع تنبنCي علCى           (والمعالجة باإلشعاع    !

 ؛)توفير موارد من خارج الميزانية
 
 إنشCCاء جماعCCة عمCCل مفتوحCCة العضCCوية مCCن الخبCCراء تابعCCة للهيئCCة المؤقتCCة    وقCCررت - 8

الكائنCات الحيCة   لوضع مواصفات تفصيلية للمعايير بشأن مخاطر اآلفات النباتيCة المرتبطCة ب   
 .منتجات التكنولوجيا الحيوية الحديثة، وفقا للصالحيات في الملحق الثاني/المحورة

 
  إقرار المعايير الدولية-خامسا 

 
وتشCCمل هCCذه . قCCدمت األمانCCة الوثCCائق التCCي عرضCCت علCCى الهيئCCة المؤقتCCة بغCCرض إقرارهCCا     - 6

 :الوثائق
 
 )2(التعديالت على قائمة مصطلحات الصحة النباتية، !

                                        
 )ICPM 01/3 Annex 1الوثيقة (المرفق الثالث   )2(
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 )3 (تحليل مخاطر اآلفات لآلفات الحجرية، !
 )4(الخطوط التوجيهية بشأن شهادات الصحة النباتية، !
 )5(الخطوط التوجيهية بشأن اإلبالغ عن عدم االمتثال واإلجراءات الطارئة، !
الخطCCوط التوجيهيCCة بشCCأن تفسCCير وتطبيCCق مفهCCوم المكافحCCة : للمصCCطلحات) 1(التكملCCة رقCCم  !

 .)6(ضعة للوائحالرسمية لآلفات الخا
 
عCCالوة علCCى ذلCCك، طلCCب مCCن الهيئCCة المؤقتCCة أن تبحCCث اقCCرار بيCCان قامCCت بصCCياغته األمانCCة   - 7

والمكتCCب القCCانوني للمنظمCCة لتوضCCيح تطبيCCق جميCCع المعCCايير الدوليCCة علCCى األطCCراف المتعاقCCدة،          
  CCدابير الصCCق تCCأن تطبيCCة بشCCارة العالميCCة التجCCاق منظمCCة باتفCCايير الدوليCCات المعCCحة وعالقCCحة والص

 :ونوقش هذا البيان وأقر بعد تعديله ليقرأ على النحو التالي. النباتية
 

 التطبيق 
تقCCر المعCCايير الدوليCCة لتCCدابير الصCCحة النباتيCCة مCCن جانCCب األطCCراف المتعاقCCدة فCCى االتفاقيCCة      

الدوليCCة لوقايCCة النباتCCات ومCCن جانCCب األعضCCاء فCCى منظمCCة األغذيCCة والزراعCCة التCCي ليسCCت أطرافCCا     
والمعايير الدوليCة لتCدابير الصCحة النباتيCة،     . تعاقدة، من خالل الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية م

هي معايير وخطوط توجيهية وتوصيات معترف بها باعتبارها األساس لتدابير الصحة النباتية التي      
ير الصCحة والصCحة   تطبقها البلدان األعضاء فى منظمة التجارة العالمية بموجب االتفCاق بشCأن تCداب    

النباتيCCة، وتشCCجع األطCCراف غيCCر المتعاقCCدة فCCى االتفاقيCCة الدوليCCة لوقايCCة النباتCCات علCCى احتCCرام هCCذه     
 .المعايير

 
وأثير عدد من النقاط من جانب المندوبين، فيما يتعلق بالتعديالت على مشروعات المعايير،  - 8

ماعة عمل لتدرس المقترحات ولوضCع  وأنشئت ج . وعلى تكملة قائمة المصطلحات والتعديالت فيها     
وتوصلت جماعة العمل الى اتفاق عام فCى اآلراء بشCأن التغييCرات علCى          . الصياغة النهائية للمعايير  
المكافحCCة "آCCذلك ووفCCق علCCى التعCCديالت فCCى المصCCطلحات باسCCتثناء تعريCCف   . ثالثCCة معCCايير جديCCدة

 .كملة قائمة المصطلحاتالذى اعترض عليه مندوب اليابان آما اعترض على ت" الرسمية
 
 الهيئة المؤقتCة التعCديالت المقترحCة علCى قائمCة            أقرتواستنادا الى توصيات جماعة العمل،       - 9

 تحليCل مخCاطر اآلفCات لآلفCات الحجريCة باعتبCاره             أقرآما  ). 3المرفق  (مصطلحات الصحة النباتية    
 األوروبيCة مفادهCا أنCه بCالنظر     ، مع مالحظة أبCدتها المجموعCة  )4المرفق  (11المعيــار الدولي رقم    

إلى الشكوك البيولوجية فيما يتعلCق بسCلوك الكائنCات فCي ظCل ظCروف خاصCة وبيئCات مختلفCة، فCإن                  
شCهادات   الخطوط التوجيهية بشأن  وأقرت. تقدير االحتماالت ال يشمل، بالضرورة، تحليال إحصائيا      

الخطCوط التوجيهيCة بشCأن     وأقCرت ، )5المرفCق   (12 باعتبارها المعيCار الCدولي رقCم        الصحة النباتية 
 ).6المرفق  (13 باعتبارها المعيار الدولي رقم االمتثال واإلجراءات الطارئـــــة اإلبالغ عن عدم

 
وأوضح مندوب اليابان أنه ليس بوسعه االنضمام إلى االتفCاق العCام فCى اآلراء بشCأن إقCرار                 - 10

المصCطلحات عCن المكافحCة الرسCمية، العتقCاده      ، أو بشأن تكملCة قائمCة     "المكافحة الرسمية "تعريف  
بضCCرورة مزيCCد مCCن الدراسCCة، وخاصCCة فيمCCا يتعلCCق بالطCCابع اإللزامCCي للمكافحCCة الرسCCمية ودور           

                                        
 )ICPM 01/3 Annex 2الوثيقة (المرفق الرابع  )3(
 )ICPM 01/3 Annex 3الوثيقة (المرفق الخامس   )4(
 )ICPM 01/3 Annex 4الوثيقة (المرفق السادس   )5(
 )ICPM 01/3 Annex 5الوثيقة (المرفق السابع   )6(
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ولCCم يشCCارك أي منCCدوب آخCCر وجهCCة نظCCر اليابCCان، وبالتCCالي اقتCCرح منCCدوب اليابCCان أن   ". التقلCCيص"
وأجCرى تصCويت   .  الداخليCة للهيئCة المؤقتCة    من الالئحCة 2-10تمضى الهيئة المؤقتة قدما وفقا للمادة      

).  عضCوا  44النصCاب القCانوني المطلCوب هCو         ( عضCوا مسCجال      84بالمناداة باألسماء اسCتنادا علCى       
 صCوتا   64وآانCت النتيجCة     .  عضCوا وصCوتوا إمCا بCنعم، ال، أو باالمتنCاع            65وآان عدد الحاضCرين     

 ).7المرفق (ة قائمة المصطلحات وبالتالي أقر التعريف وتكمل. ايجابيا واعتراض عضو واحد
  البنود الناشئة عن االجتماع الثاني للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية-سادسا 

 
  تشكيل لجنة المعايير-ألف 

 
تشCرين  /آانت الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية قد وافقت في دورتهCا الثانيCة فCي أآتCوبر                - 11

العامة بشأن وضCع المعCايير، وأقCرت إجCراءات جديCدة لوضCع هCذه         ، على االعتبارات    1999األول  
المعCCCايير لتلحCCCق بالالئحCCCة الداخليCCCة التCCCي أقرتهCCCا الهيئCCCة بشCCCكل مؤقCCCت فCCCي دورتهCCCا األولCCCى فCCCي       

ومCع ذلCك، فCإن إجCراءات وضCع المعCايير، وبالتCالي وضCع اللمسCات                  . 1998تشرين الثCاني    /نوفمبر
 تستكمل فCي دورتهCا الثانيCة، بسCبب عCدم االتفCاق علCى الهيكCل          األخيرة في الالئحة الداخلية للهيئة لم     
وقد شكلت الهيئة المؤقتة مجموعة عمCل غيCر رسCمية لدراسCة             . التنظيمي للجنة المعايير وعضويتها   

 .جميع الخيارات المطروحة لتشكيل لجنة المعايير ورفع توصياتها إلى الهيئة المؤقتة
 

.  بمقر المنظمة في روما  14/4/2000-11خالل المدة   اجتمعت جماعة العمل غير الرسمية       - 12
وحضر االجتماع ممثلــون عـن حكومــات استراليـا وألمانيCـا واليابCـان وآينيCا ونيوزيلنCدا، وتايلنCـد                

ودارت المناقشات في حدود المهام التي أسندتها الهيئة إلCى هCذه            . والواليـات المتحـدة وأوروغــواي  
 . الجماعة

 
وأشار إلى أن هCذه هCي المCرة      . س الهيئة المؤقتة تقرير جماعة العمل غير الرسمية       وقدم رئي  - 13

الثانية التي تناقش فيها الهيئة المؤقتة تشكيل لجنة المعايير، وأن جماعة العمل غيCر الرسCمية حققCت       
 .حال توفيقيا صيغ بعناية وأن هذا، في رأيه، أفضل ما يمكن تحقيقه

 
وشCددت  .  تشكيل لجنCة المعCايير، وعلCى األخCص، التمثيCل الجغرافCي             وناقشت الهيئة المؤقتة   - 14

على ضرورة أن تشارك البلدان النامية مشCارآة آاملCة فCي لجنCة المعCايير، وضCرورة تCوفير الCدعم                 
 .المالي لتمكينها من المشارآة

 
والحظت اللجنة المؤقتة ضرورة أن تقCرر المجموعCات اإلقليميCة بشCأن أسCماء الخبCراء فCي          - 15

آCانون  /لجنة المعايير، وأن تعرض هذه األسماء على الهيئCة المؤقتCة فCي موعCد أقصCاه أول ديسCمبر                 
 .، لكي يتسنى للهيئة المؤقتة الموافقة على تشكيل لجنة المعايير، في دورتها القادمة2001األول 

 
 :إن الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية - 16

 
 ؛)8 من المرفق 4الفقرة (ة المعايير  على ترتيبات إنشاء لجنوافقت - 1
 
 بشCCأن االعتبCCارات الماليCCة مCCن 5 و4 علCCى التوصCCيات الCCواردة فCCي الفقCCرتين  وافقCCت - 2

 ؛8المرفق 
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 مCن   6الفقCرة   ( علCى التوصCية بشCأن االسCتعراض آCل سCنتين للجنCة المعCايير                  وافقت - 3
 ؛)8المرفق 

 
 ؛)9المرفق (الداخلية  على صالحيات لجنة المعايير وعلى الالئحة وافقت - 4
 
 أن تعCرض أسCماء الخبCراء فCي لجنCة المعCايير علCى أمانCة االتفاقيCة الدوليCة                قررتو - 5

، لتوزيعها على األعضCاء     2001آانون األول   /لوقاية النباتات في موعد أقصاه أول ديسمبر      
 .وتأآيدها من جانب الهيئة المؤقتة في دورتها القادمة

 
 ازعاتإجراءات تسوية المن  -باء 

 
، أن 1998تشCCرين األول /آانCت الهيئCة المؤقتCة قCد قCررت، فCى دورتهCا األولCى خCالل أآتCوبر           - 17

ووافقت الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية      . تنشأ جماعة عمل غير رسمية بشأن تسوية النزاعات       
لتسCCوية ، علCCى اعتبCCارات عامCCة وإجCCراءات   1999تشCCرين األول / فCCي دورتهCCا الثانيCCة فCCي أآتCCوبر  

المنازعات اقترحتها جماعة العمل غير الرسمية المعنية بإجراءات تسوية المنازعCات، لتنجCز بCذلك       
آما وافقCت الهيئCة علCى أن تواصCل جماعCة      . )7(أحد المهام المنصوص عليها في اختصاصات الهيئة    

 : التاليالعمل غير الرسمية دراسة تفاصيل بعض الجوانب المرتبطة بهذه اإلجراءات، على الوجه
 
القيام بوضع قواعد وإجراءات للموافقة على تقارير لجنة الخبراء من جانCب الهيئCة المؤقتCة                  )أ(

 لتدابير الصحة النباتية وأجهزتها الفرعية؛
تحليCل مCدى الحاجCة إلCCى إنشCاء جهCاز فرعCي لتسCCوية المنازعCات وإصCدار توصCيات بشCCأن           )ب(

 ترآيبة هذا الجهاز ووظائفه وعضويته؛
 ضع قواعد وإجراءات لتكوين قائمة للخبراء وعملية اختيارهم؛و )جـ(
 وضع صيغ موحدة لتقارير تسوية المنازعات؛ )د(
دراسCة األدوار والمهCام المحتملCة للمنظمCات اإلقليميCة لوقايCة النباتCات فCي إجCراءات تسCوية            )هـ(

 المنازعات في إطار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛
 مرجعية موحدة يمكن للجنة الخبراء استخدامها؛وضع مصطلحات  )و(
 وضع قواعد بشأن حضور المراقبين في إجراءات لجنة الخبراء؛ )ز(
استكشاف إمكانيات تعزيز قدرات البلدان النامية على المشارآة بصورة فعالة في إجراءات             )ح(

 تسوية المنازعات؛
 تبطة بتسوية المنازعات؛دراسة الخطوط التوجيهية بشأن اقتسام التكاليف المر )ط(
مناقشCCة أي مسCCائل أخCCرى تحيلهCCا إليهCCا الهيئCCة المؤقتCCة لتCCدابير الصCCحة النباتيCCة فيمCCا يتعلCCق      )ي(

 .بتسوية المنازعات
وحضCر  .  في مقر المنظمة بروما    12/5/2000-9اجتمعت جماعة العمل الرسمية خالل المدة        - 18

وآانCت  . وزيلنCدا والبرتغCال والواليCات المتحCدة       االجتماع ممثلون عن حكومات البرازيل وفنلنCدا وني       
ودارت المناقشCات  . والواليات المتحCدة بمثابCة مراجCع لالجتمCاع       ) فنلندا(الوثائق التي قدمها الرئيس     

وبعCد ذلCك، تCم    . في حCدود المهCام التCي أوآلتهCا الهيئCة المؤقتCة لتCدابير الصCحة النباتيCة إلCى الجماعCة                
لى النحو الالئق، ثCم الموافقCة عليهCا مCن جانCب المكتCب القCانوني             استعراض المقترحات، وتعديلها ع   
 .في المنظمة لرفعها إلى الهيئة المؤقتة

                                        
 .ICPM 01/INF 2الوثيقة   )7(
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وأشار الى أنCه أمكCن التوصCل الCى اتفCاق            . وقدم رئيس جماعة العمل تقرير الجماعة لالجتماع       - 19

 .عام فى اآلراء بشأن جميع القضايا التي بحثتها الجماعة
 

20 - CCت الهيئCCه، وناقشCCات، وحجمCCوية النزاعCCراءات تسCCى إلجCCاز فرعCCاء جهCCدائل إلنشCCة البCCة المؤقت
وقررت ضرورة أن يكون الجهاز الفرعCي مسCتقال عCن لجنCة المعCايير         . وترآيبته وتمثيله الجغرافي  

ورأت الهيئCCة المؤقتCCة أن ترآCCز  . وأن يكCCون مؤلفCCا مCCن ممثCCل واحCCد لكCCل إقلCCيم مCCن أقCCاليم المنظمCCة      
عات على حل القضايا الفنية، وبالتالي يكCون مكمCال، فCى مهمتCه، لإلجCراءات                إجراءات تسوية النزا  

 .الرسمية لتسوية النزاعات لدى منظمة التجارة العالمية
 

وتدارست الهيئة المؤقتة مسألة فيما إذا آان ضروريا إدخال حد زمني فى اإلجCراءات لجعلهCا              - 21
بيCد أنهCا الحظCت أن توقيCت         . تجCارة العالميCة   بديال جCذابا إلجCراءات تسCوية النزاعCات فCى منظمCة ال             

ولمCCا آانCCت . المناسCCبات ينبغCCي أن تقCCرره األطCCراف المتنازعCCة عوضCCا عCCن وضCCع حCCد زمنCCي عCCام    
إجراءات تسوية النزاعات لدى الهيئة المؤقتة معنيCة بالمسCائل الفنيCة، رؤى أن إدراج العقوبCات فCى          

 .اإلجراءات ليس مالئما
 

 :دابير الصحة النباتيةإن الهيئة المؤقتة لت - 22
 

 .)8()11القسم ألف من المرفق ( االعتبارات العامة الحظت - 1
 
األقسCام واو، زاي، حCاء، طCاء، يCاء، آCاف،            ( اإلجCراءات المحــCـددة      عدلت وأقــرت  - 2

 ).11الم، ميم، نون، فى المرفق 
 
  أن تشكل جهازا فرعيا، آما قررت - 3
 ؛)11المرفق (وينه،  بشأن هيكل الجهاز الفرعى وتكقررت !
 ؛)11القسمان جيم وهاء من المرفق ( اإلجراءات الخاصة بالجهاز الفرعي قرتأ !
مع مراعCاة مCا جCاء فCي األقسCام           ( من الجهاز الفرعي أن يحدد اختصاصاته،        وطلبت !

 ).11جيم ودال وهاء وآاف من المرفق 
 
عليهCا فCي إجراءاتهCا       من األمانة إدماج العناصر الجديدة التي تمت الموافقCة           طلبتو - 4

 .الحالية
 

  الكائنات المحورة وراثيا، والسالمة الحيوية، واألنواع الغازية-جيم 
 

/ آانت الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية قد ناقشت في دورتها الثانية خالل شهر أآتCوبر               - 23
ي التCي قCد يكCون لهCا     ، المبCادرات واألنشCطة الخاصCة باتفاقيCة التنCوع البيولCوج       1999تشرين األول   

وتعلقCت هCذه المناقشCات بصCورة خاصCة بالقضCايا       . انعكاساتها على االتفاقية الدولية لوقايCة النباتCات     
وقد شCكلت الهيئCة المؤقتCة    . المتصلة بالكائنات المحورة وراثيا، والسالمة الحيوية، واألنواع الغازية  

 . تقرير إلى الدورة الثالثة للهيئةجماعة عمل مفتوحة العضوية لدراسة هذه االنعكاسات، ورفع
 

 :وآانت اختصاصات جماعة العمل آما يلي - 24
                                        

 .ICPM 01/5الوثيقة   )8(
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 :وضع بيان عن )أ(
دور االتفاقية الدولية لوقاية النباتات في تقدير مخاطر اآلفات النباتيCة الناشCئة عCن                 )1(

 الكائنات المحورة وراثيا؛
 .حجر الزراعيالعالقة بين األنواع الغازية وبين اآلفات الخاضعة لل )2(

تحديد أدوار ومسؤوليات األجهزة األخرى ذات الصلة، وأي تداخل قائم أو محتمل مCع دور               )ب(
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛

 دراسة الحاجة إلى وضع وإقرار معايير دولية في إطار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛ )جـ(
امية إلى بناء القدرات لكي تقوم بأدوارها المطلوبة منها تحديد معرفة مدى حاجة البلدان الن )د(

 بمقتضى االتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛
وضع مشروع استراتيجية لالتصاالت بهدف تCدعيم وتوضCيح دور االتفاقيCة الدوليCة لوقايCة                 )هـ(

 .النباتات في هذا المجال
 

لمعنيCCة بجوانCCب الصCCحة النباتيCCة   اجتمعCCت جماعCCة العمCCل االستكشCCافية مفتوحCCة العضCCوية ا    - 25
 فCCي 16/6/2000-13للكائنCCات المحCCورة وراثيCCا والسCCالمة الحيويCCة واألنCCواع الغازيCCة خCCالل الفتCCرة 

 بلCCدا وسCCبعة منظمCCات  28 مشCCارآا يمثلCCون حكومCCات  56وحضCCر االجتمCCاع . مقCCر المنظمCCة برومCCا 
 .ئة المؤقتةوقدم رئيس جماعة العمل مفتوحة العضوية تقرير االجتماع للهي. دولية

 
وعقدت مشاورة مشترآة عن التعاون بCين االتفاقيCة الدوليCة لوقايCة النباتCات واتفاقيCة التنCوع             - 26

ووجCه رئCيس الهيئCة المؤقتCة        . ، فCي بCانجكوك، تايلنCد      8/2/2001-6البيولوجي، وذلك خCالل الفتCرة       
ين يتمتعCون بCالخبرات     لتدابير الصحة النباتية الدعوة لمجموعة صغيرة من الممثلCين للحكومCات الCذ            

الفنية فيما يتصل بقضايا االتفاقية الدولية لوقاية النباتيات أو اتفاقية التنوع البيولوجي، للمشارآة في      
وتم االجتماع في إطCار متابعCة للتوصCيات المقدمCة مCن جماعCة العمCل مفتوحCة العضCوية              . المشاورة

الغCCرض مCCن االجتمCCاع استكشCCاف وآCCان .  فCCي رومCCا16/6/2000-13التCCي اجتمعCCت خCCالل الفتCCرة 
مجCCاالت التعCCاون المحتملCCة فيمCCا بCCين االتفاقيCCة الدوليCCة لوقايCCة النباتCCات واتفاقيCCة التنCCوع البيولCCوجي،   
وتقديم مقترحات يقوم بدراستها الجهاز الفرعي للمشورة العلمية والفنية والتكنولوجية التابع التفاقية       

ابير الصCCحة النباتيCCة، وتتعلCCق بالمشCCروعات التعاونيCCة،   أو الهيئCCة المؤقتCCة لتCCد /التنCCوع البيولCCوجي و 
وقCCدم رئCCيس الهيئCCة المؤقتCCة تقريCCر المشCCاورة    . وعلCCى األخCCص المتعلقCCة بCCاألنواع الغازيCCة الغريبCCة   

انظCCر (المشCCترآة بشCCأن التعCCاون بCCين االتفاقيCCة الدوليCCة لوقايCCة النباتCCات واتفاقيCCة التنCCوع البيولCCوجي    
  )9()12المرفق 

 
غت الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية بمشارآة رئيس الهيئة المؤقتCة واألمانCة فCي    آما أبل  - 27

 فCي آيرسCتين بCوش، جنCوب         2000أيلCول   /اجتماع للبرنامج العالمي لألنواع الغازية، خالل سبتمبر      
             Cوجي بشCوع البيولCأن أفريقيا، وبمشارآة األمانة في جماعة اتصال لتقديم المشورة ألمانة اتفاقية التن

بدائل األنشطة المرتقبة المتعلقة بCاألنواع الغازيCة الغريبCة، بغCرض عرضCها علCى الجهCاز الفرعCي                    
آCذلك شCارك آCل مCن الCرئيس واألمCين فCي الCدورة السادسCة                . للمشورة العملية والفنية والتكنولوجيCة    

ع، وجهCت   وفCي إطCار متابعCة هCذا االجتمCا         . للجهاز الفرعCي للمشCورة العلميCة والفنيCة والتكنولوجيCة          
الCCدعوة لCCرئيس البرنCCامج العCCالمي لألنCCواع الغازيCCة لمخاطبCCة الهيئCCة المؤقتCCة بشCCأن برنCCامج عمCCل          

وأوضCح رئCيس البرنCامج العCالمي أن الهيئCة           . البرنامج العالمي المذآور ومجاالت التعاون المحتملة     
 :المؤقتة يمكنها أن تساعد البرنامج العالمي عن طريق

                                        
 .ICPM 01/INF 3الوثيقة  )9(
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 مة االتصاالت من خالل آلية للتبادل؛تقديم المعلومات وإقا )أ(
 تحفيز استنباط الطرق؛ )ب(
 تعزيز التعاون القطاعي المشترك؛ )ج(
 .وتوحيد المبادرات الدولية )د(
 

 :آما أوضح أن بوسع الهيئة المؤقتة أن تساعد البرنامج العالمي من خالل 
 ت اإلقليمية والقطرية؛المشارآة مع الوآاالت المعنية بالبيئة في عمليات بناء القدرا )أ(
 المساعدة في استنباط منهجيات جديدة، أو في تعديلها، مثال في مجال تحليل المخاطر؛ )ب(
 .والتعاون بشأن توحيد التدابير المتعلقة بالبيئة )ج(
 

وأبلCغ ممثCل ألمانCCة اتفاقيCة التنCCوع البيولCوجي االجتمCCاع بCإقرار بروتوآCCول قرطاجنCة بشCCأن        - 28
 بلدا قد وقعت علCى البروتوآCول،   87، وأشار إلى أن 2000آانون الثاني /ة في يناير السالمة الحيوي 

ولقCCد عقCCدت اللجنCCة الحكوميCCة الدوليCCة لبروتوآCCول قرطاجنCCة   . آمCCا وردت بعCCض التصCCديقات عليCCه 
، وأوصCCت بإنشCCاء مرحلCCة رائCCدة آلليCCة التبCCادل 2000آCCانون األول /اجتماعهCCا األول خCCالل ديسCCمبر

يوية، وآذلك بالعمل فيما بين الCدورات فCي مجCال بنCاء القCدرات، المناولCة، النقCل،                بشأن السالمة الح  
 .التعبئة والتحديد، واالمتثال

 
تCنص علCى أن تقCوم األطCراف     ) ح (8واستذآر ممثCل اتفاقيCة التنCوع البيولCوجي بCأن المCادة           - 29

أو استئصال تلك األنCواع     بمنع إدخال األنواع، ومكافحة     : "المتعاقدة، قدر اإلمكان وحسب االقتضاء    
وأشCار إلCى قCرار االجتمCاع الخCامس      ". الغريبة التي تهCدد الCنظم االيكولوجيCة، والموائCل أو األنCواع         

لمؤتمر األطراف بشأن األنواع الغازيCة الغريبCة، بمCا فCي ذلCك التعCاون مCع االتفاقيCة الدوليCة لوقايCة                        
الCCدورة السادسCة للجهCاز الفرعCي للمشCCورة    وأبلCغ االجتمCاع بنتCائج    . النباتCات، ومCع المنظمCة عمومCCا   

ولقCد  .  فCي مونتريCال، آنCدا   26/3/2001-22الفنية والعلمية والتكنولوجية، التي عقدت خالل الفترة        
وتقدم الجهCاز الفرعCي   . آّرس جزء آبير من ذلك االجتماع للمناقشات بشأن األنواع الغازية الغريبة        

ات االتفاقيCCة الدوليCCة لوقايCCة النباتCCات والصCCكوك  بتوصCCيات إلCCى مCCؤتمر األطCCراف، معترفCCا بمسCCاهم 
وأوصCCى بCCأن . مCCن اتفاقيCCة التنCCوع البيولCCوجي) ح(8األخCCرى السCCارية ذات الصCCلة، فCCي تنفيCCذ المCCادة 

تنظCCر األطCCراف والحكومCCات األخCCرى فCCي إمكانيCCة التصCCديق علCCى االتفاقيCCة الدوليCCة المعّدلCCة لوقايCCة  
 الدوليCة لوقايCة النباتCات أن تنظCر، عنCد وضCعها أو تعCديلها         ودعا الجهاز الفرعCي االتفاقيCة     . النباتات

للمعايير واالتفاقيات، بما في ذلك تقدير وتحليل المخاطر، أن تضمنها معايير تتعلق باألخطCار التCي     
. تشكلها األنواع الغازية الغريبCة، وأن تبّلCغ اتفاقيCة التنCوع البيولCوجي بأيCة مبCادرات فCي هCذا الشCأن                     

اعة العمل المعنية بتدابير الصحة النباتية وأمانة االتفاقية الدولية لوقايCة النباتCات       ورحب بمبادرة جم  
 .إلرساء عالقات وثيقة مع اتفاقية التنوع البيولوجي وعملها

 
وآان الجهاز الفرعي للمشCورة العلميCة والفنيCة والتكنولوجيCة قCد طلCب مCن األمCين التنفيCذي              - 30

يقوم، في إطار العمل ما بين الدورات، باستكشCاف الطCرق والوسCائل    التفاقية التنوع البيولوجي بأن  
للتعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية العاملCة ضCمن إطCار االتفاقيCة الدوليCة لوقايCة النباتCات، فCي                     
وضع المعايير المعترف بها بموجب االتفاق بشCأن تCدابير الصCحة والصCحة النباتيCة، واستعراضCها               

 .بصورة دورية
 

آCCذلك قCCّدم ممثCCل اتفاقيCCة التنCCوع البيولCCوجي تقريCCرا عCCن سCCير العمCCل فCCي المناقشCCات بشCCأن        - 31
المبادئ المؤقتة والتوجيهية لمنع إدخال األنواع الغريبCة وتخفيCف تأثيراتهCا، وأشCار إلCى أن الجهCاز                   
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مر الفرعCCي للمشCCورة العلميCCة والفنيCCة والتكنولوجيCCة قCCام بمناقشCCة الCCنص، وأنCCه أحيCCل اآلن إلCCى مCCؤت    
 .األطراف

 
وأبلغ عضو من هيئة مكتCب اللجنCة الحكوميCة الدوليCة لبروتوآCول قرطاجنCة بشCأن السCالمة                   - 32

الحيوية، الهيئة المؤقتة بالمناقشات التي جرت مؤخرا في هيئة مكتب اللجنة المذآورة والتي تتصCل          
 النباتCات الجCاري حاليCا فCي        بالهيئة المؤقتة، واالهتمام الذي أبدي بشأن عمل االتفاقية الدولية لوقايCة          

وأوضح بأن هيئة المكتب نوهت بفائدة تعزيز التعCاون المتبCادل بCين             . مجال الكائنات الحية المحورة   
الهيئة المؤقتة واللجنة الحكومية الدولية لبروتوآول قرطاجنة ضمن إطار تنفيذ بروتوآCول السCالمة            

هيئCCة المؤقتCCة سCCتعالج مCCن طريCCق إمكانيCCة الحيويCCة، فCCي حCCين أن مسCCألة دعCCم العمCCل الCCذي تقCCوم بCCه ال
المشارآة النشطة لكل من اللجنة الحكومية الدولية وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، في عمCل الهيئCة       
المؤقتة في مجال الكائنات الحية المحورة، مما يتيح إجCراء تقيCيم مالئCم لتأثيراتCه علCى عمCل اللجنCة                   

 .الحكومية الدولية في المستقبل
 

 الهيئCCة المؤقتCCة ضCCرورة أال تكCCون هنCCاك لCCوائح أو معCCايير قطريCCة متناقضCCة بشCCأن     وأآCCدت - 33
الزراعCCة والبيئCCة، أو معCCايير دوليCCة متناقضCCة منبثقCCة عCCن آCCل مCCن االتفاقيCCة الدوليCCة لوقايCCة النباتCCات    

ولوجيCا  منتجCات التكن /وأقرت الهيئة المؤقتة بأن الكائنات الحيCة المحCورة       . واتفاقية التنوع البيولوجي  
الحيوية الحديثة، واألنواع الغازية مشCمولة بشCتى االتفاقCات الدوليCة التCي تحCدد الحقCوق والواجبCات               

وبناء عليه، وسعيا لتحقيق هCدف االتسCاق والCدعم المتبCادل فCي تنفيCذ          . في هذه االتفاقات والمبادرات   
. باتات واتفاقية التنوع البيولCوجي هذه االتفاقات، ينبغي تعزيز التعاون بين االتفاقية الدولية لوقاية الن   

ورحبت الهيئة المؤقتة بعمل المشاورة المشترآة بشأن التعاون بين االتفاقية الدوليCة لوقايCة النباتCات            
 .)10()12المرفق (واتفاقية التنوع البيولوجي، وأخذت علما بالتقرير 

 
 :إن الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية - 34

 
لبيانCات المتعلقCة بغCرض االتفاقيCة الدوليCة لوقايCة النباتCات، ومجالهــCـا                 على ا  وافقت - 1

 .)11()13 المرفق 4 إلى 1الفقرات من (وأنشطتها 
 
 على البيانات المتعلقة بدور االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والكائنات  الحيCة             وافقت - 2

 ؛)13 المرفق 8 الى 5 الفقرات من(منتجات التكنولوجيا الحيوية الحديثة /المحورة
 
الفقCرات  ( التوصCيات التاليCة      وأقCرت ،  13 المرفCق    9 علـى البيان  فCي الفقCرة         وافقت - 3

 ؛ )13 المرفق 12 إلى 10مـن 
 
 على البيانات بشأن العالقة بين األصناف الغازية واآلفCات الخاضCعة للحجCر              وافقت - 4

 ؛)13 المرفق 14 و13الفقرتان (الزراعي 
 
ى البيانات بشأن دور االتفاقية الدولية لوقاية النباتات فيمCا يتعلCق بCاألنواع             عل وافقت - 5

 توصCCيات جماعCCة العمCCل بشCCأن    وأقCCرت) 13 المرفCCق 18 إلCCى 15الفقCCرات مCCن  (الغازيCCة 

                                        
 .ICPM 01/INF.3الوثيقة   )10(
 .ANNEX 1  ICPM 01/7الوثيقة   )11(
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توضيح المصطلحات والمفاهيم، والعالقات بCين االتفاقيCة الدوليCة لوقايCة النباتCات والمبCادئ                
 21 و19الفقرتان .(صياغتها من أجل اتفاقية التنوع البيولوجي     اإلرشادية المؤقتة التي تمت     

 .؛)13المرفق 
 
 علCCى إبCCالغ المسCCؤولين ذوي الصCCلة فCCي بلCCدانهم بمجCCال عمCCل بقCCوة األعضCCاء حثCCت - 6

 .؛)13 المرفق 20الفقرة (االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومسؤولياتها 
 
 بشCCأن مسCCتوى التفاصCCيل المرتبطCCة  علCCى البيCCان الصCCادر عCCن جماعCCة العمCCلوافقCCت - 7

بالمخCCاطر البيئيCCة فCCي المعCCايير السCCارية اآلن لالتفاقيCCة الدوليCCة لوقايCCة النباتCCات بشCCأن تحليCCل  
وتطبيCق البلCدان لهCذه المعCايير علCى األخطـCـار البيئيــCـة              ) 13 المرفCق    22الفقرة  (المخاطر  

 المزيCد مCن التوجيCه فCي          توصيات جماعة العمل بتضمين    وأقرت،  )13 المرفق   27الفقـرة  (
 26، مCCع مراعCCاة النقCCاط الCCواردة فCCي الفقCCرة    )13 المرفCCق 25-23الفقCCرات مCCن  (المعCCايير 

 .بشكل خاص؛) 13المرفق (
 
منتجCCCات التكنولوجيCCCا الحيويCCCة الحديثCCCة  / بCCCأن الكائنCCCات المحCCCورة وراثيCCCا اعترفCCCت -8

بناء على ذلCك، رأت الهيئCة       و. واألنواع الغازية مشمولة بشتى االتفاقات والمبادرات الدولية      
أنCCه، ألجCCل تحقيCCق هCCدف االتسCCاق والCCدعم المتبCCادل فCCي تنفيCCذ هCCذه االتفاقCCات، ينبغCCي تعزيCCز  

 التعاون بين االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واتفاقية التنوع البيولوجي؛
 
،  البلCCدان علCCى تحديCCد احتياجاتهCCا مCCن بنCCاء القCCدرات المتعلقCCة بالصCCحة النباتيCCة  حثCCت - 9

منتجCات  / ومراعاة االحتياجات الخاصة للبلدان النامية فيما يتعلق بالكائنCات الحيCة المحCورة            
 ؛)13 المرفق 31 و29الفقرتان (التكنولوجيا الحيوية الحديثة، واألنواع الغازية الغريبة 

 
على توصيات جماعة العمل بشأن المساعدة الفنية ومبCادرات االتصCال التCي           وافقت - 10

 ).13 المرفق 32 و30الفقرتان ( الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية تقوم بها
 علCCى توصCCيات جماعCCة العمCCل بشCCأن االتصCCاالت فيمCCا بCCين األمانCCة واتفاقيCCة   وافقCCت - 11

التنCCوع البيولCCوجي، بمCCا فCCي ذلCCك تقCCديم مبCCادرات مناسCCبة لالتصCCاالت فCCي عمليCCة التخطCCيط     
 39، والفقCرة  37 إلCى  34الفقCرات مCن   (لصCحة النباتيCة   االستراتيجي للهيئة المؤقتة لتدابير ا   

 ؛)13المرفق 
 

 على إبالغ الموظفين القطريين المسؤولين عن األمور المتعلقCة   بقوة األعضاء   حثت - 12
، 38الفقCرة  (باتفاقية التنوع البيولوجي باهتمامات وقضCايا االتفاقيCة الدوليCة لوقايCة النباتCات               

 ).13المرفق 
 
 

 ة الرسمية المكافح-دال 
 

المكافحCة  "أبلغت األمانة الهيئة المؤقتCة بمCا تحقCق مCن تقCدم فCي سCبيل االنتهCاء مCن تعريCف                         -35
اسCCتجابة لطلCCب مCCن لجنCCة تطبيCCق تCCدابير الصCCحة والصCCحة النباتيCCة لCCدى منظمCCة التجCCارة   " الرسCCمية
يح هCذا   ولوحظ أنه قد وضعت تكملCة لقائمCة مصCطلحات الصCحة النباتيCة، لتعريCف وتوضC                 . العالمية
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 مCن جCدول   5وعرضCت التكملCة علCى الCدورة الحاليCة للهيئCة المؤقتCة إلقرارهCا تحCت البنCد                     . المفهوم
 .األعمال

 
  تقرير المشاورة الفنية بين المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات-سابعا 

 
   االعتراف بالمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات-ألف 

 
شأن االعتراف بالمنظمCات اإلقليميCة لوقايCة النباتCات، وظيفCة          إن وضع الخطوط التوجيهية ب     - 36

وتعهCدت المشCاورة   . )12(أسندت إلى الهيئة المؤقتCة لتCدابير الصCحة النباتيCة، فCي وصCف صCالحياتها           
، بتيسCCير 1999أيلCCول /الفنيCCة الحاديCCة عشCCرة بCCين المنظمCCات اإلقليميCCة لوقايCCة النباتCCات، فCCي سCCبتمبر 

 بصCCياغتها لمشCCروع خطCCوط توجيهيCCة يقتCCرح علCCى الهيئCCة المؤقتCCة، وضCCع هCCذه الخطCCوط التوجيهيCCة
 مCن الCنص الجديCد المعCدل لالتفاقيCة       9ومستندا إلى دور المنظمCات اإلقليميCة حسCبما أوجزتCه المCادة              

، 1999تشCرين األول    /ووافقت الهيئة المؤقتة، في دورتها الثانية في أآتCوبر        . الدولية لوقاية النباتات  
ورتها القادمة، توصCيات المنظمCات اإلقليميCة فيمCا يتعلCق بCالخطوط التوجيهيCة             على أن تبحث، في د    
 .بشأن االعتراف بها

 
وقام مكتب الشؤون القانونية في المنظمة باسCتعراض وتعCديل مشCروع الخطCوط التوجيهيCة                 - 37

رسCت  وتبعCا لCذلك، تدا  . التي صاغتها المشاورة الفنية الحادية عشرة، وذلك ألجل مزيد من دراسCتها        
، 2000تشCCرين األول /المنظمCCات اإلقليميCCة، أثنCCاء مشCCاورتها الفنيCCة الثانيCCة عشCCرة، خCCالل أآتCCوبر     

ووافقت المشCاورة الفنيCة الثانيCة عشCرة علCى تغييCرات إضCافية        . مشروع الخطوط التوجيهية المعدلة 
راض عقب ذلك، قام مكتب الشCؤون القانونيCة فCي المنظمCة باسCتع      . على مشروع الخطوط التوجيهية   
 .النص المعدل، والموافق عليه

 
وناقشCCت الهيئCCة المؤقتCCة نطCCاق تطبيCCق الخطCCوط التوجيهيCCة، وعلCCى األخCCص، فيمCCا إذا آCCان      - 38

ينبغي، أو ال ينبغي، تطبيقها إلقرار سCالمة المنظمCات اإلقليميCة لوقايCة النباتCات الموجCودة أو لتقيCيم          
آCذلك ناقشCت الهيئCة المؤقتCة       . وقايCة النباتCات   أي منظمة جديدة ترغب في أن تعتبCر منظمCة إقليميCة ل            

الحاجة إلى وضع إجراءات فيمCا يتعلCق بتنفيCذ الخطCوط التوجيهيCة، وتحديCد الجهCاز المالئCم لوضCع                      
 .هذه اإلجراءات

 
 :إن الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية  - 39

 
ليميCCة  علCCى الخطCCوط التوجيهيCCة بوصCCفها أساسCCا لالعتCCراف بالمنظمCCات اإلق   وافقCCت )1(

 ؛)13()14المرفق (لوقاية النباتات من قبل الهيئة المؤقتة 
 

 بأّال تستخدم الخطوط التوجيهية في إقرار سCالمة المنظمCات اإلقليميCة لوقايCة         قررت )2(
النباتات الموجودة، وإنما لتقييم أية منظمة جديدة ترغب في أن تعتبر منظمة إقليمية             

 لوقاية النباتات؛
 

                                        
 .، الصادرة عن الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر المنظمةC97/REPالمرفق حاء للوثيقة   )12(
 .ICPM 01/9الوثيقة   )13(
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جانCCب المشCCاورة الفنيCCة القادمCCة فيمCCا بCCين المنظمCCات   بوضCCع إجCCراءات مCCن أوصCCت )3(
اإلقليمية لوقاية النباتات لوصف آيفية تنفيCذ الخطCوط التوجيهيCة، لبحثهCا مCن جانCب              

 .الهيئة المؤقتة في دورتها القادمة
 

  برنامج العمل للتوحيد-ثامنا 
 

  وضع المعايير-ألف 
 

40 -           Cن تقCق مCد، وأن         أبلغت األمانة الهيئة المؤقتة بما تحقCأن التوحيCل بشCامج العمCى برنC10دم ف 
آما أبلCغ االجتمCاع بجماعCات العمCل التCى أنشCئت منCذ انعقCاد         . معايير قد أقرت وقت انعقاد االجتماع    

وعلCCى وجCCه  . الCCدورة الثانيCCة للهيئCCة المؤقتCCة، وعCCن سCCير العمCCل فCCى وضCCع مشCCروعات المعCCايير         
م لجنCCة المعCCايير باسCCتعراض العديCCد مCCن  الخصCCوص، أشCCارت األمانCCة الCCى أنCCه مCCن المنتظCCر أن تقCCو 

 :، تشمل2001أيار /المعايير خالل مايو
 
 الخطوط التوجيهية بشأن اإلبالغ عن اآلفات؛ !
 الخطوط التوجيهية بشأن استخدام مواد التعبئة الخشبية غير المصنعة؛ !
 الخطوط التوجيهية بشأن النظام الرقابي على الواردات؛ !
  المحددة بشأن اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح؛االعتبارات العامة والمتطلبات !
 .أساليب النظم إلدارة المخاطر !

 
وهناك العديد من المعايير األخرى حاليا فى مراحCل مختلفCة مCن عمليCة الصCياغة، بمCا فيهCا               - 41

قرحCCة الحمضCCيات، منهجيCCة التفتCCيش، والخطCCوط   : الخطCCوط التوجيهيCCة بشCCأن مراقبCCة آفCCات محCCددة  
وذآرت األمانة الهيئCة المؤقتCة بCأن األوان قCد حCان لمراجعCة        . شأن نظام رقابة الواردات   التوجيهية ب 

مبCادئ الحجCر الزراعCى فCى عالقتهCا بالتجCارة            ) (1(بعض المعايير، بمCا فيهCا المعيCار الCدولي رقCم             
وقCد أوصCت   . )الخطCوط التوجيهيCة بشCأن تحليCل مخCاطر اآلفCات           ( 2، والمعيار الدولى رقCم      )الدولية
 .1ة العمل المعنية بالمصطلحات، بانشاء جماعة عمل لمعالجة مراجعة المعيار الدولي رقم جماع

 
وأبلغت الهيئة المؤقتة بأنه بالنظر الى ما حققته األمانة من وفورات مردها الCى قيCام البلCدان       - 42

المتقدمCCة بتمويCCل مصCCروفات خبرائهCCا فCCى أنشCCطة وضCCع المعCCايير، اسCCتطاعت األمانCCة أن تCCنظم           
وعلى نحو مماثCل، أتاحCت المسCاعدة المقدمCة        . ، للجنة المعايير المؤقتة   2000جتماعين، خالل عام    ا

مCCCن األعضCCCاء والمنظمCCCات اإلقليميCCCة لوقايCCCة النباتCCCات، لألمانCCCة أن تCCCنظم الكثيCCCر مCCCن اجتماعCCCات     
 .ومشاورات الخبراء، التى لم يكن ليتسنى عقدها اعتمادا على أموال البرنامج العادي

 
قتCCرح بعCCض األعضCCاء أن تتضCCمن صCCيغة التقريCCر عCCن وضCCع المعCCايير، فCCى المسCCتقبل،     وا - 43

معلومات عن الوقت المتوقع الالزم لالنتهاء من وضع المعايير وحالة المعCايير فCى مراحCل مختلفCة               
وطلب أعضاء أن تتيح األمانة مشروعات المعCايير لألعضCاء فCى وقCت مبكCر           . من عملية صياغتها  
 .على قدر اإلمكان

 
  تبادل المعلومات-باء 

 
 تنفيذ برنامج العمل بشأن تبادل المعلومات
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قدمت األمانة تقريرا عن برنامج العمل لتبادل المعلومCات، وأشCارت إلCى قضCايا بعينهCا فCي                  - 44

 تبCCادل المعلومCCات  علCCى أهميCCة  الهيئCCة المؤقتCCة  وشCCددت. األوراق المعروضCCة علCCى الهيئCCة المؤقتCCة  
 .ر إسناد أولوية عالية، في برنامج العمل، لتبادل المعلومات أن يستموطلبتالرسمية 

 
 الهيئة المؤقتة األعضاء على العمل بنشاط لتطوير قCدراتهم فCي مجCال االتصCاالت              وشجعت - 45

اإللكترونية، واستحداث آليات لمساعدة البلدان النامية في هذه العملية، نظCرا ألن هCذه الطريقCة هCي                  
 األمانCة إلCى أن األمانCة تعمCل علCى تيسCير هCذه               وأشCارت . دية للتكاليف أآثر طرق االتصاالت مردو   

 .العملية في البلدان النامية، حيثما أمكن، من خالل برنامج التعاون الفني الجاري في المنظمة
 

 : الهيئة المؤقتة ما يليوالحظت - 46
نبغي االستمرار في على الرغم من تزايد أهمية االتصاالت اإللكترونية في برنامج العمل، ي         )أ(

إتاحة الخدمات التي تقدم بصيغة الكترونية، في شCكلها المطبCوع، لألعضCاء الCذين يفتقCرون        
 لهذه القدرات، أو إلى أولئك الذين يختارون عدم استخدام االتصاالت اإللكترونية؛

لCى  الكثير من األعضاء لم يحدد لألمانة نقاط االتصال الرسCمية لCديهم، ويشCجع األعضCاء ع           )ب(
 إنجاز ذلك في أسرع وقت ممكن، لتيسير آفاءة تبادل المعلومات؛

ُطلCCب مCCن األعضCCاء أن يبلغCCوا األمانCCة فيمCCا إذا آCCانوا علCCى اسCCتعداد، أو أنهCCم ليسCCوا علCCى         )ج(
 استعداد، لقبول المكاتبات اإللكترونية بدال عن المواد المطبوعة؛

عCن نشCر معلومCات الصCحة النباتيCة فCي            ُذآر األعضاء بأن نقاط االتصال الرسمية مسؤولة         )د(
 بلدانهم حسبما يكون مالئما؛

يشجع األعضاء على إبداء تعليقاتهم وتقديم التوصيات بالتعديالت أو التحسينات على موقCع              )هـ(
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على اإلنترنت، لمزيد من تلبية احتياجاتهم؛

علومCCات إلCCى األمانCCة، حسCCبما حCCدد فCCي االتفاقيCCة الدوليCCة   معظCCم األعضCCاء لCCم يقـCCـدم بعCCد الم  )و(
 .وشجعوا على أن يفعلوا ذلك)) د(2-7 و21-7، 4-4، 2-8المواد (لوقايــة النباتات 

 
 الهيئCCة المؤقتCCة األعضCCاء علCCى مسCCاعدة األمانCCة فCCي تحسCCين ترجمCCة الوثCCائق الرسCCمية  حثCCت - 47

 . على االستعراض والمشاورةبتقديم تعليقات محددة، حيثما يكون مالئما، مبنية
 

 الهيئة المؤقتة على ضرورة مواصCلة تطCوير أمانCة االتفاقيCة الدوليCة لوقايCة النباتCات                   وافقت - 48
لموقع االتفاقية على االنترنت، وأنه سينقل إلى منفذ الصحة النباتية الدولي حالما أصCبح هCذا النظCام           

 .تية آامل التشغيلالجديد لتبادل المعلومات الرسمية عن الصحة النبا
 

 جماعة العمل المعنية بتبادل المعلومات
 

وافقCCCت الCCCدورة الثانيCCCة للهيئCCCة المؤقتCCCة علCCCى أن يبCCCدأ الCCCرئيس فCCCي وضCCCع برنCCCامج لتبCCCادل     - 49
، 2000أيلCول  /وبدأ الرئيس هذه العملية باجتماع مخصص غير رسCمي، خCالل سCبتمبر    . المعلومات

وأعقCب ذلCك اجتمCاع      . ت التCي قCد تعالجهCا الهيئCة المؤقتCة          في رومCا، لتحديCد جوانCب تبCادل المعلومCا          
، فCCي بCCاريس لدراسCCة القضCCايا بقCCدر أآبCCر مCCن     2001آCCانون الثCCاني  /لجماعCCة العمCCل، خCCالل ينCCاير  

 .التفصيل
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وقدم آل من الرئيس والمدير العام لمنظمة وقاية النباتCات ألوروبCا والبحCر المتوسCط تقريCر               - 50
 الهيئCة المؤقتCة بتقريCر جماعCة العمCل، وعلقCت أهميCة           ورحبCت . ومCات جماعة العمل عن تبادل المعل    

 .آبرى على تبادل المعلومات الرسمية
 

 : الهيئة المؤقتة ما يليوالحظت - 51
 

ينبغي ربط منفذ الصحة النباتية الدولي، حيثما يكون هامCا، بCالنظم الرسCمية الدوليCة                )أ(
تبCCادل لبروتوآCCول قرطاجنCCة بشCCأن السCCالمة األخCCرى القائمCCة لتبCCادل المعلومCCات، مثCCل آليCCة ال 

 الحيوية، ومنظمة التجارة العالمية؛
 
وتطCCوير منفCCذ الصCCحة النباتيCCة الCCدولي بوصCCفه جCCزءا ال يتجCCزأ مCCن منفCCذ المنظمCCة       )ب(

وفCي هCذا الصCدد، أبلCغ األمCين الهيئCة المؤقتCة أن هنCاك           . لسالمة األغذية والصCحة الزراعيCة     
مها اثنان من األعضاء، ولكن هناك حاجة عاجلة إلى موارد        بعض الموارد اإلضافية التي قد    

 .إضافية لنجاح المشروع واستمراره
 

 الهيئCة   ووافقCت . وناقشت الهيئة المؤقتCة إنشCاء مجموعCة دعCم لمنفCذ الصCحة النباتيCة الCدولي                  - 52
مCن  المؤقتة على إنشاء مجموعة الدعم هذه، ولكنها أشارت إلى أن هذه المجموعCة سCتعمل، أساسCا،             

 .خالل البريد اإللكتروني
 

 :إن الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية - 53
 

 تفسيCCCـرات االتفاقيCCCـة الدوليCCCة لوقايCCCة النباتCCCات بشCCCـأن تبCCCـادل المعلومـCCCـات   أقCCCـرت -1
 )14()15المرفق (

 
، مCCCع مراعCCCاة )15المرفCCCق ( علCCCى اقتCCCراح بمنفCCCذ الصCCCحة النباتيCCCة الCCCدولي  وافقCCCت -2

 .د الالزمة لتنفيذهمتطلبات الموار
 
أن يرشح األعضاء مجموعCة دعCم لتقCديم التوجيCه لألمانCة فيمCا يتعلCق بتنفيCذ                  قررت   -3

واستمرار منفCذ الصCحة النباتيCة الCدولي، مCع إعطCاء األولويCة للمعلومCات اإللزاميCة                   
وتقCCديم مزيCCد مCCن المعلومCCات عCCن معالجCCة المعلومCCات اإلضCCافية لبحثهCCا فCCي الCCدورة  

 .2002 المؤقتة خالل عام الرابعة للهيئة
 
 مCCن األعضCCاء تقCCديم أسCCماء لمجموعCCة الCCدعم، إلCCى األمانCCة فCCي موعCCد أقصCCاه  طلبCCت -4

30/4/2001. 
 

  المساعدة الفنية-جيم 
 

وشمل ذلك  . قدمت األمانة عرضا موجزا لمشارآتها فى تقديم المساعدة الفنية للبلدان النامية           - 54
 :ما يلى

                                        
 ICPM 01/19الوثيقة   )14(
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 بلدان النامية من خالل برنامج التعاون الفني فى المنظمة؛ الفنية للكثير من الالمساعدة !
البرنامج الخاص لألمن الغذائي الذي رصدت فيه مخصصات لبناء القدرات فى مجال  !

  تجمع إقليمي؛23 بلد مشمولة بنحو 100الصحة النباتية فى زهاء 
ية التدريبية شبه المساعدة الفنية المباشرة التي تقدمها األمانة، والتي شملت الحلقات العمل !

اإلقليمية فى إطار البرنامج الجامع، وحلقات عملية وبرامج تدريبية أخرى، تسوية 
 النزاعات الفنية واستعراض التشريعات القطرية؛

 المساعدة للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات؛ !
 حصر قضايا واحتياجات محددة للبلدان النامية فيما يتعلق بالقدرات في مجال الصحة !

 .النباتية
 

 .والحظت الهيئة المؤقتة مشارآة األمانة فى أنشطة بناء القدرات هذه -55
 

 المساعدة الفنية من الهيئة المؤقتة
 

تشCرين األول   /طلب من الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، في دورتها الثانية في أآتCوبر             -56
ت التي تتبع في مساعدة البلدان الناميCة علCى      ، أن تزود األمانة بتوجيهاتها بشأن االستراتيجيا      1999

آCذلك أبلغCت الهيئCة    . الوفاء بواجباتها بمقتضى النص المعدل الجديد لالتفاقية الدولية لوقاية النباتCات     
 . المؤقتة بالتطورات فيما يتعلق بالمشروع الرائد الذي بادرت به حكومة نيوزيلندا

 
نيCCة اسCCتمرار وتحسCCين المشCCروع الرائCCد لنيوزيلنCCدا    وأيCCدت الهيئCCة المؤقتCCة فCCي دورتهCCا الثا    - 57

 :وتوسيع نطاقه، وقررت إنشاء جماعة عمل مفتوحة العضوية ألجل
 
 تحديد أدوار التنسيق الممكنة التي تضطلع بها الهيئة المؤقتة في مجال المساعدة الفنية؛ )أ(
)V(  استعراض نتائج المشروع الرائد لنيوزيلندا؛ 
)V(    ة  واستنادا إلى نتائج هذا اCالستعراض، تقديم التوصيات بشأن األنشطة المرتقبة للهيئة المؤقت

 .في مجال المساعدة الفنية
 

وعقدت األمانة مشاورة فنية عن المساعدة الفنية تزامنCت مCع انعقCاد اجتمCاع الهيئCة المؤقتCة                   - 58
دء فCي  ، للبC 10/3/2000-6بشأن التخطيط االستراتيجي، وذلك فCي بCانجكوك، تايلنCد، خCالل الفتCرة           

وحضCCر االجتمCCاع ممثلCCون للمنظمCCات القطريCCة لوقايCCة . معالجCCة المهCCام التCCي حCCددتها الهيئCCة المؤقتCCة
بCCنغالديش، اسCCتراليا، آنCCدا، فيتنCCام، الواليCCات المتحCCدة، أوروغCCواي، تايلنCCد،   : النباتCCات مCCن آCCل مCCن 

ـون عCن هيئCـة وقايCة    وشCـارك ممثلC  . السويد، جنوب أفريقيا، نيجيريا، إندونيسيا، اليابان، ونيوزيلندا     
 .MrوتCرأس االجتمCاع   . النباتات في آسيا والمحيط الهادي ومجموعة بلدان االنCديز، بصCفة مCراقبين   

Hedley  ان   . ، رئيس الهيئة المؤقتة، آما حضرته أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتCاع ثCوعقد اجتم
االجتماع الثCاني تطCورات أخCرى     واستعرض  . 6/10/2000-2للمشاورة في بانجكوك خالل الفترة      

فCCي المشCCروع الرائCCد لنيوزيلنCCدا ووضCCع مشCCروع بيانCCات تتعلCCق بCCاألدوار التنسCCيقية للهيئCCة المؤقتCCة     
وضم االجتماع الثاني معظCم األعضCاء الCذين حضCروا           . وأنشطتها القادمة في مجال المساعدة الفنية     

 . في البلدان األمريكية بصفة مراقباالجتماع األول، إضافة إلى معهد التعاون في مجال الزراعة
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وأشCار الCى الCدور التنسCيقى     . وعرض الCرئيس تقريCر المشCاورة الفنيCة عCن المسCاعدة الفنيCة              - 59
واسCCترعى الCCرئيس االنتبCCاه الCCى  . للهيئCCة المؤقتCCة فCCى تعزيCCز تنفيCCذ االتفاقيCCة الدوليCCة لوقايCCة النباتCCات   

نات وأصCبح معروفCا باسCم تقيCيم قCدرات الصCحة           مشروع نيوزيلندا الرائد، الذي أدخلCت عليCه تحسCي         
 .النباتية، والتوصيات التى تتعلق بتطبيقه واستمراره

 
الهيئCCة المؤقتCCة خبراتCCه فCCى تطبيCCق تقيCCيم قCCدرات   ) أوروغCCواي (MR. Felipe CanaleوشCCارك  - 60

 اسCتخدم   علCى أن تقيCيم قCدرات الصCحة النباتيCة     MR. CanaleوشCدد  . الصCحة النباتيCة فCى إقلCيم االنCديز     
 .بوصفه أداة للتقييم الذاتي القطري ال بوصفه أداة لمقارنة القدرات فى مجال الصحة النباتية

 
 :إن الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية - 61

 
 البيانات الصادرة عن المشاورة والمتعلقCة بالCدور التنسـCـيقي للهيئــCـة المؤقتCة               أيدت - 1

 واالعتCCراف بCCأن دور الهيئCCة المؤقتCCة فCCى مضCCمار  ).16، المرفCCق 7 و 6الفقرتCCان (
المساعدة الفنية، هو فى دعم األنشطة اإلقليمية والعالمية، فCى حCين تعCالج المسCاعدة            

 الفنية للبلدان المفردة من خالل المشروعات الممّولة من الجهات المتبرعة؛
 
الفنيCCة، عنCCد   بالمراعCCاة الكاملCCة لCCدور الهيئCCة المؤقتCCة فCCي مجCCال المسCCاعدة      أوصCCت - 2

  القرارات بشأن برنامج العمل؛واتخاذالتخطيط االستراتيجي 
 
 )16، المرفق 9الفقرة ( المتعلقة بالمشروع الرائد لنيوزيلندا التوصيات تبنت - 3
 
 إنشاء حسCاب أمانCة علCى نحCو آامCل فCي نطCاق إطCار التخطCيط                    يراعى بأن   أوصت - 4

 .االستراتيجي
األنشطة القادمة للهيئة المؤقتة فCي مجCال المسCاعدة الفنيCة          المتعلقة ب  التوصيات تبنت - 5
 .)15()16، المرفق 11 و 10الفقرتان (
 
 .9-4 إنشاء جماعة عمل مخصصة يعهد إليها بتنفيذ التوصيات وافقت على - 6
 

 تقرير عن السالمة الحيوية -دال 
 

التCCCي دارت أثنCCCاء قCCCدمت األمانCCCة ورقCCCة عCCCن السCCCالمة الحيويCCCة، وتقريCCCرا عCCCن المناقشCCCات  - 62
 .اجتماعات لجنة الزراعة في المنظمة، في األسبوع الماضي

 
  التخطيط االستراتيجي-تاسعا 

 
تشCCرين /أوصCCت الهيئCCة المؤقتCCة لتCCدابير الصCCحة النباتيCCة، فCCي دورتهCCا الثانيCCة، خCCالل أآتCCوبر - 63

لمؤقتة، وذلCك فCي   ، بأن يقوم األعضاء المهتمين بوضع خطة استراتيجية لعمل الهيئة ا      1999األول  
وعقCCدت األمانCCة مشCCاورة فنيCCة عCCن التخطCCيط   . 2000إطCCار برنCCامج عمCCل الهيئCCة المؤقتCCة فCCي عCCام   

                                        
 .ICPM 01/13الوثيقة   )15(
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-6االسCCCتراتيجي، تزامنCCCت مCCCع اجتمCCCاع للهيئCCCة المؤقتCCCة بشCCCأن المسCCCاعدة الفنيCCCة، خCCCالل الفتCCCرة        
 ) 58يرجى الرجوع أيضا إلى الفقرة . (، في بانجكوك، تايلند10/3/2000

 
جتمCCاع مشCCروع خطCCة اسCCتراتيجية جCCرى توزيعCCه علCCى األعضCCاء، فCCي صCCيغة      ووضCCع اال - 64

وقامCCت األمانCCة .  عضCCوا39وتلقCCت األمانCCة اسCCتجابات مCCن . اسCCتبيان، إلبCCداء تعليقCCاتهم علCCى الخطCCة
بتلخيص االستجابات وعرضها على االجتماع الثاني للمشاورة الفنيCة بشCأن التخطCيط االسCتراتيجي            

، وضمت معظم األعضاء الذين حضروا االجتماع األول، إضCافة        6/10-2التي عقدت خالل الفترة     
وأخCذ االجتمCاع الثCاني    . إلى معهد التعاون في مجال الزراعة فCي البلCدان األمريكيCة، بصCفة مراقCب            

التعليقات الواردة من األعضاء في االعتبار عند صياغة مشروع خطة يعرض على الهيئCة المؤقتCة                
 .للموافقة عليه

 
وبحثت الهيئة المؤقتة البيانات .  الرئيس الخطة االستراتيجية حسبما وضعتها المشاورة     وقدم - 65

آCCCذلك بحثCCCت الهيئCCCة المؤقتCCCة األهCCCداف،  . المتعلقCCCة بCCCالموقف، والمهمCCCة والتوجهCCCات االسCCCتراتيجية 
 .التوقيت، األولويات، والوسائل إلى تحقيق األهداف واألنشطة في نطاق جدول زمني مؤقت للعمل

 
وبحثت الهيئة المؤقتة قدراتها الذاتية، وقدرات لجنة المعايير وقدرات الحكومCات األعضCاء              - 66

واألمانة، على تحقيق األنشطة المطلوبة سCواء فيمCا يتعلCق بوضCع المعCايير أو فCي مجCال المسCاعدة                    
أن آما . والحظت أن قدرات لجنة المعايير تقتصر على دراسة قرابة خمسة معايير في السنة       . الفنية

. قCCدرات األعضCCاء محCCدودة، بCCدورها، فيمCCا يتصCCل بعCCدد المعCCايير التCCي يمكCCن استعراضCCها آCCل سCCنة 
واعترفCCت الهيئCCة المؤقتCCة بضCCرورة مشCCارآة البلCCدان الناميCCة مشCCارآة آاملCCة فCCي إجCCراءات وضCCع      

وتلCزم مCوارد إضCافية لتمكCين البلCدان مCن المشCارآة فCي وضCع المعCايير، وعلCى األخCص              . المعايير
 .ها من تنفيذ المعاييرلتمكين

 
والحظCCت أن األمانCCة وهيئCCة . وأبلغCCت الهيئCCة المؤقتCCة بCCالقيود علCCى المCCوارد الحاليCCة لألمانCCة   - 67

المكتب حافظا، خالل الثمانية عشرة شهرا األخيرة، على مستوى من األنشCطة تتعCذر اسCتدامته فCي                 
م بأنشCCطة إضCCافية مCCا لCCم تتCCوافر ولCCن يتسCCنى القيCCا. المسCCتقبل اعتمCCادا علCCى مسCCتوى المCCوارد الحاليCCة

وأخذت الهيئة المؤقتة علمCا بشCتى   . موارد تمويلية للعمل ولوقت الموظفين الذين يدعمون هذا العمل      
االحتماالت الموجودة إلنشاء حساب أمانة لدعم أنشطة الهيئة المؤقتCة، بمCا فيهCا األنشCطة المرتبطCة                  

مويل المشروعات، وإنشاء حساب أمانة طوعي، وتشمل هذه المساعدة من خالل ت     . بالمساعدة الفنية 
 .وإنشاء حساب أمانة باشتراآات مقدرة طوعية، وحساب أمانة باشتراآات مقدرة إلزامية

 
والحظت الهيئة المؤقتة الحاجCة إلCى زيCادة المCوارد لتحقيCق أهCداف االتفاقيCة الدوليCة لوقايCة              - 68

ورحبCت الهيئCة المؤقتCة      . نشCاء قاعCدة ماليCة متينCة       النباتات، وبالتالي، ينبغي أن تبذل آافCة الجهCود إل         
بمقترحات الميزانية المقدمة في برنامج عمل وميزانية المنظمة القادم، بإتاحة موارد إضافية ألمانCة    
االتفاقيCCة الدوليCCة لوقايCCة النباتCCات، ولكنهCCا الحظCCت أن هCCذه المCCوارد تظCCل، مCCع ذلCCك، دون حجCCم            

ثCCوا خCCالل الCCدورة الرابعCCة القادمCCة للهيئCCة المؤقتCCة مسCCألة    ورغCCب األعضCCاء فCCي أن يبح . المتطلبCCات
الموارد التمويلية الممكنة لدعم برنCامج عمCل الهيئCة المؤقتCة، ومCن بينهCا البنCك الCدولي، المصCارف                      

آمCا رأى األعضCاء أن مCن المهCم األخCذ بعCين االعتبCار                . اإلقليمية، وبرنامج األمم المتحCدة اإلنمCائي      
التفاق بشأن تدابير الصحة والصحة النباتيCة ألجCل زيCادة مشCارآة البلCدان      العمل الجاري في نطاق ا   

آCذلك  . وقدم ممثل منظمCة التجCارة العالميCة تفاصCيل هCذا العمCل           . النامية في منظمات وضع المعايير    
رغب األعضاء في أن يبحثوا أثناء الدورة الرابعة القادمة للهيئة المؤقتة الغرض من حساب األمانة      
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CCوعي ومشCCاهمات    الطCCي المسCCة فCCات المتبعCCادئ والممارسCCى المبCCا علCCاره، تأسيسCCده وإطCCروع قواع
وأآدوا ضرورة توخي الشCفافية فCي الميزانيCة لضCمان أن تخصCص             . الطوعية ألنشطة دولية أخرى   

وأوضح بعض األعضاء ضرورة أن تأخذ البدائل بعCين االعتبCار           . األموال على نحو يتسم بالشفافية    
 .للبلدان األعضاءالقدرات االقتصادية 

 
 :إن الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية -69

 
 البيان الخاص بالموقف، أيدت -1
 على بيان المهمة، وافقت -2
 على التوجهات االستراتيجية، وافقت -3

 على استعراض بيان المهمة والتوجهات االستراتيجية علCى أسCاس سCنوي،             ووافقت -4
 .أو حسب الضرورة؛

ف، وعلCى برنCامج العمCل المقابCل لهCا والتقCويم الزمنCي المؤقCت،               على األهCدا   وافقت -5
على أن يكون من المفهوم أنها ستخضع لالستعراض على أساس سCنوي، أو حسCب               

 )16(؛)17المرفق (الضرورة 
 . أن تنظر المنظمة في زيادة ميزانية أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتطلبت -6
 :عنية بالتخطيط االستراتيجي ما يلي من جماعة العمل المطلبت -7

 
دراسCCة المCCوارد الممكنCCة المتاحCCة مCCن البنCCك الCCدولي، المصCCارف اإلقليميCCة وبرنCCامج   -

األمم المتحCدة اإلنمCائي، لCدعم برنCامج عمCل الهيئCة المؤقتCة، بمCا فCي ذلCك المسCاعدة             
 الفنية؛

-  CCاهمات متعCCة بمسCCاب أمانCCوعي، وحسCCة الطCCاب األمانCCن حسCCرض مCCيح الغCCددة توض
طوعية ووضع مشروع قواعCده وإطCاره، مCع األخCذ بعCين االعتبCار آليCات حسCابات            

 .األمانة األخرى الموجودة، ودراسة آليات لضمان شفافية الميزانية
وضع قواعد بشأن جهات راعيCة للمعCايير تضCمن شCفافية العمليCة ومشCارآة البلCدان          -

 النامية في صياغة المعايير؛
 

اإليجابية لحسابات األمانة تتوقف علCى وجCود مCوجز للميزانيCة         أن الدراسة    وأعلنت -8
 .يتسم بالشفافية، بما في ذلك بنود تفصيلية للمصروفات

 
  حالة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات-عاشرا 

 
  قبول النص المعدل الجديد لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات-ألف 

 
أن النص المعدل الجديد لالتفاقية الدوليCة لوقايCة النباتCات الCذي     أبلغت األمانة الهيئة المؤقتة ب  - 70

، قد قبل من 1997تشرين الثانى /أقره مؤتمر المنظمة، فى دورته التاسعة والعشرين، خالل نوفمبر    
األرجنتCCين، اسCCتراليا،بنغالديش، بربCCادوس، آوسCCتاريكا، قبCCرص،    :  طرفCCا متعاقCCدا هCCي 21جانCCب 

مولCدوفا، المغCرب، نيوزيلنCدا، النCرويج، سCلطنة عمCان،       : لمكسCيك جمهورية آوريCا، موريشCيوس، ا     
وأفCاد عCدد مCن المنCدوبين أن         . بابوا غينيا الجديدة، بيرو، رومانيا، سلوفينيا، اسبانيا، السويد وتونس        

اإلجراءات الداخلية الضرورية لقبول النص المعدل الجديد جارية، وأنCه يمكCن توقيCع إيCداع بلCدانهم            
                                        

 .ICPM 01/14الوثيقة   )16(
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عCCالوة علCCى ذلCCك، أشCCير إلCCى أن الواليCCات المتحCCدة األمريكيCCة قCCد أبلغCCت  . القريCCبلصCCك القبCCول فCCى 
 .المنظمة بقبولها للتعديالت، وأنها فى سبيل تقديم صك القبول

 
وأبلغت األمانCة الهيئCة المؤقتCة أن خمسCة بلCدان أخCرى قCد قامCت، منCذ انعقCاد الCدورة الثانيCة                       - 71

 . بلدا115 وبذا يصل مجموع األطراف المتعاقدة الى للهيئة المؤقتة، بإيداع صكوك انضمامها،
 

 الهيئCة المؤقتCة األطCراف المتعاقCدة علCى االسCراع فCى عمليCة قبCول الCنص المعCدل                    وشجعت - 72
 أعضاء المنظمة التي ليست أطرافCا متعاقCدة فCى االتفاقيCة الدوليCة لوقايCة النباتCات،             وشجعتالجديد،  

 .أن تقدم صكوك انضمامها
 

 ابير المؤقتة التد-باء 
 

أبلغت األمانة الهيئة المؤقتة بتنفيذ التدابير المؤقتة، بما فى ذلك انشاء الهيئة المؤقتCة، تعيCين                 - 73
نقاط االتصال الرسمية، االستخدام الطوعى لشهادات الصحة النباتية المعدلة، ووضCع معيCار بشCأن               

، منCCذ االجتمCCاع األخيCCر للهيئCCة  وأشCCارت األمانCCة الCCى أنCCه . اآلفCCات غيCCر الحجريCCة الخاضCCعة للCCوائح 
المؤقتة، ما من دولة عضCو أوضCحت أنهCا تسCتخدم النمCوذج الجديCد لشCهادة الصCحة النباتيCة، ولكCن                        
العديد من األعضاء أوضحوا أن اقرار المعيار الجديCد الCذى يقCدم خطوطCا توجيهيCة بشCأن اسCتخدام                      

 . الشهادة الجديدة من شأنه أن ييسر عملية التحول
 

 اسبة الذآرى الخمسين لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات من-جيم 
 

أبلغ االجتماع بمناسبة الذآرى الخمسين لدخول االتفاقية الدولية لوقاية النباتات حيز النفاذ،  - 74
الهيئة المؤقتة اقتراحا يدعو إلقامة ندوة ليوم واحد تنظم وأيدت . 2002نيسان /والتي توافق أبريل
لدورة القادمة للهيئة المؤقتة، لالحتفال بالمناسبة الخمسين لالتفاقية الدولية لوقاية مع موعد انعقاد ا

 .النباتات
 

  مسائل أخرى-حادي عشر 
 

  اإلبالغ عن عدم االمتثال-ألف 
 

قدم ممثل أوروغواي ورقة تقترح إدراج بند مستديم فى جدول أعمال الهيئة المؤقتة لتCدابير               -75
ه، مثلCه فCى ذلCك مثCل البنCد المCدرج فCى جCدول أعمCال لجنCة تCدابير الصCحة                   الصحة النباتية، من شأن   

والصCCحة النباتيCCة فCCى منظمCCة التجCCارة العالميCCة، أن يمكCCن الهيئCCة مCCن أن تتCCابع، مCCن خCCالل تقCCارير       
وأعرب عدد من البلدان عن تأييCدهم لهCذا      . األعضاء، حاالت عدم االمتثال للمعايير الدولية لالتفاقية      

هم أوضحوا ضرورة وضع الئحة إجرائية لكي يكون نظام اإلبالغ عن عCدم االمتثCال     المقترح، ولكن 
. ورغب أعضاء آخCرون فCي أن يتCاح لهCم مزيCد مCن الوقCت لدراسCة انعكاسCات هCذا االقتCراح                     . فعاال

 الهيئCCة المؤقتCCة علCCى بحCCث هCCذا المقتCCرح مCCرة أخCCرى مCCن جانCCب الجهCCاز الفرعCCي لتسCCوية      ووافقCCت
 .النزاعات

 
  وتنظيم االجتماعات هيكل-باء 

 
. أبلغت األمانة الهيئة المؤقتة بهيكCل وتنظCيم االجتماعCات الCذى تCم فCى اطCار برنCامج العمCل                - 76

آما أبلغت الهيئة المؤقتة بأن المشارآة فى االجتماعات تتوقCف علCى مCا اذا آانCت االجتماعCات تعCد                
.  مفتوحCCة العضCCوية مشCCاورات فنيCCة، أو جماعCCات عمCCل غيCCر رسCCمية للخبCCراء أو جماعCCات عمCCل      
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واجماال، فCان المشCارآين هCم خبCراء توجCه لهCم الCدعوة أو أنهCم ممثلCين معينCين مCن قبCل حكومCة أو                 
آCCذلك أبلغCCت الهيئCCة المؤقتCCة بCCأن العديCCد مCCن األعضCCاء تولCCوا تمويCCل مشCCارآة خبCCرائهم فCCى  . منظمCCة

ان الناميCCة، وعقCCد االجتماعCCات، وأن هCCذه الوفCCورات يسCCرت لألمانCCة أن تمCCول المشCCارآين مCCن البلCCد  
وطلب مCن األمانCة أن تجعCل تقCارير االجتماعCات متاحCة لألعضCاء خCالل فتCرة                   . اجتماعات اضافية 

وحث بعض األعضاء على ضرورة أن يبلCغ أعضCاء الهيئCة            . زمنية قصيرة بعد اختتام االجتماعات    
ترتيبCCات المؤقتCCة بصCCورة صCCريحة وفCCي الوقCCت المناسCCب باالجتماعCCات، إلتاحCCة الفرصCCة التخCCاذ ال  

الضCCرورية، وطلبCCوا أن تخفCCض الهيئCCة المؤقتCCة عCCدد أوراق االجتمCCاع وأن تCCدرج ذلCCك فCCي الالئحCCة   
 .الداخلية للهيئة المؤقت

 
  تدابير بشأن المنتجات النباتية ومرض الحمى القالعية-جيم 

 
جابة نوقش االنشغال ازاء التدابير التجارية على المنتجات النباتية مCن جانCب األعضCاء اسCت              - 77

وأبلغCCت الهيئCCة المؤقتCCة بCCأن أمانCCة االتفاقيCCة الدوليCCة لوقايCCة  . لتفشCCى مCCرض الحمCCى القالعيCCة مCCؤخرا 
النباتات قامت بالتنسيق مCع المكتCب الCدولى لألوبئCة الحيوانيCة بشCأن توضCيح دور شCهادات الصCحة           

تCCا بصCCياغة وأوضCCحت األمانCCة أن المنظمتCCين معCCا قام. النباتيCCة فيمCCا يتعلCCق بمCCرض الحمCCى القالعيCCة
بيانCCات تؤآCCد ضCCرورة أال تعCCالج المسCCائل المتعلقCCة بالصCCحة أو االهتمامCCات الحيوانيCCة فCCى شCCهادات    

 .الصحة النباتية
 

  موعد ومكان الدورة القادمة-ثاني عشر 
 

، فCي رومCا،     13/3/2002-11قررت الهيئة المؤقتCة أن يعقCد االجتمCاع القCادم خCالل الفتCرة                 -78
 .إيطاليا

 
 نتخاب هيئة المكتب ا-ثالث عشر 

 
وأوضCCح . 4/4/2001وافقCCت الهيئCCة المؤقتCCة علCCى أن تقCCدم الترشCCيحات فCCى موعCCد أقصCCاه      -79

 :الرئيس أنه قد وردت ثالثة ترشيحات
 )أوروغواي (.Felipe Canale Mr: الرئيس !
 )نيوزيلندا (.John Hedley Mr: نائب الرئيس !
 )فنلندا (.Ralf Lopian Mr: نائب الرئيس !

 . الهيئة المؤقتة هيئة المكتب بالتصفيقتوانتخب -80
 
  االختتام-رابع عشر 
 

، وأعربCت عCن امتنانهCا    .John Hedley Mrشكرت الهيئة المؤقتة هيئة المكتب، خاصة الرئيس  -81
 .لما قدمته نيوزيلندا من دعم

 
  الموافقة على التقرير-خامس عشر 

 
 . الهيئة المؤقتة على التقريروافقت -82
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          المرفق األول
  الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

  2001نيسان / أبريل6-2روما، 
 جدول األعمال

افتتاح الدورة -1
 الموافقة على جدول األعمال -2
 تقرير مقدم من الرئيس -3

أولويات وضع المعايير -4
 الموافقة على المعايير الدولية -5

 مة مصطلحات الصحة النباتيةالتعديالت على قائ !
 تجنب مخاطر اآلفات بشأن آفات الحجر الزراعي !
 الخطوط التوجيهية بشأن شهادات الصحة النباتية !
 الخطوط التوجيهية بشأن عدم االمتثال واإلجراءات الطارئة !
الخطوط التوجيهية بشأن تفسير وتطبيق مفهوم المكافحة الرسمية لآلف`ات          : للمصطلحات) 1(تكملة رقم    !

 الخاضعة للوائح
 البنود الناشئة عن الدورة الثانية المؤقتة -6

   تشكيل لجنة المعايير6-1 
   اجراءات تسوية المنازعات6-2 
 )2-8نقلت إلى البند (  تبادل المعلومات 6-3 
   الكائنات المحورة وراثيا، والسالمة الحيوية واألنواع الغازية6-4 
 ة  المكافحة الرسمي6-5 

 تقرير المشاورة الفنية بين المنظمات االقليمية لوقاية النباتات -7
   االعتراف بالمنظمات االقليمية لوقاية النباتات7-1  •

 برنامج العمل لتوحيد المعايير -8
   وضع المعايير8-1 
   تبادل المعلومات8-2 
   المساعدات الفنية8-3 
   التقرير عن األمن الحيوي8-4 

 التخطيط االستراتيجي - 9
 حالة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -10

 قبول النص المعدل الجديد •
 التدابير المؤقتة •

 أية مسائل أخرى -11
   االبالغ عن عدم االمتثال لتدابير الصحة النباتية11-1 
   هيكل وتنظيم االجتماعات11-2 
 مرض الحمى القالعية  تدابير الصحة النباتية و11-3 

 موعد ومكان الدورة القادمة -12
 انتخاب هيئة المكتب -13
  الموافقة على التقرير -14
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 المرفق الثانى
 

 جماعة العمل المفتوحة العضوية التابعة للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية
 والمعنية بوضع مواصفات تفصيلية لمعيار بشأن مخاطر اآلفات النباتية المرتبطة

 بالكائنات المحورة وراثيا، منتجات التكنولوجيا الحيوية الحديثة
 

 اختصاصات جماعة العمل
 

عة الخبراء مفتوحة العضوية بوضع مواص*فات تفص*يلية لمعي*ار بغ*رض دراس*ته               تقوم جما  
 :، ويشمل ما يلي4عند الخطة 

 
منتج****ات / تحدي****د مخ****اطر اآلف****ات النباتي****ة المرتبط****ة بالكائن****ات المح****ورة وراثي****ا - 1

 التكنولوجيا الحيوية الحديثة؛
 
 ذه؛تحديد العناصر ذات الصلة بتقدير مخاطر اآلفات النباتية ه - 2
 
 دراسة األطر والخطوط التوجيهية التنظيمية الدولية الموجودة؛ - 3
 
تحدي**د المج**االت ف**ي نط**اق مع**ايير مخ**اطر اآلف**ات النباتي**ة ومع**ايير الص**حة النباتي**ة    - 4

منتج**ات / األخ**رى ذات الص**لة بجوان**ب الص**حة النباتي**ة للكائن**ات المح**ورة وراثي**ا       
 التكنولوجيا الحيوية الحديثة؛

 
منتج***ات / ي***د مخ***اطر اآلف***ات النباتي***ة المرتبط***ة بالكائن***ات المح***ورة وراثي***ا     وتحد - 5

التكنولوجيا الحيوية الحديثة التي لم تعالج عل*ى نح*و واف ف*ي مع*ايير الص*حة النباتي*ة            
 .الدولية السارية

 
وحرصا على حسن اإلعداد الجتماع جماعة الخبراء مفتوحة العضوية، ينبغي وضع ورق*ة               

 . مسبقا قبل انعقاد االجتماعمناقشات وتوصيات
 
واتس**اقا م**ع أه**داف تعزي**ز التع**اون ب**ين االتفاقي**ة الدولي**ة لوقاي**ة النبات**ات واتفاقي**ة التن**وع        

البيولوجي، ينبغي أن تقيم األمانة اتصاالت مع اتفاقي*ة التن*وع البيول*وجي والمنظم*ات األخ*رى ذات                  
 .عضويةالصلة لتوضيح الغرض من اجتماع جماعة العمل مفتوحة ال

 
وينبغي لألمانة أن تدعو أمانات ه*ذه المنظم*ات لتعي*ين خب*راء لحض*ور اجتماع*ات جماع*ة                     

 .العمل مفتوحة العضوية، للمساهمة في وضع مواصفات المعايير
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 المرفق الثالث
 

 التعديالت التي أدخلت على قائمة مصطلحات الصحة النباتية
 
 مصطلحات وتعاريف جديدة -1
 

Devitalization        عملية جعل النباتات أو المنتجات النباتية غير قادرة
 على اإلنبات، أو النمو أو التكاثر

 ماتةأ

   
Emergency action  حة النباتCCراءات الصCCن إجCCوري مCCراء فCCذ إجCCة ُيتخCCي

عنCCد وجCCود حالCCة جديCCدة أو غيCCر متوقعCCة للصCCحة       
 النباتية

 إجراء طارئ

   
Emergency measure        لCكل عاجCالئحة أو إجراء للصحة النباتية يتقرر بش

عنCCد وجCCود حالCCة جديCCدة أو غيCCر متوقعCCة للصCCحة       
ويمكCCن أن يكCCون التCCدبير الطCCارئ تCCدبيرًا   .  النباتيCCة

 مؤقتًا أو غير مؤقت

 تدبير طارئ

   
Official control  ةCCCCة الُملِزمCCCCحة النباتيCCCCوائح الصCCCCي للCCCCاذ الفعلCCCCاإلنف

وتطبيCCق تCCدابير الصCCCحة النباتيCCة الُملِزمCCة بغCCCرض     
استئصCCCCال أو احتCCCCواء اآلفCCCCات الَحْجريCCCCة أو إدارة   

 الخاضعة للوائحالَحْجرية غير اآلفات 

 مكافحة رسمية

   
Phytosanitary action    ،أو االختبار، أو المسح عملية رسمية، مثل الفحص 

والرصCCد أو العCCالج، يCCتم تنفيCCذها إعمCCاًال للCCوائح أو    
 تدابير الصحة النباتية

 إجراء صحة نباتية

   
Provisional measure            ودCدون وجCرر بCالئحة أو إجراء للصحة النباتية يتق

مبCCررات فنيCCة آاملCCة نظCCرًا لعCCدم تCCوافر معلومCCات      
ط تCCCوافر ويخضCCCع اإلجCCCراء المؤقCCCت لشCCCر .  آافيCCCة

 المبررات الفنية الكاملة في أقرب وقت ممكن

 تدبير مؤقت

 
 مصطلحات وتعاريف منقحة -2
 

Bulbs and tubers فئCCة مCCن السCCلع لزراعCCة النباتCCات التCCي تكCCون لهCCا        
وتشCCCCمل (أجCCCCزاء مسCCCCتقرة تحCCCCت سCCCCطح األرض  

 )الجذور البصلية والريزومات

 األبصال والدرنات

  
Commodity ، أو المنتجات النباتية، أو بند آخCر       نوع من النباتات  

 .ينقل ألغراض التجارة أو ألي غرض آخر
 سلعة

  
Consignment آمية من النباتات، أو المنتجات النباتيCة أو أي بنCود    

أخرى تنقل مCن بلCد آلخCر، وتشCملها، عنCد اللCزوم،               
وقCCد تتCCألف الشCCحنة (شCCهادة واحCCدة للصCCحة النباتيCCة 

 )من سلعة واحدة أو أآثر

 حنةش
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Cut flowers and 
branches

فئCCCة مCCCن السCCCلع تشCCCكل أجCCCزاء النباتCCCات الغضCCCة       
 المستخدمة في أغراض الزينة أو الزراعة

أزهCCCCCCCCار وأغصCCCCCCCCان 
 القطف

  
Fruits and vegetables            اتCن النباتCة مCزاء الغضCمل األجCلع تشCن السCفئة م

المسCCCتخدمة فCCCي أغCCCراض االسCCCتهالك أو التصCCCنيع 
 وليس للزراعة

 فواآه والخضرال

  
Grain فئة مCن السCلع تشCمل البCذور المسCتخدمة ألغCراض             

 التصنيع أو االستهالك وليس للزراعة
 الحبوب

  
Phytosanitary 
procedure

أي طريقCCة توصCCCف رسCCCميًا لتنفيCCذ لCCCوائح الصCCCحة   
النباتيCCة، بمCCا فCCي ذلCCك إجCCراء عمليCCات الفحCCص، أو  

فيما يتصCل   االختبار، أو المسح والرصد أو العالج       
 باآلفات الخاضعة للوائح

 إجراء صحي نباتي

  
Phytosanitary 
regulation

أو انتشCCCار /القواعCCCد الرسCCCمية التCCCي تمنCCCع دخCCCول و
اآلفCCات الَحْجريCCة، أو تحCCد مCCن اآلثCCار االقتصCCادية     

 الخاضعة للوائح، بما في ذلك الَحْجريةغير لآلفات 
 تحديد تدابير إصدار شهادات الصحة النباتية

 لوائح الصحة النباتية

  
Regulated area           ودCة والبنCات النباتيCات والمنتجCمنطقة تخضع النبات

األخCCرى الخاضCCعة للCCوائح، التCCي تCCدخل إليهCCا، أو      
تكون موجودة فيها أو تخرج منها، للوائح أو تدابير 

أو انتشCCار اآلفCCات  /الصCCحة النباتيCCة لمنCCع دخCCول و   
قتصCCادية لآلفCCات  الَحْجريCCة أو للحCCد مCCن اآلثCCار اال   

  الخاضعة للوائحالَحْجريةغير 

 منطقة خاضعة للوائح

  
Seeds فئCCة مCCن السCCلع تشCCمل البCCذور المخصصCCة للزراعCCة 

 )أنظر الحبوب(وليس لالستهالك أو التصنيع 
 )تقاوي(بذور 

  
Wood فئCCة مCCن السCCلع تشCCمل الخشCCب المسCCتدير، والخشCCب  

 مCCCع المنشCCCور، والشCCCظايا أو الحشCCCوات الخشCCCبية،  
 وجود أو بدون وجود لحاء 

 خشب

 
 
 
 
 
 
 توصيات أخرى -3
 

تم استبعاد هذا المصطلح من قائمة المصطلحات ألن تعريفCه غيCر       :  البلد الذي يقوم بإعادة التصدير    
والمرجCCCو الرجCCCوع إلCCCى الجماعCCCة المعنيCCCة بالمصCCCطلحات لتصCCCحيحه أو لتوضCCCيح عالقتCCCه .  دقيCCCق

 .بالمصطلحات األخرى
 



APPENDIX III ICPM 01/REPORT 
 

 S:\docs\ICPM 200\Y0677a-appendix III\us 

 

3 

 .المرجو الرجوع إلى الجماعة المعنية بالمصطلحات:  )ة من المنتجات النباتيةلشحن(بلد المنشأ 
 

المرجو االحتفاظ بالمصطلح مع الرجCوع إلCى الجماعCة المعنيCة بالمصCطلحات للنظCر            :  موسم النمو 
 المحال أيضًا إلى الجماعة المعنية بالمصطلحات للنظCر      )المحصول(فترة نمو   في عالقته بمصطلح    

 .فيه
 

االحتفCاظ بالمصCطلح فCي قائمCة المصCطلحات مCع الرجCوع إلCى         :   مستنبتة من مزارع أنسجة   نباتات
فئCة  :  والتعريف البCديل هCو    .  الجماعة المعنية بالمصطلحات لتحديد مدى سالمة المصطلح وتعريفه       

من السلع تشCكل النباتCات التCي يCتم اسCتنباتها بCالطرق المعمليCة فCي وسCط معقCم ثCم نقلهCا إلCى حاويCة                        
 .قةمغل

 
   :توصية عامة

 
 إلCى جانCب المصCطلحات والتعCاريف الCواردة بنشCرات المعCايير الدوليCة                 أن توضح يوصى ب  - 1

 التي اعتمدته، لكي يتطCابق ذلCك مCع الشCكل المتبCع             هازلتدابير الصحة تاريخ اعتماد المصطلح والج     
 .حات والتعاريف، ولكي يستطيع القارئ تحديد أحدث المصطلقائمة مصطلحات الصحة النباتيةفي 

 
 .من جميع المختصرات والحروف المرآبة" المختصرات"أو " الحروف المرآبة"حذف  - 2
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 المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحليل مخاطر اآلفات الَحْجرية
 
 
 
 
 

 
 
 

 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 منظمة األغذية والزراعة ألمم المتحدة

 2001روما، 
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 مقدمـة

 النطاق
خضPع  يتضمن هذا المعيار التفاصPيل الخاصPة بPإجراء تحليPل مخPاطر اآلفPات لتحديPد مPا إذا آانPت ت            

ويوضح المعيار العمليات المتكاملة الواجب اتباعها في تقيPيم المخPاطر ، وآPذلك              .  للحجر الزراعي 
 .تحديد الخيارات المناسبة إلدارة المخاطر 

 المراجع
 .منظمة التجارة العالمية، جنيف. 1994اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، 

 فPي سلسPلة المعPايير الدوليPة     5النشPرة رقPم   .  1999، اتيPة قائمة المصPطلحات الخاصPة بالصPحة النب      
 .لتدابير الصحة النباتية، منظمة األغذية والزراعة، روما

 فPPي سلسPPلة المعPPايير الدوليPPة  2النشPPرة رقPPم .  1996، الخطPPوط التوجيهيPPة لتحليPPل مخPPاطر اآلفPPات  
 .لتدابير الصحة النباتية، منظمة األغذية والزراعة، روما

 في سلسلة المعايير الدولية لتPدابير  6النشرة رقم .  1998،  يهية لنظم المسح والرصد   الخطوط التوج 
 .الصحة النباتية، منظمة األغذية والزراعة، روما

 .، منظمة األغذية والزراعة، روما1992، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 .، منظمة األغذية والزراعة، روما1997، النص الُمعدَّل الجديد لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 فPPي سلسPPلة المعPPايير  1النشPPرة رقPPم  . 1995، مبPPادئ الحجPPر الزراعPPي وعالقتهPPا بالتجPPارة الدوليPPة  
 .الدولية لتدابير الصحة النباتية، منظمة األغذية والزراعة، روما

يير الدولية  في سلسلة المعا7النشرة رقم .  1997، نظام إصدار شهادات الصحة النباتية للصادرات   
 .لتدابير الصحة النباتية، منظمة األغذية والزراعة، روما

 فPPي سلسPPلة المعPPايير الدوليPPة 4النشPPرة رقPPم .  1998، متطلبPPات إنشPPاء المنPPاطق الخاليPPة مPPن اآلفPPات
 .لتدابير الصحة النباتية، منظمة األغذية والزراعة، روما

 في سلسلة المعPايير الدوليPة لتPدابير الصPحة        8النشرة رقم   . 1998،  تحديد حالة اآلفات في منطقة ما     
 .النباتية، منظمة األغذية والزراعة، روما

النشPرة  .  1999،  متطلبات إنشاء أماآن لإلنتاج خالية من اآلفات ومواقع لإلنتPاج خاليPة مPن اآلفPات               
 . في سلسلة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية، منظمة األغذية والزراعة، روما10رقم 

 
 

 تعاريف، ومختصرات وأسماء مختصرة
Area بلPPPد، أو جPPPزء مPPPن بلPPPد أو جميPPPع أو بعPPPض  

أجزاء عدة بلدان، يتم تحديدها بشكل رسمي
 منطقة

  
Commodity

 
نبPPPات أو ُمنPPPَتج نبPPPاتي أو بنPPPد آخPPPر خاضPPPع  
للوائح ُينقل ألغراض التجPارة أو ألغPراض        

 أخرى

 سلعة

   
Consignment 

 
أو المنتجPPات النباتيPPة /وآميPPة مPPن النباتPPات،  

أو أي بنPPود أخPPرى خاضPPعة للPPوائح ُتنقPPل   /و
مPن بلPد آلخPPر وتشPملها شPPهادة صPحة نباتيPPة     

 شحنة
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ويمكن أن تتألف الشحنة مPن رسPالة        (واحدة  
 )واحدة أو أآثر

  
Country of origin 

(of a consignment of 
plant products) 

ت البلد الذي ُزِرعت فيه النباتات التي استمد    
 منها المنتجات النباتية

 بلد المنشأ
لشPPPPPPPPPPحنة المنتجPPPPPPPPPPات (

 )النباتية
  

Country of origin 
(of a consignment of plants) بلد المنشأ البلد الذي ُزِرعت فيه النباتات 

 )لشحنة نباتات(
  

Country of origin (of 
regulated articles other than 

plants and plant products) 
لبلPPد الPPذي تعرضPPت فيPPه للتلPPوث باآلفPPات،    ا

 ألول مرة، البنود الخاضعة للوائح 
للبنPPPPPPPود (بلPPPPPPPد المنشPPPPPPPأ 

الخاضعة للPوائح بخPالف     
النباتPPPPPPPات والمنتجPPPPPPPات  

 )النباتية
  

Endangered area   ةPPPل اإليكولوجيPPPا العوامPPPاعد فيهPPPة تسPPPمنطق
على توطن آفة ُيسبب وجودهPا فPي المنطقPة          

 خسائر اقتصادية آبيرة

 نطقة مهددةم

  
Entry (of a pest) انتقPPال اآلفPPة إلPPى منطقPPة لPPم تكPPن موجPPودة       

فيهPPا، أو انتقالهPPا إلPPى منطقPPة موجPPودة فيهPPا    
ولكنهPPPا غيPPPر منتشPPPرة علPPPى نطPPPاق واسPPPع     

 وتخضع للمكافحة الرسمية

 )آفة(دخول 

  
Establishment استقرار آفة، خالل المسPتقبل المنظPور، فPي         

 ليهامنطقة ما بعد دخولها إ
 توطن

  
Introduction  دخول دخول آفة ينجم عنه توطنها

  
IPPC مختصPPر لالتفاقيPPة الدوليPPة لوقايPPة النباتPPات،  

بصPPPPفتها المودعPPPPة لPPPPدى منظمPPPPة األغذيPPPPة  
، 1951والزراعPPPPPPPPة فPPPPPPPPي رومPPPPPPPPا فPPPPPPPPي  

 وبالتعديالت الالحقة التي أدِخلت عليها

االتفاقيPPPة الدوليPPPة لوقايPPPة  
 النباتات 

  
National Plant Protection 

Organization     اتPPPPدى الحكومPPPPئها إحPPPPمية تنشPPPPإدارة رس
للنهPPوض بالوظPPائف التPPي حPPددتها االتفاقيPPة   

 الدولية لوقاية النباتات

المنظمPPة القطريPPة لوقايPPة  
 النباتات

  
NPPO المنظمPPة القطريPPة لوقايPPة   ُمختصر للمنظمة القطرية لوقاية النباتات

 النباتات
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Official ينشPPأ أو ُيPPرخص بPPه أو ُينفPPَّذ مPPن     ) ءإجPPرا(
 جانب منظمة قطرية لوقاية النباتات

 رسمي) إجراء(

  
Pathway أي وسPPPPيلة تمكPPPPن اآلفPPPPة مPPPPن الPPPPدخول أو    

 االنتشار
  انتقال العدوى طريق

  
Pest       نPPوجي مPPط بيولPPاللة أو نمPPوع، أو سPPأي ن

الكائنPPPات النباتيPPPة أو الحيوانيPPPة، أو عامPPPل     
للنباتPPPPPات أو المنتجPPPPPات ُممPPPPِرض أو ُمPPPPPؤذ  

 النباتية

 آفة

  
Pest categorization عملية تحديد ما إذا آانت اآلفة لهPا أو ليسPت      

لهPPا صPPفات اآلفPPة الحجريPPة أو صPPفات آفPPة     
 غير حجرية خاضعة للوائح

 تصنيف اآلفات

 
  

Pest free area منطقPPة ال تظهPPر فيهPPا آفPPة محPPددة، آمPPا     
ميPPPة، ُيسPPتدل علPPPى ذلPPPك مPPPن األدلPPPة العل 

ويجPPري فيهPPا الحفPPاظ علPPى هPPذه الحالPPة    
 رسميًا، حسب مقتضى الحال

 منطقة خالية من اآلفات

  
Pest free production site

جزء محPدد مPن مكPان لإلنتPاج ال تنتشPر            
فيه آفة معينة، آما ُيستدل على ذلPك مPن          
األدلة العلمية، و يجري فيه الحفاظ على  

سPPب هPPذه الحالPPة رسPPميًا لفتPPرة معينPPة، ح
 مقتضى الحال

موقPPع لإلنتPPاج خPPالي مPPن  
 *اآلفات

  
Pest risk analysis عمليPة تقيPيم األدلPة البيولوجيPة أو األدلPة      

العلمية واالقتصادية األخPرى لتحديPد مPا      
إذا آانPPPت آفPPPة معينPPPة ينبغPPPي إخضPPPاعها 
للوائح الحجPر الزراعPي، ولتحديPد مPدى         
قPPوة تPPدابير الصPPحة النباتيPPة التPPي ينبغPPي  

 اتخاذها

 تحليل مخاطر اآلفات

  
Pest risk assessment
(for quarantine pests)* تقيPPPPيم احتمPPPPال دخPPPPول وانتشPPPPار آفPPPPة،   

والنتائج االقتصادية المحتملPة المرتبطPة       
 بذلك

 تقييم مخاطر اآلفات
بالنسPPPPPPPPPPPPبة لآلفPPPPPPPPPPPPات (

 )الَحْجرية
  

Pest risk management
(for quarantine pests)

PPد الخيPPيم وتحديPPل تقيPPة للتقليPPارات المتاح
 إدارة مخاطر اآلفات من مخاطر دخول آفة وانتشارها

بالنسPPPPPPPPPPPPبة لآلفPPPPPPPPPPPPات (
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 )الَحْجرية
  

Phytosanitary certificate شPPهادة مصPPممة علPPى غPPرار الشPPهادات    
النموذجيPPة التPPي تPPنص عليهPPا االتفاقيPPPة     

 الدولية لوقاية النباتات
 شهادة الصحة النباتية

  
Phytosanitary measure أي تشPPPريعات، أو لPPPPوائح أو إجPPPPراءات  

أو /رسPPPPPPمية لمنPPPPPPع دخPPPPPPول اآلفPPPPPPات و
 انتشارها

 تدابير الصحة النباتية

  
Phytosanitary regulation أو /قواعد رسمية تستهدف منPع دخPول و    

انتشPPار اآلفPPات الَحْجريPPة، أو للحPPد مPPن     
 الَحْجريPة غير  اآلثار االقتصادية لآلفات    

فPPي ذلPPك تحديPPد   الخاضPPعة للPPوائح، بمPPا   
إجPPPPراءات إصPPPPدار شPPPPهادات الصPPPPحة    

 النباتية

 لوائح الصحة النباتية

  
Post-entry quarantine  حجر ما بعد الدخول الحجر المطبَّق على شحنة بعد دخولها

  
PRA area منطقة يجري تحليل مخاطر اآلفات فيها منطقPPPPة تحليPPPPل مخPPPPاطر 

 اآلفات
  

Prohibition انتقPPPال آفPPPات أو سPPPلع  منPPPع اسPPPتيراد أو  
 حظر محددة، بموجب لوائح الصحة النباتية

  
Quarantine pest آفة لها أهمية اقتصادية محتملPة للمنطقPة        

المهPPددة ولكنهPPPا ال توجPPPد بعPPد فPPPي هPPPذه   
المنطقPPPة، أو توجPPPد فيهPPPا ولكنهPPPا ليسPPPت 
منتشPPPرة علPPPى نطPPPاق واسPPPع، وتخضPPPع  

 للمكافحة الرسمية

 آفة َحْجرية

 
  

Regional Plant Protection 
Organization

منظمPPة حكوميPPة دوليPPة منPPوط بهPPا تنفيPPذ   
المهPPPام المنصPPPوص عليهPPPا فPPPي المPPPادة    
التاسPPPعة مPPPن االتفاقيPPPة الدوليPPPة لوقايPPPة     

 النباتات

المنظمة اإلقليمية لوقاية 
 النباتات

  
RPPO

مختصPPPPPر للمنظمPPPPPة اإلقليميPPPPPة لوقايPPPPPة  
 النباتات

المنظمة اإلقليمية لوقاية 
 اتاتالنب
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Spread نطPPPاق التوزيPPPع الجغرافPPPي آلفPPPة داخPPPل  

 انتشار منطقة ما
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 فكرة عامة عن االشتراطات

أو طريPق انتقPال   /تحليل مخاطر اآلفات، بالنسبة لمنطقة محددة، في تحديد اآلفPات و       تنحصر أهداف   
يPد خيPارات   العدوى التي تبعث علPى القلPق وتقيPيم أخطارهPا، وتحديPد المنPاطق المهPددة، وآPذلك تحد         

وتشمل عملية تحليل مخاطر اآلفPات بالنسPبة لآلفPات الَحْجريPة       .  إدارة اآلفات، حسب مقتضى الحال    
 :ثالث مراحل، هي

 
انتقPال   طريPق و) أو اآلفPات (وتشمل تحديد اآلفPة  ) وهي مرحلة الشروع في العملية(المرحلة األولى 

 أجPPل تحليPPل المخPPاطر فيمPPا يتعلPPق    التPPي تبعPPث علPPى القلPPق، والتPPي ينبغPPي النظPPر فيهPPا مPPن    العPPدوى
 .تحليل مخاطر اآلفاتبالمنطقة المحددة ل

 
وتبPدأ بتصPنيف اآلفPات آPل علPى حPدة لتحديPد مPا إذا               ) وهي مرحلة تقPدير المخPاطر     (المرحلة الثانية   

وتسPتمر عمليPة تقPدير المخPاطر بتقيPيم احتمPال دخPول              .  الَحْجريPة آانت تنطبق عليها معايير اآلفات      
 .طنها وانتشارها، ونتائجها االقتصادية المحتملةاآلفات، وتو

 
وتشPPمل تحديPPد خيPPارات اإلدارة الالزمPPة للحPPد مPPن ) وهPPي مرحلPPة إدارة المخPPاطر(والمرحلPPة الثالثPPة 

المخاطر التي تم تحديدها في المرحلة الثانية، مع تقييم هذه الخيارات لتحديد مدى آفاءتها، وإمكانية     
 .ار أنسبهاتنفيذها وتأثيرها توطئة الختي
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 الَحْجريةتحليل مخاطر اآلفات 

 
 مرحلة الشروع في العملية: المرحلة األولى -1
 

 التPي تبعPث علPى    انتقPال العPدوى   طريPق و) أو اآلفPات (تحديPد اآلفPة   الهدف مPن مرحلPة الشPروع هPو     
طر تحليل مخPا القلق، والتي ينبغي النظر فيها من أجل تحليل المخاطر فيما يتعلق بالمنطقة المحددة ل      

 .اآلفات
 
 نقطة البداية 1-1
 

 :يمكن البدء في عملية تحليل مخاطر اآلفات نتيجة لما يلي 
  يمثل خطرًا محتمًال آلفةنتقال العدوىتحديد طريق ال -
 تحديد آفة قد تتطلب اتخاذ تدابير للصحة النباتية -
 .مراجعة أو تعديل سياسات وأولويات الصحة النباتية -

 
 انتقال العدوىجة لتحديد طريق تحليل مخاطر اآلفات نتي 1-1-1 
 نتقPال العPدوى  قد تنشأ الحاجة إلى تحليل جديد أو ُمPنقح لمخPاطر اآلفPات علPى طريPق محPدد ال             

 : التاليةالحاالتفي 
وهPي عPادة    (بدء التعامالت التجارية الدولية في سلعة لم يكن البلد يسPتوردها مPن قبPل                 -

أو في سلعة من منطقة منشأ      ) عدَّلة وراثياً نبات أو ُمنَتج نباتي، بما في ذلك النباتات المُ        
 جديدة أو من بلد منشأ جديد

 استيراد أنواع جديدة من النباتات ألغراض االنتخاب أو البحوث العلمية -
االنتشPار الطبيعPي، أو عPن    ( غيPر اسPتيراد السPلعة    نتقPال العPدوى  تحديد طريق آخPر ال     -

 ).عة الرآاب، وما إلى ذلكطريق مواد التعبئة، أو البريد، أو النفايات، أو أمت
آPأن   (نتقPال العPدوى  ويمكن إعداد قائمة باآلفات التPي مPن المحتمPل أن تPرتبط بهPذا الطريPق ال            

باالسPPتعانة بالمصPPادر الرسPPمية، وقواعPPد البيانPPات، والمطبوعPPات العلميPPة أو   ) تحملهPPا السPPلعة
فPي القائمPة اسPتنادًا      ومن المفضل تحديد األولويPات      .  األدبيات األخرى، أو مشاورات الخبراء    

وفPي حالPة عPدم تحديPد آفPات مPن المحتمPل        .  إلى رأي الخبPراء بشPأن توزيPع اآلفPات وأنواعهPا        
 .دخولها من هذا الطريق، يمكن أن تتوقف عملية تحليل مخاطر اآلفات عند هذه النقطة

 
 تحليل مخاطر اآلفات نتيجة لتحديد اآلفة 1-1-2
ُمPPنقح لمخPPاطر اآلفPPات بشPPأن آفPPة محPPددة فPPي الحPPاالت  قPPد تنشPPأ الحاجPPة إلPPى تحليPPل جديPPد أو  
 :التالية

ظهور حالة طارئة بعد اآتشاف إصابة متوطنة أو بعد تفشي آفة جديPدة داخPل          -
 منطقة تحليل مخاطر اآلفات

 ظهور حالة طارئة لدى اآتشاف آفة جديدة في سلعة مستوردة -
 تحديد وجود خطر ناتج عن آفة جديدة، عن طريق البحوث العلمية -
 دخول  آفة إلى منطقة ما -
وجود تقPارير تPدل علPى أن آفPة تعPد أشPد ضPررًا فPي منطقPة مPا عمPا هPي فPي                        -

 منطقة المنشأ
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 تكرار اآتشاف آفة -
 طلب استيراد آائن حي من الخارج -
 التعرف على آائن حي يعد ناقًال آلفات أخرى -
تحPPور آPPائن حPPي وراثيPPا بطريقPPة تPPدل بوضPPوح علPPى أنPPه يمكPPن أن يمثPPل آفPPة    -

 .نباتية
 

الشffروع فffي تحليffل مخffاطر اآلفffات نتيجffة إلعffادة النظffر فffي السياسffة المطبقffة أو      1-1-3
 تغييرها

تنشأ الحاجة إلى تحليل جديد أو ُمنقح لمخاطر اآلفات لدواعي تPرتبط بالسياسPة المطبقPة فPي                  
 :الحاالت التالية

اتخPPاذ قPPرار علPPى المسPPتوى القطPPري بإعPPادة النظPPر فPPي لPPوائح أو شPPروط أو      -
  الصحة النباتيةعمليات

منظمة إقليمية لوقايPة  (النظر في اقتراح مقدم من بلد آخر أو من منظمة دولية             -
 )النباتات، أو منظمة األغذية والزراعة

تPPأثير نظPPام جديPPد للمعاملPPة أو وقPPف العمPPل بنظPPام للمعاملPPة، أو تPPأثير عمليPPة       -
 جديدة، أو معلومات جديدة على قرار سابق

 صحة النباتيةظهور نزاع بشأن تدابير ال -
تغيPPر حالPPة الصPPحة النباتيPPة فPPي بلPPد مPPا، أو نشPPوء بلPPد جديPPد، أو تغيPPر الحPPدود    -

 .السياسية لبلد ما
 تحديد منطقة تحليل مخاطر اآلفات 1-2

ينبغي تحديد منطقة تحليل مخاطر اآلفات بأآبر قدر من الدقة لكPي يمكPن تحديPد المنطقPة التPي          
 .يلزم توفير معلومات بشأنها

 
 وماتالمعل 1-3

ويعPد ذلPك    .  يعد جمع المعلومات من العناصر المهمة في جميع مراحل تحليل مخاطر اآلفPات            
مهمPPًا فPPي مرحلPPة البدايPPة حتPPى يمكPPن تحديPPد اآلفPPة أو اآلفPPات، وتوزيPPع وجودهPPا وارتباطهPPا        

وُتجَمPع المعلومPات األخPرى آلمPا ظهPرت الحاجPة        .  بالنباتات العائلPة، أو السPلع، أو غيPر ذلPك          
 .توصل إلى القرارات الالزمة طالما استمرت عملية تحليل مخاطر اآلفاتإليها لل

 
ويعPد تقPديم   .  ويمكن أن تأتي المعلومات الالزمPة لتحليPل مخPاطر اآلفPات مPن مصPادر متعPددة          

المعلومات الرسمية عن حالة اآلفات من االلتزامات التي تنص عليهPا االتفاقيPة الدوليPة لوقايPة                 
 ).2-8المادة ( على أن تقوم جهة االتصال الرسمية بتيسير ذلك )ج1-8المادة (النباتات 

 
 عمليات تحليل مخاطر اآلفات السابقة 1-3-1

، أو اآلفPات أو السياسPات قPد أْخِضPَعت     نتقPال العPدوى  ينبغي التأآد أيضًا ممPا إذا آانPت طPرق ا        
د تحليل سابق فإذا ُوجِ .  بالفعل لتحليل مخاطر اآلفات، سواء على المستوى القطري أو الدولي         

.  لمخاطر اآلفات، ينبغي التأآد من سPالمته ألن الظPروف والمعلومPات ربمPا تكPون قPد تغيPرت        
آذلك ينبغي تحري إمكانية االعتماد، جزئيPًا أو آليPًا، علPى تحليPل مخPاطر اآلفPات مPن طريPق                       

 .مماثل أو عن آفة مماثلة، وبذلك تنتفي الحاجة إلى إجراء تحليل جديد لمخاطر اآلفات
 

 االنتهاء من المرحلة األولى 1-4



APPENDIX IV ICPM 01/REPORT 
 

S:\docs\ICPM 2001\Y0677a-appendix IV-US  

 

9 

التي تثير  نتقال العدوىامع االنتهاء من المرحلة األولي، نقطة البداية، تكون اآلفات وطرق      
القلق ومنطقة تحليل مخاطر اآلفات قد تحددت، آما تم تجميع المعلومات المتصلة بهPا، وتPم                

لPى أسPاس منفPرد أو فPي تPرابط      تحديد اآلفات المرشحة التخاذ تدابير الصحة النباتيPة، إمPا ع          
 .نتقال العدوىامع طريق 

 
 تقدير مخاطر اآلفات: المرحلة الثانية -2
 

 :يمكن، بصفة عامة، تقسيم عملية تقدير مخاطر اآلفات إلى ثالث خطوات مترابطة، هي
 تصنيف اآلفات -
 تقدير احتمال الدخول واالنتشار -
 ).لتأثيرات البيئيةبما في ذلك ا(تقدير النتائج االقتصادية المحتملة  -

وفي معظم الحاالت، تطبق هذه الخطوات بالتتابع في عملية تحليل مخاطر اآلفات، وإن لم يكن مPن                  
وال ينبغي أن تكون عملية تقدير مخاطر اآلفات معقدة إّال بقدر           .  الضروري أن تتقيد بترتيب خاص    

كم علPى عمليPة معينPة لتحليPل     ويسPمح هPذا المعيPار بPالح       .  ما تبرر الظPروف ذلPك مPن الناحيPة الفنيPة           
مخاطر اآلفات قياسPًا علPى المبPادئ المتعلقPة بمPدى ضPرورتها، والحPد األدنPى لتأثيرهPا، والشPفافية،                 

النشرة رقم   وهي المبادئ المبينة في     �والتطابق، وتحليل المخاطر، وإدارة المخاطر وعدم التمييز        
مبPPادئ الحجPPر النبPPاتي وعالقتهPPا بالتجPPارة   ، فPPي سلسPPلة المعPPايير الدوليPPة لتPPدابير الصPPحة النباتيPPة  1

 .)1995منظمة األغذية والزراعة، (الدولية 
 
 
 
 تصنيف اآلفات 2-1

فPي البدايPPة، قPPد ال يكPPون واضPحًا أي آفPPة أو أي اآلفPPات التPPي تPم تحديPPدها فPPي المرحلPPة األولPPى    
 معPايير  وتتضPمن عمليPة التصPنيف تحديPد مPا إذا آانPت          .  تتطلب إجراء تحليل لمخاطر اآلفات    

 .التحديد الواردة في تعريف اآلفات التي تطبق عليها تدابير الحجر مستوفاة
 

 المرتبطة بسلعة معينة، إجPراء عPدد مPن          نتقال العدوى وقد يكون من الالزم، لدى تقييم طرق ا       
عمليات تحليل مخاطر اآلفات المنفردة عن اآلفPات المختلفPة التPي مPن الممكPن أن تPرتبط بهPذا                

ن الجوانPPب التPPي تميPPز عمليPPة تصPPنيف اآلفPPات أنPPه يمكPPن اسPPتبعاد آPPائن حPPي أو  ومPP.  الطريPPق
 .آائنات حية من الدراسة قبل إجراء بحث متعمق

 
 تصنيف اآلفات أنه يمكن إجراؤها بمعلومPات قليلPة نسPبيًا، وإن آPان البPد          ةومن مزايا عملي  

 .أن تكون آافية إلجراء عملية التصنيف بطريقة وافية
 
 لتصنيفعناصر ا 2-1-1

 :تشمل عملية تصنيف إحدى اآلفات على أنها من اآلفات الَحْجرية العناصر األساسية التالية
 هوية اآلفة -
 وجود أو عدم وجود منطقة لتحليل مخاطر اآلفات -
 وضع اآلفة من حيث خضوعها للوائح الصحة النباتية -
 احتمال التوطن واالنتشار بمنطقة تحليل مخاطر اآلفات -
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فPي منطقPة تحليPل    ) بما فPي ذلPك النتPائج البيئيPة    (دية المحتملة   النتائج االقتصا  -
 .مخاطر اآلفات

 
  هوية اآلفة2-1-1-1

ينبغي تحديد هوية اآلفة بوضPوح لضPمان إجPراء التقPدير علPى آPائن محPدد، وآPذلك                    
لضمان آون المعلومات البيولوجية وغيرها مPن المعلومPات المسPتخدمة فPي التقPدير              

وإذا لPPم يكPPن ذلPPك ممكنPPًا ألن العامPPل المسPPبب .   الدراسPPةوثيقPPة الصPPلة بالكPPائن محPPل
ألعراض معينة لم يتم تحديده تمامًا، عندئذ ينبغي التأآد من أنه يتسبب فPي أعPراض     

 .ثابتة وأنه قادر على االنتقال
 

وعند تصنيفها فPي مسPتوى أعلPى      .  وعمومًا تكون الوحدة التصنيفية لآلفة هي النوع      
وفي حالPة تصPنيفها   .   أن يستند ذلك إلى أساس علمي سليم   أو أدنى من النوع، ينبغي    

في مستوى أدنى من النوع، ينبغي أن يتضPمن ذلPك األدلPة التPي توضPح أن العوامPل               
  مثل وجود اختالفPات فPي مPدى ضPراوة اآلفPة، ومجPال                -التي يستند إليها التصنيف     

درجPة التPي تكفPPي     ُتعPد جوهريPة بال  -العوائPل أو االرتبPاط بPين اآلفPة وناقPل العPPدوى      
 .للتأثير على حالة الصحة النباتية

 
وفPPي الحPPاالت التPPي يوجPPد فيهPPا ناقPPل للعPPدوى، يمكPPن أيضPPًا اعتبPPار الناقPPل آفPPة بقPPدر   

 .ارتباطه بالكائن الحي المسبب للعدوى وبقدر ضرورته لنقل اآلفة
 

  وجود أو عدم وجود منطقة لتحليل مخاطر اآلفات2-1-1-2
 وجPود فPي جميPع أنحPاء منطقPة تحليPل مخPاطر اآلفPات أو فPي          ينبغي أّال يكPون لآلفPة    
 .جزء محدد منها

 
  الوضع من حيث خضوع اآلفة للوائح الصحة النباتية2-1-1-3

إذا آانPPت اآلفPPة موجPPودة ولكنهPPا غيPPر منتشPPرة علPPى نطPPاق واسPPع، ينبغPPي أن تكPPون    
 .خاضعة للمكافحة الرسمية أو من المتوقع إخضاعها للمكافحة الرسمية

 
   احتمال التوطن واالنتشار بمنطقة تحليل مخاطر اآلفات2-1-1-4

ينبغPPي وجPPود أدلPPة تعPPزز االسPPتنتاج بPPأن اآلفPPة يمكPPن أن تصPPبح متوطنPPة فPPي منطقPPة  
وينبغPPي أن تتPPوافر فPPي منطقPPة تحليPPل     .  تحليPPل مخPPاطر اآلفPPات أو أن تنتشPPر فيهPPا    

 المحميPPة المناخيPPة، بمPPا فPPي ذلPPك الظPPروف  /مخPPاطر اآلفPPات الظPPروف اإليكولوجيPPة 
  وجPود  �  حيثمPا يكPون ذلPك مناسPبًا         �المناسبة لتوطن اآلفة وانتشارها، آما ينبغPي        

، والعوائPPل البديلPPة والنواقPPل فPPي منطقPPة تحليPPل     )أو أقPPرب أقاربهPPا (أنPPواع العوائPPل  
 .مخاطر اآلفات

 
  إمكانية حدوث نتائج اقتصادية في منطقة تحليل مخاطر اآلفات2-1-1-5

اضحة على أن اآلفة من المحتمل أن يكون لها تPأثير اقتصPادي        ينبغي وجود دالئل و   
 .في منطقة تحليل مخاطر اآلفات) بما في ذلك التأثير البيئي(غير مقبول 

 
 االنتهاء من تصنيف اآلفة 2-1-2
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فPPي حالPPة التأآPPد مPPن أن اآلفPPة ذات صPPفات تجعلهPPا تنPPدرج ضPPمن اآلفPPات الَحْجريPPة، ينبغPPي    
أمPPا إذا آانPPت اآلفPPة غيPPر مسPPتوفية لمعPPايير   .  خPPاطر اآلفPPاتاالسPPتمرار فPPي عمليPPة تحليPPل م 

وفPPي حالPPة عPPدم .  اآلفPات الَحْجريPPة، يجPPوز وقPPف عمليPة تحليPPل مخPPاطر اآلفPPات بالنسPبة لهPPا   
وجود معلومات آافية، ينبغPي تحديPد الجوانPب غيPر المؤآPدة آمPا ينبغPي المضPي فPي عمليPة               

 .تحليل مخاطر اآلفات
 

 فة وانتشارهاتقدير احتماالت دخول اآل 2-2
ويتطلب تقPدير إمكانيPة دخPول اآلفPات         . يقوم  دخول اآلفات على شقين هما دخولها وتوطنها        

التي يمكن أن ترتبط بها اآلفة مPن منشPئها    نتقال العدوىاإجراء تحليل لكل طريق من طرق       
وفPPي حالPة مPPا إذا آPان تحليPPل مخPاطر اآلفPPات    .  إلPى توطنهPا بمنطقPPة تحليPل مخPPاطر اآلفPات    

، يتم تقييم احتمال دخPول اآلفPة   )وهو في العادة سلعة مستوردة  ( نتقال العدوى اجة لطريق   نتي
آذلك يلزم تحري إمكانيات دخول اآلفة من خPالل الطPرق األخPرى             .  من خالل هذا الطريق   

 . نتقال العدوىال
 

 لعمليات تحليل المخاطر التي تجرى علPى آفPة محPددة، دون تحديPد سPلعة معينPة أو                  وبالنسبة
 .، ينبغي دراسة جميع الطرق المحتملة طريق معين النتقال العدوى

 
، علPى اعتبPارات بيولوجيPة مماثلPة         األولوتقوم عملية تقدير احتمال انتشار اآلفة، في المقام         

 .لتلك التي يقوم عليها عملية تقدير احتماالت دخولها وتوطنها
 
 احتمال دخول اآلفة 2-2-1

نتقالهPا مPن بلPد التصPدير إلPى جهPة الوصPول، ومPدى         ا طPرق  يعتمد احتمال دخول اآلفة على    
وآلمPPا زاد عPPدد طPPرق انتقPPال العPPدوى، زاد احتمPPال  .  تكPPرار وآميPPة ارتباطهPPا بهPPذه الطPPرق
 .دخول اآلفة بطريق من هذه الطرق

 
آمPا ينبغPي    .  وينبغي أن تؤخذ في االعتبار الطرق الموثقة النتقPال اآلفPة إلPى منPاطق جديPدة                

ويمكPPن أن تPPوفر .  لمحتملPPة التPPي قPPد ال يكPPون لهPPا وجPPود فPPي الوقPPت الحاضPPرتقيPPيم الطPPرق ا
البيانات الخاصة باآتشاف اآلفة دليًال على مدى قدرة اآلفة على االرتباط بطريPق مPا وعلPى      

 .المحافظة على بقائها أثناء فترة النقل والتخزين
 
  نتيجة لوجود آفة تحديد طريق انتقال العدوى في عملية تحليل مخاطر اآلفات2-2-1-1

          Pة بPدوى المرتبطPة  دخولينبغي دراسة جميع طرق انتقال العPدها    .   اآلفPن تحديPويمك
وتمثPPل شPPحنات النباتPPات  .  أساسPPًا اسPPتنادًا إلPPى التوزيPPع الجغرافPPي ومجPPال العوائPPل   

والمنتجات النباتية التي تنقل في التجPارة الدوليPة الطPرق الرئيسPية التPي تبعPث علPى              
القائمة لهذه التجارة هPي التPي تحPدد، إلPى حPد بعيPد، الطPرق األآثPر                  القلق، واألنماط   

وينبغي دراسة الطرق األخPرى، مثPل أنPواع السPلع األخPرى،             .  احتماًال لدخول اآلفة  
ومPPواد التعبئPPة، واألشPPخاص، واألمتعPPة، والبريPPد، ووسPPائل النقPPل، وآPPذلك تبPPادل          

يPيم إمكانيPة دخPول اآلفPة     آPذلك، ينبغPي تق  .  المعلومات العلمية، حسب مقتضى الحال 
 .بالطرق الطبيعية، ألن االنتشار الطبيعي قد يقلل من فعالية تدابير الصحة النباتية

 
  احتمال ارتباط اآلفة بطريق انتقالها في منطقة المنشأ2-2-1-2
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ينبغي تقييم إمكانية وجود ارتباط، مكPاني أو زمPاني، بPين اآلفPة وطPرق انتقالهPا فPي            
 :مل العوامل الواجب دراستها ما يليوتش.  منطقة المنشأ

 انتشار اآلفة في منطقة المنشأ -
وجود اآلفة في طور يساعد على ارتباطها بالسلع، أو الحاويات، أو            -

 وسائل النقل
 حجم ووتيرة الحرآة على طول طريق انتقالها -
 التوقيت أثناء الموسم -
إدارة اآلفPPPات، والتPPPدابير الزراعيPPPة والتجاريPPPة المطبقPPPة فPPPي مكPPPان   -

اسPPPتخدام مPPPواد وقايPPPة النبPPPات، وطPPPرق التPPPداول، والفPPPرز، (المنشPPPأ 
 ).واستبعاد المنتجات التالفة أو المصابة، والتدريج

 
  احتمال محافظة اآلفة على بقائها أثناء فترة النقل والتخزين2-2-1-3

 :من أمثلة العوامل التي ينبغي دراستها
-  PPة منسPPاة اآلفPPدة دورة حيPPل ومPPائل النقPPروف وسPPرعة وظPPى سPPوبة إل

 فترة النقل والتخزين
مPPدى قPPدرة اآلفPPة علPPى المحافظPPة علPPى بقائهPPا، فPPي أطPPوار حياتهPPا        -

 المختلفة، أثناء فترة النقل والتخزين
 احتمال ارتباط انتشار اآلفة بشحنة -
المطبقPPة علPPى الشPPحنات فPPي بلPPد    ) مثPPل التبريPPد (التPPدابير التجاريPPة   -

 .التخزينالمنشأ، أو بلد الوصول، أو أثناء فترة النقل و
 

  احتمال محافظة اآلفة على بقائها رغم التدابير المتبعة في إدارة اآلفات2-2-1-4
المطبقPة  ) بما في ذلك تدابير الصحة النباتيPة  (ينبغي تقييم تدابير إدارة اآلفات القائمة       

على الشحنات ضد اآلفات األخرى من المنشأ حتى االستخدام النهائي، لتحديPد مPدى        
آمPPا ينبغPPي تقPPدير احتمPPاالت مPPرور اآلفPPة دون  .  فPPة محPPل الدراسPPةفعاليتهPPا ضPPد اآل

اآتشPPاف أثنPPاء الفحPPص أو قPPدرتها علPPى المحافظPPة علPPى بقائهPPا رغPPم تPPدابير الصPPحة  
 .النباتية األخرى السارية

 
  احتمال انتقال اآلفة إلى عائل مناسب2-2-1-5

 :تشمل العوامل الواجب دراستها ما يلي
ذلPPك النواقPPل التPPي تسPPمح بانتقPPال اآلفPPة مPPن طريPPق آليPPات االنتشPPار، بمPPا فPPي  -

 انتقال العدوى إلى عائل مناسب
ما إذا آانPت السPلعة المسPتوردة مPن المقPرر إرسPالها إلPى عPدد قليPل أو عPدد                        -

 آثير من نقط الوصول في منطقة تحليل مخاطر اآلفات
 مدى قرب نقط الدخول، والعبور والوصول من العوائل المناسبة -
 م فيه عملية االستيراد خالل السنةالوقت الذي تت -
مثPل اسPتخدامها فPي      (أغراض االستخدام التي تم اسPتيراد السPلعة مPن أجلهPا              -

 ).الزراعة، أو التصنيع أو االستهالك
 .مخاطر المنتجات الثانوية والمخلفات -
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بارتفاع احتمPال دخPول اآلفPة أآثPر مPن           ) مثل الزراعة (وترتبط بعض االستخدامات    
آذلك ينبغي دراسة االحتماالت المرتبطPة بزراعPة السPلعة،     ).  يعمثل التصن (غيرها  

 .أو تصنيعها أو التخلص منها بالقرب من العوائل المناسبة
 

 احتمال توطن اآلفة 2-2-2
ولتقدير احتماالت توطن اآلفة، ينبغي الحصول على معلومات بيولوجية يمكن االعتماد عليها           

) جوانب الوبائيPة، وقPدرتها علPى المحافظPة علPى بقائهPا            دورة حياة اآلفة، ومجال العوائل، وال     (
، يمكPPن مقارنPPة الحالPPة فPPي منطقPPة تحليPPل  ذوعندئPP.  مPPن المنPPاطق التPPي توجPPد بهPPا اآلفPPة بالفعPPل 

مPع مراعPاة الظPروف    (مخاطر اآلفات بالحالPة فPي تلPك المنPاطق التPي توجPد بهPا اآلفPة بالفعPل               
.  الحكPPم فPPي تقPPدير احتمPPاالت تPPوطن اآلفPPة   ويسPPتخدم الخبPPراء قPPدرتهم علPPى   ) البيئيPPة المحميPPة 

الواجPب  ومPن أمثلPة العوامPل    .  ويمكن النظر أيضًا في حاالت اإلصPابة السPابقة بآفPات مماثلPة      
 :دراستها ما يلي

 
 مدى توافر العوائل في منطقة تحليل مخاطر اآلفات، وآميتها وتوزيعا -
 مدى مالءمة البيئة في منطقة تحليل مخاطر اآلفات -
  على التأقلمقدرة اآلفة -
 استراتيجية التكاثر بالنسبة لآلفة -
 طريقة اآلفة في المحافظة على بقائها -
 .المعامالت الزراعية وتدابير المكافحة -

 
النشPرة رقPم   أنظPر   (وينبغي، لدى دراسة احتماالت توطن اآلفة، مالحظة أن اآلفة العارضة           

، قد ال  حالة اآلفات في منطقة ما تحديد في سلسلة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية،    8
نظPرًا لعPدم مالءمPة الظPروف المناخيPة،          (تستطيع التوطن في منطقة تحليل مخPاطر اآلفPات          

أنظPر المPادة    (ومع ذلك فإنها يمكن أن ُتحدث نتائج اقتصادية غير مقبولة           ) على سبيل المثال  
 .)االتفاقية الدولية لوقاية النباتات من 7-3
 
العوائffل المناسffبة، والعوائffل البديلffة والنواقffل فffي منطقffة تحليffل       مffدى تffوافر  2-2-2-1

 مخاطر اآلفات
 :تشمل العوامل الواجب دراستها ما يلي

مPPا إذا آانPPPت العوائPPPل والعوائPPPل البديلPPة موجPPPودة، ومPPPدى وفرتهPPPا    -
 واتساع نطاق توزيعها

ما إذا آانت العوائPل والعوائPل البديلPة توجPد فPي أمPاآن متقاربPة مPن               -
 لجغرافية تسمح لآلفة باستكمال دورة حياتهاالناحية ا

ما إذا آانت أنواع نباتية أخرى قد يثبت آونهPا عوائPل مناسPبة، فPي                 -
 حالة عدم وجود النوع العائل المعتاد

في حالة انتشار اآلفة عPن طريPق ناقPل، مPا إذا آPان الناقPل موجPودًا                 -
 بالفعل في منطقة تحليل مخاطر اآلفات أو من المرجح دخوله

ذا آPان يوجPد نPوع آخPر مPن النواقPل فPي منطقPة تحليPل مخPاطر                    ما إ  -
 .اآلفات يمكن أن يقوم بنقل العدوى
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، وأن يكPون لتصPنيف العوائPل    "النPوع "وينبغي عادة تصنيف العوائل علPى مسPتوى     
 .في مستوى أعلى أو أدنى من النوع مبررات علمية سليمة

 
  مالءمة العوامل البيئية2-2-2-2

PPد العوامPPي تحديPPة ينبغPPة  (ل البيئيPPين اآلفPPة بPPة، والمنافسPPاخ، والتربPPة المنPPل مالءمPPمث
  في حالة تأثره بهPذه العوامPل         �المؤثرة على تطور اآلفة، وعائلها وناقلها       ) والعائل

  وقPPدرتها علPPى المحافظPPة علPPى بقائهPPا أثنPPاء فتPPرات اإلجهPPاد المنPPاخي واسPPتكمال    �
مPل أن تكPون لهPا تPأثيرات متباينPة           وينبغي مراعاة أن البيئة مPن المحت      .  دورة حياتها 

ومن الالزم إدراك ذلPك فPي تحديPد مPا إذا آPان التفاعPل        .  على اآلفة، وعائلها وناقلها   
بين هذه الكائنات في منطقة المنشأ سPوف يسPتمر فPي منطقPة تحليPل مخPاطر اآلفPات          

وينبغي أيضًا دراسة احتمال تPوطن اآلفPة فPي الظPروف            .  بما يفيد اآلفة أو يضر بها     
 .لبيئية المحمية، مثل الصوباتا

 
ويمكن استخدام نظم النمPاذج المناخيPة لمقارنPة البيانPات المناخيPة الخاصPة بPالتوزيع              

 .المعروف لآلفة مع البيانات الخاصة بمنطقة تحليل مخاطر اآلفات
 

  المعامالت الزراعية وتدابير المكافحة2-2-2-3
تPاج المحاصPيل العائلPة، حسPب     إن/مقارنPة المعPامالت المسPتخدمة فPي زراعPة      ينبغPي 

مقتضPPى الحPPال، لتحديPPد مPPا إذا آانPPت هنPPاك اختالفPPات بPPين المعPPامالت المطبقPPة فPPي   
منطقة تحليل مخPاطر اآلفPات ومنطقPة منشPأ اآلفPة، ممPا قPد يPؤثر علPى قPدرتها علPى                    

 .التوطن
 

ويجوز أيضًا دراسة برامج مكافحة اآلفات أو األعداء الطبيعة الموجودة بالفعPل فPي       
وينبغPي  .  قة تحليل مخاطر اآلفات مما يؤدي إلى تقليل احتماالت توطن اآلفPات           منط

اعتبPPار أن اآلفPPات التPPي ال يمكPPن مكافحتهPPا تمثPPل خطPPرًا أآبPPر مPPن تلPPك التPPي يسPPهل    
 .طرق االستئصال المالئمة) أو عدم توافر(وينبغي دراسة مدى توافر .  مكافحتها

 
 ماالت توطن اآلفة الصفات األخرى التي تؤثر على احت2-2-2-4

 :وتشمل
  � اسPPتراتيجية تكPPاثر اآلفPPات وطPPرق محافظPPة اآلفPPات علPPى بقائهPPا      -

ينبغي تحديد الصفات التي ُتمكن اآلفة مPن التكPاثر الفعPال فPي البيئPة                
التلقPPيح الPPذاتي، وفتPPرة دورة الحيPPاة، /الجديPPدة، مثPPل التكPPاثر العPPزري

 .وعدد األجيال آل سنة، ومرحلة السكون، وما إلى ذلك
  ينبغي النظر فيما إذا آانت اآلفة مPن    � القدرة على التكيف الوراثي    -

النPPوع متعPPدد األشPPكال ودرجPPة قPPدرتها علPPى التكيPPف مPPع الظPPروف    
الشPPPبيهة بظPPPروف منطقPPPة تحليPPPل مخPPPاطر اآلفPPPات، مثPPPل األجنPPPاس 
المتخصصة فPي عوائPل معينPة أو األجنPاس القPادرة علPى التPأقلم مPع             

ئPPل جديPPدة، فهPPذا التنPPوع الPPوراثي     العديPPد مPPن المPPواطن أو مPPع عوا   
يزيPPد مPPن قPPدرة اآلفPPة علPPى تحمPPل التغيPPرات البيئيPPة،    ) والمظهPPري(

والتPPPأقلم مPPPع العديPPPد مPPPن المPPPواطن، واآتسPPPاب القPPPدرة علPPPى تحمPPPل  
 .المبيدات والتغلب على مقاومة العائل لإلصابة
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  ينبغPPي � الحPPد األدنPPى مPPن الكثافPPة العدديPPة الPPالزم لتحقيPPق التPPوطن   -
PPدير الحPPك    تقPPان ذلPPة، إذا آPPوطن اآلفPPالزم لتPPة الPPن الكثافPPى مPPد األدن
 .ممكنًا

 
 احتمال انتشار اآلفة بعد توطنها 2-2-3

اآلفة التي تعPد احتمPاالت انتشPارها مرتفعPة تكPون احتمPاالت توطنهPا مرتفعPة أيضPًا، وبالتPالي             
شPار اآلفPة،   ولتقPدير احتمPاالت انت  .  أو استئصPالها أقPل  /تكون إمكانيPات النجPاح فPي احتوائهPا و      

ينبغي الحصول على معلومPات بيولوجيPة يمكPن االعتمPاد عليهPا مPن المنPاطق التPي توجPد بهPا                     
وعندئذ، يمكن مقارنة الوضع القائم في منطقة تحليل مخPاطر اآلفPات بدقPة مPع الوضPع                .  اآلفة

في السائد في المناطق األخرى التي توجد بها اآلفة، ويمكن استخدام قدرة الخبراء على الحكم              
وقد يكون من المفيPد النظPر أيضPًا فPي حPاالت اإلصPابة السPابقة           .  تقدير احتماالت انتشار اآلفة   

 :الواجب دراستها ما يليومن أمثلة العوامل .  بآفات مماثلة
أو الخاضPPPعة  /مPPPدى مالءمPPPة الظPPPروف البيئيPPPة الطبيعيPPPة و     -

 لإلدارة لالنتشار الطبيعي لآلفة
 فةوجود حواجز طبيعية تمنع انتشار اآل -
 احتماالت انتقال اآلفة مع السلع أو وسائل النقل -
 األغراض التي تستخدم فيها السلعة -
 النواقل المحتملة لآلفة في منطقة تحليل مخاطر اآلفات -
األعPPداء الطبيعيPPة المحتملPPة لآلفPPة فPPي منطقPPة تحليPPل مخPPاطر    -

 .اآلفات
 

            Pدى سPدير مPي تقPار فPاالت االنتشPة باحتمPات الخاصPن المعلومPور  ويستفاد مPرعة ظه
اآلثار االقتصادية التي من المحتمPل أن تترتPب علPى اآلفPة فPي منطقPة تحليPل مخPاطر                    

وتكPPون لPPذلك أهميتPPه أيضPPًا إذا آPPان مPPن المحتمPPل دخPPول اآلفPPة وتوطنهPPا فPPي .  اآلفPPات
منطقة تكون أهميتها االقتصادية المحتملة قليلPة فيهPا، ثPم انتشPارها إلPى منطقPة أخPرى                

وباإلضPPافة إلPPى ذلPPك، قPPد تكPPون هPPذه      .  ية المحتملPPة آبيPPرة تكPPون أهميتهPPا االقتصPPاد  
المعلومPPات مهمPPة فPPي مرحلPPة إدارة المخPPاطر، لPPدى النظPPر فPPي جPPدوى احتPPواء اآلفPPة    

 .الوافدة أو استئصالها
 

 االنتهاء من مرحلة دراسة احتماالت دخول اآلفة وانتشارها 2-2-4
ل األنسPPب مPPن حيPPث البيانPPات،  ينبغPPي التعبيPPر عPPن االحتمPPاالت العامPPة لPPدخول اآلفPPة بالشPPك  

ويمكPPن أن تكPPون هPPذه  .  والطPPرق المسPPتخدمة فPPي التحليPPل، والجمهPPور المقصPPود بالخطPPاب  
المعلومات وصPفية أو آميPة ألنهPا، فPي آلتPا الحPالتين، جPاءت نتيجPة للPربط بPين المعلومPات                 

ه ويمكن التعبيPر عPن احتمPاالت دخPول اآلفPة علPى شPكل مقارنPة بPين هPذ                    .  الوصفية والكمية 
المعلومات والمعلومات التي يمكن الحصول عليها من مناطق تحليPل مخPاطر اآلفPات بشPأن                

 .آفات أخرى
 
  االنتهاء من مرحلة تحديد المناطق المهددة2-2-4-1

ينبغي تحديد ذلك الجزء من منطقPة تحليPل مخPاطر اآلفPات التPي تكPون فيPه العوامPل                   
د المنطقة المهددة، حسPب مقتضPى   اإليكولوجية مواتية لتوطن اآلفة، لكي يمكن تحدي 

 .وقد يشمل ذلك منطقة تحليل مخاطر اآلفات بأآملها أو جزءًا منها.  الحال
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 تقدير النتائج االقتصادية المحتملة 2-3

توضPPح الشPPروط المبينPPة فPPي هPPذه الخطPPوة المعلومPPات الواجPPب جمعهPPا فيمPPا يتصPPل باآلفPPة       
تحلPيالت االقتصPادية التPي يمكPن إجراؤهPا          وعوائلها النباتيPة المحتملPة، وتقتPرح مسPتويات ال         

اعتمادًا على هذه المعلومات من أجل تقييم جميع اآلثار المترتبة على اإلصPابة باآلفPات، أي         
وينبغي، حسPب مقتضPى الحPال، الحصPول علPى بيانPات آميPة             .  النتائج االقتصادية المحتملة  

ومPPPن المفيPPPد .  يانPPPات الكميPPPةتحPPPدد القPPPيم النقديPPPة لهPPPذه النتPPPائج، ويجPPPوز أيضPPPًا اسPPPتخدام الب
 .االستئناس برأي الخبراء االقتصاديين

 
وفPي آثيPر مPن الحPPاالت، قPد ال يكPون مPPن الضPروري إجPراء تحلPPيالت مفصPلة عPن النتPPائج          
االقتصادية المتوقعة إذا آانت هناك دالئل آافية على ذلك، أو إذا آان من المتفق عليPه علPى       

بمPا فPي ذلPك    (عليPه نتPائج اقتصPادية غيPر مقبولPة      نطاق واسع أن دخول اآلفة سPوف تترتPب       
وفي هذه الحاالت، ترآز عملية تقييم المخاطر أساسًا على احتماالت دخول ).  النتائج البيئية

ومع ذلك، فسوف يكون من الضروري دراسة العوامل االقتصادية بمزيد          .  اآلفة وانتشارها 
ئج االقتصPادية، أو عنPدما يكPون    من التفصPيل عنPدما يكPون هنPاك ترآيPز علPى مسPتوى النتPا             

مستوى النتائج االقتصادية الزمًا لتقييم مدى قوة التدابير المطبقة فPي إدارة المخPاطر أو فPي              
 .تقييم جدوى تكاليف االستئصال أو المكافحة

 التأثيرات المترتبة على اآلفة 2-3-1
    Pى معلومPول علPي    لتقدير األهمية االقتصادية المحتملة لآلفة، ينبغي الحصPاطق التPن المنPات م
وينبغPPي مقارنPPة هPPذه  .  توجPPد بهPPا اآلفPPة نتيجPPة لعوامPPل طبيعيPPة أو ألنهPPا وفPPدت مPPن الخPPارج      

وقPد يكPون مPن المفيPد النظPر        .  المعلومات مع الوضع القائم فPي منطقPة تحليPل مخPاطر اآلفPات             
 دراسPتها   ويمكن أن تكون اآلثار التي ينبغPي      .  أيضًا في حاالت اإلصابة السابقة بآفات مماثلة      

 .مباشرة أو غير مباشرة
 
  اآلثار المباشرة المترتبة على اآلفة2-3-1-1

لتحديPPد وتوصPPيف اآلثPPار المباشPPرة لآلفPPة علPPى آPPل عائPPل مPPن العوائPPل المحتملPPة فPPي  
منطقة تحليل مخاطر اآلفات، أو اآلثار التي تكون مقصورة على عائل معين، يمكن       

 :دراسة األمثلة التالية
 
فPPPي الظPPPPروف  (ئلPPPة المعروفPPPPة أو المحتملPPPة   النباتPPPات العا  -

 )الحقلية، أو في ظروف الزراعة المحمية، أو البراري
 أنواع الضرر ومقداره ووتيرة حدوثه -
 الخسائر التي تصيب المحاصيل، من حيث الغلة والنوعية -
العوامPPPPل الحيويPPPPة التPPPPي تPPPPؤثر علPPPPى مسPPPPتوى األضPPPPرار  -

 )اوتهامثل قدرة اآلفة على التأقلم ومدى ضر(والخسائر 
العوامPPل غيPPر الحيويPPة التPPي تPPؤثر علPPى مسPPتوى األضPPرار   -

 )مثل المناخ(والخسائر 
 معدل انتشار اآلفة -
 معدل تكاثر اآلفة -
بمPPا فPPي ذلPPك   (تPPدابير المكافحPPة ومPPدى فعاليتهPPا وتكاليفهPPا      -

 )التدابير القائمة
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 تأثير ذلك على المعامالت اإلنتاجية القائمة -
 .التأثير على البيئة -

 
ر المساحة اإلجمالية للمحصول والمسPاحة التPي يمكPن أن تكPون مهPددة،        وينبغي تقدي 

 .في آل عائل من العوائل الممكنة، في ضوء العناصر المبينة فيما سبق
 

  اآلثار غير المباشرة المترتبة على اآلفة2-3-1-2
لتحديد وتوصيف اآلثار غير المباشرة المترتبة على اآلفة في منطقة تحليPل مخPاطر     

أو اآلثPPار التPPي ال تعPPد مقصPPورة علPPى عائPPل معPPين، يمكPPن دراسPPة األمثلPPة     اآلفPPات، 
 :التالية

 
اآلثار التPي تتعPرض لهPا األسPواق المحليPة وأسPواق التصPدير، بمPا فPي ذلPك             -

.  اآلثPار المتصPلة بنفPاذ سPلع التصPدير إلPى األسPواق، علPى وجPه الخصPPوص         
سواق في حالة ما إذا وينبغي تقدير النتائج المحتملة فيما يتعلق بالنفاذ إلى األ  

وهذا يتضمن النظر في قواعد الصحة النباتية التPي         .  أصبحت اآلفة متوطنة  
 الشرآاء التجاريون) أو من المحتمل أن يفرضها(يفرضها 

التغيرات التي تطرأ على التكPاليف التPي يتحملهPا المنتجPون أو علPى الطلPب                  -
 على المستلزمات، بما في ذلك تكاليف المكافحة

ت التPPي تطPPرأ علPPى طلPPب المسPPتهلكين، فPPي الPPداخل والخPPارج، علPPى  التغيPPرا -
 المنتجات نتيجة لتغير مستوى جودتها

اآلثPPار البيئيPPة وغيرهPPا مPPن اآلثPPار غيPPر المرغوبPPة المترتبPPة علPPى تPPدابير           -
 المكافحة

 جدوى وتكاليف االستئصال أو المكافحة -
 ما إذا آان الناقل يمكن أن يقوم بنقل آفات أخرى -
 زمة إلجراء مزيد من البحوث وتقديم المشورةالموارد الال -
مثPPل اآلثPPار التPPي قPPد تتعPPرض لهPPا   (اآلثPPار االجتماعيPPة وغيرهPPا مPPن اآلثPPار    -

 ).السياحة
 

 تحليل النتائج االقتصادية 2-3-2
 

  عامل الزمان وعامل المكان2-3-2-1
تتصل التقديرات الواردة بالقسم السابق بوضع افتراضي من المفترض فيه أن اآلفPة        

في منطقPة تحليPل   ) آل سنة(ت وأنها تكشف عن نتائجها االقتصادية المحتملة       قد وفد 
ومPPPع ذلPPك، تظهPPPر النتPPPائج االقتصPPPادية مPPع الوقPPPت، وقPPPد تكPPPون   .  مخPPاطر اآلفPPPات 

وهنا ينبغPي  .  مقصورة على سنة واحدة أو عدة سنوات أو قد تمتد لمدة غير محدودة  
تصادية اإلجمالية التPي تمتPد ألآثPر        فالنتائج االق .  النظر في العديد من السيناريوهات    

من سنة يمكن التعبير عنها بقيمة النتائج االقتصادية سنويًا، مع اختيPار معPدل خصPم     
 .مناسب لحساب صافي القيمة حاليًا

ويمكن أن تتصل السيناريوهات األخرى بما إذا آانPت اآلفPة توجPد فPي نقطPة واحPدة                   
        Pاطر اآلفPل مخPة تحليPي منطقPرة فPائج     أو في نقاط آثيPور النتPد ظهPوف يعتمPات، وس

االقتصPPادية المحتملPPة علPPى معPPدل وآيفيPPة انتشPPار اآلفPPة فPPي منطقPPة تحليPPل مخPPاطر      
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ويمكن أن يكون معدل االنتشار بطيئًا أو سPريعًا؛ وفPي بعPض الحPاالت، قPد         .  اآلفات
ويمكPن اسPتخدام التحلPيالت      .  يكون من المفترض أن مPن الممكPن منPع انتشPار اآلفPة             

قدير النتائج االقتصادية المحتملة على مدى فترة مPن الوقPت أثنPاء انتشPار          المناسبة لت 
وباإلضافة إلى ذلك، فمن المتوقع أن يتغير،       .  اآلفة في منطقة تحليل مخاطر اآلفات     

بمPPرور الوقPPت، الكثيPPر مPPن العوامPPل أو اآلثPPار التPPي سPPبقت اإلشPPارة إليهPPا، وتتغيPPر     
وسPPوف يكPPون مPPن الPPالزم االسPPتئناس بPPرأي  .  بالتPPالي النتPPائج االقتصPPادية المحتملPPة 
 .الخبراء وإجراء الكثير من التقديرات

 
 

  تحليل النتائج بالنسبة للتجارة2-3-2-2
آما سبق القPول، سPتكون معظPم اآلثPار المباشPرة لآلفPات وآPذلك بعPض اآلثPار غيPر                       

وينبغي تحديد  .  المباشرة ذات طابع تجاري، أو ستكون لها نتائج على أسواق معينة          
وقPد  .  هذه اآلثار التي يمكن أن تكPون إيجابيPة أو سPلبية، ووضPع تقPديرات آميPة لهPا         

 :يكون من المفيد النظر فيما يلي
 
تأثر ربحيPة المنتجPين مPن جPراء وجPود اآلفPة نتيجPة لتغيPر تكPاليف اإلنتPاج،               -

 والغلة واألسعار
 تأثير التغيرات التي حدثت نتيجة لوجPود اآلفPة علPى الكميPات المطلوبPة مPن                 -

ويمكPن  .  السلع، واألسعار التي تPدفع مقابلهPا فPي األسPواق المحليPة والدوليPة          
أو القيPPPود /أن يشPPPمل ذلPPPك التغيPPPرات التPPPي تطPPPرأ علPPPى جPPPودة المنتجPPPات و  

 .التجارية المتصلة بالحجر الزراعي نتيجة لدخولها
 

  أساليب التحليل2-3-2-3
االقتصPPPاد لوضPPPع توجPPد أسPPPاليب للتحليPPPل يمكPPPن اسPPPتخدامها بالتشPPPاور مPPPع خبPPPراء  

وينبغPي  .  تحليالت أآثر تفصيًال عن اآلثار االقتصادية المحتملة لوجود آفPة َحْجريPة           
ويمكPPن أن تشPPمل هPPذه  .  أن تتضPPمن هPPذه اآلثPPار جميPPع اآلثPPار التPPي سPPبق تحديPPدها    

 :األساليب ما يلي
 
وسيكون ذلك آافيًا إذا آانت اآلثار االقتصادية لآلفPة      :  وضع ميزانية جزئية   -

رباح التي يحصل عليها المنتجون محدودة بصفة عامة، ورئPي أنهPا      على األ 
 طفيفة نسبيًا

من المستصوب إجراء تحليل التPوازن الجزئPي إذا         :  تحليل التوازن الجزئي   -
 فيمPا سPبق، حPدوث تغيPر جPوهري           2-2-3-2تبين، طبقًا لما جاء في النقطة       

ي فPPي فPPي األربPPاح التPPي يحصPPل عليهPPا المنتجPPون، أو حPPدوث تغيPPر جPPوهر   
ويعد تحليل التوازن الجزئي ضروريُا لقياس .  نالطلب من جانب المستهلكي

التغيرات التي تطPرأ علPى مسPتوى الرفاهيPة، أو التغيPرات الصPافية الناشPئة                 
 .عن تأثير اآلفات على المنتجين والمستهلكين

إذا آانPPت التغيPPرات االقتصPPادية بالنسPPبة لالقتصPPاد    :  تحليPPل التPPوازن العPPام   -
آبيPPرة ومPPن الممكPPن أن تتسPPبب فPPي تغيPPر العوامPPل األخPPرى مثPPل        القPPومي 

األجور، أو أسعار الفائدة أو أسPعار الصPرف، عندئPذ يمكPن اسPتخدام تحليPل                 
 .التوازن العام في تحديد النطاق الكامل لآلثار االقتصادية



APPENDIX IV ICPM 01/REPORT 
 

S:\docs\ICPM 2001\Y0677a-appendix IV-US  

 

19 

وآثيPPرًا مPPا يكPPون اسPPتخدام طPPرق التحليPPل مقيPPدًا بPPنقص البيانPPات، وعPPدم التأآPPد مPPن    
 .ألن البيانات الخاصة بتأثيرات معينة تكون بيانات وصفية فقطصحتها، و

 
  النتائج غير التجارية والبيئية2-3-2-4

-3-2ستكون بعض اآلثار المباشرة وغير المباشرة لآلفة، آما هو مبين في البنPدين              
 فيما سبق، ذات طبيعة اقتصPادية، أو تPؤثر علPى قPيم معينPة، ومPع       2-1-3-2 و   1-1

ونتيجPPة لPPذلك، قPPد يكPPون مPPن غيPPر   .  ائمPPة يمكPPن تحديPPدها بسPPهولة ذلPPك فلهPPا سPPوق ق 
الممكPن قياسPPها بمPPا فيPPه الكفايPPة مPPن حيPث األسPPعار فPPي أسPPواق المنتجPPات أو أسPPواق   

اسPتقرار النظPام   (وتشمل األمثلة، بصPفة خاصPة، اآلثPار البيئيPة        .  الخدمات المستقرة 
العمالPة،  (اآلثار االجتماعيPة  و) البيئي، والتنوع البيولوجي، وقيمة المرافق الترفيهية   

 .وهذه اآلثار يمكن تقريبها بطرق التقييم المالئمة غير السوقية).  والسياحة
 

فإذا آانت القياسات الكمية لهذه النتائج غيPر ممكنPة، يمكPن تPوفير معلومPات وصPفية          
عPPن هPPذه النتPPائج، مPPع توضPPيح آيفيPPة االعتمPPاد علPPى هPPذه المعلومPPات فPPي اتخPPاذ            

 .القرارات
 

 االنتهاء من تقييم النتائج االقتصادية 2-3-3
ينبغي أن يكون تقدير النتائج االقتصادية المبينة في هذه الخطوة، بالقيمPة النقديPة، آلمPا آPان                  

آذلك، يمكPن التعبيPر عPن النتPائج االقتصPادية بأسPلوب وصPفي أو آمPي وبPدون              .  ذلك ممكناً 
 التPي اعتمPد عليهPا التحليPل وطPرق           قيمة نقدية، مع بيان مصادر المعلومPات، واالفتراضPات        

 .التحليل بوضوح
 
  المنطقة المهددة2-3-3-1

ينبغي تحديد ذلك الجزء من منطقة تحليل مخاطر اآلفات التي سPتترتب علPى وجPود       
وهPPذا األمPPر مطلPPوب  .  اآلفPPة فيPPه خسPPائر اقتصPPادية آبيPPرة، حسPPب مقتضPPى الحPPال   

 .لتحديد المنطقة المهددة
 

 درجة عدم اليقين 2-4
 تقPPدير احتمPPاالت دخPPول اآلفPPات والنتPPائج االقتصPPادية المترتبPPة عليهPPا يكتنفPPه الكثيPPر مPPن    إن

فهذا التقPدير، بصPفة خاصPة، يقPوم علPى اسPتقراء الحPاالت  السPابقة                  .  الجوانب غير المؤآدة  
ومPن  .  لوجود اآلفات والمقارنة بينها وبين حالة افتراضية في منطقة تحليل مخPاطر اآلفPات       

لجوانPPب غيPPر المؤآPPدة فPPي التقPPدير، وتوضPPيح درجPPة عPPدم الدقPPة فPPي التقيPPيم،    المهPPم توثيPPق ا
وهPذا األمPر ضPروري لPدواعي        .  وآذلك توضيح الجوانب التي اعتمدت على رأي الخبPراء        

 .الشفافية، آما يمكن أن يكون مفيدًا لتحديد البحوث المطلوب إجرائها وأولوياتها
 

 االنتهاء من مرحلة تقدير مخاطر اآلفات 2-5
تسفر عملية تقييم مخاطر اآلفات عن تحديد ما إذا آانت منطقة تحليل مخاطر اآلفPات، آلهPا                 

وبPذلك تكPون التقPديرات الوصPفية أو الكميPة الحتمPاالت             .  أو جزء منهPا، ُيعPد منطقPة مهPددة         
دخول اآلفة أو اآلفات، وما يترتب عليها من تقديرات وصفية أو آمية للنتائج االقتصادية قد     

وتسPتخدم هPذه التقPديرات،    .  دها وتوثيقها، أو قد تم التوصل إلPى تقPدير عPام للموقPف             تم تحدي 



APPENDIX IV ICPM 01/REPORT 
 

20 S:\docs\ICPM 2001\Y0677a-appendix IV-US 

بما يرتبط بها من الجوانب غير المؤآدة، في مرحلة إدارة مخاطر اآلفات في منطقPة تحليPل               
 .مخاطر اآلفات

 
 إدارة مخاطر اآلفات: المرحلة الثالثة -3

م مخاطر اآلفPات فPي اتخPاذ قPرار بمPا إذا آPان مPن          تستخدم االستنتاجات التي تخلص إليها عملية تقيي      
ولمPPا آPPان خيPPار تفPPادي الضPPرر   .  المطلPPوب إدارة المخPPاطر ومPPدى قPPوة التPPدابير الواجPPب اتخاذهPPا   

بالكامل ال يعد خيارًا منطقيًا، ينبغي أن يكون المبدأ األساسPي فPي إدارة المخPاطر هPو تحقيPق درجPة                  
وعمليPة  .  ن ممكنة في إطPار الخيPارات والمPوارد المتاحPة          األمان المطلوبة التي يمكن تبريرها وتكو     

هPPي عمليPPة تحديPPد طPPرق مواجهPPة المخPPاطر المتصPPورة،  ) بPPالمعنى التحليلPPي(إدارة مخPPاطر اآلفPPات 
وينبغPPي أيضPPًا دراسPPة الجوانPPب غيPPر   .  وتقيPPيم مPPدى آفPPاءة هPPذه الخيPPارات المتاحPPة وتحديPPد أنسPPبها   

حتمPاالت دخPول اآلفPة، واالعتمPاد عليهPا فPي تحديPد الخيPار                المؤآدة فPي تقيPيم النتPائج االقتصPادية وا         
 .المناسب إلدارة المخاطر 

 
 مستوى المخاطر  3-1

 من سلسة نشPرات المعPايير الدوليPة         1الوارد في النشرة رقم     " مواجهة المخاطر "ينص مبدأ   
: لPي علPى مPا ي  مبPادئ الحجPر الزراعPي وعالقتهPا بالتجPارة الدوليPة،           لتدابير الصحة النباتية،    

نظPرًا ألن خطPر دخPPول اآلفPات التPPي تسPتوجب الحجPر يظPPل مPاثًال علPPى الPدوام، ينبغPPي أن        "
وينبغي على ".  تتفق البلدان على سياسة إلدارة المخاطر عند صياغة تدابير الصحة النباتية    

 .البلدان، لدى تنفيذ هذا المبدأ، أن تقرر مستوى المخاطر التي تعد مقبولة بالنسبة لها
 :عبير عن المستوى المقبول من المخاطر بطرق عديدة، منهاويمكن الت

 
 الرجوع إلى شروط الصحة النباتية القائمة -
 في ضوء الخسائر االقتصادية التقديرية -
 في حدود نطاق تحمل المخاطر  -
 .مقارنًة بمستوى المخاطر التي تقبلها البلدان األخرى -

 
 المعلومات الفنية المطلوبة 3-2

ار الواجPب اتخPاذه فPي عمليPة إدارة مخPاطر اآلفPات إلPى المعلومPات التPي                   البد أن يستند القر   
وتشPمل هPذه المعلومPات مPا       .  أمكن جمعها في المراحل السابقة لعملية تحليل مخاطر اآلفات        

 :يلي
 

 أسباب البدء في العملية -
 تقدير احتماالت دخول اآلفة إلى منطقة تحليل مخاطر اآلفات -
 .محتملة في منطقة تحليل مخاطر اآلفاتتقييم النتائج االقتصادية ال -

 
 مستوى قبول المخاطر 3-3

.  يتم تقدير المخاطر العامة بدراسة نتPائج تقيPيم احتمPاالت دخPول اآلفPة وتأثيرهPا االقتصPادي        
فإذا ُوِجد أن الخطر غير مقبول، عندئذ تكون الخطوة األولى في إدارة المخPاطر هPي تحديPد               

.   التي تقلPل مPن المخPاطر إلPى المسPتوى المقبPول أو أدنPى منPه            تدابير الصحة النباتية الممكنة   
وال يكون هناك مبرر لتدابير الصحة النباتية إذا آان الخطر في حPدود المسPتوى المقبPول أو       

آمPPا قPPد يحPPدث فPPي حالPPة االنتشPPار    (آPPان مPPن الواجPPب قبولPPه ألنPPه يستعصPPي علPPى اإلدارة     
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ق مستوى مPنخفض مPن الرصPد أو المراجعPة       ويجوز للبلدان أن تقرر تطبي    ).  الطبيعي لآلفة 
 .لضمان اإللمام بالتغيرات التي تطرأ في المستقبل على مخاطر اآلفات

 
 تحديد خيارات اإلدارة المالئمة واختيار أنسبها 3-4

.  ينبغPPي اختيPPار التPPدابير المالئمPPة واختيPPار أآثرهPPا فعاليPPة فPPي تقليPPل احتمPPاالت دخPPول اآلفPPة  
مبPادئ الحجPر   "ر على االعتبارات التالية، التي تتضمن العديPد مPن   وينبغي أن يستند االختيا   

 فPPي سلسPPلة المعPPايير الدوليPPة لتPPدابير 1النشPPرة رقPPم " (الزراعPPي وعالقتهPPا بالتجPPارة الدوليPPة
 ):الصحة النباتية

 
 تتمثPل  �  ُمجدية من حيPث التكلفPة وقابلPة للتنفيPذ     التأآد من أن تدابير الصحة النباتية -

اة من تطبيق تدابير الصحة النباتية في منع دخول اآلفة، وبالتPالي فPإن            الفائدة المتوخ 
ويمكPPن .  منطقPPة تحليPPل مخPPاطر اآلفPPات لPPن تتعPPرض للنتPPائج االقتصPPادية المحتملPPة   

وضع تقديرات لتحليل جدوى التكاليف لكل تدبير من تدابير الحد األدنى التPي يتبPين          
ابير التPPي تكPPون النسPPبة بPPين الفائPPدة وينبغPPي دراسPPة التPPد.  أنهPPا تPPوفر األمPPان المقبPPول

 .والتكلفة فيها مقبولة
  ال ينبغPي أن تكPون التPدابير مقيPدة للتجPارة أآثPر مPن                  � "أدنى قدر من التأثير   "مبدأ   -

وينبغي تطبيقها على أقل مساحة ضرورية بما يكفل الوقاية الفعالة للمنطقPة          .  الالزم
 .المهددة

ينبغي فرض أي تدابير إضافية إذا آانت التدابير      ال   �إعادة تقييم المتطلبات السابقة      -
 .السارية فعالة

  إذا أمكن تحديPد تPدابير مختلفPة للصPحة النباتيPة لهPا نفPس األثPر،                    � "التساوي"مبدأ   -
 .ينبغي قبولها آبدائل

  إذا آانPPت اآلفPPة محPPل الدراسPPة متوطنPPة فPPي منطقPPة تحليPPل     -" عPPدم التمييPPز "مبPPدأ  -
محدود، وآانت تخضع للمكافحة الرسPمية، ال ينبغPي         مخاطر اآلفات ولكن انتشارها     

أن تكون تدابير الصحة النباتية المتصPلة بالتجPارة أآثPر تشPددًا مPن التPدابير المطبقPة            
وبالمثل، ال ينبغي أن تميز تدابير الصحة النباتيPة         .  في منطقة تحليل مخاطر اآلفات    

 .باتيةبين البلدان الُمصدِّرة التي تتماثل فيها حالة الصحة الن
 

وبالرغم من أن الخطر األآبر فيما يتعلق باآلفات النباتية يكمن في الشحنات المسPتوردة مPن        
وخصوصPPًا بالنسPPبة لتحليPPل أخطPPار اآلفPPات (النباتPPات والمنتجPPات النباتيPPة، فمPPن الضPPروري 

دراسPPة خطPPر دخPPول اآلفPPة مPPن خPPالل طPPرق أخPPرى النتقPPال   ) الPPذي ُيجPPري علPPى آفPPة معينPPة 
اد التعبئPة، ووسPائل النقPPل، والمسPافرين وأمتعPتهم، وعPن طريPق االنتشPPار       مثPل مPو  (العPدوى  

 ).الطبيعي لآلفة
 

والتدابير المبينة فيما يلي هي أمثلة على أآثر التدابير شPيوعًا فPي التطبيPق علPى السPلع التPي                  
وهPPي تطبPPَّق علPPى طPPرق انتقPPال اآلفPPات، وهPPي عPPادة شPPحنات .  تشPPملها المعPPامالت التجاريPPة

وينبغPي أن تكPون التPدابير دقيقPة         .  المنتجات النباتية العائلة الواردة من منشأ معين      النباتات و 
والمنشPأ، لكPي ال تكPون هPذه         ) العوائPل، وأجPزاء النباتPات     (بقدر اإلمكان بحسب نوع الشحنة      

وقPد يكPون مPن      .  التدابير بمثابة حواجز أمام التجارة تحد مPن اسPتيراد المنتجPات دون مبPرر              
ويمكPن تصPنيف    .  ين تدبيرين أو أآثر لخفض الخطPر إلPى المسPتوى المقبPول            الالزم الجمع ب  
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التPPدابير المتاحPPة إلPPى عPPدة فئPPات واسPPعة بحسPPب حالPPة اآلفPPة وطريPPق انتقPPال العPPدوى فPPي بلPPد  
 :وتشمل هذه التدابير ما يلي.  المنشأ

 التدابير التي تطبق على الشحنات -
 صلية أو الحد منها التدابير التي تطبق لمنع تعرض المحصول للعدوى األ -
 التدابير التي تطبق لضمان خلو منطقة أو مكان اإلنتاج من اآلفة -
 .التدابير التي تطبق لحظر دخول السلع -

 
مثل فرض قيود علPى  (وقد تظهر بعض الخيارات األخرى في منطقة تحليل مخاطر اآلفات           

ة، وتدابير االستئصPال  ، وتدابير المكافحة، ودخول مواد للمكافحة البيولوجي     )استخدام السلعة 
وينبغي أيضًا تقييم هذه الخيارات لتطبيقها بصفة خاصة إذا آانت اآلفة موجودة     .  واالحتواء

 .بالفعل ولكنها ليست منتشرة على نطاق واسع في منطقة تحليل مخاطر اآلفات
 
 الخيارات الخاصة بالشحنات 3-4-1

 :ةيمكن الجمع بين تدبيرين أو أآثر من التدابير التالي
تدابير الفحص أو االختبار التي تجرى للتأآد وجود اآلفة في الشحنة أو مPن إمكانيPة              -

تحملها في حPدود معينPة؛ ويمكPن فPي هPذه الحالPة أن تكPون العينPات آافيPة الآتشPاف                   
 اآلفة بدرجة مقبولة من االحتمال

 حظر دخول أجزاء من النبات أو المنتجات النباتية العائلة -
  ويمكن اعتبار هذا النظام أآثر      �زراعي قبل الدخول أو بعده      تطبيق نظام الحجر ال    -

أشكال الفحص واالختبار دقة حيثما تتPوافر المرافPق والمPوارد المناسPبة، ويمكPن أن        
يكون هPذا الخيPار هPو الوحيPد المتPاح بالنسPبة آلفPات معينPة قPد ال يكPون مPن الممكPن                    

 اآتشافها عند دخول الشحنة
-       Pير الشPة لتحضPدد         (حنة  الظروف المعينPدوى أو تجPع العPا يمنPداول بمPرق التPل طPمث

 )العدوى
  وتطبق هذه المعامالت بعPد الحصPاد ويمكPن          �تطبيق معامالت معينة على الشحنة       -

أن تشPPمل المعPPامالت الكيماويPPة أو الحراريPPة، أو االستئصPPال أو الطPPرق الفيزيائيPPة    
 األخرى

 .ل السلعةفرض قيود على االستخدام النهائي، والتوزيع وفترات دخو -
 

 .ويمكن أيضًا تطبيق تدابير لتقييد استيراد شحنات من اآلفات
 
 الخيارات المتاحة لمنع حدوث العدوى األصلية في المحصول أو للحد منها 3-4-2

 :يمكن أن تشمل التدابير ما يلي
 معاملة المحصول، أو الحقل، أو مكان اإلنتاج -
تPات تنتمPي إلPى أنPواع مقاومPة      فرض قيود على ترآيب الشحنة بحيث تتPألف مPن نبا    -

 لإلصابة أو أقل تعرضًا لها
 )الصوبات، أو العزل(زراعة النباتات في ظروف محمية خاصة  -
 حصاد النباتات وهي في عمر معين أو في وقت محدد من السنة -
وتتضمن أي خطPة رسPمية لمتابعPة اإلنتPاج          .  أن يكون اإلنتاج خاضعًا لخطة اعتماد      -

تخضPع لمراقبPة دقيقPة، وتبPدأ هPذه الخطPة بمراعPاة أن تكPون                 عددًا من األجيال التPي      
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ويمكن اشتراط أن تكون النباتPات مسPتنبطة        .  المواد الزراعية في حالة صحية جيدة     
 .من عدد محدد من األجيال

 
 الخيارات التي تضمن خلو منطقة، أو مكان أو موقع اإلنتاج من اآلفة 3-4-3

 :يمكن أن تشمل التدابير التالية
 
  الشروط الالزمة لخلPو منطقPة اإلنتPاج مPن اآلفPات            �منطقة اإلنتاج من اآلفات     خلو   -

متطلبPات   في سلسلة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية، 4النشرة رقم مبينة في   
 ؛إنشاء المناطق الخالية من اآلفات

  الشPPروط الالزمPPة لخلPPو مكPPان أو موقPPع  �خلPPو مكPPان أو موقPPع اإلنتPPاج مPPن اآلفPPات   -
 فPPي سلسPPلة المعPPايير الدوليPPة لتPPدابير  10النشPPرة رقPPم إلنتPPاج مPPن اآلفPPات مبينPPة فPPي  ا

 ؛الصحة النباتية
 .متطلبات إنشاء أماآن لإلنتاج خالية من اآلفات ومواقع لإلنتاج خالية من اآلفات  -
 
 الخيارات المتاحة بالنسبة ألنواع الطرق األخرى النتقال العدوى  3-4-4

من طرق انتقال العدوى، يجوز استخدام أو تطويع التPدابير التPي سPبق       بالنسبة ألنواع آثيرة    
بيانها الآتشاف اآلفة في شحنة مPن النباتPات أو المنتجPات النباتيPة، أو لمنPع تعPرض الشPحنة             

 :وينبغي النظر في العوامل التالية بالنسبة ألنواع معينة من طرق انتقال العدوى.  للعدوى
 
ات انتقال اآلفات عن طريق الطيران، والرياح، ونقلهPا         يشمل االنتشار الطبيعي لآلف    -

فPإذا آانPت اآلفPة      .  عن طريق النواقل مثل الحشرات أو الطيور والهجرات الطبيعية        
تدخل منطقة تحليل مخاطر اآلفات عPن طريPق االنتشPار الطبيعPي، أو مPن المحتمPل                  

 النباتيPPة أن تPPدخلها فPPي المسPPتقبل المنظPPور، يمكPPن أن يكPPون تPPأثير تPPدابير الصPPحة      
ويمكPPن حينئPPذ النظPPر فPPي تطبيPPق تPPدابير المكافحPPة فPPي منطقPPة المنشPPأ أو        .  ضPPئيًال

 . في منطقة تحليل مخاطر اآلفات بعد دخولهاااحتوائها أو استئصاله
ويمكن أن تشمل التدابير الخاصة بالمسافرين وأمتعPتهم الفحPص الهPادف، واإلعPالم               -

ت قليلة، قد يكPون مPن الممكPن اتخPاذ       وفي حاال .  وفرض الغرامات أو تقديم الحوافز    
 .تدابير عالجية

 
مثPPPPل السPPPPفن، والقطPPPPارات، (ويمكPPPPن إخضPPPPاع اآلالت أو وسPPPPائل النقPPPPل الملوثPPPPة   -

 .لعمليات التنظيف أو التطهير) والطائرات، ووسائل النقل البري
 
 الخيارات المتاحة داخل البلد المستورد 3-4-5

ويمكPن أن تشPمل هPذه    .  ممPا يطبPق فPي البلPد المسPتورد     يمكن أيضًا اللجوء إلى تدابير معينPة     
المسPPح والرصPPد الPPدقيقين لمحاولPPة اآتشPPاف دخPPول اآلفPPة فPPي موعPPد مبكPPر بقPPدر         التPPدابير 

أو اتخPPاذ التPPدابير  /اإلمكPPان، وتطبيPPق بPPرامج االستئصPPال للPPتخلص مPPن أي بPPؤر للعPPدوى و    
 .الالزمة الحتواء خطر اآلفة والحد من انتشارها

 
 تيراد السلعحظر اس 3-4-6

في حالPة عPدم االطمئنPان إلPى أن أي تPدبير مPن تPدابير الصPحة النباتيPة يمكPن أن يPؤدي إلPى                        
خفض الخطر إلى المستوى المقبول، يمكن أن يكون الخيار النهائي هو حظر استيراد السلع           
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ويمكPPن اعتبPPار هPPذا التPPدبير الملجPPأ األخيPPر، وينبغPPي دراسPPته فPPي ضPPوء فعاليتPPه .  المقصPPودة
وقعة، السيما فPي الحPاالت التPي تكPون فيهPا الحPوافز التPي تقPدم لمنPع االسPتيراد بPالطرق                   المت

 .غير القانونية آبيرة
 

 شهادات الصحة النباتية وغير ذلك من تدابير التقيد بتدابير الصحة النباتية 3-5
وأهPPم هPPذه التPPدابير شPPهادات    .  تتضPPمن إدارة المخPPاطر النظPPر فPPي تPPدابير التقيPPد المناسPPبة      

نظPPام  فPPي سلسPPلة المعPPايير الدوليPPة لتPPدابير الصPPحة النباتيPPة، 7النشPPرة رقPPم أنظPPر (لتصPPدير ا
ويPPوفر إصPPدار شPPهادات الصPPحة   ).  1997، إصPPدار شPPهادات الصPPحة النباتيPPة للصPPادرات   

تأآيPPدًا )  خطPPوط توجيهيPPة إلصPPدار شPPهادات الصPPحة النباتيPPة  أنظPPر مسPPودة نشPPرة  (النباتيPPة 
ة من اآلفات الَحْجرية التPي تحPددها البلPدان المسPتوردة المتعاقPدة            رسميًا بأن الشحنة تعد خالي    

وهكPذا،  ".  وأنها تتفق مPع اشPتراطات الصPحة النباتيPة السPارية فPي البلPد المسPتورد المتعاقPد                   
ويجPPوز طلPPب بيPPان إضPPافي .  تؤآPPد شPPهادة الصPPحة النباتيPPة تطبيPPق خيPPارات إدارة المخPPاطر 

ام تدابير التقيد األخPرى بشPرط وجPود اتفPاق ثنPائي        ويمكن استخد .  يوضح تنفيذ إجراء معين   
 .أو متعدد األطراف بشأنها

 
  من تدابير إدارة المخاطر ءاالنتها 3-6

تسفر تدابير إدارة المخاطر عن اختيار تدبير أو أآثPر مPن تPدابير إدارة المخPاطر التPي تبPين                  
وتمثPPل تPPدابير .  قبPPولأنهPPا تقلPPل مPPن المخPPاطر المرتبطPPة باآلفPPة أو اآلفPPات إلPPى المسPPتوى الم 

 .اإلدارة أساس اللوائح أو االشتراطات الخاصة بالصحة النباتية
 

ويخضع تطبيق هذه اللوائح ومداومة تطبيقها اللتزامات معينة، في حالة األطراف المتعاقدة            
 .في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
 باتيةالمتابعة والرصد وإعادة النظر في تدابير الصحة الن 3-6-1

آلما تغيPرت األحPوال، وظهPرت حقPائق جديPدة، يجPري         : "على ما يلي  " التعديل"ينص مبدأ   
على وجه السرعة تعديل تدابير الصحة النباتية، إما بتضمينها ترتيبات الحظPر أو القيPود أو               

النشPرة  " (الشروط التي البد منها لنجاحها، وإما بإلغاء التدابير التي يتضPح عPدم ضPرورتها            
 مبادئ الحجر الزراعPي وعالقتهPا   ي سلسلة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية، ف 1رقم  

 ). بالتجارة الدولية
 

فبعPPد .  وهكPPذا، ال ينبغPPي اعتبPPار تنفيPPذ تPPدابير معينPPة مPPن تPPدابير الصPPحة النباتيPPة أمPPرًا ثابتPPاً    
طريق متابعة التطبيق، يتقرر مدى نجاح هذه التدابير في تحقيق األهداف المرجوة منها عن   

وآثيرًا ما يكون ذلك عن طريPق فحPص السPلعة لPدى وصPولها، ومالحظPة             .  ورصد تطبيقها 
وينبغPي إعPادة النظPر مPن حPين      .  أي ظهور أو دخول لآلفة في منطقة تحليل مخاطر اآلفPات   

آلخر في المعلومات التي تعزز تحليل مخPاطر اآلفPات لضPمان عPدم تعPارض أي معلومPات                    
 .التي سبق اتخاذهاجديدة مع القرارات 

 
 توثيق تحليل مخاطر اآلفات -4
 
 توثيق االشتراطات 4-1
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 فPي سلسPلة المعPايير    1النشPرة رقPم   (" الشPفافية "االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومبدأ   تشترط  
علPى  )  مبPادئ الحجPر الزراعPي وعالقتهPا بالتجPارة الدوليPة            الدولية لتPدابير الصPحة النباتيPة،      

وينبغي أن تكPون  .   عند الطلب، المبررات التي دعت إلى اتخاذ تلك التدابيرالبلدان أن تقدِّم، 
العملية بأآملها ابتداء من الشروع في تدابير إدارة المخاطر موثقة بما فيه الكفاية لكي يكPون     
مPPPن الممكPPPن، عنPPPد المراجعPPPة أو عنPPPد ظهPPPور منازعPPPات، الكشPPPف بوضPPPوح عPPPن مصPPPادر 

 .د إليها في اتخاذ قرار اإلدارةالمعلومات وعن المبررات التي استن
 

 :وأهم عناصر التوثيق ما يلي
 
 الغرض من تحليل مخاطر اآلفات -
اآلفة، أو قائمة اآلفات، وطPرق انتقالهPا، ومنطقPة تحليPل مخPاطر اآلفPات، والمنطقPة                   -

 المهددة
 مصادر المعلومات -
 تصنيف قائمة اآلفات -
 االستنتاجات الخاصة بتقييم اآلفات -

 االحتماالت -
 جالنتائ -

 إدارة المخاطر  -
 الخيارات المتاحة -
 .الخيارات التي وقع عليها االختيار -
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 مقدمة
 النطاق

يوضح هذا المعيار المبادئ والخطوط التوجيهية الخاصة بإعداد وإصSدار شSهادات الصSحة النباتيSة                
 .وشهادات الصحة النباتية ألغراض إعادة التصدير

 المراجع
  الذي تعتمد عليه األمم المتحدة آبرنامج معياري للوثائق اإللكترونيةEDIFACTبرنامج 

 في سلسلة المعايير الدولية 7النشرة رقم .  1997، نظام إصدار شهادات الصحة النباتية للصادرات   
 .لتدابير الصحة النباتية، منظمة األغذية والزراعة، روما

 فSي سلسSلة المعSايير الدوليSة     5النشSرة رقSم   .  1999، قائمة المصSطلحات الخاصSة بالصSحة النباتيSة       
 .ظمة األغذية والزراعة، رومالتدابير الصحة النباتية، من

سلسSلة المعSايير الدوليSة لتSدابير     مسودة نشرة في (خطوط توجيهية إلصدار شهادات الصحة النباتية   
 ).الصحة النباتية

 .، منظمة األغذية والزراعة، روما1997 النص المعدل الجديد لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات،
 10النشSرة رقSم    من اآلفات ومواقSع لإلنتSاج خاليSة مSن اآلفSات،      متطلبات إنشاء أماآن لإلنتاج خالية   

 .، منظمة األغذية والزراعة، روما1999 في سلسلة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
 تعاريف، ومختصرات وأسماء مختصرة

Additional declaration إعSSSالن يطلSSSب البلSSSد المسSSSتورد إدراجSSSه فSSSي   
   SSSة يتضSSSحة النباتيSSSهادة الصSSSات شSSSمن معلوم

إضSSSافية معينSSSة فيمSSSا يتصSSSل بحالSSSة الصSSSحة    
 النباتية للشحنة

 إعالن إضافي

  
Commodity نبات أو ُمنَتج نباتي أو بند آخر خاضع للSوائح      

 ُينقل ألغراض التجارة أو ألغراض أخرى
 سلعة 

  
Consignment أو المنتجSSSات النباتيSSSة /آميSSSة مSSSن النباتSSSات، و

مSSSن بلSSSد آلخSSSر   أو أي بنSSSود أخSSSرى تنقSSSل   /و
يمكSن أن   (وتشملها شهادة صحة نباتية واحSدة       
 )تتألف الشحنة من سلعة واحدة أو أآثر

 شحنة 

  
Consignment in transit شحنة عابرة لبلد ما دون أن تكSون مسSتوردة،          

ودون أن تتعرض، فSي ذلSك البلSد، للتلSوث أو            
وال يجSSوز تجزئSSة الشSSحنة .  اإلصSSابة باآلفSSات

ات أخرى أو تغيير تعبئتهSا   أو ضمها إلى شحن   
 )بلد العبور فيما سبق(

 شحنة عابرة

  
Country of origin (of 
regulated articles other 
than plants and plant 
products)

البلد الذي تعرضت فيه للتلوث باآلفات البنSود        
 الخاضعة للوائح ألول مرة

للبنSSSSSSود (بلSSSSSSد المنشSSSSSSأ 
الخاضSSSSSSSSSSعة للSSSSSSSSSSوائح 

ت بخSSSSSSSSSSالف النباتSSSSSSSSSSا 
 )والمنتجات النباتية
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Country of origin (of a 
consignment of plants)  بلد المنشأ البلد الذي ُزِرعت فيه النباتات

 )لشحنة نباتات(
  

Devitalization* عملية جعل النباتات أو المنتجات النباتية غير       
 قادرة على اإلنبات، أو النمو أو التكاثر

 ماتةإ

  
Free from (of a 
consignment, field or 
place of production)

بأعSداد  ) أو آفة معينة  (ال توجد به أو بها آفات       
أو آميSSات يمكSSن اآتشSSافها بتطبيSSق إجSSراءات   

 الصحة النباتية

خSSSSSالي أو خاليSSSSSة مSSSSSن  
آوصSSSSSف لشSSSSSحنة، أو (

 )حقل، أو مكان لإلنتاج
  

Harmonization النباتية وضع البلدان المختلفة لمعايير للصحة      
قائمة على معايير مشترآة، واالعتراف بتلSك       

 المعايير وتطبيقها

 تنسيق

  
Import permit مسSSتند رسSSمي يفSSوض لحاملSSه اسSSتيراد سSSلعة   

 طبقًا الشتراطات صحية نباتية محددة
 إذن استيراد

  
Inspection فحص رسSمي نظSري للنباتSات، أو المنتجSات          

ضSSعة للSSوائح  النباتيSSة أو المSSواد األخSSرى الخا  
أو لتحديSSد /لتحديSSد وجSSود اآلفSSات مSSن عدمSSه و

 التقيد بلوائح الصحة النباتية

 فحص

  
ISPM مختصSSSSر للمعيSSSSار الSSSSدولي لتSSSSدابير الصSSSSحة 

 النباتية
المعيSSار الSSدولي لتSSدابير  

 الصحة النباتية
  

National Plant 
Protection Organization إدارة رسSSSSSمية تنشSSSSSئها إحSSSSSدى الحكومSSSSSات    

SSSة  للنهSSSددتها االتفاقيSSSي حSSSائف التSSSوض بالوظ
 الدولية لوقاية النباتات

المنظمة القطرية لوقايSة    
 النباتات

  
 
 

NPPO

 
 ُمختصر للمنظمة القطرية لوقاية النباتات

 
المنظمة القطرية لوقايSة    

 النباتات
  

Pest      نSSSوجي مSSSط بيولSSSاللة أو نمSSSوع، أو سSSSأي ن
امSSSSSل الكائنSSSSSات النباتيSSSSSة أو الحيوانيSSSSSة أو ع  

 ُممِرض أو ُمؤذ للنباتات أو المنتجات النباتية

 آفة

  
Pest free area منطقة ال تظهSر فيهSا آفSة محSددة، آمSا يسSتدل              

من األدلة العلمية، ويجSري فيهSا الحفSاظ علSى        
 هذه الحالة رسميًا، حسب مقتضى الحال

 منطقة خالية من اآلفات

  
Pest free place of 
production  SSان لإلنتSSا    مكSSة، آمSSة معينSSه آفSSد فيSSاج ال توج

يستدل من األدلة العلمية، و يجري فيه الحفاظ 
علSSى هSSذه الحالSSة رسSSميًا لفتSSرة معينSSة، حسSSب  

 مقتضى الحال

مكان لإلنتاج خSالي مSن      
 اآلفات
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Pest free production site جزء محدد من مكان لإلنتاج ال توجSد فيSه آفSة      

يSSSة، و معينSSSة، آمSSSا يسSSSتدل مSSSن األدلSSSة العلم   
يجSSري فيSSه الحفSSاظ علSSى هSSذه الحالSSة رسSSميًا     
لفترة معينة، حسب مقتضSى الحSال، ويخضSع         
لإلدارة آوحدة منفصلة بنفس الطريقة المتبعة      

 في مكان اإلنتاج الخالي من اآلفات

موقع لإلنتاج خSالي مSن      
 اآلفات

  
Phytosanitary 
certificate شSSSSSهادة مصSSSSSممة علSSSSSى غSSSSSرار الشSSSSSهادات  

تSي تSنص عليهSا االتفاقيSة الدوليSة          النموذجية ال 
 لوقاية النباتات

 شهادة الصحة النباتية

  
Phytosanitary 

certification     ؤديSSا يSSة بمSSحة النباتيSSراءات الصSSق إجSSتطبي
 إلى إصدار شهادة صحة نباتية

إصدار شهادات الصحة   
 النباتية

  
Phytosanitary measure ية أي تشSSريعات، أو لSSوائح أو إجSSراءات رسSSم

 أو انتشار/لمنع دخول اآلفات و
 تدابير الصحة النباتية

  
Phytosanitary 
regulation أو /قواعSSSSد رسSSSSمية تسSSSSتهدف منSSSSع دخSSSSول و

انتشار اآلفات الَحْجريSة ، أو للحSد مSن التSأثير      
الخاضSSعة الَحْجريSSة غيSSر االقتصSSادي لآلفSSات 

للوائح، بما فSي ذلSك وضSع إجSراءات إصSدار            
 تيةشهادات الصحة النبا

 لوائح الصحة النباتية 

  
Place of production    دةSSSدار آوحSSSول ُتSSSة حقSSSع أو مجموعSSSأي موق

إنتاجية أو زراعيSة واحSدة، وقSد تشSمل مواقSع            
إلنتاج ُتدار بشكل منفصSل ألغSراض الصSحة         

 الحيوانية

 مكان اإلنتاج

  
Plant products بمSا فSSي  (مSواد غيSSر مصSنعة مSSن أصSل نبSSاتي    

المSواد المصSنعة التSي يمكSن،        و) ذلك الحبSوب  
بحكSSم طبيعتهSSا أو تصSSنيعها، أن تمثSSل خطSSرًا   

 بدخول اآلفات وانتشارها

 منتجات نباتية

  
Plants    كSالنباتات أو أجزاء النباتات الحية، بما في ذل

 واألصول الوراثية) التقاوي(البذور 
 نباتات

  
Practically free نتSاج ال  تقال عن شحنة، أو حقSل، أو مكSان لإل       

بأعSSSداد أو ) أو آفSSSة معينSSSة (توجSSSد بSSSه آفSSSات   
آميات تتجاوز تلك التي من المتوقSع أن تSنجم          
عن المعSامالت الزراعيSة ومعSامالت التSداول         
الجيدة المستخدمة في إنتاج السلعة وتسSويقها،      

 وأن تكون متفقة معها 

 أساسًا) أو خالية(خالي 
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Quarantine pest  محتملSSSة للمنطقSSSة  آفSSSة لهSSSا أهميSSSة اقتصSSSادية  
المهددة ولكنها ال توجد بعد فSي هSذه المنطقSة،        
أو توجSSSد فيهSSSا ولكنهSSSا ليسSSSت منتشSSSرة علSSSى   

 نطاق واسع وتخضع للمكافحة الرسمية

 آفة حجرية

  
Re-exported 
consignment      نSSديرها مSSد تصSSم أعيSSتيرادها ثSSم اسSSحنة تSSش

البلSSSد دون أن تتعSSSرض لإلصSSSابة أو التلSSSوث    
 تخSزين الشSحنة أو تجزئتهSا       ويجSوز .  باآلفات

أو ضمها إلى شحنات أخرى أو تغيير تعبئتهSا      
 )بلد إعادة التصدير، فيما سبق(

 شحنة معاد تصديرها

  
Regulated article أيSSSSSة نباتSSSSSات، أو منتجSSSSSات نباتيSSSSSة وأمSSSSSاآن  

التخSSSSزين ومSSSSواد التغليSSSSف ووسSSSSائل النقSSSSل     
والحاويSSSات والتربSSSة أو أيSSSة آائنSSSات حيSSSة أو   

 SSSياء أو مSSSر   أشSSSواء أو نشSSSى إيSSSادرة علSSSواد ق
اآلفSSات التSSي ُيعتقSSد أنهSSا تتطلSSب تSSدابير صSSحة 
نباتيSSة، وخاصSSة عنSSدما يتعلSSق األمSSر بالنقSSل      

 الدولي

 مادة خاضعة للوائح

 
Regulated non-
quarantine pest          اتSي النباتSآفة غير حجرية يكون لوجودها ف

المخصصSSة للزراعSSة تSSأثير علSSى االسSSتخدام   
اتSSات مSSع وجSSود تSSأثيرات    المنشSSود لهSSذه النب 

اقتصSSادية غيSSر مقبولSSة لSSذلك، والتSSي تخضSSع  
بالتالي للSوائح فSي أراضSي الطSرف المتعاقSد           

 المستورد

اآلفSSSSة غيSSSSر الَحْجريSSSSة  
 الخاضعة للوائح

   
Regulated pest   عةSSSة خاضSSSر حجريSSSة غيSSSة أو آفSSSة حجريSSSآف

 للوائح
 اآلفة الخاضعة للوائح

  
Test لنظSSSري، فحSSSص رسSSSمي، بخSSSالف الفحSSSص ا

 لتحديد وجود اآلفات أو لتحديد نوعها
 اختبار

  
Treatment إجSSSراء مSSSرخص بSSSه رسSSSميًا لقتSSSل اآلفSSSات أو 

 إزالتها أو تعقيمها
 معالجة
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 فكرة عامة عن االشتراطات
 

يوضح هذا المعيار المبادئ والخطوط التوجيهية التي تساعد المنظمات القطرية لوقاية النباتSات فSي             
.   شSSهادات الصSSحة النباتيSSة وشSSهادات الصSSحة النباتيSSة ألغSSراض إعSSادة التصSSدير       إعSSداد وإصSSدار 
 نمSاذج  1997، التي اعتِمد فSي  النص المعدل الجديد لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات     ويتضمن ملحق   

ويتضSمن  .  لشهادات الصحة النباتية، وسوف ُتلحق هذه النماذج بهذا المعيار لسSهولة الرجSوع إليهSا              
SSذا الSSع     هSSة مSSة النموذجيSSحة النباتيSSهادات الصSSا شSSون منهSSي تتكSSة التSSر المختلفSSروحًا للعناصSSنص ش

 .توضيح المعلومات الالزمة الستكمالها بالشكل المناسب
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 شروط شهادات الصحة النباتية
 

 اعتبارات عامة -1
 

يقتصSر  : "يالنص المعدل الجديد لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات على ما يل         من  ) أ(2-5تنص المادة   
القيام بالتفتيش، وما يرتبط به من األنشطة األخرى التي تؤدي إلى إصدار شهادات الصSحة النباتيSة                 
على المنظمة القطرية الرسمية لوقاية النباتات، أو تحSت إشSرافها، ويSتم إصSدار الشSهادات بواسSطة             

قاية النباتات بالعمSل    موظفين عموميين مؤهلين فنيًا، ومرخص لهم من المنظمة القطرية الرسمية لو          
نيابة عنها وتحت إشرافها، على أن تتوافر لديهم المعارف والمعلومات بما يمكن سلطات األطSراف               

أنظSر أيضSًا النشSرة رقSم      (."  المتعاقدة المستوردة من قبول هذه الشهادات باطمئنان آوثائق يعتد بهSا          
 إصSSدار شSSهادات الصSSحة النباتيSSة    نظSSام فSSي سلسSSلة المعSSايير الدوليSSة لتSSدابير الصSSحة النباتيSSة،       7

  .)للصادرات
 

يتعهد آل طرف متعاقد بأن ال يطلب أن تكون شحنات النباتات أو   ":  على ما يلي   3-5وتنص المادة   
المنتجات النباتية أو أية مواد أخرى خاضعة للوائح، والمسSتوردة إلSى أراضSيه مصSحوبة بشSهادات          

ويقتصر طلب بيانSات إضSافية علSى    .  حق هذه االتفاقية  صحة نباتية غير مطابقة للنماذج الواردة بمل      
 ."ما يكون له ما يبرره من الناحية الفنية

 
الSنص المعSدل الجديSد لالتفاقيSة الدوليSة لوقايSة النباتSات، فقSد ُفِهSم أن                  وآما تم التوضيح وقت اعتمSاد       

ة لوقايSة النباتSات   الموظفين العموميين المؤهلين فنيًا، والمرخص لهم من المنظمة القطريSة الرسSمي   "
.  يشSSملون مSوظفي المنظمSSة القطريSSة الرسSمية لوقايSSة النباتSSـات  " بالعمSل نيابSSة عنهSSا وتحSت إشSSرافها  

وتعنSي  .   في هذا السياق العاملين لدى الحكومة وليس لSدى القطSاع الخSاص   � عمومي’وتـعني آلمـة 
 الموظف يجوز أن يكSون مSن         أن �يشملون موظفي المنظمة القطرية الرسمية لوقاية النباتات      �عبارة  

لمنظمSSة القطريSSة الرسSSمية لوقايSSة النباتSSات، ومSSع ذلSSك فإنSSه ال يتعSSين   العSSاملين الخاضSSعين مباشSSرة ل
 .لمنظمة القطرية الرسمية لوقاية النباتاتالعاملين الخاضعين مباشرة لوجوبًا أن يكون من 

 
 الغرض من شهادات الصحة النباتية 1-1

توضيح أن شSحنة النباتSات، أو المنتجSات النباتيSة أو المSواد              تصدر شهادات الصحة النباتية ل    
الخاضSSعة للSSوائح تلبSSي اشSSتراطات الصSSحة النباتيSSة المحSSددة الخاصSSة بSSالواردات وتتفSSق مSSع 

وال ينبغي إصدار شهادات الصحة     .  البيان الذي يشهد على ذلك في نموذج الشهادة المناسبة        
 .النباتية إّال لهذا الغرض

 
 النموذجية علSى صSياغة موحSدة وشSكل موحSد ينبغSي التقيSد بهمSا فSي إعSداد             وتقوم الشهادات 

ويعد ذلك ضروريًا لضمان صحة المستندات، وسSهولة        .  الشهادات الرسمية للصحة النباتية   
 .التعرف عليها، واحتوائها على المعلومات األساسية

لخاضSعة للSوائح   وينبغي أن تكتفSي البلSدان المسSتوردة بطلSب شSهادات صSحة نباتيSة للمSواد ا               
المخصصSة  ) التقاوي(فقط؛ وهي تشمل سلعًا مثل النباتات، واألبصال والدرنات، أو البذور    

ويجSوز  .  لإلنبات، والفواآه والخضر، وأزهار وأغصان القطف، والحبوب، وأوساط النمSو   
أيضًا استخدام شهادات الصحة النباتية بالنسبة لمنتجات نباتية معينة مرت بمراحل للتصنيع            

مثSل الخشSب   (ويمكن، بحكم طبيعتها أو تصنيعها، أن تمثل خطرًا بدخول اآلفات وانتشارها        
ويجوز أيضًا طلب شSهادة صSحة نباتيSة للمSواد األخSرى الخاضSعة للSوائح حيثمSا                    ).  والقطن
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مثSSل الحاويSSات الفارغSSة،   (يكSSون لتSSدابير الصSSحة النباتيSSة مSSا يبررهSSا مSSن الناحيSSة الفنيSSة         
 ).الحيةوالعربات والكائنات 

 
وال ينبغSSي للبلSSدان المسSSتوردة أن تطلSSب شSSهادات صSSحة نباتيSSة للمنتجSSات النباتيSSة التSSي تSSم       
تصSSنيعها بطريقSSة ال تجعSSل مSSن المحتمSSل أن تSSؤدي إلSSى دخSSول آفSSات خاضSSعة للSSوائح، أو       

 .بالنسبة للمواد األخرى الخاضعة للوائح التي ال تتطلب تدابير للصحة النباتية
 

ظمات القطرية لوقاية النباتات، فيما بينها على المستوى الثنSائي، عنSدما         وينبغي أن تتفق المن   
تكSSون هنSSاك اختالفSSات فSSي وجهSSات النظSSر بSSين البلSSد المسSSتورد والبلSSد المصSSدر فيمSSا يتعلSSق  

 .بمبررات طلب شهادة صحة نباتية
 

  شكل اإلصدار 1-2
صلي في حاالت شهادة الصحة النباتية هي أصل المستند، أو صورة معتمدة من المستند األ       

معينة، صادرة عSن المنظمSة القطريSة لوقايSة النباتSات، تكSون مصSاحبة الشSحنة وتقSدم إلSى                
 .المسئولين المعنيين لدى وصول الشحنة إلى البلد المستورد

 
 :وآبديل لذلك، يمكن استخدام الطريقة اإللكترونية في إصدار الشهادات، بالشروط التالية

 
 EDIFACTمثل برنامج (وى األمان مقبولين للبلدان المستوردة أن تكون طريقة اإلصدار ومست   

 الذي تعتمد عليه األمم المتحدة آبرنامج معياري للوثائق اإللكترونية
 أن تكون المعلومات المبينة متفقة مع النموذج أو النماذج المناسبة

 ة النباتاتأن يتحقق القصد من إصدار الشهادة طبقًا لما جاء في االتفاقية الدولية لوقاي
 .أن يكون من الممكن تحديد السلطة المصِدرة للشهادة بطريقة مطمئنة

 
 المرفقات 1-3

ينبغي أن تقتصر المستندات الرسمية التي ترفق بشهادة الصحة النباتيSة علSى الحSاالت التSي           
تكون فيها المعلومات المطلوبة الستكمال الشSهادة ممSا يتجSاوز الحيSز المخصSص لSذلك فSي                   

  ويجSSب أن تحمSSل أي مرفقSSات تتضSSمن معلومSSات عSSن الصSSحة النباتيSSة نفSSس رقSSم   .الشSSهادة
شهادة الصحة النباتية، وأن يكون مؤرخة، وموقعًا عليها ومختومة آما هو الحال في شSهادة   

وينبغي أن ُيوضSح فSي شSهادة الصSحة النباتيSة، فSي الخانSة المناسSبة، وفSي                    .  الصحة النباتية 
وال ينبغSSي أن ال .   الخاصSSة بهSSذه الخانSSة واردة فSSي المرفSSق القسSSم المناسSSب، أن المعلومSSات

يتضSSمن المرفSSق أي معلومSSات ال توضSSع فSSي شSSهادة الصSSحة النباتيSSة ذاتهSSا فSSي حالSSة تSSوافر   
 .الحيز الكافي لوضعها

 
 الشهادات غير المقبولة 1-4

وينبغSSي .  ال ينبغSSي للبلSSدان المسSSتوردة أن تقبSSل شSSهادات تSSرى أنهSSا غيSSر سSSليمة أو مSSزورة    
ار السلطة الُمصِدرة في أقرب وقت ممكن بعSدم قبSول المسSتندات أو الشSك فSي صSحتها        إخط

أنظSر المعيSار الSSدولي لتSدابير الصSحة النباتيSSة الخSاص بحSاالت عSSدم االمتثSال وبSSإجراءات        (
وينبغي أن تتخذ منظمSة وقايSة النباتSات فSي البلSد الًمصSدر إجSراءات للتصSحيح                  ).  الطوارئ

يها نظSSم للمراقبSSة واألمSSان تضSSمن مسSSتوى مرتفعSSًا مSSن الثقSSة فSSي   عنSSد اللSSزوم وأن تكSSون لSSد
 .شهادات الصحة النباتية التي تصدرها تلك السلطة
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 شهادات الصحة النباتية الباطلة 1-4-1

 :أو طلب معلومات إضافية ما يلي/تشمل أسباب رفض شهادة صحة نباتية و
 

 أن تكون الشهادة غير مقروءة
 أن تكون الشهادة غير آاملة

 أن تكون مدة صالحية الشهادة قد انتهت أو ال يوجد تقيد بها
 أن تتضمن الشهادة آشطًا أو تعديالت غير معتمدة

 أن تتضمن الشهادة معلومات متناقضة أو غير متوافقة
 استخدام صياغات ال تتفق مع الشهادات النموذجية

 أن تكون صادرة في شأن منتجات محظورة
 .مدةأن تكون في شكل صور غير معت

 
 الشهادات المزورة 1-4-2

 :تشمل الشهادات المزورة ما يلي
 الشهادات التي ال تجيزها المنظمة القطرية لوقاية النباتات

 الشهادات الصادرة على نماذج ال تجيزها المنظمة القطرية لوقاية النباتات الُمصِدرة لها
 بSذلك مSن المنظمSة       الشهادات الصادرة من أشخاص أو هيئات أو أجهزة أخSرى غيSر مخولSة             

 القطرية لوقاية النباتات
 .الشهادات التي تتضمن معلومات مغلوطة أو مضللة

 
االشتراطات التي تحfددها البلfدان المسfتوردة فيمfا يتعلfق بإعfداد شfهادات الصfحة النباتيfة            1-5

 وإصدارها
إعSSداد آثيSSرًا مSSا تحSSدد البلSSدان المسSSتوردة اشSSتراطات معينSSة ينبغSSي مراعاتهSSا فيمSSا يتعلSSق ب    

 :وتشمل هذه االشتراطات عادة ما يلي.  شهادات الصحة النباتية وإصدارها
 
يجSSوز للبلSSدان أن تطلSSب اسSSتكمال الشSSهادات بلغSSة معينSSة أو بإحSSدى اللغSSات       (اللغSSة  -

 والبلSSدان مSSدعوة إلSSى اسSSتخدام إحSSدى اللغSSات الرسSSمية       �المدرجSSة بقائمSSة اللغSSات   
 ؛)لمنظمة األغذية والزراعة

يجوز للبلدان المستوردة أن تحدد المدة المسموح بهSا إلصSدار   (ة الشهادة  مدة صالحي  -
أو المعالجSSة، وإرسSSال الشSSحنة مSSن بلSSد المنشSSأ بعSSد إصSSدار    /الشSSهادة بعSSد التفتSSيش و 

 الشهادة، ومدة صالحية الشهادة؛
يجSSوز للبلSSدان أن تطلSSب اسSSتكمال بيانSSات الشSSهادة     (طريقSSة اسSSتكمال البيانSSات     -

 تكSون مكتوبSة باآللSة الكاتبSة أو بخSط اليSد المقSروء المكتSوب         بطريقة معينة، آأن  
 ؛)بحروف آبيرة

يجSSSوز للبلSSSدان أن تطلSSSب بيSSSان أوصSSSاف الشSSSحنة وآمياتهSSSا  (الوحSSSدات المسSSSتخدمة  -
 ).بوحدات محددة

 
 مبادئ وخطوط توجيهية محددة إلعداد شهادات الصحة النباتية وإصدارها -2
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 وشSSهادات الصSSSحة النباتيSSة ألغSSراض إعSSSادة    ينبغSSي أن تقتصSSر شSSهادات الصSSSحة النباتيSSة    
وال ينبغSي أن تتضSمن   .  التصدير على المعلومات المتصلة فقط بالمسائل المتصSلة بالصSحة النباتيSة         

إشارات إلSى النوعيSة أو مسSتوى الجSودة، أو إلSى األمSور المتصSلة بصSحة الحيSوان أو اإلنسSان، أو                   
 .مات تجارية مثل خطابات االعتمادمتبقيات المبيدات أو المواد المشعة، أو أي معلو

 
مثSSل (ولتسSSهيل الSSربط بSSين شSSهادات الصSSحة النباتيSSة والمسSSتندات غيSSر المتصSSلة بإصSSدارها 

يجوز أن ترفق بشهادة الصSحة  ) خطابات االعتماد، ومستندات الشحن، والشهادات الخاصة بالموقع      
              Sهادة الصSة لشSوز المرجعيSام أو الرمSس األرقSل نفSين     النباتية مذآرة تحمSا وبSربط بينهSة للSحة النباتي

وترفSSق هSذه المSذآرة عنSSد الضSرورة وال ينبغSSي    .  المسSتندات ذات الصSلة المطلSSوب االطSالع عليهSا    
 .اعتبارها جزءًا رسميًا من شهادة الصحة النباتية

 
وينبغي عادة استكمال جميع خانات شهادات الصحة النباتية وشهادات الصحة النباتية 

ال "وحيثما ال توجد بيانات يمكن وضعها في خانة معينة توضع آلمة .  رألغراض إعادة التصدي
 ).لمنع التزوير(أو تسدد الخانة " يوجد

 
 
 
 
 
 اشتراطات استكمال شهادات الصحة النباتية 2-1

 )تشير العناوين المبينة بخط أسود إلى عناصر الشهادة النموذجية(
 : يليالعناصر المحددة لشهادة الصحة النباتية مشروحة فيما

 
 ---------.رقم

وينبغي أن يكSون رقSم مسلسSًال فريSدًا يقتSرن بنظSام للتعSرف عليSه ويسSمح                   .  الرقم المرجعي للشهادة  
 .بمتابعته، لتسهيل عمليات المراجعة وحفظ السجالت

 
 ----------------.المنظمة القطرية لوقاية النباتات في

ويمكSن هنSا إضSافة اسSم     .  ة للشSهادة واسSم البلSد   يوضع في هذه الخانة اسم المنظمة الرسمية الُمصِدر   
 .المنظمة القطرية لوقاية النباتات في حالة عدم وجوده في النموذج المطبوع

 
 --------------.وقاية النباتات في) منظمات(منظمة : إلى

ه وفي الحاالت التي تعبر فيهSا الشSحنة فSي بلSد توجSد لديS            .  يوضع في هذه الخانة اسم البلد المستورد      
اشSSتراطات محSSددة للعبSSور، بمSSا فSSي ذلSSك ضSSرورة أن تكSSون الشSSحنات مصSSحوبة بشSSهادات صSSحة     

وينبغSSي مراعSSاة الدقSSة لضSSمان التقيSSد بلSSوائح .  نباتيSSة، يجSSوز ذآSSر اسSSم البلSSد المسSSتورد وبلSSد العبSSور
م وفSي الحSاالت التSي يSت    .  أو العبور الخاصة بكل بلد، مع بيان ذلك على النحو المناسب    /االستيراد و 

فيها استيراد الشحنة وإعادة تصSديرها إلSى بلSد آخSر، يجSوز ذآSر اسSم البلSدين المسSتوردين، بشSرط                         
 .التقيد بلوائح االستيراد في البلدين

 
  وصف الشحنة� القسم األول
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 ----------------:جهة التصدير وعنوانها
هSا مSن جانSب المنظمSة     ومراجعSة بينات  " تتبعهSا "هذه المعلومات للداللة على مصدر الشSحنة لتسSهيل          

.  وينبغSي ِذآSر االسSم والعنSوان فSي خانSة البلSد الُمصSِدر               .  القطرية لوقاية النباتات فSي البلSد الُمصSِدر        
وينبغSSي اسSSتخدام اسSSم وعنSSوان وآيSSل جهSSة التصSSدير المحليSSة أو الشSSرآة الناقلSSة، حيثمSSا تكSSون جهSSة  

 .التصدير شرآة دولية لها عنوان في الخارج
 

 --------------: وعنوانه حسب البياناتاسم المرسل إليه
ينبغي أن يوضع في هذه الخانة االسم والعنوان وينبغي أن يكونا بالتفاصيل الكافية لتمكSين المنظمSة               

ويجSSوز للبلSSد .  القطريSSة لوقايSSة النباتSSات فSSي البلSSد المسSSتورد مSSن التأآSSد مSSن شخصSSية المرسSSل إليSSه   
 .في البلد المستوردالمستورد أن يطلب أن يكون العنوان موقعًا 

 ----------------:عدد الطرود ووصفها
ينبغي أن توضع فSي هSذه الخانSة تفاصSيل آافيSة لتمكSين المنظمSة القطريSة لوقايSة النباتSات فSي البلSد                          

ومSن الممكSن   .  المستورد من التعرف على الشSحنة ومكوناتهSا، والتأآSد مSن حجمهSا عنSد الضSرورة            
ة السSSكة الحديSSد إلSSى وصSSف الطSSرود إذا آانSSت هSSذه البيانSSات     أو رقSSم عربSS /إضSSافة رقSSم الحاويSSة و 

 .معلومة
 

 -------------------:العالمات المميزة
يمكن بيان العالمات المميزة في هذه الخانة من شهادة الصحة النباتية، أو على مرفق للشهادة يحمل                 

أو الكراتين أو الحاويات وينبغي أن يقتصر وضع العالمات المميزة على العبوات، .  التوقيع والختم 
وعندما ال توجد بيانات يمكن إدراجها في هSذه  .  األخرى حيثما يساعد ذلك في التعرف على الشحنة 

 ).لمنع التزوير(أو تسدد الخانة " ال يوجد"الخانة ينبغي وضع آلمة 
 

 --------------------:جهة المنشأ
سب إليهSا حالSة الصSحة النباتيSة للشSحنة، أي الSذي       الذي ُتن) أو األماآن (تشير هذه الخانة إلى المكان      

وعSادة، يكSون هSذا المكSان هSو          .  من المحتمل أن تكون الشحنة قد تعرضت فيSه لإلصSابة أو التلSوث             
وفي حالة تخزين أو نقل سSلعة، قSد تتغيSر حالتهSا الصSحية بمSرور         .  المكان الذي ُزرعت فيه السلعة    

 مثل هذه الحاالت، يجوز اعتبار الموقع الجديد هو جهة   وفي.  الوقت نتيجة لوجودها في موقع جديد     
وفSي مثSل    .  وفي ظروف معينة، يمكن أن ُتنسب الحالة الصحية للسلعة إلى أآثر مSن مكSان              .  المنشأ

هذه الحاالت، التي قد تشSمل آفSات مSن أآثSر مSن مكSان، ينبغSي أن تقSرر المنظمSات القطريSة لوقايSة                        
 توضح بأآبر قدر من الدقة الموقع الذي ُتنسب إليSه حالSة السSلعة         النباتات جهة أو جهات المنشأ التي     

ويالحظ أنSه فSي حSاالت اسSتثنائية، مثSل رسSائل البSذور المخلوطSة، ال يمكSن تحديSد جهSة                         .  الصحية
 .منشأ واحدة، ومن المفضل عندئذ توضيح جميع جهات المنشأ إذا آانت معلومة

 
مكSان إنتSاج خSالي مSن     "، أو " خاليSة مSن اآلفSات   منطقSة "ويجوز للبلدان أن تطلب توضSيح عبSارات     

وفSSي هSSذه .  بقSSدر آSSاف مSSن التفاصSSيل فSSي هSSذه الخانSSة" موقSSع إنتSSاج خSSالي مSSن اآلفSSات"أو " اآلفSSات
 .الحالة، ينبغي بيان بلد المنشأ على األقل

 
 ---------------- :وسيلة النقل حسب البيانات

ريق الجو، أو بطريق البر، أو بطريق السكة بطريق البحر، أو بط"ينبغي استخدام مصطلحات مثل     
وينبغSي أن تتضSمن البيانSات اسSم السSفينة ورقSم الرحلSة أو        ".  الحديد، أو بالبريد، أو بصحبة راآSب    
 .رقم رحلة الطائرة، إذا آانت معلومة
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 ----------------:نقطة الدخول حسب البيانات

هSة الوصSول النهائيSة، ويمكSن االآتفSاء        نقطة الدخول هي أول نقطSة وصSول فSي البلSد الSذي يمثSل ج                
وينبغSي إدراج اسSم نقطSة الSدخول إلSى أول بلSد       .  باسم البلد في حالة عدم معرفSة اسSم نقطSة الSدخول           

وينبغSي ِذآSر نقطSة الSدخول فSي البلSد       .  اسم أآثر مSن بلSد     " مرسلة إلى "مستورد حيثما تتضمن خانة     
وفSي  .  تكون الشSحنة فيهSا عSابرة خSالل بلSد أخSر      الذي يمثل جهة الوصول النهائية في الحاالت التي   

يجوز ِذآر نقط الدخول في بلد العبور وآSذلك فSي   " مرسلة إلى"حالة ِذآر بلد العبور أيضًا في خانة    
 ").باء"مرورًا بالنقطة " ألف"مثل مرسل إلى النقطة (جهة الوصول النهائية 

 
 ------------------:اسم المنتج وآميته حسب البيانات

بغي أن تتضمن البيانات التي توضع في هذه الخانة معلومSات وصSفية آافيSة عSن السSلعة وآميتهSا                 ين
مبينSSة بSSأآبر قSSدر مSSن الدقSSة لتمكSSين المسSSئولين فSSي البلSSد المسSSتورد مSSن التأآSSد بالدرجSSة الكافيSSة مSSن    

لSى  لتسSهيل التعSرف ع  ) مثل الرموز الجمرآيSة  (ويجوز استخدام الرموز الدولية     .  محتويات الشحنة 
محتويات الشحنة آما ينبغي استخدام الوحدات والمصطلحات المعترف بها دوليًا، حيثما يكSون ذلSك             

ويمكن تطبيSق اشSتراطات مختلفSة ممSا يتصSل بالصSحة النباتيSة علSى االسSتخدامات النهائيSة                  .  ممكنًا
تحديSSSد ؛ وينبغSSSي )مثSSSل طSSازج أو جSSSاف (أو حالSSSة الُمنSSSَتج ) مثSSSل االسSSSتهالك أو اإلآثSSار (المختلفSSة  

وينبغي أن تشير البيانات المدرجة إلى االسSم التجSاري         .  االستخدام النهائي المقصود أو حالة الُمنَتج     
 .للسلع أو أحجامها أو درجاتها أو غير ذلك من المصطلحات التجارية

 
 -------------------:األسماء العلمية للنباتات

لنباتSات والمنتجSات النباتيSة باسSتخدام األسSماء      ينبغSي أن تحSدد المعلومSات التSي تSدرج بهSذه الخانSة ا       
العلميSSة المقبولSSة، علSSى مسSSتوى الجSSنس علSSى األقSSل وإن آSSان مSSن المفضSSل أن تكSSون علSSى مسSSتوى   

 .النوع
 

وقد ال يكون من الممكن وضع التوصيف العلمي لمنتجات معينة مما يخضع للوائح والمنتجات 
االت، ينبغي أن تتفق المنظمات القطرية لوقاية وفي هذه الح.  المرآبة مثل األعالف الحيوانية

في " ال ينطبق"النباتات فيما بينها على أساس ثنائي على اسم شائع مناسب، ويجوز وضع عبارة 
 .هذه الخانة

 
 نص التصديق

أو /نشSهد بSأن النباتSSات أو المSواد األخSرى الخاضSSعة للSوائح الموضSSح بيانهSا عاليSه قSSد تSم فحصSSها و        
إلجراءات المعتمدة المالئمة، ووجدت خالية من آفات الحجر الزراعSي التSي حSددها    اختبارها طبقًا ل  

الطرف المتعاقد المستورد، ووفقًا لمتطلبات الصحة النباتية لدى الطرف المتعاقد المستورد، بما في             
 .ذلك االشتراطات الخاصة باآلفات غير الَحْجرية  الخاضعة للوائح

 
 )بند اختيارية. (ت األخرىواعتبرت خالية أساسًا من اآلفا

أو تحديد آفات حجريSة معينSة، تسSتخدم    /وفي الحاالت التي توجد فيها اشتراطات محددة لالستيراد و      
 .الشهادة في إثبات التقيد بلوائح أو اشتراطات البلد المستورد

 
أو عSSدم تحديSSد آفSSات حجريSSة  /وفSSي الحSSاالت التSSي تكSSون فيهSSا اشSSتراطات االسSSتيراد غيSSر محSSددة و  

 .عينة، يمكن للبلد المصدر أن يشهد على اآلفات التي ُيعتَقد أنها تعد ذات أهمية من حيث اللوائحم
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ويجوز للبلSدان المصSدرة أن تضSيف أو ال تضSيف بنSدًا اختياريSًا فSي شSهادات الصSحة النباتيSة التSي             

 .تصدرها
 

تقSSوم بتنفيSSذها المنظمSSة إلSSى اإلجSSراءات التSSي ..." اإلجSSراءات المعتمSSدة المالئمSSة  "... تشSSير عبSSارة
القطرية لوقايSة النباتSات أو األشSخاص المSرخص لهSم مSن جانSب المنظمSة القطريSة لوقايSة النباتSات                      

وينبغSSي أن تكSSون هSSذه اإلجSSراءات متفقSSة مSSع المعSSايير الدوليSSة لتSSدابير   .  ألغSSراض الصSSحة النباتيSSة
وليSة لتSدابير الصSحة النباتيSة        وحيثمSا ال تكSون للمعSايير الد       .  الصحة النباتيSة، حسSب مقتضSى الحSال        

صلة بذلك، أو حيثما ال تكون هناك مثSل هSذه المعSايير يجSوز للمنظمSة القطريSة لوقايSة النباتSات فSي                 
 .البلد المستورد تحديد هذه اإلجراءات

 
 إلSى عSدم وجSود آفSات بأعSداد أو بكميSات يمكSن        ..."تعد خالية من اآلفات الَحْجريSة       "...تشير عبارة   
وال ينبغSي أن تفسSر هSذه العبSارة علSى أنهSا تعنSي الخلSو           . بيق إجراءات الصحة النباتيSة    اآتشافها بتط 

المطلق من اآلفات في جميع الحاالت، بل أن اآلفات الَحْجرية  ليس من المعتقد وجودها استنادًا إلى                  
نباتيSة  وينبغي التسليم بأن إجراءات الصحة ال    .  اإلجراءات المستخدمة في اآتشافها أو القضاء عليها      

تنطوي بطبيعتها علي قدر من عدم اليقين والتباين، مSع وجSود احتمSال بدرجSة مSا لعSدم اآتشSافها أو                        
وينبغSSي أخSSذ عنصSSر عSSدم اليقSSين واالحتمSSال فSSي االعتبSSار فSSي تحديSSد اإلجSSراءات     .  القضSSاء عليهSSا

 .المالئمة
 

 على التقيد بهSا لمنSع       إلى الشروط المنصوص رسمياً    ..."اشتراطات الصحة النباتية  "...تشير عبارة   
وينبغSSي تحديSSد اشSSتراطات الصSSحة النباتيSSة سSSلفًا مSSن جانSSب المنظمSSة   .  أو انتشSSار اآلفSSات/دخSSول و

مثSSل أذون (القطريSSة لوقايSSة النباتSSات فSSي البلSSد المسSSتورد فSSي التشSSريعات، أو اللSSوائح أو فSSي غيرهSSا  
 ).االستيراد واالتفاقيات والترتيبات الثنائية

 
إلSى الحكومSات التSي انضSمت إلSى االتفاقيSة الدوليSة        ..." الطرف المتعاقSد المسSتورد    "...تشير عبارة   

لوقاية النباتات، بما في ذلك أعضاء الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، إلى أن تصبح التعSديالت               
 . سارية المفعول1997التي أدخلت في عام 

 
  اإلعالن اإلضافي� القسم الثانى

عالنات اإلضافية على المعلومات التي يطلبها البلSد المسSتورد وال تكSون واردة            ينبغي أن تقتصر اإل   
.  وينبغSي أن تكSون اإلعالنSات اإلضSافية فSي أضSيق الحSدود وأن ُيراعSى فيهSا اإليجSاز                     .  في الشهادة 

ويجوز الSنص علSى اإلعالنSات اإلضSافية، مSثًال، فSي لSوائح الصSحة النباتيSة، أو أذون االسSتيراد أو                        
 .وينبغي بيان المعالجة أو المعالجات في القسم الثالث.  يات الثنائيةاالتفاق

 
 

 أو اإلصابة/ المعالجة للتطهير من التلوث و� القسم الثالث
ينبغي أن تقتصر على تلك التي يقبلها البلد المستورد وأن تتم في البلSد الُمصSدر أو أثنSاء العبSور بمSا       

ويمكSSن أن تشSSمل إماتSSة النباتSSات والمنتجSSات .  المسSSتورديلبSي اشSSتراطات الصSSحة النباتيSSة فSSي البلSSد  
 .النباتية ومعاملة البذور
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 ختم المنظمة
ويجوز أن يكSون هSذا الخSتم    .  هو الختم الرسمي أو العالمة المميزة للمنظمة القطرية لوقاية النباتات  

وينبغSي  .  هSا مطبوعًا علSى الشSهادة أو أن يضSعه المسSئول الSذي يصSدر الشSهادة بعSد اسSتكمال بيانات                
 .توخي الحرص لضمان عدم طمس الختم للمعلومات األساسية

 
 ول المرخص له بإصدار الشهادة، والتاريخ والتوقيعؤاسم المس

آSذلك،  ).  حسب مقتضSى الحSال    (يطبع اسم المسئول عن إصدار الشهادة أو يكتب باليد بخط مقروء            
ويجSوز اسSتخدام   ).   مقتضSى الحSال  حسSب (يطبع تاريخ صدور الشهادة أو يكتب باليد بخSط مقSروء           

 .مختصرات للداللة على الشهر، بحيث ال يوجد خلط بين الشهر، واليوم والسنة
 

ورغم أن بعض خانات الشهادة يمكن استكمالها مقSدمًا، ينبغSي أن يكSون التSاريخ هSو تSاريخ التوقيSع                    
 ال ينبغي إصدارها بعSد  وال ينبغي أن يوضع على الشهادة تاريخ الحق أو سابق، آما        .  على الشهادة 

وينبغSي أن يكSون بوسSع المنظمSة القطريSة      .  إرسال الشحنة ما لم يتم االتفاق على ذلك بين الطSرفين  
لوقايSSة النباتSSات فSSي البلSSد الُمصSSدر التحقSSق مSSن صSSحة توقيعSSات المسSSئولين المSSرخص لهSSم بإصSSدار   

 .الشهادات، إذا ُطلب منها ذلك
 

 ولية الماليةؤالنص الخاص بالمس
 .د اشتمال شهادة الصحة النباتية على نص خاص بالمسئولية المالية أمرًا اختياريًايع
 
 شهادة الصحة النباتية ألغراض إعادة التصدير 2-2

العناصر التي تتضمنها شهادة الصحة النباتيSة ألغSراض إعSادة التصSدير هSي نفSس عناصSر           
ففSي  .  ي يتضSمن نSص الشSهادة      باسSتثناء القسSم الSذ     ) 1-2أنظر القسSم    (شهادة الصحة النباتية    

هSSذا القسSSم، توضSSح المنظمSSة القطريSSة لوقايSSة النباتSSات مSSا إذا آانSSت شSSهادة الصSSحة النباتيSSة      
المرفقة أصلية أو أنها صورة طبق األصل معتمدة، وما إذا آانت الشSحنة قSد أعيSدت تعبئتهSا         

إذا آSان قSد أجSري    أم ال، وما إذا آانت معبأة في عبواتها األصلية أو في عبوات جديSدة، ومSا    
 .  في الخانات المخصصة لذلك ] x[ عليها فحص إضافي، وذلك بوضع عالمة 

 
وفSSي حالSSة تجزئSSة الشSSحنة وإعSSادة تصSSدير الشSSحنات الجديSSدة بشSSكل منفصSSل، تكSSون هSSذه        
الشحنات الجديدة مصحوبة بشهادات صحة نباتية ألغSراض إعSادة التصSدير وبصSور طبSق          

 .النباتية األصليةاألصل معتمدة من شهادة الصحة 
 
 شروط إصدار شهادة الصحة النباتية ألغراض إعادة التصدير 2-2-1 

عنSSد اسSSتيراد شSSحنة إلSSى بلSSد، ثSSم إعSSادة تصSSديرها إلSSى بلSSد آخSSر، ينبغSSي أن ُتصSSِدر المنظمSSة  
، )أنظSSر النمSSوذج(القطريSSة لوقايSSة النباتSSات شSSهادة صSSحة نباتيSSة ألغSSراض إعSSادة التصSSدير  

ويجSSوز .  لشSSحنة مطابقSة للSSوائح الصSحة النباتيSSة فSي البلSSد المسSتورد    بشSرط تأآSSدها مSن أن ا  
أيضSSًا إصSSدار شSSهادة ألغSSراض إعSSادة التصSSدير فSSي حالSSة تخSSزين الشSSحنة، أو تجزئتهSSا، أو  
ضSSمها إلSSى شSSحنات أخSSرى أو إعSSادة تعبئتهSSا، شSSريطة أال تكSSون قSSد تعرضSSت لإلصSSابة أو    

بشSSهادة الصSSحة النباتيSSة األصSSلية أو وينبغSSي أن تكSSون الشSSحنة مصSSحوبة .  التلSSوث باآلفSSات
 .بصورة طبق األصل معتمدة منها
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 شروط إصدار شهادة الصحة النباتية لشحنة مستوردة 2-2-2 
فSSي حالSSة تعSSرض الشSSحنة لإلصSSابة أو التلSSوث باآلفSSات، أو فقSSدت سSSالمتها أو هويتهSSا، أو      

لنباتSSات أن ُتصSSِدر تصSSنيعها بمSSا يغيSSر مSSن طبيعتهSSا، ينبغSSي علSSى المنظمSSة القطريSSة لوقايSSة ا
شهادة صحة نباتية وليس شهادة صحة نباتية بغرض إعادة التصدير، مع توضيح بلد المنشأ       

 .األصلي على الشهادة
 

تبعًا لنوع السلعة المعنية، وإن آSان ذلSك عSادة لموسSم     (وفي حالة زراعة الشحنة لمدة محددة   
 .المنشأيمكن اعتبار أن الشحنة قد غيرت بلد ) زراعي واحد أو أآثر

 
 العبور 2-2-3 

إذا آانت الشحنة عابرة لبلد مSا دون أن تكSون مسSتوردة، ودون أن تتعSرض فSي ذلSك البلSد،                       
لإلصابة أو التلوث باآلفSات ال تكSون المنظمSة القطريSة لوقايSة النباتSات بحاجSة إلSى إصSدار                       

رض أمSا فSي حالSة تعS    .  شهادة صحة نباتيSة أو شSهادة صSحة نباتيSة بغSرض إعSادة التصSدير           
الشحنة لإلصابة أو التلوث باآلفات، فينبغي علSى المنظمSة القطريSة لوقايSة النباتSات إصSدار                  

وفSSي حالSSة تجزئSSة الشSSحنة، أو ضSSمها إلSSى شSSحنات أخSSرى أو إعSSادة    .  شSSهادة صSSحة نباتيSSة 
تعبئتها، ينبغي علي المنظمSة القطريSة لوقايSة النباتSات إصSدار شSهادة صSحة نباتيSة بغSرض                     

 .إعادة التصدير
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 لمرفقا
 نموذج لشهادة الصحة النباتية

 :.................رقم
................................................. : فSSSSSSSSSSSىالمنظمSSSSSSSSSSSة القطريSSSSSSSSSSSة لوقايSSSSSSSSSSSة النباتSSSSSSSSSSSات  

............................ 
.................... .......... .......... وقايSSSSSSSSSSة النباتSSSSSSSSSSات فSSSSSSSSSSي  ) منظمSSSSSSSSSSات(إلSSSSSSSSSSى منظمSSSSSSSSSSة  

.... .............................. 
 ااسم جهة التصدير وعنوانه - 1

:....................................................................................... :اسم المرسل إليه وعنوانه
...... ......................................................... .. :عSSSSSSSSSSSدد الطSSSSSSSSSSSرود ووصSSSSSSSSSSSفها  

.......................... 
 ................................................................................................ :العالمات المميزة

 .....................................................................................................: ة المنشأجه
 :........................................................... .. ......................وسيلة النقل حسب البيانات
 :.................................................................................. :نقطة الدخول حسب البيانات

 : البيانSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSاتاسSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSم الُمنSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSَتج وآميتSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSه حسSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSب  
..............................................................................: 

 :...................................................................................... :األسماء العلمية للنباتات
األخSرى الخاضSعة للSوائح الصSحة النباتيSة قSد تSم             نشهد بأن النباتSات أو المنتجSات النباتيSة أو المSواد             

أو اختبارهSSSا طبقSSSًا لإلجSSSراءات المعتمSSSدة المالئمSSة، ووِجSSSدت خاليSSSة مSSSن آفSSSات الحجSSSر  /فحصSSها و 
الزراعSSي التSSي حSSددها الطSSرف المتعاقSSد المسSSتورد ووفقSSا لمتطلبSSات الصSSحة النباتيSSة لSSدى الطSSرف    

 .باآلفات غير الَحْجرية  الخاضعة للوائحالمتعاقد المستورد، بما في ذلك االشتراطات الخاصة 
 . *واعتبرت خالية أساسًا من اآلفات األخرى

  اإلعالن اإلضافي�انيُا ث

 أو اإلصابة/ المعالجة للتطهير من التلوث و�ثالثًا 

. ) :..... ...المSSSSSادة الفعالSSSSSة(الكيماويSSSSSات :..........................المعالجSSSSSة:...................التSSSSSاريخ
..............  

:....... .... ..................................... .............. ..... مSSSSSSدة التعSSSSSSريض ودرجSSSSSSة الحSSSSSSرارة   
 ............ 
 :................... .............. .............. .............. .............. .............. ....نسبة الترآيز
 :................................................................................................رىمعلومات أخ
 : صدر فى

 :.......................................ول المفوضؤاسم المس )ختم المنظمة(
 ..............................التوقيع...................................التاريخ

أو أي مSSن ) اسSSم المنظمSSة القطريSSة لوقايSSة النباتSSات    ............................................(ال تتحمSSل
 . *موظفيها أو ممثليها أي مسئولية مالية قد تنجم عن هذه الشهادة

 .بند اختياري* 
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 نموذج لشهادة الصحة النباتية ألعراض إعادة التصدير

 .....:................رقم

 .........................................المنظمة القطرية لوقاية النباتات في
 )الطرف المتعاقد القائم بإعادة التصدير(
) األطSراف المتعاقSدة   (الطرف المتعاقSد    .................... (وقاية النباتات في    ) منظمات(منظمة  : إلى

 )المستوردة(المستورد 
  وصف الشحنة�أوًال 

 ........................................................................................اسم جهة التصدير عنوانها
اسSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSم المرسSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSل إليSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSه وعنوانSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSه حسSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSب     

 :..........................................................................البيانات
 ...............................................................................: .............عدد الطرود ووصفها
 : ................................................................................................العالمات المميزة

 ....................................................: .................................................جهة المنشأ
 :.....................................................................................وسيلة النقل حسب البيانات
 ................: ..................................................................نقطة الدخول حسب البيانات

 : ..............................................................................اسم الُمنَتج وآميته حسب البيانات
 : ........................................................................................األسماء العلمية للنباتات

نباتات أو المنتجات النباتية أو المواد األخرى الخاضعة للوائح الصحة النباتيSة الموضSح          نشهد بأن ال  
مSSن ) الطSSرف المتعاقSد القSائم بإعSSادة التصSدير   ............................. (بيانهSا عاليSه قSSد وردت إلSى    

، ..........لنباتية رقSم  مشمولة بشهادة الصحة ا) الطرف المتعاقد بجهة المنشأ   ..........................( 
[  ] منها مع هذه الشSهادة؛ وأنهSا معبSأة    [  ] صورة طبق األصل موثقة  * [  ] المرفق نسخة أصلية    

، وأنSه اسSتنادًا علSى شSهادة        [  ] *فSي عبSوات جديSدة       [  ] فSي عبواتهSا األصSلية       [  ] أعيدت تعبئتها   
دت مطابقSSة لشSSروط الصSSحة النباتيSSة   ، ُوِجSS[  ]والفحSSص اإلضSSافي  [  ] الصSSحة النباتيSSة األصSSلية   

المعمSSSSSSول بهSSSSSSا لSSSSSSدى الطSSSSSSرف المتعاقSSSSSSد المسSSSSSSتورد، وأنSSSSSSه أثنSSSSSSاء فتSSSSSSرة تخزينهSSSSSSا لSSSSSSدى       
، لSSم تتعSSرض لمخSSاطر التلSSوث أو    )الطSSرف المتعاقSSد القSSائم بإعSSادة التصSSدير   .........................(

 .اإلصابة
 . []  في الخانة المناسبةxتوضع عالمة   *
 
 

  إضافي إعالن�ثانيًا 

  المعالجة للتطهير من التلوث أو اإلصابة�ثالثًا 

) المSSSSSSSSSSادة الفعالSSSSSSSSSSة  (الكيماويSSSSSSSSSSات  :.........................المعالجSSSSSSSSSSة :.................التSSSSSSSSSSاريخ
...........................:  
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 مSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSدة التعSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSريض ودرجSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSة
 .......................... ...........................................................:ةلحرارا

 :...................................................................................................لترآيزنسبة ا
 :...................................................................................... .... .... .معلومات أخرى

................................................................................................................. 
 ..........................................صدر في

 .............................ول المفوضؤاسم المس ) ختم المنظمة(
 ...............................التوقيع..........................التاريخ

أو أي مSSن ) اسSSم المنظمSSة القطريSSة لوقايSSة النباتSSات    ............................................(ال تتحمSSل
 . **موظفيها أو ممثليها أي مسئولية مالية قد تنجم عن هذه الشهادة

 ىاختياربند ** 
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 مقدمة

 
 النطاق

 :تعين على البلدان اتخاذها بشأن اإلبالغ عنيوضح هذا المعيار اإلجراءات التي ي
 
وجGGود حالGGة واضGGحة لعGGدم التقيGGد باشGGتراطات الصGGحة النباتيGGة المحGGددة فGGي شGGحنة       -

 مستوردة، بما في ذلك اآتشاف آفات معينة من اآلفات الخاضعة للوائح
وجود حالة واضحة لعدم التقيد باالشتراطات المستندية لشهادات الصحة النباتية في            -

 مستوردة شحنة 
اإلجراءات الطارئة التي تتخذ عنGدما يتبGين أن الشGحنة المسGتوردة بهGا آفGة خاضGعة                    -

للGGوائح غيGGر مدرجGGة بGGالقوائم علGGى أنهGGا مGGن اآلفGGات التGGي تGGرتبط بالسGGلعة فGGي البلGGد      
 المصدر

اإلجراءات الطارئة التي تتخذ عندما يتبين أن الشحنة المستوردة بها آائن حي غيGر         -
 .لة الصحة النباتيةمعروف أثره على حا

 
 المراجع

 في سلسلة المعGايير الدوليGة لتGدابير الصGحة        8النشرة رقم   . 1998،  تحديد حالة اآلفات في منطقة ما     
 .النباتية، منظمة األغذية والزراعة، روما

 في سلسلة المعايير الدولية 7النشرة رقم .  1997، نظام إصدار شهادات الصحة النباتية للصادرات   
 .لصحة النباتية، منظمة األغذية والزراعة، رومالتدابير ا

 فGي سلسGلة المعGايير الدوليGة     5النشGرة رقGم   .  1999، قائمة المصGطلحات الخاصGة بالصGحة النباتيGة       
 .لتدابير الصحة النباتية، منظمة األغذية والزراعة، روما

 الدوليGة لتGدابير   سلسGلة المعGايير  مسودة نشرة في (خطوط توجيهية إلصدار شهادات الصحة النباتية   
 ).الصحة النباتية

 .، منظمة األغذية والزراعة، روما1997 النص المعدل الجديد لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات،
 

 تعاريف، ومختصرات وأسماء مختصرة
Area بلد، أو جزء من بلGد أو جميGع أو بعGض أجGزاء            

 عدة بلدان، يتم تحديدها بشكل رسمي
 منطقة

  
Certificate وثيقة رسمية تشGهد علGى حالGة الصGحة النباتيGة            

 ألي شحنة تخضع للوائح الصحة النباتية
 شهادة

  
Commodity class فئة من السلع المتماثلة التي يمكن اعتبارها في 

لوائح الصحة النباتية مجموعة قائمة بذاتها
فئة سلعية

  
Consignment أو /تية وأو المنتجات النبا/آمية من النباتات، و

أي بنود أخرى تنقل من بلد آلخر وتشملها 
يمكن أن تتألف (شهادة صحة نباتية واحدة 

)الشحنة من سلعة واحدة أو أآثر

شحنة 
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Consignment in 
transit

شحنة عGابرة لبلGد مGا دون أن تكGون مسGتوردة،             
ودون أن تتعرض للتلوث أو اإلصابة باآلفات،       

جزئGGة الشGGحنة أو  وال يجGGوز ت.  فGGي ذلGGك البلGGد  
 ضمها إلى شحنات أخرى أو تغيير تعبئتها

 شحنة عابرة

  
Detention إبقGGGGاء شGGGGحنة فGGGGي حجGGGGز أو محتجGGGGز رسGGGGمي 

 ألسباب تتعلق بالصحة النباتية
 احتجاز

 
  

Emergency action إجراء فوري من إجراءات الصحة النباتية 
ُيتخذ عند وجود حالة جديدة أو غير متوقعة 
اتيةللصحة النب

 إجراء طارئ 

  
Introduction دخول آفة ينجم عنه توطنها  دخول

  
IPPC ُمختصGGGر لالتفاقيGGGة الدوليGGGة لوقايGGGة النباتGGGات،     

بصGGGGGفتها المودعGGGGGة لGGGGGدى منظمGGGGGة األغذيGGGGGة    
، وبالتعGGديالت 1951والزراعGGة فGGي رومGGا فGGي 
 الالحقة لتي أدِخلت عليها

االتفاقيGGGة الدوليGGGة لوقايGGGة  
 النباتات

  
NPPO المنظمGGة القطريGGة لوقايGGة   ُمختصر للمنظمة القطرية لوقاية النباتات

 النباتات
  

Official ينشأ أو ُيرخص به أو ُينفGَّذ مGن جانGب        ) إجراء(
 منظمة قطرية لوقاية النباتات

 )رسمي(إجراء 

  
Pest    نGGGGوجي مGGGGط بيولGGGGاللة أو نمGGGGوع، أو سGGGGأي ن

 الكائنGGGGGات النباتيGGGGGة أو الحيوانيGGGGGة، أو عامGGGGGل   
 ُممِرض أو ُمؤذ للنباتات أو المنتجات النباتية

 آفة

  
 

Pest status (in an 
area)

وجGGود أو عGGدم وجGGود آفGGة فGGي منطقGGة مGGا، فGGي    
الوقت الحاضر، بمGا فGي ذلGك، حسGب مقتضGى            
الحال، مدى انتشارها، على نحو مGا تGم تحديGده      
حسGGGGب رأي الخبGGGGراء اسGGGGتنادًا إلGGGGى سGGGGجالت  

 األخرىاآلفات الجارية والمعومات 

فGي منطقGة    (حالة اآلفGات    
 )ما

  
Phytosanitary action* عمليGGة رسGGمية، مثGGل الفحGGص، أو االختبGGار، أو 

المراقبGGة أو المعالجGGة، تجGGري تنفيGGذًا للGGوائح أو  
 تدابير الصحة النباتية

إجراءات الصحة النباتية 
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Phytosanitary 
certificate

شGGGGGهادة مصGGGGGممة علGGGGGى غGGGGGرار الشGGGGGهادات     
وذجيGGة التGGي تGGنص عليهGGا االتفاقيGGة الدوليGGة   النم

 لوقاية النباتات

 شهادة الصحة النباتية

  
Phytosanitary 
measure

أي تشGGريعات، أو لGGوائح أو إجGGراءات رسGGمية    
 أو انتشار/لمنع دخول اآلفات و

 تدابير الصحة النباتية

  
Phytosanitary 
regulation* انتشGار  أو /قواعد رسمية تستهدف منع دخول و   

اآلفGGGGGGات الحجريGGGGGGة، أو للحGGGGGGد مGGGGGGن التGGGGGGأثير  
 الخاضGGعة الحجريGGةغيGGر االقتصGGادي لآلفGGات  

للGGوائح، بمGGا فGGي ذلGGك وضGGع إجGGراءات إصGGدار  
 شهادات الصحة النباتية

 لوائح الصحة النباتية 

  
Regulated pest  آفة خاضعة للوائح آفة حجرية أو آفة غير حجرية خاضعة للوائح

  
RPPO المنظمGGة اإلقليميGGة لوقايGGة  منظمة اإلقليمية لوقاية النباتاتُمختصر لل

 النباتات
  

Spread  انتشار نطاق التوزيع الجغرافي آلفة داخل منطقة ما
  

Treatment إجGGGراء مGGGرخص بGGGه رسGGGميًا لقتGGGل اآلفGGGات أو    
 إزالتها أو تعقيمها

 )معاملة(معالجة 
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 فكرة عامة عن االشتراطات
 بأن تقوم األطراف المتعاقدة باإلبالغ االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتلجديد يقضي النص المعدل ا

عن حاالت عدم التقيد الملموس باشتراطات الصحة النباتية في الشحنات المستوردة، بما في ذلك 
الوثائق التي تثبت ذلك، وبأن تبلغ عن اإلجراءات الطارئة المناسبة التي تتخذها عندما تكتشف في 

ويقوم الطرف المتعاقد . نة المستوردة آفة تشكل خطرًا محتمًال على الصحة النباتية بأراضيهاالشح
المستورد بإبالغ الطرف المتعاقد المصدر، في أقرب وقت ممكن، عن حاالت عدم التقيد الملموس 

وينبغي أن يتضمن البالغ .  وبإجراءات الصحة النباتية التي طبقت على الشحنات المستوردة
عة عدم التقيد بالشكل الذي ُيمّكن الطرف المتعاقد المصدر من إجراء التحقيق واتخاذ طبي

ويجوز لألطراف المتعاقدة المستوردة أن تطلب تقريرًا عن نتائج .  اإلجراءات التصحيحية الالزمة
 .هذه التحقيقات

 
وتحديGد المنظمGة   وتشمل المعلومات المطلوب أن يتضمنها البالغ الرقم المرجعGي، وتGاريخ الGبالغ،             

القطرية لوقاية النباتات في البلد المستورد والبلد المصدر، وتحديد الشحنة وتاريخ اإلجGراءات التGي            
اتخذت بشأنها، وأسباب اتخاذها، ومعلومات عن طبيعة عدم التقيد أو اإلجراءات الطارئGة، وتGدابير             

 .التقيد بصيغة موحدةوينبغي أن يكون اإلبالغ في حينه مع .  الصحة النباتية المطبقة
 

ويتعين على البلGد المسGتورد أن يجGري تحقيقGًا فGي أي حالGة جديGدة أو غيGر متوقعGة للصGحة النباتيGة                        
تتطلب اتخاذ إجراءات طارئة لتحديد ما إذا آانGت اإلجGراءات الطارئGة لهGا مGا يبررهGا ومGا إذا آGان          

غGGي علGGى البلGGدان المصGGدرة أن وينب.  مGGن الGGالزم إدخGGال تعGGديالت علGGى اشGGتراطات الصGGحة النباتيGGة 
وتوجGه البالغGات الخاصGة    . تجري تحقيقGًا فGي حGاالت عGدم التقيGد الملمGوس لتحديGد أسGبابها الممكنGة             

بحاالت عدم التقيد الملموس أو اإلجراءات الطارئGة المرتبطGة بإعGادة التصGدير إلGى البلGد التGي يعGاد             
 .ات العابرة إلى البلد المصدرتصدير الشحنة إليه، بينما توجه البالغات الخاصة بالشحن
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 االشتراطات
 
 الغرض من البالغات -1
 

البالغات يقدمها البلد المستورد إلى البلد المصGدر لتحديGد حGاالت عGدم التقيGد الملمGوس باشGتراطات                    
الصGGحة النباتيGGة المحGGددة أو لإلبGGالغ عGGن اإلجGGراءات الطارئGGة التGGي اتخGGذت عنGGد اآتشGGاف آفGGة تمثGGل  

ويكون المقصود من البالغ في حالة عدم التقيد هو المساعدة في تحري أسباب عدم             .  تهديدًا محتمالً 
ورغم أن اللجوء إلGى البالغGات فGي األغGراض           .  التقيد، وتسهيل الخطوات الالزمة لتجنب تكرارها     

األخرى يعد اختياريًا، ال ينبغي أن يكGون ذلGك، فGي جميGع الحGاالت، إّال بهGدف التعGاون الGدولي مGن                        
 مGن االتفاقيGة الدوليGة      8 والمGادة    1المGادة   (أو انتشGارها    /دخGول اآلفGات الخاضGعة للGوائح و        أجل منGع    

 ).لوقاية النباتات
 
 االستفادة من المعلومات التي تتضمنها البالغات -2
 

وتعGد البالغGات والمعلومGات التGي تتضGمنها مفيGدة فGي األغGراض         .  يكون اإلبالغ عادة بGين طGرفين    
لسGGهل إسGGاءة فهمهGGا أو إسGGاءة اسGGتخدامها فGGي حالGGة إبعادهGGا عGGن السGGياق أو الرسGGمية، وإن آGGان مGGن ا

ولتقليل احتماالت سوء الفهم أو سوء االستخدام، ينبغي أن تحرص  .  استخدامها بطريقة غير حكيمة   
ويمكGGن للبلGGد .  البلGGدان علGGى إرسGGال البالغGGات والمعلومGGات التGGي تتضGGمنها أوًال إلGGى البلGGد المصGGدر   

  Gتورد أن يتشGي        المسGGق فGه للتحقيGGة لGة الفرصGدر وإتاحGGد المصGع البلGة، مGGفة خاصGك، بصGي ذلGGاور ف
وينبغGي أن يGتم ذلGك قبGل         .  حاالت عدم التقيد الواضحة، واتخاذ اإلجراءات التصحيحية عنGد اللGزوم          

أن يتأآد حدوث أي تغيرات في حالة الصحة النباتية للسلعة أو المنطقة، أو ظهGور قصGور فGي نظGم                      
أنظGر أيضGًا األسGاليب المفضGلة     (في البلد المصدر أو اإلبالغ عنها على نطاق أوسع الصحة النباتية   

تحديGد حالGة    في سلسلة المعايير الدولية لتدابير الصGحة النباتيGة،        8لإلبالغ عن اآلفات، بالنشرة رقم      
 .اآلفات في منطقة ما

 
 أحكام االتفاقية الدولية لوقاية النباتات المتصلة باإلبالغ -3

 
 العديد من أحكام االتفاقية الدولية لوقاية النباتات عGن وضGع الGنظم الالزمGة لعمليGات اإلبGالغ        يتحدث
 :ويمكن تلخيصها فيما يلي.  الروتينية

 
علGGى أن األطGGراف المتعاقGGدة المسGGتوردة عليهGGا أن تبلGGغ، فGGي   ) و(2-7تGGنص المGGادة  -

المتعاقGGدة أسGGرع وقGGت ممكGGن، األطGGراف المتعاقGGدة المصGGدرة المعنيGGة أو األطGGراف    
المعنية التي تقGوم بإعGادة التصGدير، حسGب مقتضGى الحGال، عGن حGاالت عGدم التقيGد             
الملموس بإجراءات إصدار شهادات الصحة النباتية، وعلGى أن يقGوم البلGد المصGدر                
أو الذي يعيد التصدير بإبالغ نتائج التحقيق الذي يجريه عن عدم التقيد إلى الطGرف              

 إذا طلب ذلكالمتعاقد المستورد المعني، 
 
 علGGى أنGGه يجGGوز لألطGGراف المتعاقGGدة اتخGGاذ إجGGراءات طارئGGة مGGع  6-7تGGنص المGGادة  -

 إبالغ هذه اإلجراءات إلى الطرف المتعاقد المصدر أو الذي قام بإعادة التصدير
 على أن تتعاون األطGراف المتعاقGدة فيمGا بينهGا فGي تحقيGق أهGداف               1-8تنص المادة    -

 االتفاقية
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 ى أن تعين األطراف المتعاقدة جهة اتصال لتبادل المعلومات عل2-8وتنص المادة  -
 

والبلدان التي ليست أطرافGًا متعاقGدة فGي االتفاقيGة الدوليGة لوقايGة النباتGات مGدعوة إلGى اسGتخدام نظGم                         
 ). من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات18المادة (اإلبالغ المبينة في هذا المعيار 

 
 أساس اإلبالغ -4
 

.   الحاالت، يكون اإلبGالغ نتيجGة الآتشGاف آفGات خاضGعة للGوائح فGي الشGحنات المسGتوردة         في معظم 
.  وتوجGGد أيضGGًا حGGاالت ملموسGGة أخGGرى لعGGدم التقيGGد تتطلGGب اتخGGاذ إجGGراءات طارئGGة واإلبGGالغ عنهGGا   

ويجوز في حاالت الصحة النباتية الجديدة أو غيGر المتوقعGة اتخGاذ إجGراءات طارئGة ينبغGي إبالغهGا            
 .إلى البلد المصدرأيضًا 

 
 حاالت عدم التقيد الملموس 4-1

يجوز للبلدان أن تتفق فيما بينها علGى أسGاس ثنGائي علGى حGاالت عGدم التقيGد التGي تGرى أنهGا            
وفGGي حالGGة عGGدم وجGGود مثGGل هGGذا االتفGGاق، قGGد يGGرى البلGGد  .  حGGاالت ملموسGGة تقتضGGي اإلبGGالغ

 :التقيدالمستورد اعتبار الحاالت التالية آحاالت ملموسة من عدم 
 عدم التقيد باشتراطات الصحة النباتية -
 اآتشاف آفات خاضعة للوائح -
 :عدم التقيد باالشتراطات المستندية، بما في ذلك -

 عدم وجود شهادات للصحة النباتية -
 حدوث آشط أو تعديل غير معتمد في شهادات للصحة النباتية -
 ةوجود قصور شديد في المعلومات الواردة بشهادات الصحة النباتي -
 تقديم شهادات للصحة النباتية مزورة -

 وصول شحنات محظورة -
 احتواء الشحنات على مواد محظورة -
 وجود أدلة على عدم إجراء المعامالت المحددة -
تكGGGرار وجGGGود المGGGواد المحظGGGورة بكميGGGات ضGGGئيلة غيGGGر تجاريGGGة يحملهGGGا      -

 .المسافرون أو يتم إرساله بالبريد
 

لموسGة فGي الشGحنات المسGتوردة التGي تطبGق عليهGا        ينبغي اإلبالغ عن حGاالت عGدم التقيGد الم     
اشتراطات الصحة النباتية إلى البلد المصدر سواء آانت الشحنة تتطلب أو ال تتطلب شGهادة      

 .صحة نباتية
 

 اإلجراءات الطارئة 4-2
 :تتخذ اإلجراءات الطارئة عندما يكتشف أن شحنة مستوردة تحتوي على 

ائم على أنها ترتبط بالسGلعة فGي البلGد          آفات خاضعة للوائح غير مدرجة بالقو      -
 المصدر

 .آائنات حية غير معروف أثرها على حالة الصحة النباتية -
 
 توقيت اإلبالغ -5
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ينبغي أن يتم اإلبالغ فور التأآد من حالة عدم التقيد أو من ضرورة اتخGاذ إجGراءات طارئGة واتخGاذ            
خير ملمGوس فGي تأآيGد سGبب اإلبGالغ       ويجوز فGي حالGة حGدوث تGأ        .  إجراءات طارئة للصحة النباتية   

 .، إرسال بالغ مبدئي)مثل التعرف على الكائن الحي(
 
 المعلومات التي ينبغي أن يتضمنها البالغ -6
 

.  ينبغي أن تكون البالغات في صيغة موحدة وأن تشتمل علGى الحGد األدنGى مGن المعلومGات المحGددة                   
قGGديم معلومGGات إضGGافية حيثمGGا ُيGGرى أن هGGذه      والمنظمGGات اإلقليميGGة لوقايGGة النباتGGات مGGدعوة إلGGى ت     

المعلومات وثيقة الصلة بمضمون البالغ، أو مهمGة، أو فGي حالGة مGا إذا طلبهGا البلGد المسGتورد علGى           
 .وجه التحديد

 
 المعلومات المطلوبة 6-1

 :ينبغي أن تتضمن البالغات المعلومات التالية 
 

سGGيلة لتتبGGع الرسGGGالة    ينبغGGي أن يكGGون لGGدى البلGGد الُمبلGGِّغ و     �رقGGم مرجعGGي    -
ويمكن أن يكون ذلGك علGى شGكل رقGم محGدد أو              .  المرسلة إلى البلد المصدر   

 رقم شهادة الصحة النباتية المصاحبة للشحنة
  ينبغي تسجيل تاريخ إرسال البالغ�التاريخ  -
  في البلد المستوردتحديد المنظمة القطرية لوقاية النباتات -
  في البلد المصدرتاتتحديد المنظمة القطرية لوقاية النبا -
 ينبغي تحديد الشحنات من واقع رقم شGهادة الصGحة النباتيGة            �تحديد الشحنة    -

إذا آان ذلك مناسبًا أو بأرقام مراجع المستندات األخرى على أن يشمل ذلك             
جنس النبات على (الفئة السلعية واالسم العلمي للنباتات أو المنتجات النباتية 

 )األقل
  والمرسلتحديد المرسل إليه -
 بشأن الشحنةتاريخ اتخاذ اإلجراء  -
 :، بما في ذلكمعلومات محددة عن طبيعة عدم التقيد واإلجراءات الطارئة -

 ) فيما يلي8أنظر القسم (تحديد نوع اآلفة  -
ما إذا آانت الشGحنة بأآملهGا أو أجGزاء منهGا فقGط قGد تGأثرت، حسGب                     -

 مقتضى الحال
 المشكالت المرتبطة بالمستندات -
 الصحة النباتية التي تنطبق عليها نصوص عدم التقيداشتراطات  -

 ينبغGGي تحديGGد طبيعGGة إجGGراءات   �إجGGراءات الصGGحة النباتيGGة التGGي اتخGGذت     -
 الصحة النباتية التي اتخذت وأجزاء الشحنة التي تأثرت بهذه اإلجراءات

 ينبغي أن تكون لدى السلطة المرسGلة        �العالمات التي تؤآد صحة البالغات     -
مثGGGل خGGGاتم، أو أوراق تحمGGGل (لتأآGGGد مGGGن صGGGحة البالغGGGات للGGGبالغ وسGGGيلة ل

 ).شعارات رسمية، أو توقيع معتمد
 
 المعلومات المعززة 6-2

ينبغي تقديم معلومات معززة إلى البلد المصدر، عندما يطلب ذلك، ويمكGن أن تتضGمن هGذه                
 :المعلومات ما يلي، حسب مقتضى الحال



APPENDIX VI ICPM 01/REPORT 
 

 S:\docs\ICPM 2001\Y0677a-appendix VI-US 8

 مستندات ذات الصلةصورة من شهادة الصحة النباتية أو غير ذلك من ال -
 نتائج التشخيص -
 ارتباط اآلفة، أي أين ُوجدت اآلفة وآيف أنها تؤثر على الشحنة -
المعلومات األخرى التGي ُيGرى أنهGا مفيGدة للبلGد المصGدر لتمكينGه مGن تحديGد              -

 .طبيعة عدم التقيد وآيفية تصحيحه
 
 النماذج، والرموز، واالختصارات واألسماء المختصرة 6-3

 نمGGGاذج، ورمGGGوز، واختصGGGارات وأسGGGماء مختصGGGرة فGGGي البالغGGGات أو فGGGي  حيثمGGGا تسGGGتخدم
المعلومات المعززة، ينبغي على البلدان أن تقدم البيانات التوضيحية المناسبة إذا طلب منهGا           

 .ذلك
 

 اللغات 6-2
التGGي يفضGGلها البلGGد  ) أو اللغGGات(التGGي تسGGتخدم فGGي البالغGGات هGGي اللغGGة    ) أو اللغGGات(اللغGGة 

وحيثمGGا تكGGون  .  إّال إذا آGGان هنGGاك اتفGGاق بGGين الطGGرفين علGGى غيGGر ذلGGك      المرسGGل للGGبالغ،  
المعلومات مطلوبة عن طريق جهات اتصال، ينبغي تقديم المعلومات بإحGدى لغGات منظمGة               

 ).هـ(3-19المادة (األغذية والزراعة 
 
 
 

 المستندات ووسائل االتصال -7
 

ت المعززة والسجالت المرتبطة بذلك لمGدة  ينبغي أن يحتفظ البلد المبلغ بمستندات البالغ، والمعلوما     
وينبغGي اسGتعمال وسGائل االتصGال اإللكترونيGة لكفاءتهGا       .  ال تقل عن سنة من تGاريخ إرسGال الGبالغ         

 .وسرعتها، حيثما يكون ذلك ممكنًا
 
ينبغي إرسال البالغات إلى جهة االتصال المختصة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات، أو إلى 

لقطرية لوقاية النباتات في البلد المصدر، في حالة عدم تحديد جهة اتصال، ما لم تكن المنظمة ا
وتعد البالغات الواردة من جهات .  هناك ترتيبات ثنائية تحدد الجهة التي ترسل إليها البالغات

االتصال الرسمية سليمة ما لم تحدد منظمة وقاية النباتات في البلد المستورد مصادر رسمية 
 .أخرى

 
 تحديد اآلفات -8

 
من المطلوب تحديد الكائنات الحية المكتشGفة فGي الشGحنات المسGتوردة، لتحديGد مGا إذا آانGت تنGدرج                      
ضمن اآلفات الخاضعة للوائح، أو ينبغي اعتبارها آذلك، وبالتالي تبرير إجGراءات الصGحة النباتيGة                 

 :ديد المناسب في الحاالت التاليةوقد ال يكون من الممكن الوصول إلى التح.  أو اإلجراءات الطارئة
 

 في طور أو حالة تجعل من الصعب تحديدها) أو العينات(آون العينة  �
 .عدم توافر الخبرات التصنيفية المناسبة �

 
 .وينبغي في الحاالت التي ال يكون من الممكن فيها تحديد اآلفات، ِذآر ذلك في البالغ
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 :فات، أن تراعي ما يليينبغي على البلدان المستوردة، عند تحديد اآل

أن يكGGون بوسGGعها، عنGGد الطلGGب، بيGGان التGGدابير التGGي اتبعGGت فGGي تشGGخيص اإلصGGابة،   -
وطريقGGة أخGGذ العينGGات، بمGGا فGGي ذلGGك تحديGGد الجهGGة أو المختبGGر الGGذي قGGام بعمليGGة            
التشخيص، آما ينبغي أن تحتفظ بما يتجمع لديها من قGرائن، مثGل العينGات المناسGبة                 

 بالتحقق من النتائج فGي حالGة وجGود خGالف علGى النتGائج، لمGدة        أو المواد التي تسمح 
 )سنة أو إلى أن يتم االنتهاء من التحقيقات الالزمة(مناسبة 

 توضيح طور اآلفة أو درجة حيويتها، حسب مقتضى الحال -
تحديGGد اآلفGGة حتGGى مسGGتوى النGGوع عنGGدما يكGGون ذلGGك ممكنGGًا، أو تحديGGد المسGGتوى            -

 .ات الرسمية التي اتخذتالتصنيفي الذي يبرر اإلجراء
 
 
 
 فحص حاالت عدم التقيد واإلجراءات الطارئة -9
 
 حاالت عدم التقيد 9-1

ينبغGي علGى البلGد المسGGتورد فحGص حGاالت عGدم التقيGGد الملموسGة لتحديGد األسGباب المحتملGGة          
.  وينبغي تقديم نتائج الفحص إلGى البلGد المسGتورد، عنGد طلبهGا     .  وراءها لتجنب منع تكرارها  

ت التي تدل فيها نتائج الفحGص علGى حGدوث تغيGر فGي حالGة اآلفGة، ينبغGي إبGالغ                      وفي الحاال 
 فGي سلسGلة   8هذه المعلومات طبقGًا ألسGاليب المفضGلة لإلبGالغ المنGوه عنهGا فGي النشGرة رقGم              

 .تحديد حالة اآلفات في منطقة ماالمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية، 
 
 اإلجراءات الطارئة 9-2

البلGGد المسGGتورد إجGGراء الفحGGوص التGGي تبGGرر اتخGGاذ اإلجGGراءات الطارئGGة علGGى     ينبغGGي علGGى 
وينبغGي تقيGيم هGذه اإلجGراءات فGي أقGرب       .  حاالت الصحة النباتية الجديدة أو غيGر المتوقعGة    

فGإذا آGان السGتمرار      .   وقت ممكن للتأآد من أن استمرارها لGه مGا يبGرره مGن الناحيGة الفنيGة                 
نبغي تعديل تدابير الصGحة النباتيGة الجديGدة فGي البلGد المسGتورد،              هذه اإلجراءات ما يبرره، ي    

 .ونشرها وإبالغها إلى البلد المستورد
 

 الشحنات العابرة -10
في حالة الشحنات العابرة، ينبغي إبالغ البلد المصدر بأي حالة من حاالت عدم التقيد باشتراطات 

 يكون لدى بلد العبور من األسباب ما يحمل وعندما.   بلد العبور أو باإلجراءات الطارئة المتخذة
على االعتقاد بأن عدم التقيد أو وجود حالة صحة نباتية جديدة أو غير متوقعة قد يمثل مشكلة للبلد 
.   الذي ستصل إليه الشحنة في النهاية، يجوز لبلد العبور إرسال البالغ إلى جهة الوصول النهائية

 في النهاية إرسال صور من البالغات التي تتجمع لديه إلى ويجوز للبلد الذي ستصل إليه الشحنة
 .بلدان العبور األخرى المعنية

 
 إعادة التصدير -11

فGGGي حGGGاالت إعGGGادة التصGGGدير التGGGي تصGGGاحبها شGGGهادة صGGGحية ألغGGGراض إعGGGادة التصGGGدير، تطبGGGق  
 .ة التصديرااللتزامات واألحكام األخرى التي يتقيد بها البلد المصدر على البلد الذي يقوم بإعاد
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 المرفق السابع 
 

 قائمة مصطلحات الصحة النباتية
 

 1الملحق رقم 
 

 خطوط توجيهية لتفسير وتطبيق مفهوم المكافحة الرسمية
 لآلفات الخاضعة للوائح الصحة النباتية

 
 الغرض -1

والتعري7ف ال7وارد    . عن مفهوم أساسي في تعريف اآلفة الَحْجري7ة           " المكافحة الرسمية "تعبر عبارة   
ينشأ أو ُيرخص به أو ) إجراء"(رسمي هو أنه  ) إجراء(لكلمة  صطلحات الصحة النباتية    قائمة م في  

، بينم7ا يق7ول التعري7ف الخ7اص بكلم7ة مكافح7ة إنه77ا       "ينف7َّذ م7ن جان7ب منظم7ة قطري7ة لوقاي7ة النبات7ات       
وم7ع ذل7ك، فألغ7راض الص7حة النباتي7ة، ال      ".  تقليص، أو احتواء أو استئصال تجمع إحدى اآلف7ات  "

والغ77رض م7ن ه77ذه  ".  المكافح77ة الرس7مية "لجم7ع ب77ين التع7ريفين بالدرج77ة الكافي7ة ع77ن مفه7وم     يعب7ر ا 
الخطوط التوجيهية هو تحديد تفسير مفه7وم المكافح7ة الرس7مية بمزي7د م7ن الدق7ة وتطبيق7ه ف7ي مج7ال                        

 .التنفيذ
 
 النطاق -2

وألغ7راض ه7ذه   .  حتشير هذه الخطوط التوجيهية فقط إلى المكافحة الرسمية لآلفات الخاضعة لل7وائ        
الخطوط التوجيهية، تشمل اآلفات الخاضعة للوائح آًال من اآلفات الَحْجرية التي تكون موج7ودة ف7ي       

 .بلد مستوِرد ولكنها ليست منتشرة على نطاق واسع واآلفات غير الَحْجرية  
 
 التعريف -3

 :على أنها" المكافحة الرسمية"تم تعريف 
 

نباتية الُملِزمة وتطبيق تدابير الصحة النباتية الُملِزمة بهدف استئصال         التنفيذ النشط للوائح الصحة ال    
 .أو احتواء اآلفات الَحْجرية أو إدارة اآلفات غير الَحْجرية الخاضعة اللوائح

 
 
 شروط عامة -4

، وخصوصًا مبادئ "مبادئ الحجر الزراعي المتصلة بالتجارة الدولية"تخضع المكافحة الرسمية لـ    
 .، والشفافية، والتكافؤ، وتحليل المخاطرعدم التمييز

 
وفي حالة اآلفة الَحْجرية التي تكون موجودة ولكنها ليست موزعة على نطاق واسع، وحيثم7ا يك7ون              
من المناسب في حالة آفات معينة من اآلفات غير الَحْجري7ة الخاض7عة لل7وائح، ينبغ7ي أن يح7دد البل7د                  

) أو المن7اطق  (المهددة، والمنطقة   ) أو المناطق ( والمنطقة   المصابة،) أو المناطق (المستوِرد المنطقة   
 .المحمية

 :وتشمل المكافحة الرسمية
 
 المصابة) أو المناطق(أو احتواء اآلفة في المنطقة /استئصال و -
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 المهددة) أو المناطق(رصد ومراقبة المنطقة  -
 في داخله7ا،  المحمية أو) أو المناطق(واتخاذ تدابير مكافحة انتقال اآلفة إلى المنطقة    -

 .بما في ذلك التدابير التي تطبق لدى االستيراد
 

ومن المطلوب، آحد أدنى، أن تتض7من       .  وتقوم جميع برامج المكافحة الرسمية على عناصر ُملِزمة       
برامج المكافحة الرسمية برنامجًا للتقي7يم ورص7د ومراقب7ة اآلف7ة لتحدي7د م7دى الحاج7ة إل7ى المكافح7ة                 

وينبغ7ي أن تك7ون الت7دابير الت7ي         .  بير المطبق7ة عن7د االس7تيراد ل7نفس الغ7رض          وتأثيرها، لتبري7ر الت7دا    
 ).، فيما يلي1-5القسم (تطبق عند االستيراد متفقة مع مبدأ عدم التمييز 

 
أما بالنسبة  .  وبالنسبة لآلفات الَحْجرية، يجوز أن تشمل تدابير االستئصال واالحتواء عنصر الكبت          

ة للوائح، فيجوز استخدام عنصر الكبت لتالفي حدوث آثار اقتص7ادية          لآلفات غير الَحْجرية الخاضع   
 .غير مستحبة بقدر ما ينطبق ذلك على االستخدام النهائي للنباتات في الزراعة

 
 نوعيةشروط  - 5
 
 عدم التمييز 5-1

.  يع77د مب77دأ ع77دم التميي77ز ب77ين الش77روط المحلي77ة وش77روط االس77تيراد م77ن المب77ادئ األساس77ية       
ه الخص7وص، أن ال تك7ون الش7روط الخاص7ة باالس7تيراد أآث7ر تش7ددًا م7ن              وينبغي، على وج7   

ل77ذلك، ينبغ77ي وج77ود تواف77ق ب77ين ش77روط   .  ت77أثير المكافح77ة الرس77مية ف77ي البل77دان المس77توِردة  
 :االستيراد والشروط المحلية بالنسبة آلفة محددة

 
 ينبغي أن ال تكون شروط االستيراد أآثر تشددًا من الشروط المحلية �
ن تك77ون الش77روط المحلي77ة وش77روط االس77تيراد متماثل77ة أو أن يك77ون تأثيره77ا ينبغ77ي أ �

 متكافئًا
 ينبغي أن تكون العناصر الُملِزمة في الشروط المحلية وشروط االستيراد متماثلة �
ينبغي أن تكون آثافة فحص الش7حنات المس7توردة مماثل7ة للعملي7ات القرين7ة له7ا ف7ي                    �

 برامج المكافحة المحلية
التقيد، ينبغي أن تكون اإلجراءات المطبقة عل7ى الش7حنات المس7توردة     في حالة عدم     �

 مماثلة لإلجراءات المحلية أو مكافئة لها
في حالة تطبيق مبدأ التحمل ف7ي البرن7امج القط7ري ينبغ7ي تطبي7ق نف7س المب7دأ عل7ى                 �

وعل77ى وج77ه الخص77وص، فف77ي حال77ة ع77دم اتخ77اذ أي إج77راء ف77ي .  الم77واد المس77توردة
للمكافحة الرسمية ألن اإلص7ابة ال تتج7اوز مس7توى معين7ًا، عندئ7ذ       البرنامج القطري   

ال ينبغي اتخاذ أي إجراء على الشحنة المستوردة إذا آانت اإلصابة فيها ال تتج7اوز             
وعموما، يتح7دد التقي7د بمب7دأ التحم7ل ف7ي الش7حنات المس7توردة ع7ن         .  نفس المستوى 

حديد مستوى التحمل بالنس7بة     طريق الفحص أو االختبار عند الدخول، بينما ينبغي ت        
 للشحنات المحلية عند آخر نقطة تطبق عندها تدابير المكافحة الرسمية

ف777ي حال777ة الس777ماح بخف777ض المس777توى أو إع777ادة التص777نيف ف777ي البرن777امج القط777ري   �
للمكافح77ة الرس77مية، ينبغ77ي أن يك77ون ه77ذا الخي77ار متاح77ًا أيض77ًا بالنس77بة للش77حنات         

 .المستوردة
 

 الشفافية 5-2
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 أن تك77ون ش77روط االس77تيراد والش77روط المحلي77ة للمكافح77ة الرس77مية موثق77ة، م77ع إتاح77ة  ينبغ77ي
 .الفرصة لالطالع عليها عند الطلب

 
 )تحليل المخاطر(المبررات الفنية  5-3

ينبغي أن يكون لشروط االستيراد والشروط المحلية ما يبررها من الناحية الفني7ة وأًال تس7فر        
 .عن أي تمييز في إدارة المخاطر

 
 التنفيذ 5-4

ينبغ77ي أن يك77ون التنفي77ذ المحل77ي لب77رامج المكافح77ة الرس77مية مكافئ77ًا لتنفي77ذ الش77روط الخاص77ة   
 :وينبغي أن يقوم التنفيذ على ما يلي.  باالستيراد

 
 أساس قانوني �
 قواعد للتنفيذ العملي �
 التقييم والمراجعة �
 .واتخاذ إجراءات رسمية في حالة عدم التقيد �

 
 
 

 لزامية للمكافحة الرسميةالطبيعة اإل 5-5 
تكون المكافحة الرسمية ُملِزمة بمعنى أن يكون جميع األشخاص المعنيين ملزمين قانونًا  

ويكون نطاق برامج المكافحة الرسمية الخاصة باآلفات .  باتخاذ اإلجراءات الالزمة
بيل فيما يخص تدابير حمالت االستئصال، على س(الَحْجرية ُملِزمًا في جميع األحوال 

، بينما يكون النطاق بالنسبة لآلفات غير الَحْجرية الخاضعة للوائح ُملِزمًا فقط في )المثال
 ).برامج إصدار الشهادات الرسمية، على سبيل المثال(ظروف معينة 

 
 منطقة التطبيق 5-6

يمكن تطبيق برنامج المكافحة الرسمية على المستوى القطري، أو شبه القط7ري أو مس7توى        
آما يجب أن تك7ون     .  ويجب تحديد منطقة تطبيق تدابير المكافحة الرسمية      .  المحليةالمنطقة  

 .لقيود االستيراد نفس تأثير التدابير المطبقة داخليًا ألغراض المكافحة الرسمية
 

 سلطة المنظمة القطرية لوقاية النباتات في مجال المكافحة الرسمية 5-7 
 :ينبغي للمكافحة الرسمية 

ة أو معترف77ًا به77ا م77ن جان77ب الحكوم77ة أو م77ن جان77ب المنظم77ة   أن تك77ون قائم77 -
 القطرية لوقاية النباتات، بقرار من السلطة التشريعية المناسبة

أن تقوم بها، أو تديرها أو تش7رف عليه7ا المنظم7ة القطري7ة لوقاي7ة النبات7ات،                   -
 أو أن تكون خاضعة لمراجعتها، على أقل تقدير

 ية لوقاية النباتات تنفيذهاأن تضمن الحكومة أو المنظمة القطر -
أن تك77ون الحكوم77ة أو المنظم77ة القطري77ة لوقاي77ة النبات77ات ه77ي المس77ئولة ع77ن   -

 .تعديلها أو إنهاء العمل بها أو إلغائها بشكل رسمي
أجه7زة  أن تك7ون  ويج7وز  .  ولية ومصداقية برامج المكافحة الرسمية عل7ى الحكوم7ة        ؤتقع مس 

اتات مسئولة عن جوانب ب7رامج المكافح7ة الرس7مية،    المنظمة القطرية لوقاية النبأخرى غير   
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آما يج7وز إس7ناد مس7ئولية جوان7ب معين7ة م7ن ب7رامج المكافح7ة الرس7مية لس7لطات فرعي7ة أو               
ويجب أن تكون المنظمة القطرية لوقاية النباتات عل7ى وع7ي آام7ل بجمي7ع         .  للقطاع الخاص 

 .جوانب برامج المكافحة الرسمية في البلد
 

 :المراجع
جماعة العمل مفتوحة العضوية المعنية بالمكافحة الرسمية، المنبثقة عن هيئة معايير الص7حة            تقرير  

، بوردو، فرنسا، أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات7ات، منظم7ة   2000آذار  / مارس 24-22النباتية،  
 .األغذية والزراعة، روما
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 المرفق الثامن
 

 تقرير جماعة العمل المعنية بتشكيل لجنة المعايير
 

/ آان$$ت الهيئ$$ة المؤقت$$ة لت$$دابير الص$$حة النباتي$$ة ق$$د وافق$$ت ف$$ي اجتماعه$$ا الث$$اني ف$$ي أآت$$وبر    -1
 على االعتبارات العامة بشأن وضع المعايير، وأقرت إجراءات جدي$دة لوض$ع    1999تشرين األول   

ح$$ة الداخلي$$ة الت$$ي أقرته$$ا الهيئ$$ة بش$$كل مؤق$$ت ف$$ي اجتماعه$$ا األول ف$$ي     ه$$ذه المع$$ايير لتلح$$ق بالالئ 
ومع ذل$ك، ف$إن إج$راءات وض$ع المع$ايير، وبالت$الي وض$ع اللمس$ات                 . 1998تشرين الثاني   / نوفمبر

األخيرة في الالئحة الداخلية للهيئة لم تستكمل في اجتماعها الثاني، بسبب عدم االتف$اق عل$ى الهيك$ل               
وقد ش$كلت الهيئ$ة مجموع$ة عم$ل غي$ر رس$مية لدراس$ة جمي$ع                 . عايير وعضويتها التنظيمي للجنة الم  

 :الخيارات المطروحة لتشكيل لجنة المعايير، ورفع توصياتها إلى الهيئة، مع مراعاة األمور التالية
 حجم اللجنة؛ -
 تمثيل عضوية الهيئة المؤقتة؛ -
 إجراءات ترشيح وقبول أعضاء اللجنة؛ -
 الخبرات المطلوبة؛ -
 مدة العضوية؛ -
 االختصاصات؛ -
 الالئحة الداخلية؛ -
 وضع المراقب؛ -
 .لغات العمل -

 
 بمق$$ر المنظم$$ة ف$$ي 14/4/2000-11اجتمع$$ت جماع$$ة العم$$ل غي$$ر الرس$$مية ف$$ي الم$$دة م$$ن   - 2

وحضر االجتماع ممثلون عن حكومات استراليا وألمانيا والياب$ان وآيني$ا ونيوزيلن$دا، وتايلن$د           . روما
ودارت المناقش$ات ف$ي ح$دود المه$ام الت$ي أس$ندتها الهيئ$ة إل$ى ه$ذه             .  المتحدة وأوروغواي  والواليات
 . التالية9-3وترد توصيات الجماعة في الفقرات من . الجماعة

 
. ناقشت جماعة العمل غي$ر الرس$مية مجموع$ة م$ن النم$اذج المختلف$ة لتش$كيل لجن$ة المع$ايير            - 3

 :وآان من بين هذه النماذج
 ظمات اإلقليمية لوقاية النباتات بطرق مختلفة؛إدراج المن -
تش$كيل لجن$ة لالختي$$ار تح$دد عض$$وية لجن$ة المع$$ايير واللج$ان األخ$$رى الت$ي تحتاجه$$ا        -

وت$$رد ه$$ذه النقط$$ة ف$$ي مه$$ام لجن$$ة المع$$ايير آم$$ا اقترحته$$ا جماع$$ة العم$$ل غي$$ر  . الهيئ$$ة
 .الرسمية

 خبي$$را تعين$$ه 21بي$$رة تض$$م أوص$$ت جماع$$ة العم$$ل غي$$ر الرس$$مية بتش$$كيل لجن$$ة مع$$ايير آ    - 4
والغرض من هذا االقتراح هو إعطاء تمثيل عالمي واسع دون إحداث ضغط مالي على            . الحكومات

فكخب$$راء تعي$$نهم الحكوم$$ات، ف$$إن الم$$وارد الالزم$$ة   . الم$$وارد المتاح$$ة للهيئ$$ة لتنفي$$ذ برن$$امج عمله$$ا  
ول$ذلك  . ت األعض$اء ف$ي اللجن$ة   ألعضاء لجنة المعايير للمشارآة في اللجنة، تتحملها ع$ادة الحكوم$ا         
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وق$$د ت$$ود الهيئ$$ة المؤقت$$ة لت$$دابير الص$$حة النباتي$$ة أن تقت$$رح ت$$وفير      . تبعات$$ه المالي$$ة عل$$ى األعض$$اء  
 .مساعدات مالية للسفر والمعيشة للممثلين عن البلدان النامية، بقدر ما يتوافر لها من تمويل

 
بعة خب$راء م$ن داخ$ل لجن$ة     وأوصت جماع$ة العم$ل غي$ر الرس$مية بتش$كيل مجموع$ة م$ن س$               - 5

المعايير لتكوين جماع$ة عم$ل لتق$وم بدراس$ة التفاص$يل الفني$ة للش$روط المقترح$ة والمع$ايير الدولي$ة                      
وس$$وف تق$$وم لجن$$ة المع$$ايير بترش$$يح أعض$$اء جماع$$ات العم$$ل، ال$$ذين ي$$تم  . لت$$دابير الص$$حة النباتي$$ة

يف الس$فر والمعيش$ة الالزم$ة لجماع$ة         أما تمويل تك$ال   . تعيينهم بعد ذلك بمعرفة المدير العام للمنظمة      
ومع ذلك، فإن أعض$اء جماع$ة العم$ل م$دعوون إل$ى التن$ازل               . العمل، فسوف تمول بمعرفة المنظمة    

ع$$ن التموي$$ل ال$$ذي تقدم$$ه الهيئ$$ة، آم$$ا ج$$اء ف$$ي االعتب$$ارات المالي$$ة الخاص$$ة بوض$$ع المع$$ايير الت$$ي    
 .أوصت بها الهيئة في اجتماعها الثاني

 
عم$$ل غي$$ر الرس$$مية ب$$أن تق$$وم الهيئ$$ة ب$$إجراء استعراض$$ات دوري$$ة للجن$$ة   أوص$$ت جماع$$ة ال - 6

 .المعايير وإجراءاتها، مع مراعاة الخبرة والظروف المتغيرة
 
الحظت جماعة العمل غير الرسمية أن المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات  قد تطلب وض$ع                - 7

وينبغي إدراج دور المنظمات اإلقليمي$ة  . يئةالمراقب بمقتضى المادة السابعة من الالئحة الداخلية لله      
 .لوقاية النباتات  في االستعراضات الدورية

 
الحظت جماعة العمل غير الرس$مية أن عل$ى الحكوم$ات أن تح$دد الوق$ت والم$وارد وال$دعم               - 8

 .الالزم ألعضاء لجنة المعايير لكي يقوموا بدورهم على أآمل وجه
 
 ب$أن تق$وم الهيئ$ة بتش$كيل لجن$ة المع$ايير المقترح$ة ف$ي         أوصت جماع$ة العم$ل غي$ر الرس$مية        - 9

 ).الملحق األول(االجتماع، وأن تعتمد اختصاصاتها والئحتها الداخلية التي اقترحت في االجتماع 
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 المرفق التاسع
 

 اختصاصات لجنة المعايير
 

 إنشاء لجنة المعايير - 1
 .]أنشئت لجنة المعايير بمعرفة االجتماع الثالث للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية[  

 
 مجال عمل لجنة المعايير - 2

تOدابير  تتولى لجنة المعايير إدارة عملية وضع المعايير، وتساعد في وضع المعايير الدولية ل      
 .الصحة النباتية، التي حددتها الهيئة آمعايير لها أولويتها

 
 الغرض - 3

الغرض الرئيسي من لجنة المعايير هو إعداد مشروع للتدابير الدولية للصحة النباتية، طبقOا          
 .إلجراءات وضع المعايير بأسرع طريقة لكي تعتمدها الهيئة

 
 الهيكل التنظيمي للجنة المعايير - 4

 عضOوا، أي ثالثOة أعضOاء مOن آOل إقلOيم مOن أقOاليم المنظمOة،          21 لجنOة المعOايير مOن      تتكون 
 :وهي

 )3(أفريقيا 
 )3(آسيا 

 )3(أوروبا 
 )3(أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 

 )3(الشرق األدنى 
 )2(أمريكا الشمالية 

 )3(جنوب غرب المحيط الهادي 
 

اء مOن سOبعة مOن أعضOاء اللجنOة، ليشOكلوا          وتقوم لجنة المعايير بانتخاب مجموعة من الخبOر        
 .جماعة العمل المنبثقة عنها

 
وتحOOدد لجنOOة المعOOايير مهOOام جماعOOة العمOOل المنبثقOOة عنهOOا، وتشOOمل هOOذه المهOOام اسOOتعراض       

ومراجعOOة المواصOOفات، والمشOOروعات التOOي تقOOدمها الجماعOOة، والمشOOروعات الOOواردة مOOن العمليOOة     
تشكيل جماعOات عمOل مؤقتOة أو دائمOة ومجموعOات صOياغة قOد                ويجوز للجنة المعايير    . االستشارية

 .يحتاجها األمر لمساعدة جماعة السبعة
 
 مهام لجنة المعايير - 5

 :تشكل لجنة المعايير منتدى للمهام التالية 
 

 الموافقة على مشروع المواصفات أو تعديلها؛
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 وضع اللمسات األخيرة في المواصفات؛
 حديد مهامها؛اختيار أعضاء جماعة السبعة وت

 اختيار أعضاء جماعات العمل وجماعات الصياغة، بحسب الحاجة؛
 استعراض التدابير الدولية المقترحة للصحة النباتية؛

 الموافقة على مشروع المعايير التي ستقدم إلى أعضاء الهيئة للتشاور بشأنها؛
 تشكيل جماعات للمناقشات المفتوحة، إذا استدعى األمر؛

لمعOOايير الدوليOOة للصOOحة النباتيOOة بالتعOOاون مOOع األمانOOة، مOOع مراعOOاة    مراجعOOة مشOOروع ا
 المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات ؛ تعليقات أعضاء الهيئة و

الموافقOOة علOOى المشOOروعات النهائيOOة للتOOدابير الدوليOOة للصOOحة النباتيOOة التOOي سOOترفع إلOOى   
 الهيئة؛

، تلOك التOي بحاجOة إلOى إعOادة النظOر       استعراض التدابير الدوليOة الحاليOة للصOحة النباتيOة     
 فيها؛

 ؛)1(تعيين مسؤول عن آل إجراء من التدابير الدولية للصحة النباتية
 .أي مهام أخرى تطلبها الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

 
 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات - 6

واألمانOة  . لOذي تحتاجOه لجنOة المعOايير       توفر هذه األمانة الدعم اإلداري والفنOي والتحريOري ا          
 .مسؤولة عن آتابة التقارير ومسك السجالت الخاصة ببرنامج وضع المعايير

 

                                        
المقصود بتعيين مسؤول هو تعيين شOخص يكOون مسOؤوال عOن إدارة وضOع معيOار معOين منOذ البدايOة إلOى النهايOة،                       )1(

 قOد تOأتي مOن مجموعOة السOبعة ومOن أمانOة االتفاقيOة         طبقا للمواصفات الخاصة بهذا المعيOار وأي توجيهOات إضOافية      
 .الدولية لوقاية النباتات



APPENDIX X ICPM 01/REPORT 
 

 

 

 المرفق العاشر
 

 الالئحة الداخلية للجنة المعايير
 

 العضوية - 1المادة 
ينبغ##ي أن يك##ون األعض##اء م##ن آب##ار الم##وظفين ال##ذين تعي##نهم الحكوم##ات، وأن يكون##وا        

ف##ي وقاي##ة النبات##ات، وأن تك##ون ل##ديهم مه##ارات ) أو م##ا يعادله##ا(م#ؤهلين ف##ي أح##د العل##وم البيولوجي##ة  
 : بالذاتوخبرات في المجاالت التالية

 
 خبرة عملية في أحد األنظمة القطرية أو الدولية للصحة النباتية؛

 إدارة أحد األنظمة القطرية أو الدولية للصحة النباتية؛
 .تطبيق تدابير الصحة النباتية فيما يتعلق بالتجارة الدولية

 
ض##اء ف##ي لجن##ة  ولك##ل إقل##يم م##ن أق##اليم المنظم##ة أن يتب##ع اإلج##راءات الت##ي يراه##ا الختي##ار ثالث##ة أع     

وتبل##غ األمان##ة به##ذه االختي##ارات، الت##ي ترف##ع إل##ى الهيئ##ة المؤقت##ة لت##دابير الص##حة النباتي##ة    . المع##ايير
 .العتمادها

 
. ولجنة المعايير مس#ؤولة ع#ن اختي#ار س#بعة م#ن أعض#ائها لتش#كيل جماع#ة عم#ل، تعتم#دها المنظم#ة                      

 . السبعةوينبغي أن تتوافر المؤهالت والخبرات السابق ذآرها في جماعة
 

 مدة العضوية  -2المادة 
وي#تم تغيي#ر س#بعة م#ن أعض#اء      . مدة العضوية في لجنة المعايير س#نتان، وال تزي#د ع#ن س#ت س#نوات               

 . اللجنة آل سنتين، ضمانا لالستمرارية
 

ويتم إح#الل أعض#اء لجن#ة    . وتتداخل عضوية جماعة السبعة مع عضوية لجنة المعايير أو باالستقالة  
أم#ا إح#الل أعض#اء جماع#ة الس#بعة، في#تم            . ما يقرره اإلقليم المعني من أقاليم المنظم#ة       المعايير طبقا ل  

 .بمعرفة لجنة المعايير
 

 رئيس اللجنة -3المادة 
تتولى لجنة المعايير اختي#ار رئيس#ها ونائب#ه لم#دة ع#امين، م#ع الس#ماح بإع#ادة انتخاب#ه لفت#رة إض#افية                 

 .أخرى مدتها عامين
 

ي##تم انتخاب##ه بمعرف##ة أعض##اء الجماع##ة، لم##دة س##نتين م##ع الس##ماح بإع##ادة  أم##ا رئ##يس جماع##ة الس##بعة ف
 .انتخابه
 االجتماعات -4المادة 

 .تعقد لجنة المعايير اجتماعاتها، بمقر المنظمة في روما
 

وتعقد اللجنة اجتماعين على األقل في آل سنة، بهدف أساسي ه#و تيس#ير الموافق#ة عل#ى اإلج#راءات             
ويمك##ن عق##د أح##د ه##ذه االجتماع##ات ب##التوافق م##ع اجتم##اع الهيئ##ة   . يرف##ي إط##ار عملي##ة وض##ع المع##اي 
 .المؤقتة لتدابير الصحة النباتية
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 :االجتماعات العادية

ما لم تقرر الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية خالف ذل#ك، تعق#د االجتماع#ات الت#ي ال تتراف#ق م#ع            
. تش#رين األول / ألسبوع األول من شهر أآتوبراجتماعات الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية في ا    

ويج##وز للجن##ة المع##ايير أن تف##وض جماع##ة الس##بعة أو أي جماع##ات لألغ##راض الخاص##ة ب##أن تعق##د      
 .اجتماعات أآثر مما تعقده لجنة المعايير، في حدود الموارد المتاحة

 
 :االجتماعات االستثنائية

 أن ت#دعو  �يئ#ة المؤقت#ة لت#دابير الص#حة النباتي#ة       بالتشاور مع هيئة مكت#ب اله �يجوز للجنة المعايير  
 .إلى عقد اجتماع استثنائي للجنة المعايير، في حدود الموارد المتاحة

 
 .وتشكل أغلبية لجنة المعايير النصاب القانوني المطلوب

 
 الموافقة -5المادة 

رف#ع المش#روعات    وت. الموافقة فيم#ا يتعل#ق بالمواص#فات والمع#ايير المقترح#ة، تح#دث بتواف#ق اآلراء               
النهائي##ة للت##دابير الدولي##ة للص##حة الدولي##ة، الت##ي تقره##ا لجن##ة المع##ايير، إل##ى الهيئ##ة المؤقت##ة لت##دابير      

 .الصحة النباتية دون أي تأخير
 

 المراقبون -6المادة 
بالنسبة لوضع المراقب، تطب#ق الم#ادة الس#ابعة م#ن الالئح#ة الداخلي#ة للهيئ#ة المؤقت#ة لت#دابير الص#حة                        

 .ةالنباتي
 

 التقارير -7المادة 
 :وينبغي أن تتضمن تقارير االجتماعات. تحتفظ أمانة لجنة المعايير بمحاضر االجتماعات

 الموافقة على مشروع مواصفات المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية؛
 وضع اللمسات األخيرة في المواصفات، مع شرح تفصيلي يتضمن أسباب التغييرات؛

 .افقة على أي معيار مقترحأسباب عدم المو
 

ترفع األمانة إلى أعضاء الهيئة األسباب المنطقية التي ت#دفع لجن#ة المع#ايير إل#ى قب#ول أو ع#دم قب#ول            
 .اقتراحات بتعديل المواصفات أو أي معايير مقترحة

 
حة تعتمد لجنة المعايير التقارير المرفوعة إليها قبل طرحها على أعضاء الهيئة المؤقتة لتدابير الص#   

 .النباتية والمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات 
 

 اللغة -8المادة 
 .تنجز لجنة المعايير باللغات اإلنكليزية

 
 التعديالت -9المادة 

يج##وز للهيئ##ة المؤقت##ة لت##دابير الص##حة النباتي##ة إدخ##ال أي تع##ديالت عل##ى الالئح##ة الداخلي##ة وعل##ى         
 .االختصاصات، بحسب الحاجة
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 المرفق الحادي عشر
 

 إجراءات تسوية المنازعات
 

 مقدمة -ألف 
 
تش$رين  / آانت الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية قد وافقت في دورتها الثانية ف$ي أآت$وبر               - 1

 عل$$ى اعتب$$ارات عام$$ة وإج$$راءات لتس$$وية المنازع$$ات اقترحته$$ا جماع$$ة العم$$ل غي$$ر     1999األول 
ية المنازع$$ات، لتنج$$ز ب$$ذلك أح$$د المه$$ام المنص$$وص عليه$$ا ف$$ي      الرس$$مية المعني$$ة ب$$إجراءات تس$$و  

آم$ا وافق$ت الهيئ$ة عل$ى أن تواص$ل جماع$ة العم$ل غي$ر         ). IPCM INF-2الوثيق$ة  (اختصاصات الهيئ$ة  
 :الرسمية دراسة تفاصيل بعض الجوانب المرتبطة بهذه اإلجراءات، على الوجه التالي

 الخبراء عل$ى تق$ارير الهيئ$ة المؤقت$ة لت$دابير           القيام بوضع قواعد وإجراءات لموافقة لجنة      )أ(
 الصحة النباتية وأجهزتها الفرعية؛

تحليل مدى الحاجة إلى إنشاء جهاز فرعي لتس$وية المنازع$ات وإص$دار توص$يات بش$أن         )ب(
 ترآيبة هذا الجهاز ووظائفه وعضويته؛

 وضع قواعد وإجراءات لعمل قائمة للخبراء وعملية اختيارهم؛ )جـ(
 أشكال موحدة لتقارير تسوية المنازعات؛وضع  )د(
دراس$$$ة األدوار والمه$$$ام المحتمل$$$ة للمنظم$$$ات اإلقليمي$$$ة لوقاي$$$ة النبات$$$ات ف$$$ي إج$$$راءات   )هـ(

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لتسوية المنازعات؛
 وضع مصطلحات مرجعية موحدة يمكن للجنة الخبراء استخدامها؛ )و(
 مراقبين في إجراءات لجنة الخبراء؛وضع قواعد بشأن حضور ال )ز(
استكش$$اف إمكاني$$ات النه$$وض بق$$درة البل$$دان النامي$$ة عل$$ى المش$$ارآة بص$$ورة فعال$$ة ف$$ي     )ح(

 إجراءات تسوية المنازعات؛
 دراسة الخطوط التوجيهية بشأن اقتسام التكاليف المرتبطة بتسوية المنازعات؛ )ط(
المؤقتة لت$دابير الص$حة النباتي$ة بش$أن تس$وية      مناقشة أي مسائل أخرى تحيلها إليها الهيئة     )ي(

 المنازعات
 
.  ف$$ي مق$$ر المنظم$$ة بروم$$ا12/5/2000-9اجتمع$$ت جماع$$ة العم$$ل الرس$$مية ف$$ي الم$$دة م$$ن   - 2

. وحضر االجتماع ممثلون عن حكومات البرازيل وفنلندا ونيوزيلن$دا والبرتغ$ال والوالي$ات المتح$دة              
ودارت . والوالي$$ات المتح$$دة بمثاب$$ة مراج$$ع لالجتم$$اع ) افنلن$$د(وآان$$ت الوث$$ائق الت$$ي ق$$دمها ال$$رئيس  

وبع$د  . المناقشات في حدود المهام التي أوآلتها الهيئ$ة المؤقت$ة لت$دابير الص$حة النباتي$ة إل$ى الجماع$ة                 
ذلك، تم استعراض المقترحات، وتعديلها، ثم الموافقة عليها من جانب المكتب القانوني في المنظم$ة           

 .قتة على الوجه الذي سيرد ذآره أدناهلرفعها إلى الهيئة المؤ
 

   االعتبارات العامة-باء 
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عند دراسة جماعة العمل غير الرسمية لمدى الحاجة إل$ى جه$از فرع$ي ت$ابع للهيئ$ة المؤقت$ة          - 3
يخصص على وجه التحديد لإلشراف على إجراءات تسوية المنازعات طبقا لالتفاقية الدولية لوقاية          

. ج$$راءات ويس$$اندها، تناول$$ت جماع$$ة العم$$ل غي$$ر الرس$$مية س$$بعة عوام$$ل   النبات$$ات، وي$$دير ه$$ذه اإل 
والحظت بشكل خاص، أن الجهاز الفرعي سيوفر الدعم المطلوب ل$دور الهيئ$ة المؤقت$ة فيم$ا يتعل$ق                 
بتس$$وية النزاع$$ات ف$$ي منظم$$ة التج$$ارة الدولي$$ة والمنظم$$ات األخ$$رى، ف$$ي الوق$$ت ال$$ذي س$$يعزز            

آم$ا أن$ه س$يوفر    . بمقتض$ى االتفاقي$ة الدولي$ة لوقاي$ة النبات$ات       ويتخصص في مهمة تسوية المنازعات      
مستو عال م$ن االتس$اق والحرفي$ة ف$ي اإلج$راءات وف$ي التق$ارير نفس$ها، بم$ا ف$ي ذل$ك جمي$ع النق$اط                

).  م$$ن اإلج$$راءات الحالي$$ة لتس$$وية المنازع$$ات   4النقط$$ة (الموج$$ودة ف$$ي إج$$راءات لجن$$ة الخب$$راء    
 .ؤدي إنشاء جهاز فرعي إلى تخفيف عبء العمل عن األمانةوباإلضافة إلى ذلك، فالمتوقع أن ي

 
وعن$$د دراس$$تها لطبيع$$ة الجه$$از الفرع$$ي، اقترح$$ت جماع$$ة العم$$ل غي$$ر الرس$$مية أال يك$$ون      - 4

الجه$$از آبي$$را، حي$$ث أن$$ه ينبغ$$ي أن يحق$$ق آف$$اءة التك$$اليف وأن يس$$تطيع االس$$تجابة بس$$رعة عن$$د          
آم$ا اتف$ق بش$كل خ$اص        . النسبي ف$ي ه$ذا الجه$از      ورئي ضرورة توافر الخبرة والتوازن      . الضرورة

عل$$ى تك$$وين ه$$ذا الجه$$از م$$ن أف$$راد م$$ؤهلين وملت$$زمين بالمس$$اعدة ف$$ي توجي$$ه نظ$$ام ع$$المي لتس$$وية  
المنازع$$ات الت$$ي تنش$$أ ح$$ول الص$$حة النباتي$$ة، يراع$$ي احتياج$$ات ومواق$$ف آ$$ل م$$ن البل$$دان النامي$$ة     

 .والمتقدمة
 
بتشكيل وترآيبة الجه$از الفرع$ي، تناول$ت جماع$ة العم$ل            وأثناء دراستها للخيارات المتعلقة      - 5

غي$$ر الرس$$مية ع$$ددا م$$ن االحتم$$االت، منه$$ا خي$$ار االقتص$$ار عل$$ى اس$$تخدام الهيئ$$ة المؤقت$$ة لت$$دابير     
ولك$ن رئ$ي أن ذل$ك ل$ن يكف$ي احتياج$ات األعض$اء ف$ي          . الصحة النباتية واألمانة آما هو الحال اآلن      

 النزاعات بمقتضى االتفاقي$ة الدولي$ة لوقاي$ة النبات$ات أن تك$ون              المستقبل، إذا أردنا إلجراءات تسوية    
آما رئي بشكل خاص أنه سيكون م$ن الص$عب والغري$ب           . جذابة آخيار لتسوية مثل هذه المنازعات     

إدارة العديد من الجوان$ب المتعلق$ة ب$إجراءات تس$وية المنازع$ات عل$ى أس$اس االجتماع$ات الس$نوية                     
ض$$افة إل$$ى ذل$$ك، ف$$المتوقع أن يك$$ون ال$$دعم ال$$ذي ستحص$$ل علي$$ه   وباإل. الت$$ي تعق$$د لجمي$$ع األعض$$اء

 .األمانة ضئيال للغاية في مثل هذا التصور
 
ومن بين الخيارات التي طرحت، استخدام هيئة مكتب الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتي$ة          - 6

التأآ$د م$ن   ورئ$ي أن ه$ذا االختي$ار أنس$ب، ولك$ن عيب$ه ه$و ع$دم             . آجهاز فرعي لتس$وية المنازع$ات     
مستوى االهتمام والخبرة لدى أعضاء المكتب، باإلضافة إلى أن العضوية ستفتقر إلى االس$تمرارية           

وبالمثل لم تلق فكرة تشكيل جماعات عمل مخصصة في اجتماعات الهيئة المؤقتة . ألآثر من سنتين
 . اعتبارهاقبوال آبيرا، ألن هذه الطريقة أيضا ال تشجع االستمرارية وال تأخذ الخبرة في

 
وآان أفضل الخيارات التي درس$تها جماع$ة العم$ل غي$ر الرس$مية ه$و إم$ا تش$كيل مجموع$ة                      - 7

أو تش$كيل جه$از فرع$ي    ) اقت$راح س$بعة أعض$اء   (فرعية يتم اختيارها من بين أعضاء لجنة المعايير     
 ).أنظر التوصيات أدناه(بحجم مماثل من أعضاء الهيئة المؤقتة مباشرة 

 
 جهاز الفرعي المعني بتسوية المنازعات  مهام ال-جيم 

 
 :من المقترح أن يتولى الجهاز الفرعي المعني بتسوية المنازعات المهام التالية - 8
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توجي$$ه األمان$$ة واألط$$راف المتنازع$$ة إل$$ى اختي$$ار الط$$رق المناس$$بة لتس$$وية الن$$زاع، م$$ع    )أ(
ة، أو الوس$$اطة، أو إمكاني$$ة المس$$اعدة ف$$ي القي$$ام بالمش$$اورات، أو ب$$ذل المس$$اعي الحمي$$د    

 التحكيم؛
اقت$$راح ترش$$يحات الخب$$راء المس$$تقلين إلج$$راءات لجن$$ة الخب$$راء المنبثق$$ة ع$$ن االتفاقي$$ة        )ب(

الدولي$$ة لوقاي$$ة النبات$$ات، عن$$دما ت$$رفض األط$$راف المتنازع$$ة الخب$$راء المط$$روحين م$$ن    
 جانب األمانة؛

 جمي$ع النق$اط ف$ي إج$راءات      الموافقة على تقارير لجان الخبراء، بما في ذل$ك التحق$ق م$ن             )جـ(
 ؛) من اإلجراءات المعتمدة4النقطة (لجنة الخبراء 

 :القيام بأي مهام أخرى تطلبها الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، مثل )د(
مساعدة األمانة في الطلبات التي تأتيه$ا م$ن منظم$ة التج$ارة العالمي$ة أو المنظم$ات         )1(

 األخرى؛
نش$طة االتفاقي$ة الدولي$ة لوقاي$ة النبات$ات ف$ي تس$وية المنازع$ات،            آتابة تقارير ع$ن أ     )2(

وآذلك أنشطة تس$وية المنازع$ات الت$ي تق$وم به$ا أو تس$تكملها المنظم$ات األخ$رى،          
 مما قد يكون لها تأثيرها على مجتمع الصحة النباتية؛

 المساعدة في تحديد الخبراء المناسبين؛ )3(
 ء واالحتفاظ بها؛المساعدة في مراجعة قائمة الخبرا )4(
 .تحديد فرص التدريب المناسبة )5(

 
 
 
 

   هيكل الجهاز الفرعي وعضويته-دال 
 
 :يمكن تحديد حجم الجهاز الفرعي وتكوينه على أساس: خيارات تكوين الجهاز الفرعي - 9

نصاب قانوني م$ن  ) (آأن يضم عضو عن آل إقليم من أقاليم المنظمة       (التمثيل الجغرافي    )أ(
 ؛)ة أعضاء على األقل من البلدان النامية؛ وثالث4

 مثال من منظمة التعاون والتنمية االقتص$ادية        3 أو   2(تمثيل من البلدان النامية والمتقدمة       )ب(
 ؛)77 من مجموعة الـ 3 أو 2+ 

 
وقد اقترحت جماعة العمل الرسمية، أنه إذا آان م$ن المستحس$ن أن يتك$ون الجه$از الفرع$ي               

ل، وأن ي$$تم تكوين$$ه عل$$ى أس$$اس التمثي$$ل الجغراف$$ي أو عل$$ى أس$$اس البل$$دان    م$$ن س$$بعة خب$$راء أو أق$$ 
أنظ$$ر (المتقدم$$ة، فم$$ن الض$$روري أن يك$$ون ألعض$$ائه اهتم$$ام وخب$$رة بتس$$وية المنازع$$ات   / النامي$$ة

 ).التوصيات أدناه
 

 :ينبغي أن يتوافر في الخبراء: مؤهالت أعضاء الجهاز الفرعي - 10
 ؛الخبرة بنظم الصحة النباتية )أ(
 معرفة جيدة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومعاييرها؛ )ب(
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 اللوائح؛/ الخبرة بالتشريعات )جـ(
أو الخب$$رة ب$$بعض أش$$كال تس$$وية المنازع$$ات أو ح$$ل      / تفض$$يل المعرف$$ة والم$$ؤهالت و   )د(

 المنازعات؛
 

لك$ي يق$وم    وعلى الحكوم$ات أن تح$دد الوق$ت وال$دعم والم$وارد الالزم$ة ألعض$اء الجه$از الفرع$ي،                     
 .بأدوارهم على خير وجه، قبل ترشيحهم

 
 .يقوم الجهاز الفرعي بانتخاب رئيسه من بين أعضائه: اختيار الرئيس - 11

 
م$دة عض$وية أعض$اء الجه$از الفرع$ي س$نتين عل$ى األق$ل، بح$د أقص$ى س$ت                  : مدة العضوية  - 12

 .سنوات
 

ة مراجع$ة م$دى الحاج$ة إل$ى الجه$از           تتولى الهيئة المؤقت$ة لت$دابير الص$حة النباتي$         : المراجعة - 13
 .الفرعي ومهامه وتشغيله، بعد ثالث سنوات، آخذة في اعتبارها التجربة والظروف المتغيرة

 
 
 

   الالئحة الداخلية للجهاز الفرعي-هاء 
 

 بع$د إدخ$ال جمي$ع التع$ديالت        �تطبق الالئحة الداخلية للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتي$ة           - 14
 : على الجهاز الفرعي، باستثناء ما قد يشار إليه أدناه�الضرورية 

 
يعق$د الجه$از الفرع$ي اجتماع$ا واح$دا عل$ى األق$ل ف$ي آ$ل س$نة، واألفض$ل أن            : االجتماع$ات  - 15

عل$$ى أن يح$$دد رئ$$يس الجه$$از . يتراف$$ق م$$ع ال$$دورات العادي$$ة للهيئ$$ة المؤقت$$ة لت$$دابير الص$$حة النباتي$$ة
لحاج$$ة، وعل$$ى األخ$$ص الس$$تعراض تق$$ارير لجن$$ة الخب$$راء   االجتماع$$ات األخ$$رى للجه$$از بحس$$ب ا 

ويم$ارس الجه$از الفرع$ي    . والموافقة عليها، ووض$ع تق$ارير للهيئ$ة المؤقت$ة لت$دابير الص$حة النباتي$ة              
عمله عادة بواسطة البريد والفاآس والبريد اإللكتروني، وبأقصى قدر من فعالية التكاليف في حدود             

 .الموارد المتاحة
 

اجتماعات الجهاز الفرعي مفتوحة عادة طبقا للمادة السابعة من الالئحة الداخلية           : ونالمراقب - 16
وللجه$از الفرع$ي أن يق$رر عق$د اجتماع$ات أو القي$ام بأعم$ال        . للهيئة المؤقتة لتدابير الص$حة النباتي$ة   

 .دون حضور مراقبين، وباألخص عندما ينطوي األمر على معلومات سرية أو مثيرة للجدل
 

 .لغة العمل في الجهاز الفرعي هي اإلنكليزية فقط: لغةال - 17
 

سيسعى الجهاز الفرعي إلى اتخاذ آ$ل قرارات$ه باتف$اق اآلراء، ولك$ن يج$وز               : صناعة القرار  - 18
وتش$مل الق$رارات أي خ$الف ف$ي ال$رأي إذا      . له التصويت باستخدام أغلبية الثلث$ين التخ$اذ الق$رارات        

 .طلب ذلك
 

 الهيئ$ة المؤقت$ة لت$دابير الص$حة النباتي$ة إدخ$ال أي تع$ديالت عل$ى وظ$ائف                  تتولى: التعديالت - 19
 .الجهاز الفرعي أو إجراءاته، بحسب الحاجة
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يراع$$ي الجه$$از الفرع$$ي الس$$رية المطلوب$$ة عن$$دما تح$$دد األط$$راف المتنازع$$ة أي     : الس$$رية - 20

 .معلومات حساسة
 

   إجراءات الموافقة على تقارير لجنة الخبراء-واو 
 

أنظ$$ر أيض$$ا ص$$ناعة (فيم$$ا يل$$ي اإلج$$راءات الت$$ي تتب$$ع للموافق$$ة عل$$ى تق$$ارير لجن$$ة الخب$$راء  - 21
 ):القرار أعاله

 تعد لجنة الخبراء تقريرا أوليا، يشتمل على وجهات النظر المخالفة، إن وجدت؛ )أ(
يج$$وز للجن$$ة الخب$$راء أن ترف$$ع التقري$$ر األول$$ي المت$$اح إل$$ى الحكوم$$ة المتنازع$$ة إلج$$راء    )ب(

 اورات غير رسمية؛مش
 يحول التقرير األولي إلى األمانة وإلى المكتب القانوني في المنظمة باللغة اإلنكليزية؛ )جـ(
 تبلغ تعليقات المنظمة إلى لجنة الخبراء؛ )د(
تعد لجنة الخبراء مشروع تقرير ثان، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، م$ع مراع$اة تعليق$ات             )هـ(

 المنظمة؛
م$ع التأآ$د م$ن أن    (تقري$ر الث$اني عل$ى الجه$از الفرع$ي للموافق$ة علي$ه              يعرض مش$روع ال    )و(

الخطوات الخاصة بإجراءات لجنة الخبراء واالستعراض الموح$د واس$تمارة التق$ارير ق$د       
 ؛)روعيت آلها

تتولى لجنة الخب$راء رف$ع التقري$ر النه$ائي ال$ذي واف$ق علي$ه الجه$از الفرع$ي إل$ى الم$دير                    )ز(
 .على األطراف المتنازعةالعام للمنظمة لتوزيعه 

 
   قوائم الخبراء-زاي 

 
وتض$م ه$ذه القائم$ة    . تق$وم األمان$ة بعم$ل قائم$ة للخب$راء واالحتف$اظ به$ا         : عمل ق$وائم للخب$راء     - 22

خبراء الصحة النباتية وغيرهم مم$ن له$م خب$رة ف$ي مج$ال وقاي$ة النبات$ات أو تطبي$ق ت$دابير الص$حة                       
 . نقاط االتصال الرسمية عند طلبهاوتتاح هذه القوائم إلى جميع. النباتية

 
تقوم الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية بترشيح الخبراء الذين يدرجون في القوائم، وذلك              - 23

ويج$$وز لألمان$$ة أن تس$$عى للحص$$ول عل$$ى خب$$رات أخ$$رى      . ع$$ن طري$$ق نق$$اط االتص$$ال الرس$$مية   
ذه النق$اط، بحس$ب الحاج$ة إل$ى     متخصصة عن طريق نقاط االتصال هذه أو أن تقب$ل م$ا تبع$ث ب$ه ه$              

ويجوز لـمنظمات وقاية النباتات االقليمية وغيرها من المنظمات أن تقدم مش$ورتها ف$ي      . خبراء جدد 
 .هذا الصدد

 
تقدم الطلبات لإلدراج في هذه الق$وائم ع$ن طري$ق نق$اط االتص$ال عل$ى اس$تمارة المعلوم$ات                       - 24

 :حد األدنى من المعلومات المطلوبة هووال. أو الصيغة الذاتية/ الشخصية في المنظمة و
 االسم والسن وعنوان المراسالت؛

 الوظيفة الحالية؛
 الجنسية؛

 اللغات التي يعرفها؛
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 الفترات التي يمكن العمل خاللها؛
 ؛)بما فيها الصحة النباتية(البيانات األساسية العلمية والفنية 

 الخبرة المهنية؛
 الخبرة والمؤهالت في هذا المجال؛المعرفة بإجراءات تسوية المنازعات، و

تقوم األمانة بمراجعة القائمة آل ثالث سنوات، ب$أن تطل$ب م$ن المنظم$ات أو األف$راد ال$ذين                  - 25
ويجوز رفع أس$ماء الخب$راء م$ن القائم$ة عل$ى            . رشحوا المدرجين بهذه القوائم معلومات حديثة عنهم      

بير الصحة النباتية، أو عندما ال يتم التحقق    أساس طلب من الخبير أو من أعضاء الهيئة المؤقتة لتدا         
 .من البيانات أو تحديثها عندما تطلب األمانة ذلك

 
   اختيار الخبراء-حاء 

 
لك$$ل ط$رف م$ن األط$$راف المتنازع$ة أن يع$$ين    : الخب$راء ال$ذين تعي$$نهم األط$راف المتنازع$ة     - 26

ألط$راف ص$احبة ال$دعوة أو     وعن$دما تتع$دد أط$راف الن$زاع، تج$ري ا          . ممثال عنه ف$ي لجن$ة الخب$راء       
مع معرفة أن لجنة الخبراء تتك$ون م$ن   (المدعى عليها مشاورات فيما بينها الختيار خبير واحد فقط          

 .خبيرين اثنين فقط تعينهما األطراف المتنازعة، على أال يزيد مجموع أعضاء اللجنة عن خمسة
 

 :اختيار خبراء مستقلين - 27
تراع$ي أمان$ة الهيئ$ة      . ة الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتي$ة      المعايير التي تستخدمها أمان    )أ(

 :المؤقتة العناصر التالية عند اختيارها للخبراء المستقلين لالنضمام إلى لجنة الخبراء
 الفنية فيما يتعلق بالمنازعات؛/ الفئة العلمية )1(
ة ع$$دم وج$$ود مص$$لحة مالي$$ة أو مص$$لحة شخص$$ية أخ$$رى ف$$ي نتيج$$      (االس$$تقاللية  )2(

 ؛)النزاع
 .القدرة على القيام بمهمة الخبير بصفة شخصية )3(

وعل$$ى األمان$$ة أن تتحاش$$ى ترش$$يح خب$$راء م$$ن األط$$راف المتنازع$$ة، م$$ع مالحظ$$ة أن$$ه ف$$ي بع$$ض      
 .األحيان قد يكون من الضروري ترشيح خبراء من األطراف المتنازعة للحصول على أنسب خبرة

ط$راف المتنازع$ة خب$راء مس$تقلين لالختي$ار م$ن            ترش$ح األمان$ة واأل    : إجراءات االختي$ار   )ب(
بي$$$نهم، وعن$$$دما ال تتف$$$ق األط$$$راف المتنازع$$$ة عل$$$ى الخب$$$راء، يق$$$وم الجه$$$از الفرع$$$ي     

وعندما ال تتفق األط$راف عل$ى ترش$يحات الجه$از الفرع$ي، ال يمك$ن تش$كيل          . بترشيحهم
 لجنة خبراء؛

 
   االعتبارات المالية-طاء 

 
تح$$دد األط$$راف : ءات معين$$ة لتس$$وية المنازع$$ات ب$$ين األط$$راف  التك$$اليف المرتبط$$ة ب$$إجرا  - 28

وم$$ن المستحس$$ن أن تتخ$$ذ   . توزي$$ع جمي$$ع التك$$اليف عن$$د وض$$ع الص$$الحيات لتس$$وية المنازع$$ات       
األط$$راف موقف$$ا مرن$$ا تج$$اه ت$$دبير الم$$وارد لتيس$$ير عملي$$ة تس$$وية المنازع$$ات، بم$$ا ف$$ي ذل$$ك تق$$ديم      

الت استخدام هذه الدول لتدابير تسوية المنازعات في إطار   المساعدة إلى البلدان النامية لزيادة احتما     
 .االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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 :وتشمل التكاليف المرتبطة بالخبراء - 29
 إدارة وترتيبات اجتماعات الخبراء؛ )1(
 الفورية عند الضرورة؛/ الترجمة التحريرية )2(

ث$ة خب$راء مس$تقلين، م$ا ل$م يتف$ق        بما في ذل$ك أتع$اب ومرتب$ات ثال        (تكاليف السفر والمعيشة     )3(
 ؛)على غير ذلك

 
 قواعد للمراقبين في إجراءات لجنة الخبراء -ياء 

 
تتفق األط$راف المتنازع$ة ورئ$يس لجن$ة الخب$راء عل$ى الم$راقبين ال$ذين سيحض$رون وق$ائع                   - 30

و وعن$$دما ال ي$$تم االتف$$اق عل$$ى ع$$دد الم$$راقبين أ   . لجن$$ة الخب$$راء، وقواع$$د س$$لوك ه$$ؤالء الم$$راقبين   
أما إذا تم االتف$اق عل$ى حض$ور م$راقبين، ول$م ي$تم االتف$اق        . نوعيتهم، ال يسمح بحضور أي مراقبين 

 .على سلوآهم، فسوف يسمح بحضور المراقبين دون السماح لهم بالمشارآة
 

 زيادة مشارآة البلدان النامية -آاف 
 

ف المتنازعة، االحتياجات يستحسن أن تدرس الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية واألطرا  - 31
ويمك$$ن أن . الخاص$$ة للبل$$دان النامي$$ة، وعل$$ى األخ$$ص تحدي$$د المس$$اعدات الفني$$ة لتس$$وية المنازع$$ات  

 :تشمل إجراءات تسوية المنازعات بمقتضى االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 مساعدات تقدمها األمانة، بشرط توافر الموارد؛

تمويل الكلي أو الجزئي لتسوية النزاع$ات م$ع البل$دان النامي$ة،     تقديم البلدان المتقدمة طواعية لل    
 عندما يكون البلد المتقدم هو الذي المدعي في إثارة النزاع؛

 .إضافة التدريب على إجراءات تسوية المنازعات إلى أنشطة التدريب األخرى
 

   دور المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات-الم 
 

مية لوقاية النباتات أن تقوم بأي دور في تسوية المنازعات تتفق علي$ه      يجوز للمنظمات اإلقلي   - 32
وم$$ن المستحس$$ن أن تط$$ور المنظم$$ات الت$$ي تق$$وم بمث$$ل ه$$ذا  . األط$$راف المتنازع$$ة وه$$ذه المنظم$$ات

 .الدور، قدرتها على القيام بمثل هذه اإلجراءات بصورة سليمة
 
 
 

لدولي$$ة لوقاي$$ة النبات$$ات، يج$$وز للمنظم$$ات   بالنس$$بة إلج$$راءات لجن$$ة الخب$$راء ف$$ي االتفاقي$$ة ا   - 33
 :اإلقليمية لوقاية النباتات أن تقوم بما يلي

 المساعدة في الحصول على ترشيحات لقوائم الخبراء؛
المس$$اعدة بال$$دعم اإلداري وتق$$ديم التس$$هيالت أو الم$$وارد لتس$$وية المنازع$$ات ب$$ين األط$$راف     

 داخل إقليمها؛
 اقدة داخل إقليمها؛تيسير المشاورات بين األطراف المتع
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 .تقديم الدعم الفني أو غيره من أشكال الدعم، بناء على طلب الحكومات األعضاء
 

   الشكل العام الختصاصات لجنة الخبراء-ميم 
 

 .إذا لم تتفق األطراف على صالحيات لجنة الخبراء، لن تنشأ لجنة خبراء - 34
 

 :ءالمطلوب من لجنة الخبرا: االختصاصات األساسية - 35
 أن تحصل على اتفاق موقع من األطراف حول اإلجراءات؛

 أن ترتب آيفية عرض المعلومات؛
 أن تقيم المعلومات وتصوغ التوصيات؛

أن تع$د تقري$ر لجن$ة الخب$راء المعني$ة بتس$وية المنازع$ات بمقتض$ى االتفاقي$ة الدولي$ة لوقاي$$ة           
 .النباتات

 
 :عناصر هذه المهام - 36

 :ع من األطراف يغطي ما يليالحصول على اتفاق موق )أ(
 تحديد األطراف والقضايا )1(

 ؛)أو األطراف التي أقامت الدعوى إلجراءات تسوية النزاع(تحديد الطرف  )1(
 تحديد الطرف المدعى عليه في النزاع؛ )2(
 تحديد لجنة الخبراء ورئيسها؛ )3(
 ؛)1طبقا للمادة (تحديد المراقبين  )4(
أو القض$$ايا موض$$ع / يةقي$$ام الط$$رف ص$$احب ال$$دعوى بتحدي$$د وتعري$$ف القض$$ )5(

النزاع، محددا النقاط الت$ي ي$دعي أنه$ا تتع$ارض م$ع تفس$ير وتطبي$ق االتفاقي$ة                   
 .الدولية لوقاية النباتات أو المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية

 .تحدد األطراف مهام لجنة الخبراء، وتوضيح النتائج المنتظرة )6(
 :الوقائع )2 (

 وسائل عرض المعلومات؛ )1(
التقري$ر  : ملحوظ$ة (التي ستس$تخدم ف$ي الوث$ائق والمناقش$ات        ) أو اللغات (اللغة   )2(

 ؛)البد أن يكون باللغة اإلنكليزية
 سلوك المراقبين؛ )3(
 ؛)بحسب أحكام القسم حاء(توزيع التكاليف  )4(
 الموقع والتسهيالت؛ )5(
ترتيب$$ات ال$$دعم اإلداري، بم$$ا ف$$ي ذل$$ك م$$ا إذا آان$$ت الوق$$ائع س$$تدون، وآيفي$$ة     )6(

 تدوينها؛
زمن$$ي، بم$$ا ف$$ي ذل$$ك تق$$ديم المعلوم$$ات، وع$$دد الجلس$$ات، وتق$$ديم        الج$$دول ال )7(

 التقرير؛
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 ترتيب عرض المعلومات؛ )ب(

وق$د تش$مل   . تطلب لجن$ة الخب$راء م$ن األط$راف المتنازع$ة تق$ديم م$ا ل$ديها م$ن معلوم$ات                    
أو العرض الش$فهي بحس$ب م$ا اتف$ق علي$ه          / طرق عرض هذه المعلومات الوثائق فقط، و      

راء أن تطلب معلومات أخرى من األطراف المتنازعة أو المص$ادر       وللجنة الخب . من قبل 
األخ$$رى إذا رأت ض$$رورة ل$$ذلك، وبش$$رط االتف$$اق عل$$ى ذل$$ك ص$$راحة م$$ع األط$$راف         

 .المتنازعة
 
 :تقييم المعلومات وصياغة التوصيات )جـ(

 مراجعة المعلومات العلمية والمعلومات األخرى؛ )1(
األحكام المح$ددة لالتفاقي$ة الدولي$ة لوقاي$ة النبات$ات      تقدير عالقة القضية والمعلومات ب     )2(

 والمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية؛
 صياغة االستنتاجات والتوصيات حسب الحاجة؛ )3(

 
 .إعداد تقرير لجنة خبراء تسوية المنازعات طبقا لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات )د(

خب$راء تس$وية المنازع$ات طبق$ا لالتفاقي$ة الدولي$ة،       تقوم لجنة الخبراء بإعداد تقري$ر لجن$ة       
 :محتويا على العناصر التالية

 الموجز التنفيذي
 المقدمة

 تحديد أطراف النزاع؛ -
 موضع النزاع؛) أو القضايا(بيان بالمعلومات األساسية والقضية  -

 
 الجوانب الفنية للنزاع

 ملخص لمواقف األطراف المتنازعة؛ -
 الخبراء للجوانب العلمية والفنية؛ملخص لتحليالت لجنة  -
تق$$دير عالق$$ة القض$$ية باألحك$$ام المح$$ددة لالتفاقي$$ة الدولي$$ة لوقاي$$ة النبات$$ات والمع$$ايير   -

 الدولية لتدابير الصحة النباتية؛
 .استنتاجات لجنة الخبراء -

 )إن وجدت(وجهات النظر المعارضة 
 

 التوصيات
 ت المطروحة، إذا آان ذلك مناسبا؛لحل النزاع والخيارا) أو اقتراحات(اقتراح  -

 المرفقات
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 االختصاصات -
 تحديد لجنة الخبراء -
 )إن لم يكن سريا(قائمة بالوثائق ومصدرها  -
 معلومات أخرى ترى لجنة الخبراء أنها مفيدة -
 

  استمارة لتقارير أمانة االتفاقية الدولية لوقايhة النباتhات بشhأن المشhاورات الرسhمية                 -نون  
 لمنازعات األخرى التي يود األعضاء تسجيلهاوتسويات ا

 
يشتمل تقرير األمانة عن نتائج المشاورات الرسمية وغير الرسمية عل$ى           : نتائج المشاورات  - 37

 :العناصر التالية
 موضع التشاور؛) أو القضايا(بيان عن المعلومات األساسية والقضية  -
 تحديد األطراف المتشاورة؛ -
 ف المتشاورة؛موجز لمواقف األطرا -
 .النتيجة -

 
تق$$ارير األمان$$ة ع$$ن النزاع$$ات : وم$$ن ب$$ين النزاع$$ات األخ$$رى الت$$ي ي$$ود األعض$$اء تس$$جيلها  - 38

األخرى التي يود األعضاء تسجيلها بمعرفة الهيئ$ة المؤقت$ة لت$دابير الص$حة النباتي$ة، وه$ي التق$ارير                
قية الدولية لوقاية النباتات الم$ذآورة  التي تأخذ شكل تقرير لجنة خبراء تسوية المنازعات طبقا لالتفا    
 .أعاله، وتقوم على معلومات يقدمها األعضاء في هذه االستمارة
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 المرفق الثاني عشر
 

تقرير المشاورة المشترآة بشأن التعاون بين االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واتفاقية 
 التنوع البيولوجي

 
 بمدين""ة ب""انجكوك ف""ى تايلن""د  مش""اورة    8/2/2001 ال""ى 6عق""دت مش""اورة ف""ى الفت""رة م""ن     - 1

وق"د  . االتفاقي"ة الدولي"ة لوقاي"ة النبات"ات       لمناقشة أوجه التعاون الممكن بين اتفاقية التنوع البيول"وجي و         
دع""ا رئ""يس الهيئ""ة المؤقت""ة لت""دابير الص""حة النباتي""ة للمش""ارآة ف""ى المش""اورة مجموع""ة ص""غيرة م""ن   

ونظ""م ه""ذا  . ممثل""ي الحكوم""ة م""ن ذوى الخب""رة الفني""ة ف""ى القض""ايا ذات الص""لة باالتف""اقيتين أع""اله       
كشافية مفتوح"ة العض"وية المعني"ة بجوان"ب       االجتماع آجزء من متابعة توصيات جماعة العمل االست       

الص"حة النباتي"ة للكائن"ات الحي""ة المح"ورة والس"المة البيولوجي"ة واألن""واع الغازي"ة والت"ى عق"دت ف""ى          
 . بروما فى ايطاليا16/6/2000 الى 13الفترة من 

 
وأع""رب االجتم""اع ع""ن دعم""ه للتوص""يات الس""ابقة، وبل""ور آلي""ات نوعي""ة مح""ددة يمك""ن م""ن      - 2

وي"وجز التقري"ر المرف"ق لالجتم"اع النت"ائج الرئيس"ية الت"ى توص"لت                . التع"اون ب"ين االتف"اقيتين     خاللها  
 .اليها المشاورة

 
والهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية مدعوة لدراس"ة تقري"ر ه"ذا االجتم"اع جنب"ا ال"ى جن"ب                     - 3

المعني"ة بجوان"ب   مع دراسة التوصيات الصادرة ع"ن جماع"ة العم"ل االستكش"افية مفتوح"ة العض"وية            
 ICPMالوثيق"ة،  (الصحة النباتية للكائن"ات الحي"ة المح"ورة والس"المة البيولوجي"ة واألن"واع الغازي"ة،        

01/07.( 
 

  مقدمة-ألف 
 
تمخض""ت النت""ائج الت""ى توص""لت اليه""ا جماع""ة العم""ل االستكش""افية الم""ذآورة أع""اله، والت""ى     - 4

مناقشات التى جرت فى اجتم"اع البرن"امج     ، وآذلك ال  2000حزيران  /اجتمعت بروما فى شهر يونيو    
، عن وضع اقت"راح ي"دعو   2000أيلول /العالمى لألنواع الغازية الذى عقد فى آاب تاون فى سبتمبر       

. الى البدء بتنفيذ برن"امج للتع"اون ب"ين االتفاقي"ة الدولي"ة لوقاي"ة النبات"ات، واتفاقي"ة التن"وع البيول"وجي                    
ئيس الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية عدد من الخبراء    وللتوسع فى دراسة هذا االقتراح ودعا ر      

، وع""دد آخ""ر م""ن الخب""راء ف""ي )ح(8ف""ي اتفاقي""ة التن""وع البيول""وجي والس""يما ف""ى مج""ال تنفي""ذ الم""ادة  
 .االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لحضور المشاورة

 
ى التح""ول ال""ى أن""واع  وق""د الح""ظ االجتم""اع أن ل""بعض الكائن""ات الحي""ة المح""ورة الق""درة عل""    - 5

آما الحظ أيضا أن اتفاقية التنوع البيولوجي قد تعاملت مع الكائنات الحية المح"ورة آقض"ية                 . غازية
. خاصة فى اطار بروتوآول آرتاخينا، آما تعامل على نح"و مس"تقل ف"ى اط"ار التش"ريعات القطري"ة                   

م"ن اتفاقي"ة   ) ح(8 بتنفي"ذ الم"ادة   ولهذا السبب رآز االجتماع على األنواع الغازية الغريبة فيما يتعل"ق      
 .التنوع البيولوجي دون مراعاة الكائنات الحية المحورة بوجه خاص

 
 :وآان الغرض من عقد المشاورة ما يلى - 6

 تحديد مجاالت التعاون الممكنة بين االتفاقيتين؛ -
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تقديم مقترحات بمشروعات للتعاون لدراستها من قبل الجهاز الفرعى المعنى بتقديم          -
 .أو الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية/شورات العلمية والتكنولوجية والم

 
والح"ظ االجتم"اع أن آ""ال م"ن اتفاقي""ة التن"وع البيول""وجي، واالتفاقي"ة الدولي""ة لوقاي"ة النبات""ات        - 7

أقرتا بالزامي"ة بن"اء الق"درات والس"يما ف"ى البل"دان النامي"ة ف"ى المج"االت ذات الص"لة بوقاي"ة الص"حة                       
اتية واألنواع الغازية الغريبة، آما الحظ التماثل الشديد فى الموضوعات التى تغطيه"ا المس"اعدة               النب

 .الفنية التى تقترح االتفاقيتان تقديمهما
 
والحظ االجتماع وجود العديد من المنظمات واالتفاقيات التى تق"وم بأعم"ال تتعل"ق ب"األنواع                 - 8

والحظ االجتماع أن التعاون . )1()ح(8مة فى تنفيذ المادة الغريبة، وان بامكان تلك المنظمات المساه   
القائم بين هذه المنظمات مرغوب فيه، وأن بامكان اتفاقية التنوع البيولوجي القيام بدور تنس"يقى ف"ى       

 .مواصلة هذا التعاون
 

  نطاق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات-باء 
 
باتية وأية آائنات أو أشياء أو مواد قادرة عل"ى اعال"ة   وتعمل االتفاقية على التحكم باآلفات الن    - 9

اآلفات أو انتشار اآلفات التى تصيب النبات"ات والمنتج"ات النباتي"ة، بغ"رض من"ع انتش"ار دخ"ول ه"ذه          
 .اآلفات وتعزيز تدابير مكافحتها

 
ويغطى نطاق االتفاقية الكائن"ات الت"ى تس"بب ض"ررا للنبات"ات، بم"ا ف"ى ذل"ك األض"رار غي"ر                     - 10
آم"ا تغط""ى أيض"ا عوام""ل   ). مث""ال ذل"ك ال""دودة العريض"ة الت""ى تقض"ى عل""ى دودة األرض   (مباش"رة  ال

وتع"ّرف اآلف"ات آ"أى ن"وع م"ن          . المكافحة البيولوجية التى تقضى على اآلفات التى تص"يب النبات"ات          
الكائنات، بكونها سلسلة أو نم"ط بيول"وجي م"ن النبات"ات والحيوان"ات أو العوام"ل المرض"ية المض"رة                

ول"وحظ أن  ). مث"ل األعش"اب الض"ارة   (ويشمل هذا التعري"ف النبات"ات الغازي"ة      . باتات أو منتجاتها  بالن
 .فى االتفاقية الدلية لوقاية النباتات تشمل آائنات مثل الفطر" نبات"آلمة 

 
وتت""يح االتفاقي""ة الم""ذآورة نظام""ا ش""امال لوقاي""ة النبات""ات وتح""دد مواص""فات دولي""ة لت""دابير        - 11

وتتعل"ق ه"ذه المواص"فات      . ، يقره"ا اتف"اق تطبي"ق ت"دابير الص"حة والص"حة النباتي"ة              )2(ةالصحة النباتي"  
بقض""ايا تش""مل المن""ع والتح""رى المبك""ر واستئص""ال ومكافح""ة األن""واع الغازي""ة الغريب""ة م""ن آف""ات          

 .النباتات
 

ذات  أحكام االتفاقيMة الدوليMة لوقايMة النباتMات والمواصMفات الدوليMة لتMدابير الصMحة النباتيMة                     -جيم  
 الصلة الوثيقة باتفاقية التنوع البيولوجي

 
تدعم األحكام والمواصفات الواردة فى االتفاقي"ة الدولي"ة لوقاي"ة النبات"ات بنش"اط تنفي"ذ الم"ادة                    - 12

 : ومن بين المجاالت التى تشملها). ح(8
 

                                        
بمن""ع اس""تحداث ومراقب""ة "عل""ى أن تق""وم األط""راف المتعاق""دة، ق""در االمك""ان وحس""ب االقتض""اء ) ح(8ت""نص الم""ادة   )1(

 ".استئصال هذه األنواع الغريبة التى تهدد النظم االيكولوجية والموائل أو األنواع
أو /اآلف""ات وأى تش""ريع أو الئح""ة قانوني""ة، أو اج""راء رس""مى يه""دف ال""ى من""ع دخ""ول  " تش""ير ت""دابير الص""حة النباتي""ة ال""ى )2(

 .انتشارها
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 توفير إطار قانوني وتنظيمي، -
 تقدير وادارة المخاطر المحتملة لآلفات الزراعية؛ -
 تدابير للوقاية من دخول اآلفات الزراعية دون قصد؛تطبيق  -
استكشاف اآلفات الموجودة فى األراضي الزراعية وفى النباتات البري"ة ومكافحته"ا             -

 واستئصالها؛
 حماية المناطق التى قد تهددها اآلفات؛ -
تقدير وادارة دخول الكائنات التى قد تكون من اآلفات مثل الكائنات التى ي"زعم أنه"ا                -

 ى المكافحة البيولوجية؛مفيدة ف
 اصدار شهادات بتطبيق اجراءات ادارة المخاطر على الصادرات؛ -
 تبادل المعلومات العلمية والتنظيمية المتعلقة باآلفات النباتية؛ -
 التعاون بين البلدان للتقليل من تأثيرات اآلفات النباتية إلى أدنى حد ممكن؛ -
 .لبلدان الناميةبناء القدرات وتقديم المساعدات الفنية الى ا -

 
وتق""ع مس""ؤولية ه""ذه األنش""طة عل""ى ع""اتق المنظم""ات القطري""ة لوقاي""ة النبات""ات أو األجه""زة      - 13

وتعم"ل المنظم"ات االقليمي"ة لوقاي"ة النبات"اات بص"فتها أجه"زة        . المماثلة التى أنشئت فى معظم البل"دان  
 .تنسيقية

 
 باتية دراسة المواصفات الدولية الخاصة بتدابير الصحة الن-دال 

 
تدارس االجتماع المواصفات المعمول بها حالي"ا، وآ"ذلك مش"روع المواص"فات الموض"وعة               - 14

م"ن اتفاقي"ة   ) ح(8 ف"ى اط"ار الم"ادة       لتحليل مخاطر اآلفات التى تطبق عليها تدابير الحج"ر الزراع"ى          
 .التنوع البيولوجي

الجتم""اع أن ص""ياغة   الح""ظ ا:مبMMادئ الحجMMر الزراعMMى فMMى عالقتهMMا بالتجMMارة الدوليMMة    : 1 - 15
المواصفات لم تعد منسجمة مع النص المعدل الجدي"د لالتفاقي"ة الدولي"ة لوقاي"ة النبات"ات، بم"ا يقتض"ى            

وأوص"ى بض"رورة معالج"ة قض"ية ادراج االعتب"ارات البيئي"ة ل"دى مراجع"ة                 . تعديله بصورة رئيسية  
يلة أس""ندت له""ذا  ول""وحظ أن ه""ذه المواص""فات مبرمج""ة للمراجع""ة بي""د أن أولوي""ة ض""ئ   . المواص""فات
 .الجانب

 
خطMMوط توجيهيMMة لتحليMMل مخMMاطر اآلفMMات، ووضMMع خطMMوط توجيهيMMة لتحليMMل مخMMاطر          : 2 - 16

 )3(الح""ظ االجتم""اع أن تحلي""ل مخ""اطر اآلف""ات  .  الت""ى تطب""ق عل""ى ت""دابير الحج""ر الزراع""ى :اآلفMMات
أن تحظ"ى   وم"ن الض"رورى     . عنصر يتمتع بأهمية حاسمة فى من"ع انتش"ار اآلف"ات النباتي"ة ودخوله"ا              

 .دراسة المواصفات ذات الصلة بتحليل مخاطر اآلفات باألولوية فى أى عمل تعاونى
 

وأوصى بض"رورة أن تس"تقى االتفاقي"ة الدولي"ة لوقاي"ة النبات"ات م"دخالت م"ن اتفاقي"ة التن"وع                   - 17
البيولوجي تستعين بها ف"ى وض"ع المزي"د م"ن مواص"فات تحلي"ل المخ"اطر الت"ى تراع"ى االعتب"ارات                     

 .يةالبيئ
 

                                        
العملية التى بموجبها ي"تم تقي"يم ال"دليل البيول"وجى أو أى أدل"ة علمي"ة واقتص"ادية أخ"رى               "تحليل مخاطر اآلفات هى       )3(

 ".بهدف تحديد مدى ضرورة التحكم باآلفة وتعزيز اتخاذ أى تدبير يتعلق بالصحة النباتية لمكافحتها
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 :مدونMMة السMMلوك الخاصMMة باسMMتيراد واطMMالق العوامMMل األجنبيMMة للمكافحMMة البيولوجيMMة     : 3 - 18
أوصى االجتماع بادخال تعديل الدراج اعتبار يتعلق بخطر انتشار آائنات المكافحة البيولوجية ال"ى     

 .البلدان األخرى
 

ماع امكانية استخدام هذه    ارتأى االجت : خطوط توجيهية النشاء مناطق خالية من اآلفات      : 4 - 19
 .المواصفات النشاء مناطق خالية من اآلفات، وال سيما بهدف صيانة التنوع البيولوجى

 
 أوصى االجتماع ب"أن تعم"ل االتفاقي"ة الدولي"ة لوقاي"ة             :قائمة بمصطلحات الصحة النباتية   : 5 - 20

د ف"ى تقلي"ل أي"ة امكاني"ة     النباتات مع اتفاقية التنوع البيولوجي لوضع قاموس مش"ترك للترجم"ة يس"اع         
آم""ا ينبغ""ى له""ذا . الس""اءة فه""م عناص""ر االتف""اقيتين الم""ذآورتين بس""بب اس""تخدام مص""طلحات متباين""ة 

العم""ل أن يراع""ى الطريق""ة الت""ى يج""رى التعبي""ر م""ن خالله""ا ع""ن المف""اهيم األساس""ية ومعالجته""ا ف""ى   
 .الوثائق األساسية لكال االتفاقيتين

 
 ارتأى االجتماع امكانية استخدام هذه المواصفات بنج"اح م"ن       :بةخطوط توجيهية للمراق  : 6 - 21

قبل البلدان فى تنفيذ أحكام اتفاقية التنوع البيولوجي والسيما فى استكش"اف الح"االت الجدي"دة لتفش"ى                
 .اآلفات، وأوصى بوضع آتب ارشادية عملية للدعم

 
ادات التص"دير تت"يح آلي"ة        الحظ االجتماع أن عملي"ة اص"دار ش"ه         :نظام شهادات التصدير  : 7 - 22

لض""مان االمتث""ال لمس""تلزمات االس""تيراد ل""دى البل""دان، وأن ه""ذه المس""تلزمات تت""يح ص""يانة التن""وع      
يضاف الى ذلك امكانية استخدام شهادات التصدير فى االستجابة للمبدأ الموج"ه المؤق"ت      . البيولوجى

 ).أ(9
 

 ارت"أى االجتم"اع امكاني"ة اس"تخدام         :ف"ى منطق"ة م"ا     خطوط توجيهية لتحديد حالMة اآلفMات        : 8 - 23
ه""ذه المواص""فات بنج""اح م""ن قب""ل البل""دان ف""ى تنفي""ذ أحك""ام اتفاقي""ة التن""وع البيول""وجي والس""يما ف""ى       

 .استكشاف الحاالت الجديدة لتفشى اآلفات
 

 ارت"أى االجتم"اع امكاني"ة اس"تخدام     :الخطوط التوجيهيMة بشMأن بMرامج استئصMال اآلفMات       : 9 - 24
ج""اح م""ن قب""ل البل""دان ف""ى تنفي""ذ أحك""ام اتفاقي""ة التن""وع البيول""وجي والس""يما ف""ى      ه""ذه المواص""فات بن

وأحيط االجتماع علما باحتمال أن تنظر اتفاقية التن"وع البيول"وجي   . استئصال أى تفشى جديد لآلفات   
وأوص"ى  . فى تزويد البلدان بمشورات نوعية عن عمليات االستئصال مستمدة من التنوع البيولوجى 

 .طبيق هذا المواصفات فى حالة تقديم تلك المشوراتاالجتماع بت
 

ارت"أى االجتم"اع أن   : خطوط توجيهية النشاء أماآن ومواقع لالنتاج خالية من اآلفات   : 10 - 25
 ).ح(8هذه المواصفات ال تنطبق على تنفيذ المادة 

 
ت"ات واتفاقي"ة   والحظ االجتماع وجود حاجة لكى تت"ولى آ"ل م"ن االتفاقي"ة الدولي"ة لوقاي"ة النبا        - 26

التن""وع البيول""وجي تح""دي أي""ة ثغ""رات ف""ى نط""اق التغطي""ة أو التحس""ينات المطلوب""ة ف""ى المواص""فات   
لضمان مراعاة االهتمام"ات البيئي"ة بم"ا ف"ى ذل"ك األخط"ار الت"ى تته"دد األن"واع وال"نظم االيكولوجي"ة                       

 .والموائل
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  مجاالت التعاون-هاء 
 

 المشارآة
 

أمانت""ا االتف""اقيتين بحس""ب م""ا ه""و مالئ""م بتحدي""د مش""ارآة ممثل""ى أوص""ى االجتم""اع ب""أن تق""وم  - 27
وينبغى أن يك"ون  . األطراف األعضاء فيهما على نحو منتظم  فى مختلف االجتماعات التى تعقدانها      

 .التمثيل مالئم بحسب نوع االجتماع
 
 
 
 

 تبادل المعلومات
 

ئمة وذات الصلة دون قيد وفى      أوصى االجتماع بأن تضمن األمانتان اتاحة المعلومات المال        - 28
 :الوقت المناسب بين االتفاقيتين والسيما ما يتعلق بكل من

 االجتماعات والعمليات؛ -
تقديم مشورات فنية ومواصفات وقواعد للبيانات وأشكال ال"دعم األخ"رى لألط"راف              -

 الموقعة؛
 .جهود بناء القدرات -

 
 مواصفات وتوجيهات أخرى للتنفيذ

 
تماع وجود حاجة لكى تت"ولى آ"ل م"ن االتفاقي"ة الدولي"ة لوقاي"ة النبات"ات واتفاقي"ة         والحظ االج  - 29

التن""وع البيول""وجي تحدي""د أي""ة ثغ""رات ف""ى نط""اق التغطي""ة أو التحس""ينات المطلوب""ة ف""ى المواص""فات    
لضمان مراعاة االهتمام"ات البيئي"ة بم"ا ف"ى ذل"ك األخط"ار الت"ى تته"دد األن"واع وال"نظم االيكولوجي"ة                       

 .والموائل
 

 :وقد تشمل التوجيهات المتعلقة بالتنفيذ - 30
مش""ارآة خب""راء اتفاقي""ة التن""وع البيول""وجى، بطريق""ة مالئم""ة ف""ى ص""ياغة أى م""ن         -

، تت"""ولى وض"""عها االتفاقي"""ة الدولي"""ة لوقاي"""ة  )ح(8المواص"""فات ذات الص"""لة بالم"""ادة 
 النباتات؛

ى وض"ع أى توجي"ه   مشارآة خبراء االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بطريقة مالئمة ف     -
 ، تتولى وضعه اتفاقية التنوع البيولوجي؛)ح(8لألطراف الموقعة بشأن تنفيذ المادة 

تقوم آل منظمة، عند الطلب، بمساعدة اآلخرين م"ن خ"الل ايض"اح وتفس"ير وبل"ورة             -
 االتجاهات المتعلقة بالتنفيذ؛

ت""دابير القض""ايا المح""ددة م""ن خ""الل المناقش""ات بش""أن المواص""فات الدولي""ة الخاص""ة ب  -
 .الصحة النباتية

 
آم""ا أوص""ى االجتم""اع بوض""ع مواص""فات لالج""راءات الت""ى م""ن ش""أنها أن تس""مح بتق""دير           - 31

احتم""االت أن تك""ون م""ن ب""ين اآلف""ات النباتي""ة جمي""ع النبات""ات والكائن""ات ذات الص""لة بالنبات""ات الت""ى   
 .يجرى ادخالها على نحو متعمد
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 وضع المصطلحات والمفاهيم

 
تماع بتحديد المفاهيم الرئيسية المستخدمة فى الوثائق األساسية، وش"رح العالق"ة           أوصى االج  - 32

األهمي""ة "والح""ظ االجتم""اع، أن تفس""ير   . القائم""ة م""ا ب""ين المف""اهيم المس""تخدمة ف""ى آ""ال االتف""اقيتين     
وه"ذا م"ا يش"مل      . فى االتفاقية الدولي"ة لوقاي"ة النبات"ات ينط"وى عل"ى االعتب"ارات البيئي"ة               " االقتصادية

وأوص"ى االجتم"اع   . وسائل التى من خاللها قد تهدد اآلفات ال"نظم االيكولوجي"ة والموائ"ل واألن"واع             ال
 :بأن يكون من المهام األساسية لكل من االتفاقيتين توضيح المصطلحات التالية

 
 األهمية االقتصادية؛ -
 التأثيرات البيئية؛ -
اليكولوجي"ة والموائ"ل   وآيفية ارتباط هذين المصطلحين باألخطار التى تتهدد النظم ا   -

 .واألنواع
 

والحظ االجتماع أيضا أن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تغط"ى األض"رار المباش"رة وغي"ر        - 33
و على ذلك أوصى االجتماع ). ح(8المباشرة التى تتعرض لها النباتات، وهو ما يناسب تنفيذ المادة 

 .بايضاح مفهوم الضرر غير المباشر وتعريفه
 

 م والبحوثالعلو
 

يمك""ن النظ""ر ف""ى انش""اء ب""رامج مش""ترآة مت""ى آان""ت االهتمام""ات العلمي""ة مناس""بة لك""ل م""ن       - 34
 .االتفاقيتين

 
 العالقة بقاعدة البيانات

 
تشترك المنظمتان فى اهتمامهما بهذا المجال، وعلى ذلك أوص"ى االجتم"اع أن تعم"ال س"وية            - 35

 . ممكن واالستفادة من الموارد بمستوى الحد األقصىحيثما أمكن بما يقلل األزدواجية الى أدنى حد
 

 تطوير القدرات
 

وعل"ى ذل"ك ينبغ"ى أن يس"تهدف     . تعمل المنظمتان على تطوير القدرات المتاح"ة ل"دى البل"دان     - 36
الحوار بينهما خفض ازدواجية الجهود ال"ى أدن"ى ح"د ممك"ن واالس"تفادة م"ن الم"وارد بمس"توى الح"د                   

 . األقصى
 

 نقاط اضافية
 

واستنادا  الى مجاالت التعاون التى جرى تحديدها، أقر االجتماع بوج"ود ع"دد م"ن مج"االت                - 37
وأوص""ى االجتم""اع ب""أن تعم""ل أمانت""ا المنظمت""ين عل""ى وض""ع آلي""ات للتع""اون لتنفي""ذ . العم""ل التع""اونى

 .وقد شمل ذلك وضع برنامج للعمل وتوقيع مذآرة تفاهم خاصة). ح(8المادة 
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 مالحظات ختامية
 

الحظ االجتماع القيمة الت"ى ينط"وى عليه"ا ه"ذا االجتم"اع األول لتوثي"ق الص"الت، وأوص"ى                     - 38
. بترتيب عقد االجتماعات فى المس"تقبل عل"ى أس"اس من"تظم الس"تعراض وت"دعيم مس"تويات التع"اون                   

وتم االتفاق على أن يتص"ل   . وأوصى االجتماع بضرورة أن تكون الصالت على مستوى فنى مالئم         
ة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية برئيس الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية            رئيس الهيئ 

والتكنولوجي""ة به""دف ايج""اد آلي""ة تت""ولى اس""ناد ه""ذا االقت""راح، آم""ا وردت توص""ية ب""أن تنش""ئ أمانت""ا    
 .االتفاقيتين آلية مناسبة للتعاون الجارى يتولى بلورة هذا االقتراح
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 المرفق الثالث عشر
 

 البيانات الصادرة عن جماعة العمل االستكشافية مفتوحة العضوية المعنية بجوانب 
 ، والسالمة الحيوية، واألنواع الغازية)1 (الصحة النباتية للكائنات الحية المحورة

  منظمة األغذية والزراعة، روما- 13-16/6/2000
 

  النباتات، ومجالها وأنشطتهاالغرض من االتفاقية الدولية لوقاية -ألف 
 
ض2مان العم2ل المش2ترك والفع2ال لمن2ع انتش2ار وظه2ور آف2ات ف2ي                  "الغرض من االتفاقية هو      - 1

وي2تم ذل2ك بغ2رض    ). 1-1الم2ادة   " (النباتات والمنتجات النباتية، وتشجيع التدابير المناسبة لمكافحتها      
ض2ع مع2ايير دولي2ة، ومراع2اة المب2ادئ      توفير إطار لوضع وتطبيق تدابير منسقة للصحة النباتية، وو 

 .المتفق عليها دوليا التي تحكم حماية صحة النبات والحيوان واإلنسان، والبيئة آكل
 
النباتات ال تقتصر عل2ى النبات2ات المزروع2ة، والوقاي2ة ال تقتص2ر عل2ى األض2رار المباش2رة                     - 2

أي نوع أو ساللة أو نمط بيول2وجي  " ها فاالتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعرف اآلفة بأن   . من اآلفات 
أي ". من الكائنات النباتية أو الحيوانية، أو أي عامل مم2رض أو م2ؤذ للنبات2ات أو المنتج2ات النباتي2ة             

أن تعريف االتفاقية لآلفات الزراعية يشمل األعشاب الضارة واألنواع األخرى التي لها ت2أثير غي2ر      
 االتفاقية ينطبق على وقاية النباتات البري2ة، بم2ا يس2فر عن2ه         وبالتالي فإن مجال  . مباشر على النباتات  

 .ذلك من مساهمة آبيرة في صيانة التنوع البيولوجي
 
وتنص االتفاقية الدولي2ة لوقاي2ة النبات2ات عل2ى حق2وق والتزام2ات ي2دعمها نظ2ام م2ن المع2ايير                - 3

وتحديد م2دى ق2وة الت2دابير    واإلجراءات لتحديد اآلفات التي تهدد صحة النبات، مع تقدير مخاطرها،         
وبمقتض2ى االتفاقي2ة الدولي2ة لوقاي2ة النبات2ات، قام2ت أغل2ب         . التي تستخدم لمكافحة وفودها وانتشارها    

البل22دان بإنش22اء هيئ22ات تنظيمي22ة له22ا خبرته22ا ف22ي تق22دير مخ22اطر اآلف22ات الت22ي ته22دد الص22حة النباتي22ة،   
 .ومكافحة هذه المخاطر

 
تفاقية الدولية لوقاية النباتات تنطبق في بع2ض جوانبه2ا عل2ى        وبالرغم أنه من الواضح أن اال      - 4

ف2الكثير م2ن   . انتشار اآلفات المرتبط بالتجارة الدولية، فإن االتفاقية ليست قاص2رة عل2ى ه2ذا الجان2ب               
فاالتفاقي2ة تعم2ل ف2ي تع2اون ت2ام م2ع المنظم2ات        . أشكال التعاون ال2دولي ت2دخل ض2من مج2ال االتفاقي2ة         

دي2ا لالزدواجي2ة، وتش2جيعا لتنس2يق تنفي2ذ االلتزام2ات المنص2وص عليه2ا ف2ي                  األخرى ذات الص2لة تفا    
 .الصكوك األخرى

 
منتج_ات  / دور االتفاقية الدولية لوقاية النباتات فيما يتعل_ق بالكائن_ات الحي_ة المح_ورة           -باء 

 التكنولوجيا الحيوية الحديثة
 

 :إن جماعة العمل

                                        
أنسب من " منتجات التكنولوجيا الحيوية الحديثة/ الكائنات الحية المحورة"آان من رأي جماعة العمل أن مصطلح     )1(

، معرف2ة ف2ي بروتوآ2ول آرتاخين2ا بش2أن الس2المة       )ات الحي2ة المح2ورة   والكائن2 . (مصطلح الكائن2ات المح2ورة وراثي2ا      
 .الحيوية الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي



APPENDIX XIII ICPM 01/REPORT 
 

2 S:\docs\ICPM 2001\Y0677a-appendix XIII-US 

الدولي22ة لوقاي22ة النبات22ات ف22ي حماي22ة الص22حة     أن22ه اتس22اقا م22ع اختصاص22ات االتفاقي22ة    تالح22ظ - 5
منتج2ات التكنولوجي2ا    / النباتية، فإن مخاطر اآلفات الزراعية التي قد تمثلها الكائنات المحورة وراثيا          

 .الحيوية الحديثة تدخل ضمن مجال عمل اللجنة
 
المكافح22ة  أن تحلي22ل المخ22اطر ال22ذي تق22وم ب22ه االتفاقي22ة الدولي22ة لوقاي22ة النبات22ات ونظ22م تالح22ظ - 6

 للمخاطر المباشرة أو غير المباشرة لآلف2ات        � إذا استلزم األمر     �مناسبة لعمليات التقدير والمكافحة     
 �على النباتات المزروعة والبرية والمنتج2ات النباتي2ة، الت2ي ق2د ت2أتي م2ن الكائن2ات الحي2ة المح2ورة                      

 .منتجات التكنولوجيا الحيوية الحديثة
 
اءات الت22ي تتبعه22ا االتفاقي22ة الدولي22ة لوقاي22ة النبات22ات وثيق22ة الص22لة     أن ال22نظم واإلج22رتالح22ظ - 7

منتج2ات التكنولوجي2ا الحيوي2ة الحديث2ة م2ن          / بمكافحة المخاطر الت2ي تمثله2ا الكائن2ات الحي2ة المح2ورة           
 .حيث صلتها بوقاية الصحة النباتية

 
ن أن تش2كل أساس2ا أو     أن اآلليات والهياآل القطرية الحالية لنظم الص2حة النباتي2ة يمك2            تالحظ - 8

منتج2ات  / نموذجا لوضع مناهج عملية أخرى لمكافحة المخاطر المرتبطة بالكائنات الحي2ة المح2ورة             
 .التكنولوجيا الحيوية الحديثة

 
ض___رورة وض___ع مش___روع لمع___ايير دولي___ة لت___دابير الص___حة النباتي___ة بش___أن الكائن___ات   -جيم 

 منتجات/ المحورة وراثيا
 ديثةالتكنولوجيا الحيوية الح  
 

 :إن جماعة العمل
منتج2222ات /  أن مخ2222اطر اآلف2222ات الزراعي2222ة المرتبط2222ة بالكائن2222ات الحي2222ة المح2222ورةتالح2222ظ - 9

 .التكنولوجيا الحيوية الحديثة، تقع بوضوح ضمن مجال عمل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 

يق مع خب2راء  توصي، على أساس الضرورة العاجلة بإنشاء جماعة عمل من الخبراء بالتنس      - 10
اتفاقية التنوع البيولوجي والخبرات الفنية األخرى ذات الصلة، لوضع مواصفات تفصيلية للمع2ايير             

 :وشمل الصالحيات ما يلي. لبحثها من جانب الهيئة المؤقتة
 دراسة األطر والخطوط التوجيهية التنظيمية الدولية القائمة؛ )1(
ات والمع2ايير الدولي2ة األخ2رى       تحديد مجاالت في نطاق مع2ايير تحلي2ل مخ2اطر اآلف2            )2(

منتج2ات  /لوقاية النباتات التي تهم جوان2ب الص2حة النباتي2ة للكائن2ات المح2ورة وراثي2ا       
 التكنولوجيا الحديثة؛

منتج222ات /تحدي222د مخ222اطر اآلف222ات النباتي222ة المرتبط222ة بالكائن222ات المح222ورة وراثي222ا      )3(
 المع2ايير الدولي2ة     التكنولوجيا الحيوية الحديثة التي لم تعالج على نحو واف في إطار          

 السارية اآلن؛
وتحدي22د العناص22ر ذات الص22لة بتقي22يم مخ22اطر اآلف22ات النباتي22ة المرتبط22ة بالكائن22ات       )4(

 .منتجات التكنولوجيا الحيوية الحديثة/المحورة وراثيا
 

 بأن تتعاون أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي،             توصي - 11
 تكف22ل وج22ود معلوم22ات مناس22بة ع22ن اللجن22ة ف22ي االجتماع22ات الت22ي تعق22د لمناقش22ة بروتوآ22ول          وأن

 .آرتاخينا بشأن السالمة الحيوية في اتفاقية التنوع البيولوجي
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 ب22أال تعي22د اللجن22ة المؤقت22ة للمع22ايير ف22تح ب22اب المناقش22ة ف22ي المعي22ار ال22دولي للص22حة    توص22ي - 12

لتحلي22ل مخ22اطر اآلف22ات الخاض22عة للحج22ر   " 1999يل22ول أ/ النباتي22ة ال22ذي وض22ع ف22ي ش22هر س22بتمبر   
إلدراج األحك22ام ) ال22ذي تج22ري مش22اورات قطري22ة بش22أنه وق22ت اجتم22اع جماع22ة العم22ل    ("الزراع22ي

منتج22ات التكنولوجي22ا الحيوي22ة الحديث22ة، وإنم22ا تكتف22ي بمناقش22ة    / الخاص22ة بالكائن22ات الحي22ة المح22ورة 
 .إضافة مرجع لوضع معيار تكميلي

 
  بين األنواع الغازية واآلفات الخاضعة للحجر الزراعيالعالقة -دال 

 
 :إن جماعة العمل

 أن األنواع التي قد تكون غازية والتي قد تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة عل2ى          تالحظ - 13
النبات22ات أو المنتج22ات النباتي22ة، أو الت22ي ق22د تس22تخدم آعام22ل ف22ي المكافح22ة البيولوجي22ة، ينبغ22ي أن ي22تم  

 طبق22ا ألحك22ام ومع22ايير االتفاقي22ة الدولي22ة لوقاي22ة    � إذا اس22تلزم األم22ر  �ص22دها وإدارته22ا  تق22ديرها ور
 .النباتات

 
أو إذا (عن منطقة ما ) أي غير الموجودة( والغائبة 15 أن األنواع المحددة في الفقرة  تالحظ - 14

 آف2ات   ينبغ2ي اعتباره2ا   ) آانت موجودة، فهي موزعة بصورة مح2دودة وخاض2عة للمكافح2ة الرس2مية            
خاض22عة للحج22ر الزراع22ي، وإخض22اعها للت22دابير المنص22وص عليه22ا ف22ي أحك22ام ومع22ايير االتفاقي22ة       

 .الدولية لوقاية النباتات
 دور االتفاقية الدولية لوقاية النباتات فيما يتعلق باألنواع الغازية الغريبة -هاء 

 
 :إن جماعة العمل

تحت2وي عل2ى حق2وق والتزام2ات، وأنه2ا وض2عت        أن االتفاقية الدولي2ة لوقاي2ة النبات2ات         تالحظ - 15
معايير وتدابير تهدف إلى الوقاية من وفود آفات النباتات والمنتجات النباتية وانتشارها، بما في ذلك       

 .األنواع الغازية
 

 أن تنفي22ذ االتفاقي22ة الدولي22ة لوقاي22ة النبات22ات بم22ا ف22ي ذل22ك أحكامه22ا ومعاييره22ا، يتص22ل تالح22ظ - 16
والمواد واألنش2طة األخ2رى ذات الص2لة باتفاقي2ة التن2وع            ) ح (8نفيذ القطري للمادة    اتصاال وثيقة بالت  

ث2م أنه22ا  . البيول2وجي، ومواص2لة تط2وير برن2امج عم22ل ه2ذه االتفاقي2ة األخي2رة بش22أن األن2واع الغريب2ة         
تتص22ل اتص22اال مباش22را وتت22داخل م22ع اله22دف الواض22ح للمب22ادئ التوجيهي22ة المؤقت22ة التفاقي22ة التن22وع      

 .يالبيولوج
 

 أن الكثير من أحكام ومعايير االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تتصل اتص2اال مباش2را،             تالحظ - 17
 .أو تتداخل مع المجال والهدف الواضحين للمبادئ التوجيهية المؤقتة التفاقية التنوع البيولوجي

 
 :ومن بين المجاالت ذات الصلة 

 
 توفير إطار قانوني وتنظيمي؛ -
 رات وتقديم المساعدات الفنية إلى البلدان النامية؛بناء القد -
 تقدير وادارة المخاطر المحتملة لآلفات الزراعية؛ -
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 المناطق المحمية التي قد تهددها اآلفات؛ -
 تطبيق تدابير للوقاية من دخول اآلفات دون قصد؛ -
 إصدار شهادات بأن تدابير ادارة المخاطر قد طبقت؛ -
نات دقيقة قد تكون آفات، مث2ل الكائن2ات الدقيق2ة الت2ي ي2زعم أنه2ا       تقدير وادارة دخول آائ    -

 مفيدة في المكافحة البيولوجية؛
 تبادل المعلومات العلمية والتنظيمية المتعلقة باآلفات النباتية؛ -
 التعاون بين بلدان للتقليل الى أدنى حد ممكن من تأثيرات اآلفات النباتية؛ -
 .اعة والنباتات البرية، ومكافحتها واستئصالهاتحديد اآلفات الموجودة في الزر -

 أن22ه باإلض22افة إل22ى أحك22ام االتفاقي22ة الدولي22ة لوقاي22ة النبات22ات الت22ي له22ا ص22لة بالمب22ادئ  تالح22ظ - 18
التوجيهية المؤقتة التفاقية التنوع البيولوجي، فإن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات قد وضعت معايير             

 .دة من خبرتها الطويلة في ادارة مخاطر اآلفاتوإجراءات تشغيلية لالستفا
 

 بالحص22ول عل22ى إيض22احات م22ن اتفاقي22ة التن22وع البيول22وجي للمص22طلحات والمف22اهيم   توص22ي - 19
 .المستخدمة في المبادئ التوجيهية المؤقتة والمسؤوليات التي تفرضها هذه المبادئ

 
 مجال عمل االتفاقية الدولي2ة لوقاي2ة         المنظمات القطرية لوقاية النباتات على إبالغ      تحث بقوة  - 20

النباتات ومسؤولياتها إلى الموظفين في بلدانهم المسؤولين عن خطة عمل اتفاقية التن2وع البيول2وجي          
 ).بما في ذلك المبادئ التوجيهية المؤقتة(بشأن األصناف الغازية 

 
ئق العالق2ات ب2ين بن2ود     بأن تعد أمان2ة االتفاقي2ة الدولي2ة لوقاي2ة النبات2ات مخطط2ا بحق2ا             توصي - 21

معينة في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمعايير والموضوعات المحددة في آل مبدأ من المب2ادئ        
 .والغرض من ذلك هو مساعدة أعضاء االتفاقية في المشاورات القطرية. التوجيهية المؤقتة

 
ي__ة بش__أن األن__واع   ض__رورة وض__ع مش__روع للمع__ايير الدولي__ة لت__دابير الص__حة النبات      -واو 

 الغازية الغريبة
 

 :إن جماعة العمل
 أن المشاغل البيئية المتعلقة باآلفات النباتية، ترد في المعايير الدولية لتدابير الص2حة               تالحظ - 22

آم2ا وردت تفاص2يل أآث2ر ف2ي      . "خطوط توجيهية لتحليل مخ2اطر اآلف2ات      " 2النباتية، المعيـــار رقم    
 ال2ذي وض2ع ف2ي ش2هر     "ر اآلفات لآلفات الخاض2عة للحج2ر الزراع2ي       تحليل مخاط "مشروع المعيار   

، ولكن22ه م22ازال بحاج22ة إل22ى إيض22اح لمس22اعدة البل22دان األط22راف عل22ى تق22دير    1999أيل22ول / س22بتمبر
 .مشاغلها البيئية فيما يتعلق باآلفات النباتية

 
ودة ف2ي أق2رب    بأن تستعرض الهيئة المؤقت2ة لت2دابير الص2حة النباتي2ة المع2ايير الموج2               توصي - 23

 .فرصة ممكنة، لكي تضمن أنها تعالج بصورة آافية المخاطر البيئية لآلفات
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 بتالف2ي الت2أخير ف2ي الموافق2ة عل2ى مش2روع المعي2ار ال2دولي لت2دابير الص2حة النباتي2ة                      توصي - 24
أيل2ول  /  ال2ذي تم2ت الموافق2ة علي2ه ف2ي س2بتمبر      "تحليل مخ2اطر اآلف2ات الخاض2عة للحج2ر الزراع2ي        "

 .لسماح لمواصلة توضيح المشاغل البيئية فيما يتعلق باآلفات النباتية، ل1999
 ب22أن تض22ع الهيئ22ة المؤقت22ة لت22دابير الص22حة النباتي22ة توض22يحا ل22دور االتفاقي22ة الدولي22ة   توص22ي - 25

 معي2ارا تكميلي2ا     �لوقاية النباتات ولمساعدة األطراف الموقعة عليه2ا ف2ي معرف2ة حق2وقهم وواجب2اتهم                
 .اطر اآلفات، يعالج المخاطر البيئية المرتبطة باآلفات النباتية بأسرع ما يمكنلمعيار تحليل مخ

 
 أنه بمقتضى االختصاص الحالي للجنة الدولية لوقاية النبات2ات ب2أن تراع2ي المش2اغل         تالحظ - 26

البيئية، فالبد من زيادة توضيح هذه النقطة بحيث يشمل دراسة النقاط الخمسة التالي2ة المقترح2ة فيم2ا      
 :تعلق بالمخاطر البيئية المحتملة باآلفات النباتيةي
 

أو ازال22ة أى ص22نف ) أو المه22ددة(تقلي22ل األن22واع النباتي22ة المحلي22ة أو المعرض22ة للخط22ر    -
 منها؛

أي الص22نف ال22ذي يلع22ب دورا رئيس22يا ف22ي     (تقلي22ل أو إزال22ة أي ص22نف نب22اتي رئيس22ي      -
 )المحافظة على نظام ايكولوجي

 ف نباتي يعتبر مكونا رئيسيا في أي نظام ايكولوجي محلي؛تقليل أو إزالة أي صن -
إح222داث تغيي222ر ف222ي التن222وع البيول222وجي النب222اتي، بطريق222ة ت222ؤدي إل222ى خلخل222ة النظ222ام       -

 االيكولوجي؛
ما يؤدي إلى برنامج للمراقبة أو االستئصال أو المكافحة قد يتطلبها األمر إذا دخلت آفة  -

مثل استخدام المبيدات   (ثير مثل هذه البرامج     من اآلفات الخاضعة للحجر الزراعي، وتأ     
 .على التنوع البيولوجي) أو إطالق مفترسات وطفيليات غير محلية

 
 أن  بعض البلدان تستخدم منهجية تحليل مخاطر اآلفات الواردة في االتفاقي2ة الدولي2ة              تالحظ - 27

ة ف22ي قطاع22ات البس222تنة،   لوقاي22ة النبات22ات ونظ22م مكافح22ة لمعالج22ة اآلث22ار البيئي22ة لآلف22ات الزراعي22         
والزراعة والغابات بصفة أساسية، ولكن طبقا الختصاصات االتفاقي2ة الدولي2ة لوقاي2ة النبات2ات، ف2إن         

 .هذه النظم تستخدم على نطاق أوسع في بلدان أخرى
 

منتج_ات التكنولوجي_ا الحيوي_ة الحديث_ة،        / بناء القدرات بشأن الكائنات الحية المح_ورة       -زاي 
 ية الغريبةواألصناف الغاز

 
 أن متطلب22ات الق22درات تعتم22د عل22ى ح22د آبي22ر عل22ى ت22وافر المع22ايير الدولي22ة للص22حة     تالح22ظ - 28

منتج222ات /آم222ا أن احتياج222ات الق222درات وتكونه222ا فيم222ا يتعل222ق بإمكاني222ات المح222ورة وراثي222ا . النباتي222ة
وتنفي2ذها حالم2ا    التكنولوجيا الحيوي2ة الحديث2ة واألن2واع الغازي2ة الغريب2ة، الب2د م2ن تحليله2ا وتخطيه2ا                    

وضعت معايير صحة نباتية جديدة او عدلت المعايير الدولية السارية بش2أن ه2ذه الكائن2ات المح2ورة                   
 .منتجات التكنولوجيا الحيوية الحديثة واألنواع الغريبة الغازية/وراثيا

 
 :إن جماعة العمل
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 ويمك2ن االس2تعانة ف2ي    . بأن تحدد البلدان احتياجاتها من بناء القدرات في هذا المج2ال        توصي - 29
 تح222222ت عن2222222وان  �ه222222ذه العملي222222ة باستقص222222اء المس222222ح الموج2222222ود عل222222ى ش222222بكة اإلنترن222222ت        

nz.ac.massey.icpm://http. 
 

منتج2ات التكنولوجي2ا الحيوي2ة الحديث2ة، والقض2ايا          /  ب2إدراج الكائن2ات الحي2ة المح2ورة        توصي - 30
 .ر البيئية، في أنشطة بناء القدرات التي تقوم بها االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتالمتعلقة بالمخاط

 
 بأن تراعي الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية االحتياجات الخاصة للبلدان النامية        توصي - 31

 .في هذا المجال، وأن تعمل على وضع برنامج لتلبية هذه االحتياجات
 

 الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية مع اتفاقية التنوع البيولوجي وغيرها   بأن تعمل  توصي - 32
من األجهزة ذات الصلة، لوضع وتس2ليم ب2رامج مناس2بة تلب2ي احتياج2ات البل2دان ف2ي المج2االت ذات                      

 .المصلحة المشترآة
 

 منتج___ات التكنولوجي___ا الحيوي___ة/ االتص___االت فيم___ا يتعل___ق بالكائن___ات الحي___ة المح___ورة -حاء 
 الحديثة، واألنواع الغازية الغريبة

 
 :إن جماعة العمل

 أن المؤتمر الخ2امس للبل2دان الموقع2ة عل2ى اتفاقي2ة التن2وع البيول2وجي آ2ان طل2ب م2ن              تالحظ - 33
 .أمانة االتفاقية أن تتعاون مع األجهزة الدولية األخرى، مثل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
ذل22ك مناس22با، ف22إن عل22ى هيئ22ة المكت22ب واألمان22ة أن ت22دعو أعض22اء  بأن22ه عن22دما يك22ون توص22ي - 34

 .الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية إلى حضور االجتماعات ذات الصلة نيابة عن الهيئة
 

 بأن تسعى أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات الى الحص2ول عل2ى وض2ع المراق2ب                توصي - 35
 .اتات فى حد ذاتها مع اتفاقية التنوع البيولوجيلالتفاقية الدولية لوقاية النب

 
 أمانة االتفاقية الدولي2ة لوقاي2ة النبات2ات ب2أن تعم2ل ف2ي تع2اون وثي2ق م2ع أمان2ة اتفاقي2ة                         توصي - 36

التن22وع البيول22وجي، وأن تحض22ر االجتماع22ات ذات الص22لة لالتفاقي22ة، وأن تق22وم أمان22ة اللجن22ة ب22دعوة  
 .ت الصلة للجنةاالتفاقية إلى حضور االجتماعات ذا

 أمان22ة االتفاقي22ة الدولي22ة لوقاي22ة النبات22ات بالتع22اون م22ع األجه22زة األخ22رى الت22ي تض22ع   توص22ي - 37
 .المعايير، لكي تضمن التغطية الكافية للمجاالت ذات االهتمام المشترك

 
ي2ة  أعضاء الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتي2ة ب2إبالغ اهتمام2ات وقض2ايا االتفاق     تحث بقوة    - 38

الدولي22ة لوقاي22ة النبات22ات إل22ى الم22وظفين القط22ريين المس22ؤولين ع22ن المس22ائل المتعلق22ة باتفاقي22ة التن22وع  
البيولوجي، بما في ذلك الجهاز الفرعي المعني بالمشورة العلمي2ة والتقني2ة والتكنولوجي2ة، والمس2ائل             

مات المنص2وص عليه2ا     المتعلقة ببروتوآول آرتاخينا بشأن السالمة الحيوية، لكي تضمن أن االلتزا         
 :ويشمل ذلك. في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات مفهومة وموضع اعتبار عند تحديد المواقف

 
 االتصال بالموظفين القطريين المناسبين؛ -



APPENDIX XIII ICPM 01/REPORT 
 

S:\docs\ICPM 2001\Y0677a-appendix XIII-US 7 

 

التش2ريع  (تعريفهم باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وآيفية تنفي2ذ البل2دان له2ذه األه2داف        -
 ؛)والسياسات والبرامج

توضيح آيفية مساهمة المعايير الدولية لت2دابير الص2حة النباتي2ة ف2ي ه2ذه األه2داف، وم2ا               -
 هي المعايير؛

المس22اعدة ف22ي االس22تعدادات القطري22ة لتنفي22ذ أحك22ام اتفاقي22ة التن22وع البيول22وجي، والجه22از   -
الفرعي للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، وبروتوآول آرتاخينا، واألنش2طة ذات          

 .صلةال
 

 بمعالج22ة مس22ائل االتص22ال آج22زء م22ن عملي22ة التحقي22ق االس22تراتيجي للهيئ22ة المؤقت22ة   توص22ي - 39
 .لتدابير الصحة النباتية
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 المرفق الرابع عشر
 

 الخطوط التوجيهية للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية بشأن
 االعتراف بالمنظمات االقليمية لوقاية النباتات

 
 

 من النص الجديد المعAدل      9بغية االعتراف بمنظمة اقليمية لوقاية النباتات وفق معنى المادة           
 :تكون المنظمة االقليمية لوقاية النباتاتلالتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ينبغى أن 

 
قد أنشئت بموجب اتفAاق حكAومى دولAى، مAع القAدرات علAى انجAاز أهAداف االتفاقيAة الدوليAة                         - 1

 لوقاية النباتات، فى االقليم الذى تنتمى اليه؛
 

 :وأن تكون لها الوظائف التالية آحد أدنى - 2
 

 لوقايAة النباتAات فAى االقلAيم المشAمول،        تنسيق األنشطة فيمAا بAين المنظمAات القطريAة           - 
 سعيا الى تحقيق أهداف االتفاقية؛

 توحيد تدابير الصحة النباتية؛ - 
المشارآة فى األنشطة الرامية الAى تAدعيم أهAداف االتفاقيAة الدوليAة لوقايAة النباتAات؛                   - 

 .وجمع ونشر المعلومات
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 المرفق الخامس عشر
 

 تقرير جماعة العمل المعنية بتبادل المعلومات
 

 مقدمة -أوال 
 
وافقت الدورة الثانية المؤقتة لتدابير الصحة النباتي"ة عل"ى أن يب"دأ رئ"يس الهيئ"ة المؤقت"ة ف"ي                     - 1

وبدأ الرئيس هذه العملية باجتماع غير رسمي ومخصص عق"د ف"ي    . وضع برنامج لتبادل المعلومات   
 في روما لتحديد الجوانب الخاص"ة بتب"ادل المعلوم"ات الت"ي يمك"ن أن تتناوله"ا        2000أيلول  / رسبتمب

 ف""ي 2001آ""انون الث""اني / وق""د أعق""ب ذل""ك عق""د اجتم""اع لمجموع""ة عم""ل ف""ي ين""اير . الهيئ""ة المؤقت""ة
 .باريس تدارس هذه المسائل بقدر أآبر من التفصيل

 
االتفاقي"ة ع"ن تب"ادل المعلوم"ات وأدرجته"ا      وتدارست مجموعة العمل النصوص الواردة ف"ي       - 2

 :في شكل نشاطات وفقا لحالة تنفيذها باعتبارها
 إجراءات نفذت بالفعل؛
 إجراءات قيد اإلعداد؛

 .إجراءات ال تتطلب أية تدابير من جانب الهيئة المؤقتة
 
 آما رأت مجموعة العمل أن تفسير بعض نصوص االتفاقية بش"أن تب"ادل المعلوم"ات يحت"اج              - 3

وأوص"ت مجموع"ة العم"ل بالتفس"يرات، ووض"عت توص"يات برامجي"ة تس"تند إل"ى ه"ذه                    . إلى توضيح 
 .التفسيرات

 
 :وتتلخص توصيات االجتماع فيما يلي - 4

 توصيات عامة؛
 توصيات نوعية؛

 .توصيات بشأن برنامج المساعدات الفنية
 
ن التفس""يرات الت""ي  يتض""م4أم""ا الج""دول رق""م  .  حال""ة التنفي""ذ3 إل""ى 1وت""وجز الج""داول م""ن   - 5

 .أوصت بها مجموعة العمل
 
 
 

 التوصيات العامة -ثانيا 
 
تدارس""ت مجموع""ة العم""ل طبيع""ة نظ""ام المعلوم""ات ال""ذي س""يوفر اآللي""ة الت""ي تتس""م بالكف""اءة    - 6

وأوص""ت مجموع""ة العم""ل ب""أن تس""رع . والمعني""ة بمتطلب""ات تب""ادل المعلوم""ات المح""ددة ف""ي االتفاقي""ة
نظام يستند بالكامل إلى شبكة اإلنترنت ت"ديره األمان"ة تح"ت إش"راف مجموع"ة              الهيئة المؤقتة بإنشاء    
واقترحت أن يعرف النظام باسم المدخل الدولي للصحة النباتي"ة، وأن يعتم"د     . دعم من الهيئة المؤقتة   

 .على البلدان في اإلبالغ وإدارة البيانات
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الت إل""ى مواق""ع البل""دان عل""ى  االس""تخدام الكام""ل للوص"" : وثم""ة ه""دفين رئيس""يين للنظ""ام هم""ا  - 7
وأوصت مجموعة العمل بأن تحدد ه"ذه       . الشبكة، والوصالت مع المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات      

المواقع بوضوح المعلومات التي تقدم لتلبية التزامات تبادل المعلومات لدى األط"راف المتعاق"دة ف"ي        
 .االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
ة العمل بأن الكثير من البلدان قد ال تك"ون ل"ديها خدم"ة اإلنترن"ت أو إمكاني"ة             وسلمت مجموع  - 8

وتوقعت بأن يكون لدى آل منظمة قطرية لوقاي"ة النبات"ات، آح"د             . وضع موقع للبلد على هذه الشبكة     
أدن""ى، حاس""وب ح""ديث بص""ورة معقول""ة، ويمك""ن أن تت""وافر ق""درات اإلنترن""ت، بتزوي""دها بنس""خ م""ن  

آم"ا أوص"ت مجموع"ة    . حة النباتي"ة عل"ى فت"رات دوري"ة عل"ى أق"راص ممغنط"ة       المدخل ال"دولي للص"    
العمل بأن يتم وضع المعلومات القطرية الخاصة بالبلدان التي ال تمتل"ك مواق"ع قطري"ة عل"ى الش"بكة            

 :بواسطة
ت""وفير ص""فحات عل""ى موق""ع الم""دخل ال""دولي الس""تخدام المنظم""ات القطري""ة لوقاي""ة النبات""ات     

 ؛)ظمات عن بعدتتحكم فيها هذه المن(
بما في ذلك تل"ك الت"ي ال تمتل"ك خ"دمات إنترن"ت أو ل"ديها       (المنظمات القطرية لوقاية النباتات    

التي تت"ولى إرس"ال المعلوم"ات ذات الص"لة إل"ى أمان"ة              ) فرص محدودة لالتصال بهذه الشبكة    
االتفاقي""ة الدولي""ة لوقاي""ة النبات""ات باس""تخدام ص""يغ خاص""ة لت""وفير المعلوم""ات ف""ي ص""ورة           

 .لكترونيةإ
 
وتدارست مجموعة العمل طبيعة المعلومات التي ستدرج في الم"دخل ال"دولي وأوص"ت ب"أن            - 9

 :تشتمل المعلومات على
 

 التزامات اإلبالغ بمقتضى االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -ألف 
 

 ))أ (1-8و) ب (2-4المادة (تقارير عن اآلفات  - 10
 )4-4المادة (باتات وصف للمنظمات القطرية لوقاية الن

 ))ب(2-7المادة (قيود الصحة النباتية والمتطلبات والمحظورات ذات الصلة 
 ))1(2-7المادة (قائمة تتضمن قوائم اآلفات الخاضعة للوائح 

 
 )6-7المادة (إجراءات الطوارئ 

 )2-8المادة (جهات االتصال الرسمية 
 

 معلومات األمانة -باء 
 

ية للصحة النباتية وتقارير االجتماعات ونش"اطات برن"امج العم"ل وغي"ر             تقديم المعايير الدول   - 11
 .ذلك من البنود ذات األهمية للبلدان األعضاء في الهيئة المؤقتة وللجمهور العام

 
 معلومات إضافية -جيم 

 
ثمة قسم آبير من المعلوم"ات الت"ي ال يتع"ين عل"ى البل"دان تق"ديمها إال أنه"ا يمك"ن أن توفره"ا                         - 12

 : طوعية حيث ستكون ذات فائدة آبيرة للبلدان األخرى، ويشمل ذلكبصورة
المختب""رات، الخب""راء، المجموع""ات،  (معلوم""ات التش""خيص ذات الص""لة بالص""حة النباتي""ة    •

 ؛)وغير ذلك
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 التحليل الرسمي لمخاطر اآلفات؛ •
ات، أوراق البيانات وقواع"د البيان"ات والخ"رائط وق"وائم اآلف"     (المعلومات الفنية والبيولوجية   •

 ؛)وغير ذلك
 وسائل العالج؛ •
 .مرافق الحجر الزراعي بعد الدخول •

 
ويجرى ترتيب عملية الوصول إلى المعلومات من خالل المدخل الدولي للصحة النباتية مع               - 13

التسليم بأن األقراص الممغنطة ستكون مطلوبة من آن آلخر للبلدان التي ليس لديها خدمة اإلنترن"ت            
 .حدودةأو تصل إليها بصورة م

 
 الوصالت مع موارد المعلومات األخرى -دال 

 
أوصت مجموعة العمل بأن يتض"من الم"دخل ال"دولي للص"حة النباتي"ة وص"الت م"ع الم"وارد                  - 14

مث""ل المرآ""ز ال""دولي للزراع""ة والعل""وم  (األخ""رى الت""ي تس""اعد المنظم""ات القطري""ة لوقاي""ة النبات""ات   
 ).,EccoPort, ProMedالبيولوجية 

 
 توصيات النوعيةال -ثالثا 

 
تدارست مجموعة العمل التزامات تبادل المعلومات النوعية الواردة في االتفاقي"ة، وأوص"ت         - 15

 :بالتغييرات التي تتيح فهم وتطبيق آل واحد منها على النحو الوارد فيما يلي
 
 
 
 

 ))أ(1-8و) ب(2-4المادة (التقارير المتعلقة باآلفات 
 

ولي بشأن اإلبالغ عن اآلفات، ويتوقع تقديمه إلى الهيئ"ة المؤقت"ة    يجرى حاليا وضع معيار د     - 16
وتوصي المسودة الحالية بأن تفي البلدان بالتزاماتها بشأن اإلبالغ ع"ن اآلف"ات             . 2002العتماده في   

وتوص"ي مجموع"ة العم"ل ب"أن تض"ع األمان"ة، ف"ي إط"ار                . باستخدام نظام عالمي تقيمه الهيئة المؤقتة     
ة النباتي""ة، ص""يغة لإلب""الغ يمك""ن أن تس""تخدمها البل""دان األعض""اء الت""ي ل""ديها  الم""دخل ال""دولي للص""ح

وأش""ير إل""ى إدراج توص""يات بش""أن الح""دود   . خدم""ة إنترن""ت أو تل""ك الت""ي ليس""ت ل""ديها ه""ذه الخدم""ة   
آم""ا يمك""ن اس""تخدام ه""ذا النظ""ام ف""ي نق""ل المعلوم""ات م""ن  . الزمني""ة لإلب""الغ ف""ي ه""ذا المعي""ار ال""دولي 

 . اآلفاتالمناطق الخالية من
 

 )4-4المادة ) (بما في ذلك الوآاالت المفوضة بسلطات(وصف المنظمة القطرية لوقاية النباتات 
 

 4-4أوص""ى االجتم""اع ب""أن يوض""ح وص""ف المنظم""ة الرس""مية لوقاي""ة النبات""ات وفق""ا للم""ادة     - 17
ك"ل تنظيم"ي   وأوص"ى بتق"ديم هي  ). ز-أ (2-4المنظمات التي تنفذ المهام على النحو الوارد ف"ي الم"ادة     

لألجزاء ذات الصلة بالحكومة بما في ذل"ك وص"ف م"وجز للمه"ام المعني"ة ذات الص"لة بالمس"ؤوليات         
آما ينبغي أن تتضمن المعلومات قائم"ة باألقس"ام التنظيمي"ة المعني"ة م"ع م"وجز قص"ير ع"ن وظائفه"ا                      

 فيه""ا ه""ذه  وق""د أرس""لت األمان""ة رس""الة إل""ى المنظم""ات القطري""ة لوقاي""ة النبات""ات تتطل""ب    . ومواقعه""ا
 .المعلومات

 
 ))ب(2-7المادة (قيود الصحة النباتية والمتطلبات والمحظورات ذات الصلة 
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أوص""ت مجموع""ة العم""ل ب""أن تك""ون قي""ود الص""حة النباتي""ة والمتطلب""ات والمحظ""ورات ذات     - 18

 :الصلة
 متاحة في شكل إلكتروني؛ •
لوقاي""ة النبات""ات عل""ى   متاح""ة م""ن خ""الل المواق""ع القطري""ة الخاص""ة بالمنظم""ات اإلقليمي""ة        •

أو ص"فحات عل"ى موق"ع االتفاقي"ة الدولي"ة لوقاي"ة النبات"ات المتص"لة م"ن خ"الل                     / اإلنترنت و 
 المدخل الدولي للصحة النباتية؛

على النحو المشار إليه ف"ي الم"ادة      (تنشر بلغة واحدة على األقل من لغات المنظمة الرسمية           •
 .، ويفضل أن تكون اإلنكليزية)ب (19-2

 
 ))1(2-7المادة (اآلفات الخاضعة للوائح قائمة 

 
يجرى حاليا إعداد معيار دولي بشأن تحضير قوائم اآلفات الخاضعة للوائح، ويتوقع تقديم"ه            - 19

وأوص"ت مجموع"ة العم"ل ب"أن  تق"دم البل"دان البيان"ات، وفق"ا                 . 2002إلى الهيئة المؤقتة العتماده في      
د أو المنظم"ة اإلقليمي"ة لوقاي"ة النبات"ات أو ف"ي ش"كل       للمعيار الدولي، في ش"كل وص"لة إل"ى موق"ع البل"          

غي""ر أن""ه نظ""را ألهمي""ة ت""وافر ق""وائم اآلف""ات ه""ذه، أوص""ت مجموع""ة العم""ل   . إلكترون""ي إل""ى األمان""ة
به"دف االنتق"ال   ) يفض"ل أن يك"ون إلكتروني"ا   (البلدان بأن تقدم ق"وائم اآلف"ات ف"ي الش"كل المت"اح حالي"ا            

 .رنت في أسرع وقت ممكنصوب الشكل المعتمد على شبكة اإلنت
 

 )6-7المادة (إجراءات الطوارئ 
 

أخذت مجموعة العمل علما بأن األوصاف الخاصة بمفاهيم إجراءات وتدابير الطوارئ قي"د              - 20
 عل""ى أنه""ا تش""مل آ""ل م""ن اإلج""راءات 6-7وأوص""ت ب""أن تفه""م الم""ادة . اإلع""داد ف""ي الوق""ت الحاض""ر

وف"ي ح"ين أن إج"راءات الط"وارئ ال      ). #1 المعيار الدولي     في 14المشار إليها في المبدأ     (والتدابير  
تبل""غ إال للش""رآاء التج""اريين المتض""ررين، ف""إن م""ن الض""روري إب""الغ ت""دابير الط""وارئ للش""رآاء       

 .التجاريين المعنيين واألمانة والمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات
 

عم"ول ب"ه ف"ي منظم"ة التج"ارة        وأخذت مجموعة العمل علما بنظام اإلبالغ ع"ن الط"وارئ الم           - 21
العالمي""ة واقترح""ت دراس""ة نظ""امي االتفاقي""ة الدولي""ة لوقاي""ة النبات""ات ومنظم""ة التج""ارة العالمي""ة مع""ا   

وأوص""ت ب""أن تق""دم األمان""ة ش""كال وإج""راءات مماثل""ة للبل""دان الس""تخدامها ف""ي . لتجن""ب أي ازدواجي""ة
لطريق""ة الت""ي تس""تخدم به""ا عملي""ة  واقت""رح ب""أن يس""تخدم ذل""ك ب""نفس ا . اإلب""الغ ع""ن ت""دابير الط""وارئ

 .اإلبالغ عن اآلفات
 

 )2-8المادة (جهات االتصال الرسمية 
 

دع""ت األمان""ة البل""دان إل""ى تحدي""د جه""ات االتص""ال المعني""ة م""ن جانبه""ا تمش""يا م""ع التزاماته""ا   - 22
وزارة وتقدم المعلومات من قبل الط"رف المتعاق"د أي      . 2-8بمقتضى التدابير المؤقتة الموافقة للمادة      

 .وتتولى األمانة إدارة قوائم جهات االتصال وتحديثها وتوفيرها. الخارجية أو ما يعادلها
 

 توصيات بشأن برنامج المساعدات الفنية -رابعا 
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أخ""ذت مجموع""ة العم""ل علم""ا ببواع""ث قل""ق البل""دان النامي""ة إزاء الجوان""ب المتعلق""ة ب""إدارة        - 23
 :المعلومات بما في ذلك

 ث بيانات المراقبة الخاصة بانتشار اآلفات لتيسير عملية التبادل التجاري؛الحاجة إلى تحدي -
 التدريب على عمليات التقييم الريفي التشارآي، وعمليات الفحص؛ -
والسيما النظام المستدام للمعلومات وآلي"ات التموي"ل المس"تدامة، وآلي"ات     (اإلطار المؤسسي    -

 ؛)طاعاتاسترجاع المعلومات ونشرها، واالتصاالت عبر الق
الوصول إلى شبكة اإلنترنت مقترنا بالتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالنسبة لكل جه"ة              -

 اتصال على األقل؛
 مرافق وخبرات التشخيص عند نقاط الدخول؛ -
 .نقص الموارد الالزمة للتمثيل الكافي في االجتماعات الدولية ذات الصلة -

 
اون وتب"ادل المعلوم"ات وتنس"يق ت"دابير الص"حة        آما أخذت مجموعة العمل علما بمن"افع التع"         - 24

 .النباتية على المستويين اإلقليمي وشبه اإلقليمي
 

وأبرزت مجموعة العمل أهمية األطر المؤسسية في وضع نظم الص"حة النباتي"ة والمحافظ"ة              - 25
 ويشمل ذلك بعض العوامل مث"ل االتص"ال م"ع القط"اعين الع"ام والتج"اري والتموي"ل المس"تدام             . عليها

 .وغير ذلك
 
 
.
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 متطلبات تبادل المعلومات في إطار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات: 1الجدول رقم 

 
 نفذت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالفعل إجراءات تبادل المعلومات التالية التي هي ذات طابع مستمر

 
 الحالة اللغة/ ةالوسيل األطراف المتلقية المهام الطرف المسؤول المادة

جه""""""ة االتص""""""ال لتب""""""ادل   الطرف المتعاقد 8-2
 المعلومات

  لغات5على الورق  غير محددة
  لغات3على الموقع 

 نفذت ومستمرة
 نفذت ومستمرة

جمي"""""ع األط"""""راف المتعاق"""""دة   المعايير الدولية األمين )أ(12-4
  يوما من الموافقة60خالل 

 5عل""ى ال""ورق وإلكتروني""ا   
 لغات

  لغات3على الموقع 

 نفذت ومستمرة
 نفذت ومستمرة

 5عل""ى ال""ورق وإلكتروني""ا    الهيئة ترجمة المعايير الدولية األمين 12-5
 لغات

 نفذت ومستمرة

الم""""""""""دير الع""""""""""ام  17
 للمنظمة

االنض""مام لالتفاقي""ة الدولي""ة 
 لوقاية النباتات

على الورق لغ"ة واح"دة م"ن         األطراف المتعاقدة
 لغات المنظمة

ت""""""ب قاع""""""دة بيان""""""ات المك 
 القانوني بالمنظمة

 نفذت ومستمرة
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 متطلبات تبادل المعلومات في إطار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والجاري إعدادها: 2الجدول رقم 
 

 وسوف تصبح ذات طابع مستمر بمجرد االنتهاء من إعدادها. بدأ العمل في اإلجراءات التالية لتبادل المعلومات
 اآللية المحتملة/ الحالة األطراف المتلقية لمهاما الطرف المسؤول المادة

 )ب(4-2
 )أ(1-8و

المنظم"""""""ة القطري"""""""ة  
 لوقاية النباتات
 الطرف المتعاقد

 ٭اإلبالغ عن اآلفات 
تب""ادل المعلوم""ات ع""ن اآلف""ات النباتي""ة   
وخاص""""""ة اإلب""""""الغ ع""""""ن انتش""""""ارها  
وان"دالعها أو انتش""ارها بش"كل ق""د يمث""ل   

 خطرا محتمال مباشرا

التفاقي"ة لك"ن ينبغ"ي      لم تحددها ا  
 اتباع إجراءات الهيئة

وض""ع معي""ار بش""أن اإلب""الغ ع""ن اآلف""ات م""ن      
المق""رر اعتم""اده خ""الل ال""دورة الرابع""ة للهيئ""ة     

 المؤقتة
يتع"""ين مناقش"""ة وإقام"""ة آلي"""ة ثنائي"""ة إقليمي"""ة أو    

 عالمية
المنظم"""""""ة القطري"""""""ة   4-4

 لوقاية النباتات
وص""ف المنظم""ة القطري""ة والتغيي""رات   

-أ (2-4ل"وارد ف"ي الم"ادة     على النحو ا  (
 ))ز

تض"""ع األمان"""ة ص"""يغة رس"""الة إل"""ى المتطلب"""ات   األمين
 القطرية لوقاية النباتات
 بدئ في إقامة اآللية

الط""""""""رف المتعاق""""""""د   ) هـ(7-2
 المستورد

الحاالت الب"ارزة لع"دم االمتث"ال لش"هادة         
 الصحة النباتية

الط"""رف المتعاق"""د المص"""در أو  
 الذي يعيد التصدير

 لي بشأن عدم االمتثالوضع معيار دو

الط""""""""رف المتعاق""""""""د   
 المصدر

البل""""د المس""""تورد وبن""""اء عل""""ى  نتائج تحرياته
 طلبه

من المقترح اعتماده خالل الدورة الثالث"ة للهيئ"ة      
 المؤقتة

 اتصاالت ثنائية فقط
األم"""ين والمنظم"""ات اإلقليمي"""ة   قوائم اآلفات الخاضعة للوائح الطرف المتعاقد )ط(7-2

 فيه"""""""ا، النباتي"""""""ة األعض"""""""اء 
األط"""راف المتعاق"""دة األخ"""رى   

 بناء على طلبها

 وضع معيار دولي

األط""""راف المتعاق""""دة المعني""""ة   إجراءات طوارئ الطرف المتعاقد 7-6
والمنظم""""ات اإلقليمي""""ة لوقاي""""ة 
النبات"""ات الت"""ي يك"""ون الط"""رف 

 المتعاقد عضوا فيها

 يشمله المعيار الدولي المعني بعد االمتثال

جمي"""""ع األط"""""راف المتعاق"""""دة    اآلفات الخاضعة للوائحقوائم  األمين )ج(12-4
والمنظم""""ات اإلقليمي""""ة لوقاي""""ة 

 النباتات

من المقرر اعتماده خالل الدورة الرابعة للهيئ"ة        
 .المؤقتة

يوص""ى ب""ه آ""إجراء مؤق""ت ف""ي ش""كله الح""الي      
 )إلكترونيا(

الالئح"""ة الداخلي"""ة لتس"""وية المنازع"""ات المق"""رر   معنيةاألطراف المتعاقدة ال تقرير لجنة تسوية المنازعات المدير العام للمنظمة 13-3
 اعتمادها خالل الدورة الثالثة للهيئة المؤقتة

بأنهما يحظيان باألولوية العالمية فيم"ا  ) أ(1-8و) ب(2-4 الصادر عن مؤتمر المنظمة التاسع والعشرين والمشارآين في االجتماع المادتين      97/ 12حدد القرار   ٭
 .يتعلق بإبالغ األمين
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 متطلبات تبادل المعلومات في إطار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات التي ال تحتاج إلى إجراء من الهيئة المؤقتة: 3الجدول رقم 
 الحالة األطراف المتلقية المهام الطرف المسؤول المادة

الط"""""رف المتعاق"""""د إل"""""ى   )جـ(8-1
 أقصى حد ممكن

المعلوم""ات الفني""ة والبيولوجي""ة  
لتقي""""""""يم الريف""""""""ي الالزم""""""""ة ل
 التشارآي

يتعل"""ق ذل"""ك بالتع"""اون الثن"""ائي وال يحت"""اج ألي   األطراف المتعاقدة األخرى
غي"""ر أن . إج"""راء م"""ن جان"""ب الهيئ"""ة المؤقت"""ة    

المدخل ال"دولي المقت"رح ق"د يت"يح أي"ة معلوم"ات          
 ترى البلدان تقديمها

 
قاية النباتات التي تحتاج إلى دراسة أخرى واحتمال مناقشات من جانoب       متطلبات تبادل المعلومات في إطار االتفاقية الدولية لو       : 4الجدول رقم   
 الهيئة المؤقتة

 
وقدمت مجموعة العمل التوصيات التالية للنص الجديد المنقح فى االتفاقية الدولية . أثارت التزامات تبادل المعلومات التالية قدرا آبيرا من المناقشات

 والذي يحتاج إلى تفسير
 الحالة األطراف المتلقية طبقا لالتفاقية المهام لمسؤولالطرف ا المادة

المنظم""ة القطري"""ة لوقاي"""ة   4-4
 النباتات

ترتيب""""""ات تنظيمي""""""ة لوقاي""""""ة    
 النباتات

األط"""راف المتعاق"""دة األخ"""رى بن"""اء 
 على طلبها

ال يتعل""ق ه""ذا المطل""ب بالهيك""ل الع""ام للمنظم""ة    
ب"ل  ) المش"ار إليه"ا ف"ي الجمل"ة األول"ى     (القطري"ة  
-4ات تنظيمية يرد وصفها في الم"ادة       إلى ترتيب 

 3 و2
نش"ر متطلب""ات الص"حة النباتي""ة    الطرف المتعاقد )ب(7-2

والقي"""""ود والمحظ"""""ورات ذات  
 الصلة وإحالتها

أي ط""رف متعاق""د يعتق""د أن""ه س""وف  
يت"""أثر بص"""ورة مباش"""رة م"""ن ه"""ذا      

 اإلجراء

توص""""ي مجموع""""ة العم""""ل بإتاح""""ة متطلب""""ات    
لي""ه الص""حة النباتي""ة بص""ورة أوس""ع مم""ا آ""ان ع 

الحال في السابق من خالل إدراجها في المدخل    
المت"اح لجمي"ع البل"دان المت"أثرة أو غي"ر      (الدولي  
 )المتأثرة

مب""""ررات لمتطلب""""ات الص""""حة   الطرف المتعاقد )هـ(7-2
النباتي""ة والقي""ود والمحظ""ورات 

 ذات الصلة

عل""ى أن""ه يش""ير إل""ى االمتث""ال     " المب""رر"يفه""م  بناء على طلب أي طرف متعاقد
 )ب(و) أ(1-6طلبات الواردة في المادة للمت

شحنات من نباتات أو منتج"ات       الطرف المتعاقد )د(7-2
نباتية معينة ال تس"تورد إال م"ن        

 خالل نقاط دخول محددة

األمين والمنظم"ات اإلقليمي"ة لوقاي"ة       
النبات""""ات الت"""""ي يش""""ترك الط"""""رف   
المتعاق""""د ف""""ي عض""""ويتها، وجمي""""ع 
األط""""راف المتعاق""""دة الت""""ي يعتق""""د   

ف المتعاق"""""د أنه"""""ا ت"""""أثرت   الط"""""ر
بص""""""ورة مباش""""""رة، واألط""""""راف   
 المتعاقدة األخرى بناء على طلبها

 الهيئ"""ة المؤقت"""ة ب"""أن ه"""ذه النقط"""ة ق"""د   أوص"""ت
، وإب"""الغ ه"""ذه )ب(2-7ش"""ملتها بالفع"""ل الم"""ادة 

المعلومات آجزء من المعلومات الت"ي تق"دم ف"ي     
 )ب(2-7إطار المادة 

الط"""""رف المتعاق"""""د إل"""""ى   )ي(7-2
 أقصى قدر ممكن

معلوم""""ات آافي""""ة ع""""ن حال""""ة   
اآلف"ات ل"دعم عملي"ات تص""نيف    

" حال"""ة اآلف"""ات " ب"""أن يفه"""م مص"""طلح  توص"""ي األطراف المتعاقدة بناء على طلبها
" التص"نيف "الواردة في المعي"ار ال"دولي ويفه"م         
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اآلف""ات ووض""ع ت""دابير مناس""بة  
 للصحة النباتية

عل""""ى أن""""ه يش""""ير إل""""ى التفري""""ق ب""""ين اآلف""""ات  
ويق""دم .  الخاض""عةالخاض""عة لل""وائح وتل""ك غي""ر 

توجيه""ات بش""أن المقص""ود  # 6المعي""ار ال""دولي 
 "الكافية"بالمعلومات 

األط"""""""راف المتعاق"""""""دة، المعني"""""""ة   إجراءات الطوارئ الطرف المتعاقد 7-6
واألم""""""ين والمنظم""""""ات اإلقليمي""""""ة 
لوقاية النباتات التي يشترك الطرف     

 المتعاقد في عضويتها

ع"دم  قدمت إيضاحات في المعيار الدولي بش"أن        
وقد ترد إيض"احات أخ"رى م"ن خ"الل          . االمتثال

 قائمة المصطلحات

جه"""""""""ة االتص"""""""""ال لتب"""""""""ادل  الطرف المتعاقد 8-2
 المعلومات

توص""ي االتفاقي""ة ب""ان يفه""م التعي""ين عل""ى أن""ه        لم تحدد
 إبالغ أمانة االتفاقية عن جهة االتصال

متطلب""""""ات الص""""""حة النباتي""""""ة  األمين )د(12-4
والقي"""""ود والمحظ"""""ورات ذات  

 لصلةا

توصى بأن يفهم هذه الفقرة على أنها تشير إل"ى           لم تحدد
متطلبات الصحة النباتية والقيود والمحظ"ورات      
ذات الص"لة ف""ي تل""ك البل"دان الت""ي ت""ود اس""تخدام   

أو مواقع  (األعضاء األخرى باستخدام مواقعها     
إلتاح""ة ه""ذه ) المنظم""ات اإلقليمي""ة الخاص""ة به""ا 

 والقي"ود أو    المتطلبات الخاصة بالصحة النباتي"ة    
 المحظورات ذات الصلة
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 المرفق السادس عشر
 

 المساعدات الفنية
 
تش$رين األول   /طلب من الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، في دورتها الثانية في أآت$وبر             - 1

، أن تزود األمانة بتوجيهاتها بشأن االستراتيجيات التي تتبع في مساعدة البلدان النامي$ة عل$ى            1999
آ$ذلك أبلغ$ت الهيئ$ة    . لجديد لالتفاقية الدولية لوقاية النبات$ات الوفاء بواجباتها بمقتضى النص المعدل ا    

ويق$وم المش$روع   . المؤقتة بالتطورات فيما يتعلق بالمشروع الرائد الذي بادرت به حكومة نيوزيلن$دا           
وأوضح . الرائد على استبيان يستخدم لتحديد القدرات واالحتياجات للبلدان في مجال الصحة النباتية      

فية م$$ن ه$$ذه المب$$ادرة تنط$$وي عل$$ى قي$$ام األمان$$ة ب$$إجراء استقص$$اء للجه$$ات        أن ثم$$ة مرحل$$ة إض$$ا  
المتبرعة للمساعدة في تحديد مصادر المساعدة الفنية، وحالة المس$اعدة الفني$ة الحالي$ة ف$ي ارتباطه$ا                  

 .ببناء القدرات في مجال الصحة النباتية
 
الرائ$$د وتوس$$يع نطاق$$ه،  وتس$$تذآر الهيئ$$ة المؤقت$$ة أنه$$ا أي$$دت اس$$تمرار وتحس$$ين المش$$روع      - 2

 :وقررت إنشاء جماعة عمل مفتوحة العضوية ألجل
 

تحديد أدوار التنسيق الممكن$ة الت$ي تض$طلع به$ا الهيئ$ة المؤقت$ة ف$ي مج$ال المس$اعدة                  - 1 
 الفنية؛

 استعراض نتائج المشروع الرائد لنيوزيلندا؛ واستنادا إلى نتائج هذا االستعراض، - 2 
 .ن األنشطة المرتقبة للهيئة المؤقتة في مجال المساعدة الفنيةتقديم التوصيات بشأ - 3 

 
وعقدت األمانة مشاورة فنية عن المساعدة الفنية تزامن$ت م$ع انعق$اد اجتم$اع الهيئ$ة المؤقت$ة                   - 3

، للب$دء ف$ي   10/3/2000-6بشأن التخطيط االستراتيجي، وذلك ف$ي ب$انجكوك، تايلن$د، خ$الل الفت$رة           
وحض$$ر االجتم$$اع ممثل$$ون للمنظم$$ات القطري$$ة لوقاي$$ة . ها الهيئ$$ة المؤقت$$ةمعالج$$ة المه$$ام الت$$ي ح$$ددت

النبات$$ات م$$ن آ$$ل م$$ن ب$$نغالديش، اس$$تراليا، آن$$دا، فيتن$$ام، الوالي$$ات المتح$$دة، أوروغ$$واي، تايلن$$د،       
وش$ـارك ممثل$ـون ع$ن هيئ$ـة وقاي$ة          . السويد، جنوب أفريقيا، نيجيريا، إندونيسيا، الياب$ان ونيوزيلن$دا        

 .Mrوت$رأس االجتم$اع   . آسيا والمحيط الهادي ومجموعة بلدان االن$ديز، بص$فة م$راقبين   النباتات في 
Hedleyرئيس الهيئة المؤقتة، آما حضرته أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،. 

 
. ووضع االجتماع مشروع بيانات تتعلق بالدور التنسيقي للهيئ$ة المؤقت$ة وباألنش$طة القادم$ة               - 4

وج$$رى اس$$تعراض المش$$روع الرائ$$د . ه المس$$ائل ف$$ي س$$ياق التخط$$يط االس$$تراتيجيآ$$ذلك بحث$$ت ه$$ذ
لنيوزيلن$$دا، أس$$فر ع$$ن توص$$يات مح$$ددة تتعل$$ق بمزي$$د م$$ن تط$$وير المش$$روع الرائ$$د وق$$دمت لفري$$ق    

واتفق على استعراض المشروع مرة أخرى في اجتماع ثان للمشاورة الفني$ة ع$ن              . تطوير المشروع 
وارتبط االجتماع الثاني م$رة أخ$رى باالجتم$اع         . 6/10/2000-2 الفترة   المساعدة الفنية، عقد خالل   

المعن$$ي ب$$التخطيط االس$$تراتيجي، وض$$م معظ$$م البل$$دان األعض$$اء الت$$ي حض$$رت االجتم$$اع األول،      
. إضافة إل$ى معه$د التع$اون ف$ي مج$ال الزراع$ة ف$ي البل$دان األمريكي$ة ال$ذي ش$ارك بص$فة المراق$ب                        

خرى في المشروع الرائد، وقدم توص$ياته النهائي$ة للهيئ$ة المؤقت$ة          وبحث االجتماع الثاني تطورات أ    
 .فيما يتعلق باألدوار التنسيقية للهيئة المؤقتة وأنشطتها القادمة في مجال المساعدة الفنية

 
 .وفيما يلي تقرير المشاورة الفنية المقدم للهيئة المؤقتة - 5
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 األدوار التنسيقية للهيئة المؤقتة -ألف 
 
تحقق أهداف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات إّال إذا ما ش$ارآت جمي$ع البل$دان األعض$اء         لن ت  - 6

 :وتقوم الهيئة المؤقتة بمهمة المنتدى ألجل. في الجهود العالمية صوب هذه الغاية
 تحديد االحتياجات من المساعدة الفنية؛ - 1 
  المقدمة من الهيئة المؤقتة؛تنسيق مبادرات المساعدة الفنية العالمية واإلقليمية - 2 
 .وتشجيع المساعدة الفنية الثنائية - 3 

وته$$دف ه$$ذه األنش$$طة إل$$ى تعزي$$ز تنفي$$ذ االتفاقي$$ة الدولي$$ة لوقاي$$ة النبات$$ات بم$$ا ف$$ي ذل$$ك، عل$$ى وج$$ه   
 .الخصوص، فهم واستخدام المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية

 
 :ويشمل التنسيق ما يلي - 7

وعي من طريق جمع ونشر المعلومات عن أشكال المس$اعدة الفني$ة العالمي$ة              زيادة ال  - 1 
 واإلقليمية؛

 تحديد واستحداث آليات تقييم القدرات في مجال الصحة النباتية؛ - 2 
اتخاذ الترتيبات لتوفير الموارد التي تيسر حضور األعضاء من البلدان النامية، هذه   - 3 

 .االجتماعات
 

 وع الرائد لنيوزيلندااستعراض المشر -باء 
 
 :إن االجتماع - 8

 بحث المشروع الرائد ومسألة تعزيزه؛ - 1 
 أعرب عن تقديره لحكومة نيوزيلندا، وأشاد بجهود العاملين على تطوير المشروع؛ - 2 
 قدم اقتراحات محددة بشأن مزيد من التحسينات في االستبيان؛ - 3 

 المع$$ايير الدولي$$ة لت$$دابير الص$$حة النباتي$$ة     الح$$ظ أن االس$$تبيان يع$$الج مس$$ألة تنفي$$ذ     - 4
بص$$ورة مباش$$رة، إال أن فعالي$$ة واس$$تدامة المس$$اعدة الفني$$ة تس$$تلزم آ$$ذلك عناص$$ر      

 .مؤسسية للنظم القطرية للصحة النباتية، والتي آثيرا ما يفترض وجودها
 
 :وأوصى االجتماع بما يلي - 9

س$$تبيان إل$$ى األمان$$ة بوص$$فه أداة  الص$$ياغة النهائي$$ة للمش$$روع الرائ$$د، وأن يح$$ال اال  - 1
تشخيصية للتقييم الذاتي من قبل البلدان المتقدم$ة والنامي$ة مع$ا، وتس$تخدم ف$ي تحدي$د         

 االحتياجات وأين تتوافر القدرات؛
 ؛"تقييم القدرات في مجال الصحة النباتية"أصبح االستبيان يعرف باسم  - 2
، ليش$$مل "ج$$ال الص$$حة النباتي$$ةتقي$$يم الق$$درات ف$$ي م"يج$$رى مزي$$د م$$ن تط$$وير أداة   - 3

 الجوانب المؤسسية والرقابية للنظم القطرية للصحة النباتية؛
" تقي$يم الق$درات ف$ي مج$ال الص$حة النباتي$ة           "تلتزم األمانة باستمرارية وتح$ديث أداة        - 4

 ؛)أو أن تتخذ الترتيبات المالئمة الستمراريتها وتحديثها(
، حس$ب رغب$ة     "درات في مجال الص$حة النباتي$ة      تقييم الق "والحفاظ على سرية نتائج      - 5

 .البلد المعني
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 التوصيات بشأن األنشطة القادمة لبرنامج المساعدة الفنية لدى الهيئة المؤقتة -جيم 
 

 :أوصى االجتماع بأن تقوم الهيئة المؤقتة بما يلي - 10
المنظم$ة  االعتراف بأن وقت موظفي األمانة الذي يكرس لبرنامج التعاون الفني في    - 1

وإن ل$م يك$ن ي$دار أو    (يمثل مساهمة في برنامج المساعدة الفني$ة ل$دى الهيئ$ة المؤقت$ة        
 ؛)يوجه من قبل الهيئة المؤقتة

بحث مقترح ينادي بإنشاء حساب أمانة يخص$ص لمب$ادرات الهيئ$ة المؤقت$ة المتعلق$ة         - 2
 بالمساعدة الفنية؛

 ؛)حسب الحاجة (إنشاء جماعة عمل مخصصة معنية بالمساعدة الفنية - 3
مثال برنامج ت$دريبي، الوص$ول إل$ى ش$بكة     (استحداث نظام لتحديد األولويات العامة     - 4

 ؛)االنترنت
م$ثال الحلق$ات العملي$ة اإلقليمي$ة الجاري$ة          (استحداث نظ$ام لتلبي$ة احتياج$ات األولوي$ة           - 5

 ؛)بشأن تنفيذ المعايير بتمويل من الجهات المتبرعة
تقي$يم الق$درات ف$ي مج$ال     "ضاء المختلفة على االس$تفادة م$ن أداة     تشجيع البلدان األع   - 6

لتحديد احتياجاتها الخاصة بها وأولوياتها، ولصياغة خط$ط قطري$ة     " الصحة النباتية 
 لتحسين نظمها للصحة النباتية وللمساعدة الفنية، حيثما آان مالئما؛

 ة؛وضع برنامج لتدعيم المساعدة الفنية في مجال الصحة النباتي - 7
االشتراك مع األمانة ف$ي تحدي$د أولوي$ات أنش$طة المس$اعدة الفني$ة الت$ي تض$طلع به$ا                 - 8

 األمانة؛
دع$$م وض$$ع خط$$وط توجيهي$$ة للبل$$دان الس$$تخدامها ف$$ي تقي$$يم الجوان$$ب المؤسس$$ية           - 9

 :والرقابية للنظم القطرية، بما في ذلك
)I(  اس$$تحداث أدوات تشخيص$$ية") $$ةتقي$$يم الق$$درات ف$$ي مج$$ال الص$$حة النباتي ("

للبلدان لتقييم قدراتها الرقابية والمؤسس$ية ل$دعم الوظ$ائف الفني$ة ألج$ل تنفي$ذ         
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛

)II(    ،استكش$$اف إمكاني$$ات وض$$ع إط$$ار موح$$د للتقي$$يم المؤسس$$ي وبن$$اء الق$$درات
وعل$$ى األخ$$ص م$$ع  (ض$$من نط$$اق اتف$$اق ت$$دابير الص$$حة والص$$حة النباتي$$ة    

، ي$$رتبط بالمس$$اعدة المؤسس$$ية والرقابي$$ة )لحيواني$$ةالمكت$$ب ال$$دولي لألوبئ$$ة ا
 .والفنية ذات االهتمام المشترك

 
 :وأوصى االجتماع بأن تقوم األمانة بما يلي - 11

إعداد تق$ارير س$نوية ع$ن األنش$طة الجاري$ة فيم$ا يتعل$ق بالمس$اعدة الفني$ة ف$ي مج$ال                  - 1
 الصحة النباتية؛

ن المس$اعدة الفني$ة ف$ي مج$ال الص$حة النباتي$ة،             االحتفاظ بقائمة لالحتياجات العامة م     - 2
 .التي تتقدم بها البلدان األعضاء
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 المرفق السابع عشر
 

 التخطيط االستراتيجي
 

 المقدمة -أوال 
 
تشBرين  / آانت الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية قد أوصت في دورتها الثانية في أآتوبر     - 1

 بأن يضع األعضاء المهتمين خطة استراتيجية لعمل الهيئة، آجBزء مBن برنBامج عمBل               1999األول  
ذه الخطة باستبيان تلتمس فيBه األمانBة ردود األعضBاء، يتلBوه تحليBل      وبدأت ه. 2000الهيئة في عام   

لهBBذه الBBردود، انتهBBاء بصBBياغة خطBBة اسBBتراتيجية لمBBدة خمBBس سBBنوات تعBBرض علBBى الهيئBBة المؤقتBBة    
وعقBدت األمانBة مشBاورة فنيBة     . 2001نيسBان   / لتدابير الصحة النباتية فBي دورتهBا الثالثBة فBي أبريBل            

 بBBالتزامن مBBع اجتمBBاع الهيئBBة المؤقتBBة حBBول المسBBاعدات الفنيBBة، وهBBو  حBBول التخطBBيط االسBBتراتيجي،
وآBBان الغBBرض مBBن هBBذا  .  فBBي بBBانجكوك بتايلنBBد10/3/2000-6االجتمBBاع الBBذي عقBBد فBBي المBBدة مBBن  

. االجتماع هو البدء في عملية التخطيط االستراتيجي بوضع االستبيان الBذي سيرسBل إلBى األعضBاء             
ن المنظمات القطرية لوقاية النباتBات مBن بBنغالديش، واسBتراليا،       وقد حضر هذا االجتماع ممثلون ع     

وآنBدا، وفيتنBBام، والواليBBات المتحBدة، وأوروغBBواي، وتايلنBBد، والسBويد، وجنBBوب أفريقيBBا، ونيجيريBBا،    
وحضBBر االجتمBBاع ممثلBBون عBBن منظمBBة وقايBBة النباتBBات فBBى آسBBيا . وإندونيسBBيا، واليابBBان، ونيوزيلنBBدا

ورأس االجتمBBاع السBBيد .  وقايBBة النباتBBات فBBى مجموعBBة االنBBديز آمBBراقبين والمحBBيط الهBBادى ومنظمBBة
Hedley                     ةBة الدوليBة االتفاقيBاء أمانBره أعضBا حضBة، آمBحة النباتيBدابير الصBة لتBة المؤقتBرئيس الهيئ 

 .لوقاية النباتات
 
وأسBBفر االجتمBBاع عBBن مشBBروع خطBBة اسBBتراتيجية وزعBBت علBBى األعضBBاء للحصBBول علBBى      - 2

وقد لخصBت  .  عضوا بعثوا بردودهم إلى األمانة39ورد على االستبيان . شكل استبيان تعليقاتهم في   
األمانة هذه الردود ورفعتهBا إلBى الBدورة الثانيBة للمشBاورة الفنيBة بشBأن التخطBيط االسBتراتيجي التBي              

تشBرين األول، حضBرها أغلBب األعضBاء الBذين حضBروا الBدورة        /  أآتBوبر 6-2عقدت في المدة مBن     
وناقشBت  . اإلضافة إلBى معهBد التعBاون فBى مجBال الزراعBة فBى البلBدان األمريكيBة آمراقBب                األولى، ب 

الBBدورة الثانيBBة تعليقBBات األعضBBاء فBBي إعBBادة صBBياغة مشBBروع الخطBBة، مBBن أجBBل رفعهBBا إلBBى الهيئBBة   
والمتوقع اتباع طرق مماثلة من أجBل اسBتعراض وتحBديث        . المؤقتة لتدابير الصحة النباتية إلقرارها    

 .الستراتيجية بصورة دورية من جانب الهيئة المؤقتةالخطة ا
 

 عناصر الخطة االستراتيجية -ثانيا 
 
شملت عملية التخطيط االستراتيجي التي استخدمتها المشاورة الفنية، صBياغة بيBان موقBف،               - 3

 .وبيان مهمة، وتحديد االتجاهات واألهداف، وهو ما نصفه فيما يلي
ان معلومات موجزة عBن الوضBع الBراهن للهيئBة المؤقتBة لتBدابير               يعطي هذا البي   :بيان موقف  - 4

ويصف البيان، بإيجاز شديد، تشكيل الهيئة المؤقتBة، وأعضBائها،   . الصحة النباتية، والبيئة الخارجية   
والبيBBان عبBBارة عBBن مBBوجز للمعلومBBات . وإدارتهBBا، ومهامهBBا الحاليBBة، والبيئBBة الخارجيBBة، والتحBBديات

 .ع الخطة االستراتيجيةالتي اتخذت آأساس لوض
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يصBف هBذا البيBان بإيجBاز األهBداف التBي تسBعى الهيئBة المؤقتBة لتBدابير الصBحة                 : بيان مهمBة   - 5
 .وينبغي أن يتناول بيان المهمة جميع التوجهات واألهداف االستراتيجية. النباتية إلى تحقيقها

 
 الهيئة المؤقتة لتBدابير     وهي تصف الموضوعات األساسية ألنشطة    : التوجهات االستراتيجية  - 6

وينبغي أن تدرج جميع األنشطة والمخرجات التي تخطط لها الهيئBة المؤقتBة ضBمن             . الصحة النباتية 
 .واحد أو أآثر من التوجهات االستراتيجية

 
هBBي اإلنجBBازات التBBي يسBBعى آBBل توجBBه مBBن التوجهBBات االسBBتراتيجية إلBBى تحقيقBBه  : األهBBداف - 7

 .خطةخالل فترة زمنية تحددها ال
 
ويتم التفكير في األهداف بناء على أولويتها، وتوقيتها، وسبل تنفيBذها، بمBا فBي ذلBك التفكيBر                    - 8

ثBBم اسBBتخدام ذلBBك آأسBBاس لبرنBBامج العمBBل   . فBBي الوقBBت المتBBاح والمBBوارد البشBBرية والماليBBة المتاحBBة   
يئBBة المؤقتBBة والشBBك أن الفهBBم الواضBBح لقBBدرة اله . المقتBBرح الBBذي يقسBBم علBBى أنشBBطة زمنيBBة تقريبيBBة  

واألمانة على تنفيذ برنامج العمل، وخيارات زيادة هذه القدرة عند الضرورة، أمران لهمBا أهميتهمBا            
والبBBد مBBن إيBBالء اهتمBBام آBBاف بآليBBات التمويBBل، والمBBوظفين،     . فBBي تقريBBر المسBBتوى العملBBي للتنفيBBذ  

 .واإلشراف، والتوجيه، وأشكال الدعم األخرى الالزمة لنجاح التنفيذ
 
وأمام الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية عدة وثائق تستند إلBى توصBيات المشBاورة الفنيBة                - 9

وتغطBي الوثيقBة الحاليBة    . بشأن التخطيط االستراتيجي، تحتوي على معلومات مBن األمانBة والBرئيس        
منظمBBة أمBBا الوثBBائق المرفقBBة، ف. بيBBان الموقBBف، وبيBBان المهمBBة، والتوجهBBات واألهBBداف االسBBتراتيجية

 :على الوجه التالي
 

ICPM 01/14)  التوقيت واألولوية ووسائل التنفيذ�) 1الملحق  
ICPM 01/14)  القدرة وبرنامج العمل�) 2الملحق  
ICPM 01/14)  التقويم الزمني المؤقت�) 3الملحق  

ICPM 01/INF 5 تعليقات الرئيس على قدرة الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية�  
ICPM 01/INF 6 موجز ميزانية األمانة�  
ICPM 01/INF 7 موجز خيارات حسابات األمانة�  

 
 بيان الموقف -ألف 

 
، وعدلت  1952االتفاقية الدولية لوقاية النباتات هي اتفاقية دولية تم التصديق عليها في عام              - 10

تفاقيBBة هBBو والغBBرض مBBن اال. 1997، ثBBم عBBدلت مBBرة أخBBرى فBBي عBBام 1979للمBBرة األولBBى فBBي عBBام 
 .ضمان العمل المشترك والفعال للوقاية من قدوم اآلفات وانتشارها في النباتات والمنتجات النباتية

 
، على إنشاء هيئة لتدابير 1997وتنص االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، بعد تعديلها في عام       - 11

 تصBديق ثلثBي األطBراف الموقعBة       ولكن التعديالت ال تصبح سارية المفعBول إال بعBد         . الصحة النباتية 
 72 حكومBBة مBBن بBBين 19وأودعBBت . وقBBد بBBدأت الحكومBBات عمليBBة التصBBديق بالفعBBل . علBBى االتفاقيBBة

والمنتظر أن تمر عدة سنوات قبBل أن تصBبح   . حكومة مطلوب تصديقها، وثائق القبول لدى المنظمة 
 علBى   1997للمنظمBة فBي عBام       وإلى أن يحدث ذلك، وافق المؤتمر العBام         . التعديالت سارية المفعول  

وستسBBتمر الهيئBBة المؤقتBBة فBBي عملهBBا إلBBى أن تصBBبح  . إنشBBاء الهيئBBة المؤقتBBة لتBBدابير الصBBحة النباتيBBة 
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ورغBBم أن الهيئBBة . التعBBديالت سBBارية المفعBBول، لتتحBBول بعBBد ذلBBك إلBBى هيئBBة تBBدابير الصBBحة النباتيBBة    
ضاء المنظمة واألطراف الموقعBة  المؤقتة تعمل آجهاز مؤقت، فإن عضويتها مفتوحة أمام جميع أع   

والمهام التي تقوم بها الهيئة المؤقتة هي نفBس المهBام المدرجBة        . على االتفاقية الدولية لوقاية النباتات    
 . الخاصة بهيئة تدابير الصحة النباتية2 � 11في المادة 

 
اتBات، باعتبارهBا   للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية دور رسمي فريد في مجBال وقايBة النب    - 12

وتشBمل  . المنتدى العالمي لمناقشة مجاالت العمل المشترك في إطار االتفاقية الدولية لوقاية النباتBات            
هBBذه المجBBاالت بشBBكل خBBاص، وضBBع معBBايير دوليBBة لتBBدابير الصBBحة النباتيBBة تشBBكل قواعBBد التجBBارة     

وإذا آانBت الهيئBة المؤقتBة لتBدابير         . الدولية السليمة والعادلة التي تعترف بها منظمة التجارة العالميBة         
الصحة النباتية هيئة جديدة نسبيا، فBإن االتفاقيBة الدوليBة لوقايBة النباتBات تتمتBع بعضBوية واسBعة إلBى                  

 عامBا مBن العمBل أسBفرت عBن خبBرات وتجBارب هائلBة باإلضBافة إلBى حسBن             50جانب ما يقرب من     
صاالت مع المنظمات األخرى، وتتيح فرصا وتوفر الهيئة المؤقتة وسيلة لالت . السمعة بين األعضاء  

 .للتفاعل مثل فرص اقتسام الموارد
 

ويBأتي التمويBل األساسBBي للهيئBة المؤقتBة مBBن المنظمBة، وهBي جهBBة اإليBداع لالتفاقيBة الدوليBBة          - 13
والشBك أن  .  بمBا فBي ذلBك الBدعم القBانوني     -لوقاية النباتات، وهي التي توفر لألمانBة البنيBة األساسBية         

لموارد يعتبر عامال معطال لتنفيذ برنامج عمل الهيئة المؤقتBة، والبBد مBن البحBث عBن مBوارد                 نقص ا 
والنتائج التBي   . إضافية، وباألخص لوضع مجموعة آبيرة من المعايير المهمة في أقرب وقت ممكن           

ة اتفاقية تدابير الصح(تترتب على هذه الموارد المحدودة نتائج خطيرة، إذا فكرنا في شروط تطبيق      
 .إلتاحة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية من أجل تشجيع التنسيق) والصحة النباتية

 
ومن بين العوامBل األخBرى المعطلBة لتنفيBذ برنBامج العمBل، االختالفBات فBي أوضBاع التنميBة                       - 14

أهميBة  ورغم تزايد . والقدرات التكنولوجية لألعضاء، وتفاوت مستويات المشارآة وتطلعات البلدان   
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، نتيجة ربطها باتفاقية تطبيBق تBدابير الصBحة والصBحة النباتيBة التBي                   
وضعتها منظمة التجارة العالمية، فإن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات غير معروفة أو مفهومة علBى            

ير التBي تطبقهBا الهيئBة المؤقتBة     ومن العوامل األخرى التي تساهم فBي ذلBك حداثBة التBداب    . نطاق واسع 
 .لتدابير الصحة النباتية، ووضعها المؤقت، في أعقاب التعديل األخير لالتفاقية

 
وشBكلت  . وآانت الهيئة المؤقتة لتدابير الصBحة النباتيBة قBد وضBعت الئحتهBا الداخليBة بنفسBها          - 15

هيئة المؤقتة معيارين دوليBين    وأقرت ال . لجنة مؤقتة لوضع المعايير، مازالت عضويتها قيد المناقشة       
لتدابير الصحة النباتية في آل دورة مBن دورتيهBا، ليصBل مجمBوع المعBايير الدوليBة لتBدابير الصBحة                    

آانت المعايير الدولية السBابقة قBد أقBرت بمعرفBة       (النباتية التي اعتمدت حتى اآلن إلى عشرة معايير         
آمBا يجBري اآلن وضBع    ). تBدابير الصBحة النباتيBة   المؤتمر العام للمنظمة قبBل تشBكيل الهيئBة المؤقتBة ل     

إجراءات للمساعدة في تسوية المنازعات، بحيث تستطيع الهيئة المؤقتة أن تقوم بدور تكميلي للنظم             
ويقوم أعضBاء الهيئBة المؤقتBة اآلن بالبحBث         . الدولية األخرى التي تعمل في مجال تسوية المنازعات       

ال المساعدة الفنيBة بهBدف زيBادة قBدرات البلBدان الناميBة فBي        عن الدور الذي يمكن أن تقوم به في مج       
وليس للهيئة المؤقتة حتى اآلن أي دور واضح في اقتسام المعلومBات العلميBة              . مجال الصحة النباتية  

 .والتنظيمية، آما أن عالقاتها بمجتمع البحوث مازالت ضعيفة
 

أعBدت قائمBة بأولويBات وضBع المعBايير،         ورغم أن الهيئة المؤقتة لتدابير الصBحة النباتيBة قBد             - 16
فإنها لم تعد خطة استراتيجية توضح توجهاتها وأهدافها االستراتيجية، ولم تضع خطة طويلة األجل       
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وفBي الBدورة   . ألنشطتها المستقبلية، مثل إعداد جهاز شامل للمعBايير الدوليBة لتBدابير الصBحة النباتيBة           
 .2000د األعضاء على جدول زمني الجتماعات عام الثانيــة التي عقدتها الهيئة المؤقتة، أي

 
ومBن  . هناك تسع منظمات إقليمية لوقاية النباتBات، تقBوم آBل منهBا بمهBام تنسBيقيه فBي إقليمهBا              - 17

بBBين األدوار التBBي تقBBوم بهBBا هBBذه المنظمBBات المسBBاعدة فBBي تحقيBBق أهBBداف االتفاقيBBة الدوليBBة لوقايBBة        
حيث االختالف الكبير في عدد أعضBاء آBل منهBا، وسBلطاتها،             وتتفاوت هذه المنظمات من     . النباتات

أما عالقتها بأمانة االتفاقية الدوليBة لوقايBة النباتBات والهيئBة المؤقتBة لتBدابير          . ودساتيرها، وإمكانياتها 
 .الصحة النباتية، وفرص زيادة التعاون بينهم، فمازالت بحاجة إلى إيضاح

 
الصBحة النباتيBة فBي أغلBب البلBدان مBن أجBل وقايBة الزراعBة                  آان االستخدام الرئيسي لتدابير      - 18

ومع إقرار الهيئBة    . أو انتشار هذه اآلفات في البلدان     /والبساتين والغابات من أخطار اآلفات الوافدة و      
المؤقتة لتBدابير الصBحة النباتيBة بضBرورة وقايBة الBنظم االيكولوجيBة الطبيعيBة، وأن مبBادئ االتفاقيBة             

نباتBات المطبقBBة علBBى الBنظم المزروعBBة تطبBق أيضBBا علBBى النباتBات البريBBة والتنBBوع     الدوليBة لوقايBBة ال 
فاألهميBة المتزايBدة    . البيولوجي، فإن االتفاقية الدولية لم تضBع نظمBا محBددة لمعالجBة القضBايا البيئيBة                

آمBا  . قتةللقضايا البيئية، مثل األنواع الغازية الغريبة، لها أهمية مباشرة بالنسبة ألعضاء الهيئة المؤ   
 .أن اتفاقية التنوع البيولوجي تناولت قضايا األنواع الغازية الوافدة

 
إن زيادة حجم وسرعة انتقال السلع واألفراد تشكل ضغطا على نظم الصحة النباتية وتخلBق             - 19

طلبا متزايدا على معايير هذه الصحة، في نفس الوقت الذي تجد فيه حكومات آثيرة صعوبات بالغة   
فهناك اعتماد متزايد على معايير الصحة النباتية القطرية       .  الطلبات المتزايدة على الموارد    في تدبير 

آما أن هناك طلبBا متزايBدا     . واإلقليمية بسبب عدم وجود هذه المعايير في مجاالت آثيرة تحتاج إليها          
 الحاسBوب   وقBد أثبBت اسBتخدام     . على الحد من سBرعة الكائنBات الدقيقBة التBي تهBدد التنBوع البيولBوجي                

وشبكة اإلنترنت أن الشروط متزايدة التعقيBد فBي االسBتيراد يمكBن حلهBا بمعرفBة المنظمBات القطريBة             
ولكBن طBرق التعBاون مBع     . لوقاية النباتات، وهو ما يعني بدوره زيادة الطلب علBى البلBدان المصBدرة     

جبهBة السياسBية أو مBع    هذه الضغوط لم تبحث في الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية سواء علBى ال           
فعملية وضBع لBوائح لالسBتيراد هBي عمليBة متزايBدة            . مجموعات القطاع الخاص أو المنظمات البيئية     

وفي هذه الحالة، فإن التفاوت الكبير بين البلدان المتقدمة والبلBدان الناميBة       . التعقيد والتفصيل والجدل  
وبالمثل فBإن الهيئBة ينبغBي أن    . عاجلةسيكون من الصعب التغاضي عنه، إذا أردنا أن نأخذ خطوات  

 .تضمن أن يكون لدى جميع أعضائها القدرة الكاملة على تنفيذ االتفاقية
 

 بيان المهمة -باء 
 

ضمان القيام بعمل مشترك في حماية موارد العالم المزروعة والنباتBات الطبيعيBة مBن وفBود             - 20
.  السBلع واألفBراد علBى المسBتوى الBدولي     اآلفات وانتشBارها، مBع التBدخل بأقBل قBدر ممكBن فBي حرآBة         

ويتحقBBق ذلBBك بتBBوفير منتBBدى عBBالمي لتشBBجيع التنفيBBذ الكامBBل لالتفاقيBBة الدوليBBة لوقايBBة النباتBBات، عBBن    
 :طريق

 وضع وإقرار ورصد تنفيذ معايير دولية لتدابير الصحة النباتية؛ - 1
 تبادل المعلومات؛ - 2
 توفير آليات لتسوية المنازعات؛ - 3
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 وير قدرات األعضاء في مجال الصحة النباتية، بتشجيع تقديم المساعدات الفنية؛تط - 4
 إيجاد إطار إداري فعال يتسم بالكفاءة؛ - 5
تدعم االتفاقية الدولية لوقايBة النباتBات والتعBاون مBع المنظمBات الدوليBة األخBرى ذات           - 6

 الصلة
 

   التوجهات واألهداف االستراتيجية-جيم 
 

 وضع وإقرار وتنفيذ معايير دولية لتدابير الصحة النباتية: 1الستراتيجي رقم التوجه ا - 21
إن وضBBع معBBايير دوليBBة للصBBحة النباتيBBة هBBو أحBBد األدوار األساسBBية والفريBBدة التBBي حBBددتها     

االتفاقية الدوليBة لوقايBة النباتBات، وعلBى األخBص بعBد الوضBع الBذي اآتسBبته المعBايير التBي قررتهBا                       
جة التفاقية تطبيق المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية التي وضBعتها منظمBة التجBارة      االتفاقية نتي 
فمعايير الصحة النباتيBة التBي يBتم االتفBاق عليهBا دوليBا، تشBكل األسBاس ألي تنسBيق لتBدابير                . العالمية

ة السBليمة   الصحة النباتية يمكن أن يحمي الموارد النباتيBة الطبيعيBة والمزروعBة، مBع ضBمان التجBار                 
 .والعادلة في نفس الوقت

 
 1أهداف التوجه االستراتيجي رقم 

 زيادة عدد المعايير، بتحسين آليات وضع المعايير 1-1
 القيام بعملية لإلشراف على معايير معينة 1-1-1
وضع آليات تضBمن أن تأخBذ المعBايير الدوليBة لتBدابير الصBحة النباتيBة فBي اعتبارهBا                      1-1-2

 حماية البيئة
بمBا فBي ذلBك إجBراءات     (إجراء لتحديد معيار للتطوير والمراجعة، وإعطائه األولوية     1-1-3

 )التقديم
 إعطاء األولوية إلى المعايير الخاصة بالمفاهيم األساسية 1-1-4
 زيادة الشفافية في عملية وضع المعايير 1-2
1-2-1          Bاألخص     زيادة مشارآة البلدان النامية في أنشطة االتفاقية الدولية لوقايBات، وبBة النبات

 في وضع المعايير
 رصد تنفيذ المعايير 1-3
 إعداد ثائق تفسيرية تتعلق بالمعايير الدولية بتدابير الصحة النباتية 1-3-1
تشجيع المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات على المشBارآة فBي تنفيBذ المعBايير الدوليBة             1-3-2

 لتدابير الصحة النباتية
ظمات اإلقليميBة لوقايBة النباتBات علBى مسBاعدة األعضBاء فيهBا علBى تنفيBذ                   تشجيع المن  1-3-3

 المعايير الدولية للصحة النباتية
 

 تبادل المعلومات: 2التوجه االستراتيجي رقم  - 22
يغطي هذا التوجه االستراتيجي التزام األعضاء بتوفير المعلومات آما هBو منصBوص عليBه               

اتات، وأي تبادل للمعلومات قBد تحBدده الهيئBة المؤقتBة لتBدابير الصBحة                في االتفاقية الدولية لوقاية النب    
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النباتية والمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية، بما في ذلك معلومات مثBل قBوائم اآلفBات، وتقBارير          
فأنشBBBطة تبBBادل المعلومBBBات تضBBBمن االتصBBBاالت الرسBBBمية بBBBين  . اآلفBBات، وتBBBدابير الصBBBحة النباتيBBBة 

وائح الصحة النباتية وغيرها من المسائل التي لها أهميتها بالنسبة للصBحة النباتيBة؛    األعضاء بشأن ل  
آما تحدد الوسBائل التBي تكفBل أمانBة االتفاقيBة الدوليBة لوقايBة النباتBات مBن طريقBة إتاحتهBا لألعضBاء                        

 .اآلخرين
 
 
 
 

 2أهداف التوجه االستراتيجي رقم  
شبكة اإلنترنت واستخدامها، بما في ذلك /يةتدعيم الوصول إلى االتصاالت اإللكترون  2-1

 إقامة وصالت عن طريق شبكة اإلنترنت إذا آان ذلك مناسبا
إقامة آلية وصالت مرآزية تقBدم البلBدان عBن طريقهBا معلومBات رسBمية، مثBل لBوائح           2-2

 .الصحة النباتية، وقوائم اآلفات، وتوزيع اآلفات، تحليل أخطار اآلفات، وغير ذلك
 ظم لتحديد مصادر المعلومات عن اآلفاتإنشاء ن 2-3
وضع إجراءات إلعداد تقارير عن اآلفات وتبادل المعلومBات، بمBا فBي ذلBك التعBاون                  2-4

 في إطار المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات
 

 تدبير آليات لتسوية المنازعات: 3التوجه االستراتيجي رقم  - 23
 مBBن الBBنص 13لمنازعBBات الBBواردة فBBي المBBادة  يتصBBل ذلBBك باألحكBBام غيBBر الملزمBBة لتسBBوية ا  

فالهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية مطالبة بوضع       . الجديد المعدل لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات     
فاالتفاقيBة تعتBرف صBراحة بالBدور المكمBل      . قواعد وإجراءات لتسوية المنازعات بمقتضى االتفاقيBة     

، حيBث أن هنBاك نBص رسBمي ملBزم لعمليBة تسBوية المنازعBات فBي                   لالتفاقية الدولية فBي هBذا المجBال       
 .منظمة التجارة العالمية

 
 3أهداف التوجه االستراتيجي رقم  

مثBBل بنBBد ثابBBت فBBي جBBدول أعمBBال الهيئBBة المؤقتBBة لتBBدابير  (تشBBجيع تالفBBي المنازعBBات  3-1
 )الصحة النباتية

 ل لتسوية المنازعاتإعداد مواد إعالمية تتعلق بمتطلبات التحضير الفعا 3-1-1
توفير معلومات مساندة عن االتفاقية الدولية لوقاية النباتBات والBنظم األخBرى لتسBوية             3-2

 المنازعات
 عمل قائمة حصر بالنظم األخرى لتسوية المنازعات 3-2-1
فBBي منظمBBة التجBBارة العالميBBة (السBBوابق المتعلقBBة بتسBBوية المنازعBBات / إتاحBBة األحكBBام 3-2-2

 )مثال
 

تطوير قدرات األعض[اء ف[ي مج[ال الص[حة النباتي[ة، بتش[جيع              : 4التوجه االستراتيجي رقم     - 24
 تقديم المساعدات الفنية لهم
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 من الBنص الجديBد المعBدل لالتفاقيBة الدوليBة لوقايBة النباتBات علBى أن يشBجع                     20تنص المادة    
قية، سواء بصورة ثنائيBة أو     األعضاء تقديم المساعدة الفنية إلى األطراف النامية الموقعة على االتفا         

إن . عBBن طريBBق المنظمBBات الدوليBBة المناسBBبة، بهBBدف تسBBهيل تنفيBBذ االتفاقيBBة الدوليBBة لوقايBBة النباتBBات  
وجود قدرات وبنيات أساسية آافية لدى جميع األعضاء، أمر حيوي لتحقيق أهداف االتفاقية الدولية          

 .لوقاية النباتات
 4أهداف التوجه االستراتيجي رقم  

إيجBBاد وسBBيلة لكBBل بلBBد بمفBBرده لكBBي تقBBيم قBBدرات نظمهBBا القطريBBة للصBBحة النباتيBBة            4-1
 واحتياجاتها من المساعدات الفنية

  والنهوض بهاقدرات التقييم فى مجال الصحة النباتيةتحديث  4-1-1
تدعيم بنBاء القBدرات فيمBا يتعلBق بفهBم المعBايير الدوليBة وتطبيقهBا مBن خBالل الحلقBات                      4-2

 إلقليمية بما في ذلك قبل تنفيذ المعاييرالعملية ا
 تشجيع سن تشريعات قطرية ومراجعتها وتحديثها، والمساعدة في آل ذلك 4-3
 إقامة نظم الجتذاب المساعدات الفنية من الجهات المتبرعة 4-4
 تشجيع إقامة المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات وتحسينها 4-5
 لوقاية النباتات على إقامة نظم للمعلوماتمساعدة المنظمات اإلقليمية  4-5-1
وضع عملية في نطاق الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية لتحديد وتريBب أولويBات            4-6

 أنشطة الهيئة في مجال المساعدات الفنية
 

 االحتفاظ بإطار إداري فعال يتسم بالكفاءة: 5التوجه االستراتيجي رقم  - 25
لتدابير الصحة النباتية بعملهBا بصBورة فعالBة، البBد أن تضBع هياآBل           لكي تقوم الهيئة المؤقتة      

وإجراءات تنظيمية، وتحBدد آليBات التمويBل، وتعBالج مختلBف وظBائف الBدعم واإلدارة، بمBا فBي ذلBك                       
والهدف من هذا التوجه االستراتيجي هو إتاحBة الفرصBة للهيئBة    . االستعراض الداخلي وآليات التقييم  

ائلها اإلدارية واالستراتيجيات، وإدخال تحسينات مستمرة عليهBا لكBي تضBمن            المؤقتة لكي تعالج مس   
 .أن يظل أسلوب عملها فعاال ويتسم بالكفاءة

 
 5أهداف التوجه االستراتيجي رقم  

 تشجيع األعضاء على إيداع وثائق قبولها للنص الجديد المعدل 5-1
 ولية لوقاية النباتاتتشجيع األطراف غير المتعاقدة على تبني االتفاقية الد 5-2
 ضمان شفافية الميزانية 5-3
تحديد وسائل زيادة الموارد، مثل حسابات األمانة، وحسابات األمانة بشروط خاصة            5-4

والمسBBBاهمات الطوعيBBBة ) تحBBBت إشBBBراف الهيئBBBة المؤقتBBBة لتBBBدابير الصBBBحة النباتيBBBة   (
 األخرى، وزيادة البرنامج العادي في المنظمة، والمساهمات العينية

 زيادة قدرات األمانة، عن طريق االستعانة بموارد المنظمة  5-5
 وضع خطة أعمال للموارد المطلوبة 5-6
 اعداد آليات للتخطيط الداخلي، واالستعراض والتقييم 5-7
 وضع تقرير عن أنشطة األمانة 5-7-1



APPENDIX XVII ICPM 01/REPORT 
 

8  S:\docs\ICPM 2001\Y0677a-appendix XVII-US 

 التحديث المنتظم للخطة االستراتيجية والبرنامج التشغيلي 5-7-2
 ا األخرى التي تستلزم العمل المشتركتحديد القضاي 5-8

 
ت[[[دعيم االتفاقي[[[ة الدولي[[[ة لوقاي[[[ة النبات[[[ات والتع[[[اون م[[[ع  : 6التوج[[[ه االس[[[تراتيجي رق[[[م  - 26

 المنظمات الدولية األخرى ذات الصلة
يقBBر هBBذا التوجBBه االسBBتراتيجي بالحاجBBة إلBBى نشBBر قضBBايا االتفاقيBBة الدوليBBة لوقايBBة النباتBBات،    

هBBا واهتماماتهBBا بBBين جميBBع المعنيBBين، بمBBا فBBي ذلBBك األجهBBزة األخBBرى التBBي لهBBا     وواجباتهBBا، وعمليات
اهتمامات مماثلة أو تتداخل مع اهتمامات االتفاقية، وإلى تشجيع المنظمات اإلقليمية لوقايBة النباتBات      

 .على الترويج لتنفيذ أحكام االتفاقية على المستوى اإلقليمي
 

 6أهداف التوجه االستراتيجي رقم 
 الترويج لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات 6-1
 2002في عام )  عاما50بمناسبة مرور (عقد مؤتمر دولي  6-1-1
إقامBBة عالقBBات، وتحديBBد مجBBاالت االهتمBBام المشBBترك، وتنسBBيق األنشBBطة والبBBرامج        6-2

المشترآة مع المنظمات األخرى ذات الصBلة، إذا آBان ذلBك مناسBبا، بمBا فيهBا اتفاقيBة                
البيولBBوجي، والمكتBBب الBBدولي لألوبئBBة الحيوانيBBة، وهيئBBة الدسBBتور الغBBذائي،     التنBBوع 

 ومنظمة التجارة العالمية
نشر قضايا االتفاقية الدولية لوقاية النباتBات، وواجباتهBا، وعملياتهBا واهتماماتهBا بBين                6-3

جميع المعنيين، بما في ذلك األجهBزة األخBرى التBي لهBا اهتمامBات مماثلBة أو تتBداخل         
  اهتمامات االتفاقيةمع

تشجيع المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات على الترويج لتنفيذ أحكام االتفاقية الدوليBة     6-4
 .لوقاية النباتات على المستوى اإلقليمي

 تعزيز التنسيق والتعاون مع المنظمات ذات الصلة، في مجال المساعدة الفنية 6-5
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 1الملحق 
 

تBي تبBين توقيBت وأولويBات ووسBائل تحقيBق األهBداف، التBي أوصBت بهBا               فيما يلي الجداول ال    - 27
 .المشاورة الفنية بشأن التخطيط االستراتيجي التي عقدتها الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

 
وض[ع وإق[رار وتنفي[ذ مع[ايير دولي[ة لت[دابير الص[حة              : 1التوجه االس[تراتيجي رق[م      : 1الجدول رقم   

 النباتية
التعليقا/األولوية وقتال األهداف

 ت
 الوسائل

زيBBادة عBBدد المعBBايير، بتحسBBين آليBBات   1-1
 وضع المعايير

جBBBBBBBBBBBBBاري 
 التنفيذ

  متقدمة

وضع آليات تضمن أن تأخذ المعBايير        1-1-1
الدولية لتBدابير الصBحة النباتيBة فBي اعتبارهBا           

 حماية البيئة

جBBBBBBBBBBBBBاري 
 التنفيذ

الهيئBBBBBBة المؤقتBBBBBBة،  متقدمة
هيئBBBBBBBBة المكتBBBBBBBBب   

 واألمانة
إجBBBBBBراء لتحديBBBBBBد معيBBBBBBار للتطBBBBBBوير  1-1-2

بمBا فBي ذلBك      (والمراجعة، وإعطائه األولويBة     
 )إجراءات التقديم

الBBBBBBBBدورة الثالثBBBBBBBBة  متوسطة 2001
 للهيئة المؤقتة

وضBBع إجBBراءات آترتيبBBات الجهBBات     1-1-3
 الراعية لمعايير معينة

 الهيئة المؤقتة متوسطة 2002

وضBBBع المعBBBايير الخاصBBBة بالمفBBBاهيم    1-1-4
 ساسيةاأل

 الهيئة المؤقتة متقدمة 2002

زيBBBBادة الشBBBBفافية فBBBBي عمليBBBBة وضBBBBع  1-2
 المعايير

جBBBBBBBBBBBBBاري 
 التنفيذ

 الهيئة المؤقتة متقدمة

زيBBBادة مشBBBارآة البلBBBدان الناميBBBة فBBBي    1-2-1
أنشBBBطة االتفاقيBBBة الدوليBBBة لوقايBBBة النباتBBBات،     

 وخاصة في وضع المعايير

جBBBBBBBBBBBBBاري 
 التنفيذ

مناقشBBة مبدئيBBة فBBي   متقدمة
 المؤقتةالهيئة 

جماعBBBBBBBة العمBBBBBBBل   منخفضة متأخر رصد تنفيذ المعايير 1-3
المعنيBBBة بBBBالتخطيط 

 االستراتيجي
وثBBBBائق تفسBBBBيرية تتعلBBBBق بالمعBBBBايير     1-3-1

 الدولية لتدابير الصحة النباتية
 لجنة المعايير متوسطة 2001

تشBBBجيع المنظمBBBات اإلقليميBBBة لوقايBBBة    1-3-2
 النباتBBات علBBى المشBBارآة فBBي وضBBع المعBBايير 

 الدولية لتدابير الصحة النباتية

جBBBBBBBBBBBBBاري 
 التنفيذ

 الهيئة المؤقتة منخفضة

تشBBBجيع المنظمBBBات اإلقليميBBBة الوقايBBBة  1-3-3
النباتBBات علBBBى مسBBBاعدة أعضBBBائها فBBBي تنفيBBBذ  

 المعايير الدولية لوقاية النباتات

جBBBBBBBBBBBBBاري 
 التنفيذ

 متوسطة
 

جماعBBBBBBBة العمBBBBBBBل  
المعنيBBBة بBBBالتخطيط 

 االستراتيجي
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 تبادل المعلومات: 2لتوجه االستراتيجي رقم ا: 2الجدول رقم 
التعليقا/األولوية الوقت األهداف

 ت
 الوسائل

زيBBBBBBBادة الوصBBBBBBBول إلBBBBBBBى االتصBBBBBBBاالت    2-1
شبكة اإلنترنت واستخدامها، بمBا فBي       / اإللكترونية

ذلك إقامة وصالت عن طريق شبكة اإلنترنBت إذا         
 آان ذلك مناسبا

 األمانة متوسطةجاري التنفيذ

آليBBة وصBBل مرآزيBBة تقBBدم البلBBدان    (إقامBBة  2-2
عن طريقها معلومات رسمية، مثل لBوائح الصBحة      
النباتيBBة، وقBBوائم اآلفBBات، وتوزيBBع اآلفBBات، التقيBBيم  

 )الريفى القائم على المشارآة وغير ذلك

 األمانة متقدمة 2001

نظBBBBم لتحديBBBBد مصBBBBادر المعلومBBBBات عBBBBن   2-3
 اآلفات

جماعBBBBBBBBBBBBBBBة  متقدمة 2002
 العمل

كتابBBBBة تقBBBBارير عBBBBن اآلفBBBBات   إجBBBBراءات ل 2-4
واقتسام المعلومات، بما في ذلك التعاون في إطار        

 المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات

جاري العمBل   
 فيه

لجنBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBة  متقدمة
 المعايير

 
 تسوية المنازعات: 3التوجه االستراتيجي رقم : 3الجدول رقم 
التعليقا/األولوية الوقت األهداف

 ت
 الوسائل

مثل بنBد ثابBت     (المنازعات  تشجيع تحاشي    3-1
فBBي جBBدول أعمBBال الهيئBBة المؤقتBBة لتBBدابير الصBBحة  

 النباتية تنفيذ 

جاري العمBل   
 فيه

تقريBBBBر إلBBBBى   متوسطة
الهيئBBBBBBBBBBBBBBBBBBة 

 المؤقتة
إعBBBداد مBBBواد إعالميBBBة تتعلBBBق بمتطلبBBBات      3-1-1

 التحضير الفعال لتسوية المنازعات
 ومBBBBBBا 2002
 بعده

جهاز فرعي متوسطة

ندة عBBBن االتفاقيBBBة  تBBBوفير معلومBBBات مسBBBا   3-2
الدوليBBة لوقايBBة النباتBBات والBBنظم األخBBرى لتسBBوية    

 المنازعات

 ومBBBBBBا 2002
 بعده

جهاز فرعي متوسطة

عمBBBBل قائمBBBBة بBBBBالنظم األخBBBBرى لتسBBBBوية      3-2-1
 المنازعات

 ومBBBBBBا 2002
 بعده

جهاز فرعي متوسطة

السBBوابق المتعلقBBة بتسBBوية / إتاحBBة األحكBBام 3-2-2
 )العالمية مثالفي منظمة التجارة (المنازعات 

 ومBBBBBBا 2002
 بعده

جهاز فرعي متوسطة
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تط[وير ق[درات األعض[اء ف[ي مج[ال الص[حة النباتي[ة،        : 4التوجه االستراتيجي رق[م    :4الجدول رقم   

 بتشجيع تقديم المساعدات الفنية لهم
التعليقا/األولوية الوقت األهداف

 ت
 الوسائل

وسBBBيلة آلحBBBاد البلBBBدان لكBBBي تقBBBيم قBBBدرات   4-1
لقطريBBة للصBBحة النباتيBBة واحتياجاتهBBا مBBن  نظمهBBا ا

 المساعدات الفنية

الهيئBBBBBBBBBBBBBBBBBBة  متوسطةجاري التنفيذ
 المؤقتة

تحBBBBديث قBBBBدرات تقيBBBBيم الصBBBBحة النباتيBBBBة   4-1-1
 والنهوض بها

جاري العمBل   
 فيه

األمانBBBBBBBBBBBBBBBة  متوسطة
 واألعضاء

تشBBBجيع بنBBBاء القBBBدرات فيمBBBا يتعلBBBق بفهBBBم    4-2
الل حلقBات   مثال مBن خB    (المعايير الدولية وتطبيقها    

 )عملية إقليمية

حلقBBات عمBBل  متقدمةجاري التنفيذ
 إقليمية

تشجيع سن تشBريعات قطريBة ومراجعتهBا          4-3
 وتحديثها، والمساعدة في آل ذلك

 األمانة متقدمة ينفذ فيما بعد

إقامBBBBة نظBBBBم لحشBBBBد المBBBBوارد مBBBBن أجBBBBل     4-4
 المساعدات الفنية من الجهات المتبرعة

عاجBBBBBBBBBBBBBBBBBBل 
2002 

كتبهيئة الم متقدمة

تشBBجيع إقامBBة المنظمBBات اإلقليميBBة لوقايBBة    4-5
 النباتات وتحسينها

األعضBBBBBBBBBاء  متوسطةجاري التنفيذ
 واألمانة

مسBBBBBاعدة المنظمBBBBBات اإلقليميBBBBBة لوقايBBBBBة    4-5-1
 النباتات على إقامة نظم للمعلومات

األعضBBBBBBBBBاء  متوسطةجاري التنفيذ
 واألمانة

إنشBBBاء عمليBBBة فBBBي نطBBBاق الهيئBBBة المؤقتBBBة   4-6
بير الصBBحة النباتيBBة لتحديBBد وترتيBBب أولويBBات  لتBBدا

 األنشطة، في مجال المساعدة الفنية

جماعBBBBBBBBBBBBBBBة  متقدمة 2001
 العمل
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 االحتفاظ بإطار إداري فعال يتسم بالكفاءة: 5التوجه االستراتيجي رقم : 5الجدول رقم 
التعليقا/األولوية الوقت األهداف

 ت
 الوسائل

ئق قبولهBا  تشجيع األعضاء على إيداع وثBا    5-1
 للنص الجديد المعدل

جBBBBBBBBBBBBBارى 
التنفيBBBBBBBBBBBBBBذ 

 2001و

األمانBBBBBBBBBBBBBBBة  متقدمة
والمكتBBBBBBBBBBBب 
القBBانوني فBBي 

 المنظمة
تشجيع األطراف غير المتعاقدة على تبني        5-2

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
جBBBBBBBBBBBBBاري 

 التنفيذ
  متقدمة

جBBBBBBBBBBBBBاري  ضمان شفافية الميزانية 5-3
 التنفيذ

 األمانة متقدمة

ائل زيادة الموارد، مثل حسابات تحديد وس 5-4
تحBت  (األمانة، وحسابات األمانBة بشBروط خاصBة     

، )إشBBراف الهيئBBة المؤقتBBة لتBBدابير الصBBحة النباتيBBة 
والمساهمات الطوعية األخBرى، وزيBادة البرنBامج        

 العادي في المنظمة، والمساهمات العينية

الBBBBBBBBBBBBBرئيس   متقدمة  2001
واألمانBBة مBBع 
جماعBBBBBBBBBBBBBBBة 

 العمل

ات األمانBBBBBة، عBBBBBن طريBBBBBق  زيBBBBBادة قBBBBBدر 5-5
 االستعانة بالمنظمة والمصادر الخارجية

هيئة المكتBب    متقدمة 2001
 واألعضاء

هيئة المكتBب    متقدمة 2001 وضع خطة أعمال للموارد المطلوبة 5-6
واألمانBBة مBBع 
جماعBBBBBBBBBBBBBBBة 

 العمل
وضBBBBBBBع آليBBBBBBBات للتخطBBBBBBBيط الBBBBBBBداخلي،    5-7

 واالستعراض والتقييم
جماعBBBBBBBBBBBBBBBة  متقدمة 2002

 العمل
جBBBBBBBBBBBBBاري  آتابة تقرير عن أنشطة األمانة 5-7-1

 التنفيذ
 األمانة متقدمة

التحBBBديث المنBBBتظم للخطBBBة االسBBBتراتيجية     5-7-2
 والبرنامج التشغيلي

جBBBBBBBBBBBBBاري 
 التنفيذ

جماعBBBBBBBBBBBBBBBة  متقدمة
 العمل

تحديد القضايا األخرى التي تتطلBب عمBال         5-8
 مشترآًا من الهيئة المؤقتة

جBBBBBBBBBBBBBاري 
 التنفيذ

الهيئBBBBBBBBBBBBBBBBBBة  منخفضة
 المؤقتة
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ت[[[دعيم االتفاقي[[[ة الدولي[[[ة لوقاي[[[ة النبات[[[ات : 6التوج[[[ه االس[[[تراتيجي رق[[[م : 6الج[[[دول رق[[[م 

 والتعاون مع األجهزة الدولية األخرى
التعليقا/األولوية الوقت األهداف

 ت
 الوسائل

األعضBBBBBBBBBاء  متقدمةجاري التنفيذ الترويج لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات 6-1
 واألمانة

 50بمناسBBBبة مBBBرور (مر دولBBBي عقBBBد مBBBؤت 6-1-1
 2002في عام ) عاما

األمانBBBBBBBBBBBBBBBة  متقدمة عاجل
وهيئBBBBBBBBBBBBBBBBBة 

 المكتب
إقامة عالقBات، وتحديBد مجBاالت االهتمBام          6-2

المشBBترك، وتنسBBيق األنشBBطة والبBBرامج المشBBترآة  
مع المنظمBات األخBرى ذات الصBلة، إذا آBان ذلBك       
مناسBBBBبا، بمBBBBا فيهBBBBا اتفاقيBBBBة التنBBBBوع البيولBBBBوجي،  

ولي لألوبئBBBBBة الحيوانيBBBBBة، وهيئBBBBBة والمكتBBBBBب الBBBBBد
 الدستور الغذائي، ومنظمة التجارة العالمية

األمانBBBBBBBBBBBBBBBة  متقدمةجاري التنفيذ
والهيئBBBBBBBBBBBBBBة 

 المؤقتة

نشBBBBر قضBBBBايا االتفاقيBBBBة الدوليBBBBة لوقايBBBBة      6-3
النباتBBBات وواجباتهBBBا وعملياتهBBBا واهتماماتهBBBا بBBBين  
جميBBع المعنيBBين، بمBBا فBBي ذلBBك األجهBBزة األخBBرى     

ت مماثلة أو تتداخل مع اهتمامات      التي لها اهتماما  
 االتفاقية

 األمانة  متقدمةجاري التنفيذ

تشجيع المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات       6-4
على الترويج لتنفيذ أحكام االتفاقيBة الدوليBة لوقايBة          

مBثال مBن خBالل      . (النباتات على المستوى اإلقليمي   
 )الحلقات العملية اإلقليمية

الهيئBBBBBBBBBBBBBBBBBBة  ةمتقدمجاري التنفيذ
 المؤقتة

تعزيBBز التعBBاون والتنسBBيق مBBع المنظمBBات     6-5
 ذات الصلة، في مجال المساعدة الفنية

الهيئBBBBBBBBBBBBBBBBBBة  متوسطةجاري التنفيذ
 المؤقتة
 واألمانة
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 2الملحق 
 

 برنامج عمل الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية
 

نباتيBBة مBBن خBBالل عمليBBة التخطBBيط برنBBامج العمBBل المرسBBوم للهيئBBة المؤقتBBة لتBBدابير الصBBحة ال - 28
 :االستراتيجي، يشمل مبادرات جديدة مع التوسع في األنشطة الحالية المتعلقة بما يلي

 وضع المعايير؛ -
 تبادل المعلومات؛ -
 تسوية المنازعات؛ -
 المساعدة الفنية؛ -
 االتصاالت؛ -
 .إدارة الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية -

 
29 - BBوف يتوقBBدابير    وسBBة لتBBة المؤقتBBرة للهيئBBات المنتظBBق التوقعBBل لتحقيBBامج العمBBميم برنBBف تص

 :الصحة النباتية على
 المستوى المطلوب من النشاط ودرجة التطور؛ -
 ).التمويل وموارد الموظفين(قدرة الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية واألمانة  -

 
ومBع  . ة، وباألخص فيما يتعلق بالتنسBيق والBدعم  ويقع جزء آبير من العمل على عاتق األمان  - 30

ذلك، فإن فعالية برنامج العمل تتوقف أيضا على مستوى االهتمام والمشارآة من جانBب األعضBاء،            
وقBد وفBرت االجتماعBات    . ورغبة هؤالء األعضاء فBي اقتسBام وجهBات النظBر المختلفBة والقبBول بهBا            

فاعBBل المباشBBر فBBي المناقشBBات الفنيBBة والعمليBBة،   الخاصBBة باقتسBBام المعلومBBات ووجهBBات النظBBر، والت  
الوسائل األولية الالزمة لتقدم عمل الهيئة المؤقتة لتBدابير الصBحة النباتيBة بطريقBة تعاونيBة وشBفافة،                   

 .والمنتظر أن تواصل توفيرها لهذه الوسائل األساسية
 

معBايير بBإدارة برنBامج    وتقوم األمانة في الوقت الحاضر مع هيئة المكتBب واللجنBة المؤقتBة لل         - 31
ومBBن بBBين المقترحBBات األخBBرى المطروحBBة بالنسBBبة    . عمBBل الهيئBBة المؤقتBBة لتBBدابير الصBBحة النباتيBBة   

 :لألجهزة اإلدارية والفنية التي يمكن أن تدعم الهيئة المؤقتة
 

 عضBBوا، بمBBا فBBي ذلBBك األعضBBاء السBBبعة فBBي فريBBق    21إحBBالل لجنBBة للمعBBايير تتكBBون مBBن    -
 ؛)ICPM 01/4الوثيقة (حل اللجنة المؤقتة للمعايير الخبراء العامل م

 ؛)ICPM 01/5الوثيقة (تشكيل جهاز فرعي لتسوية المنازعات  -
 ؛)ICPM 01/19الوثيقة (تشكيل جماعة دعم لتبادل المعلومات  -
 ).ICPM 01/13الوثيقة (تشكيل جماعة عمل مخصصة للمساعدة الفنية  -
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دراسBتها، تشBكيل مجموعBة دائمBة مخصصBة تقتصBر        ومن بين األجهزة األخرى التي يمكBن         - 32
 :على

 التخطيط االستراتيجي؛ -
 اإلشراف على الموارد وحسابات األمانة؛ -
 المراجعة الفنية للتدابير؛ -
 .أنشطة الهيئة المؤقتة لمعايير الصحة النباتية أو مبادراتها األخرى -

 
جتمBاعين فBي آBل سBنة، فBإن المجموعBات       باستثناء لجنة المعايير التBي ينتظBر اآلن أن تعقBد ا      - 33

المBBذآورة أعBBاله قBBد تحتBBاج أو ال تحتBBاج إلBBى االجتمBBاع بصBBورة روتينيBBة، تبعBBا للحاجBBة واألولويBBة       
وباإلضافة إلى ذلك، فمن الممكن اآلن إجراء االتصاالت دون عقد اجتماعBات،         . والموارد المتوافرة 

ومBBع ذلBBك، فBBالمتوقع أن . بريBBد اإللكترونBBيلالسBBتفادة مBBن التكنولوجيBBات الجديBBدة، وعلBBى األخBBص ال 
يتطلب األمر عقد اجتماعات معينة مBن بBين الخيBارات المختلفBة فBي آBل سBنة، لتBوفير الBدعم الكBافي            
لبرنامج عمل الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، وهو ما يتطلب بالتBالي إدراج هBذه االجتماعBات       

باجتماعات أعمBال الهيئBة المؤقتBة لتBدابير         " فيما يلي    وستوصف هذه االجتماعات  . في برنامج العمل  
 ".الصحة النباتية

 
 :ويشمل المستوى األساسي من تنفيذ برنامج العمل في سنة واحدة ما يلي - 34

 دورة واحدة للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية؛ -
 اجتماع واحد للجنة المعايير؛ -
 غة المعايير؛اجتماعين لفريق الخبراء العامل لصيا -
 المراجعة؛/اجتماع واحد لجماعة المصطلحات -
 مشاورة فنية واحدة بين المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات؛ -
 .اجتماع واحد ألعمال الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية -

 
يشBBتمل تمديBBد برنBBامج العمBBل األساسBBي ليسBBتوعب المقترحBBات مBBن التخطBBيط االسBBتراتيجي،    - 35
 :بافتراض توفير الموارد الكافية، علىو
 

 اجتماع إضافي للجنة المعايير، واجتماعات لفريق الخبراء العامل حسب الضرورة؛ -
 عقد اجتماعات إضافية لفريق الخبراء العامل المعني بصياغة المعايير؛ -
 عقد مشاورات إقليمية فنية بشأن صياغة المعايير؛ -
 لفريBق الخبBراء العامBل، ومجموعBات عمBل مشBترآة مBع               عقد مشاورات فنية، واجتماعBات     -

 المنظمات األخرى حول موضوعات خاصة؛
 اجتماع واحد لفريق الخبراء العامل لمراجعة التدابير من الناحية الفنية؛ -
تبBBادل المعلومBBات،  (عقBBد عBBدة اجتماعBBات أعمBBال للهيئBBة المؤقتBBة لتBBدابير الصBBحة النباتيBBة       -

 ؛) االستراتيجي، وتسوية المنازعات وغير ذلكوالمساعدة الفنية، والتخطيط
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 .عقد حلقات دراسية، وحلقات عمل والقيام بأنشطة أخرى تتعلق بالمساعدة الفنية -
 

ويتوقف مسBتوى تنفيBذ برنBامج العمBل علBى التمويBل وعلBى المBوارد مBن المBوظفين، وآBذلك                  - 36
آما ينبغي اإلقرار بBأن العناصBر     . نباتيةعلى األولويات التي تحددها الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة ال        

 .األخرى في برنامج العمل تحتاج إلى قدر من المرونة لتستوعب الظروف المتغيرة
 

رغBBم أن الهيئBBة المؤقتBBة لتBBدابير الصBBحة النباتيBBة أوصBBت بBBأن تعقBBد اللجنBBة المؤقتBBة للمعBBايير    - 37
. آاملBة سBوى اجتمBاع واحBد فقBط       اجتماعين في آل سنة، فإن المنظمة ال تسBتطيع أن تمBول بصBورة               

ويمكن عقد اجتماع ثان عندما تغطي البلدان طواعية التكBاليف المرتبطBة بمشBارآة خبرائهBا وتكفBي                  
 .الوفورات لعقد اجتماع ثان

 
) ICPM 01/4الوثيقBة  ( عضBوا  21آما أن الموافقة على االقتراح بتشكيل لجنBة المعBايير مBن     - 38

عن زيادة أو تخفيض برنامج العمBل، بحسBب عBدد المشBارآين الBذين          له أيضا تبعات مالية، قد تسفر       
 .سيحتاجون إلى مساعدة

 
وإذا فرضنا أن الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية تعطBي أولويBة متقدمBة للجنBة المعBايير،               - 39

 وأنه سيمكن االستمرار في عقد اجتماعين آل سنة، فإن األمانة تقترح أن يخصص االجتمBاع األول             
جهوده بصفة أساسية إلBى الموافقBة علBى مشBروعات المعBايير             ) أيار/ الذي يعقد اآلن في شهر مايو     (

فمن شأن ذلك أن يسمح للحكومBات بBأن تخطBط بصBورة            . التي ترسل إلى الحكومات للتشاور بشأنها     
. أيلول من آل عام/ حزيران إلى شهر سبتمبر/ روتينية إلجراء مشاورات في الفترة من شهر يونيو     

) تشBرين الثBاني  /  نBوفمبر �تشBرين األول  / الذي يعقد في أآتBوبر (أما االجتماع الثاني للجنة المعايير   
فسيدرس عندئذ التعليقات التي تقدمها الحكومات ويخصص جهوده أساسا لوضBع اللمسBات األخيBرة              

 .في المعايير لرفعها بعد ذلك إلى الهيئة المؤقتة
 

آBانون الثBاني إلBى    /  التي قد تجري صياغتها في الفترة مBن ينBاير  أما بالنسبة لبعض المعايير   - 40
أمBا المعBايير التBي تBتم صBياغتها فBي            . أيار، فإن ذلك يتيح إمكانية استخدامها خالل سBنة آاملBة          / مايو

 شBهرا وهBو مBا يتBيح فرصBة لعقBد       18فترة تالية من السنة، فإن الفترة الالزمة لتطويرها لن تقل عن  
 . الخبراء العامل، أو تمديد فترة المشاورات إذا تطلب األمر ذلكاجتماع ثان لفريق

 
من أهم فوائد التنسيق، وعلى األخص بالنسبة للبلدان النامية، أنه يتيح الفرصBة أمBام البلBدان               - 41

إلقامة تدابير الصحة النباتية فيها على معايير واضحة، بBدال عBن القيBام بBالتحليالت الالزمBة لتبريBر            
فالمعBBايير الدوليBBة لتBBدابير الصBBحة النباتيBBة التBBي تقBBررت حتBBى اآلن،   .  قBBد تتخBBذها البلBBدان أي تBBدابير

صممت بحيث تعطي أساسا لمستويات أعلى من التخصBص فBي المعBايير التBي قBد توضBع مسBتقبال،              
 .وبالتالي زيادة الفرصة أمام التدابير القطرية لكي توضع على قاعدة من المعايير السليمة

 
ضBBي االتفاقيBBة الدوليBBة لوقايBBة النباتBBات قBBدما فBBي وضBBع معBBايير تنطBBوي علBBى تBBدابير   ومBBع م - 42

محBBددة، تBBزداد أهميBBة االتفBBاق والشBBفافية وضBBرورة انتظBBام عمليBBة المراجعBBة الفنيBBة للمعBBايير الدوليBBة  
وقد تعطلت صياغة المعايير الدولية لمواد التعبئBة الخشBبية ومنBاهج نظمهBا،         . لتدابير الصحة النباتية  

آمBBا أن بعBBض المنظمBBات . بسBBبب نقBBص المعBBايير واإلجBBراءات الالزمBBة لتقيBBيم آفBBاءة تBBدابير بعينهBBا  
تعرضBت لتجBارب مماثلBة    ) مثل هيئة الدستور الغذائي والمكتب الBدولي لألوبئBة الحيوانيBة          (األخرى  

 .تؤآد ميزة العملية المنتظمة عن العمليات العشوائية
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 فBBإن األمانBBة تتوقBBع ضBBرورة إجBBراء مشBBاورات لتحديBBد وألغBBراض التخطBBيط االسBBتراتيجي، - 43

آمBBا تتوقBBع األمانBBة ضBBرورة عقBBد اجتماعBBات دوريBBة لفريBBق     . المعBBايير واالتفBBاق علBBى اإلجBBراءات  
الخبراء من أجل المراجعة الفنية للتدابير على أساس المعايير والنظم التي قد تضعها الهيئBة المؤقتBة      

 .ذلتدابير الصحة النباتية موضع التنفي
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 3الملحق 
 الجدول الزمني المؤقت

 
ويعكBس الجBدول    . 2004-2000فيما يلBي الجBدول الزمنBي لتنفيBذ برنBامج العمBل فBي الفتBرة                   - 44

، فهBو   2004-2001أمBا الجBدول الزمنBي للفتBرة         .  برنBامج عمBل السBنة الماضBية        2000الزمني لعام   
 مBBع التمييBBز بBBين برنBBامج العمBBل  وتقتBBرح هBBذه الجBBداول الزمنيBBة األحBBداث الروتينيBBة، . جBBدول مؤقBBت

 :والمقصود بهذه الجداول هو المساعدة في. األساسي وبين احتماالت تمديد فترة التنفيذ
 وضع برنامج عادي؛ -
 تحديد إمكانيات البرنامج الزمني؛ -
 تحديد الموارد المطلوبة؛ -
 تقسيم مجاالت العمل إلى فئات؛ -

 
ترتيبات الحالية، مBع إضBافة أنشBطة تسBاير مBا هBو       ويقوم الجدول الزمني على نموذج يتبع ال   - 45

 .متوافر من وقت وموظفين، وإمكانية الحصول على دعم من األمانة
 

 *نموذج لجدول زمني ألنشطة الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية: 1الجدول 
فريق الخبراء العامل  اإلدارة 

 للمعايير الدولية
المشاورات الفنية وفرق 

املين في الخبراء الع
 الموضوعات الخاصة

الحلقات الدراسية 
وحلقات العمل 

والمساعدات الفنية 
 األخرى

 حلقة عمل   تبادل المعلومات آانون الثاني/ يناير
جماعBBة عمBBل الموضBBوعات المصطلحات والمراجعة  شباط/ فبراير

 الخاصة
 

جماعة العمل والمع[ايير      آذار/ مارس
 الدولية الجديدة

 حلقة عمل 
الهيئ[[ة المؤقت[[ة لت[[دابير   نيسان/ ريلأب

 الصحة النباتية
   

    لجنة المعايير أيار/ مايو
 جماعBBBBBBة العمBBBBBBل   حزيران/ يونيو

المعBBBBBBBBBايير الدوليBBBBBBBBBة –
 الجديدة

جماعBBة عمBBل الموضBBوعات 
 الخاصة

 حلقة عمل

 جماعBBBBBBة العمBBBBBBل   تموز/ يوليو
المعBBBBBBBBBايير الدوليBBBBBBBBBة –

 الجديدة
  

قليميBBBBBBة اللجBBBBBBان الفنيBBBBBBة اإل   آب/ أغسطس
 المعنية بالمعايير الدولية

 
 �جماعBBBBBBBBBBة العمBBBBBBBBBBل   تسوية المنازعات أيلول/ سبتمبر

 المعايير الدولية الجديدة
التع[[[اون التقن[[[ي فيم[[[ا ب[[[ين  
المنظم[[ات اإلقليمي[[ة لوقاي[[ة 

 النباتات
 حلقة عمل

تشBBBBBBBرين  / أآتBBBBBBBوبر
 األول

 التخطيط االستراتيجي
 المساعدة الفنية

 �جماع[[[[[[[[[[ة العم[[[[[[[[[[ل  
ولي[[[[[[[[[[ة المع[[[[[[[[[[ايير الد

 الجديدة

جماعBBBBBBة العمBBBBBBل المعنيBBBBBBة  
 بالمراجعة الفنية للمعايير

 

تشBBBBBBBرين / نBBBBBBBوفمبر
 الثاني

    لجنة المعايير
آBBBBBBBانون / ديسBBBBBBBمبر
 األول

إع[[[[داد وث[[[[ائق الهيئ[[[[ة   
 المؤقتة

   
 .بخط مائلبرنامج العمل األساسي الذي تموله المنظمة مشار إليه بخط غامق، أما اإلضافات فهي *
 

 :مالحظات
 

ويمكBن زيBادة    . ، نماذج على أساس هيكل البرنBامج الحBالي        اإلدارةمن قائمة اجتماعات    تتض -
عدد االجتماعات أو إنقاصه، آما يمكن عقدها بصفة رسمية، أو بحسب الحاجBة، أو بصBفة           
 دائمة، اعتمادا على ظروف الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية والقرارات التي تتخذها؛
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، منفصBل عBBن  ام[ل المخ[[تص بالمع[ايير الدولي[ة لت[دابير الص[[حة النباتي[ة     فري[ق الخب[راء الع   -
اجتماعات الخبراء األخرى لتوضيح طبيعته الروتينية ومهمتBه المحBددة فBي مسBاندة وضBع              

المراجعة فتشير إلى جماعة العمل المعنيBة بالمصBطلحات، مBع           / أما المصطلحات . المعايير
اليBة بصBفة دوريBة آمBا تحBددها الهيئBة المؤقتBة          إضافة مسؤوليتها عن مراجعBة المعBايير الح       

 .لتدابير الصحة النباتية
، مجموعBات   تشمل المشاورات الفنية وفريق الخبراء العامل بشأن الموضوعات الخاص[ة          -

العمBBل مفتوحBBة العضBBوية، والخبBBراء والمشBBاورات األخBBرى، واالجتماعBBات االستكشBBافية،    
   BBBة مبBBBد لمعالجBBBي تعقBBBرى التBBBات األخBBBددة،   واالجتماعBBBة محBBBيرات فنيBBBايا وتفسBBBادئ وقض

 .والتطبيقات المتعلقة بفهم االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وتنفيذها
، مبBBBادرات تش[[[مل حلق[[[ات العم[[[ل، والحلق[[[ات الدراس[[[ية، والمس[[[اعدات الفني[[[ة األخ[[[رى     -

درات المساعدات الفنية التي قد تحددها الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتيBة، وآBذلك المبBا              
 .التي قد تتخذها األمانة بهدف الدعم المباشر لمبادرات وأهداف الهيئة المؤقتة

 
 :، ويشمل2000وفيما يلي الجدول الزمني لعام  - 46

 
 ؛)مثل التعاون التقني فيما بين المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات(األحداث الروتينية  -
مثBل جماعتBا العمBل للمعBايير     (ير الصBحة النباتيBة    األنشطة التي تحددها الهيئة المؤقتBة لتBداب        -

 ؛)وللموضوعات الخاصة
 ).مثل عقد حلقات عمل(األنشطة التي قامت بها األمانة  -
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 2000جدول أنشطة عام : 2الجدول رقم 

فريق الخبراء العامل  اإلدارة 
 للمعايير الدولية

المشاورات الفنية 
وفرق الخبراء 
العاملين في 
 اصةالموضوعات الخ

الحلقات الدراسية 
وحلقات العمل 

والمساعدات الفنية 
 األخرى

جماعBBة العمBBل المعنيBBة   آانون الثاني/ يناير
 بقوائم اآلفات

  
     شباط/ فبراير
جماعBBBBة العمBBBBل غيBBBBر  آذار/ مارس

الرسBBBBBBمية للتخطBBBBBBيط  
االسBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBتراتيجي 

 والمساعدة الفنية

جماعBBBBBBBBBBBة العمBBBBBBBBBBBل  
 للمصطلحات

جماعة العمBل مفتوحBة     
 للمكافحBBBBBة العضBBBBBوية
 الرسمية

 

جماعBBBBة العمBBBBل غيBBBBر  نيسان/ أبريل
الرسBBBBBBBBمية المعنيBBBBBBBBة  
 بتكوين لجنة المعايير

   

 لجنة المعايير المؤقتة أيار/ مايو
 

جماعBBة العمBBل المعنيBBة 
بBBBBBBBإجراءات تسBBBBBBBوية  

 المنازعات

   

جماعBBة العمBBل المعنيBBة   حزيران/ يونيو
 بمواد التعبئة الخشبية

جماعBBة العمBBل المعنيBBة 
ت غير الحجريBة    اآلفاب

 الخاضعة للوائح

جماعBBBBBBBBBBBة العمBBBBBBBBBBBل  
االستكشBBBBافية المعنيBBBBة  
بجوانBBBBBBBBب الصBBBBBBBBحة  
النباتيBBBBBBBBBة للكائنBBBBBBBBBات 
المحBBBBBBBBBورة وراثيBBBBBBBBBا 
والسBBBBBBالمة الحيويBBBBBBة   

 واألنواع الغازية

حلقBBBBات عمBBBBل بشBBBBأن  
 األمن الحيوي

حلقBBBBات عمBBBBل بشBBBBأن  
 تحليل أخطار اآلفات

جماعBBة العمBBل المعنيBBة   تموز/ يوليو
 بأساليب النظم

  

جماعBBة العمBBل المعنيBBة   آب/ سطسأغ
بإعBBBداد التقBBBارير عBBBن  

 اآلفات

اللجنBBBة الفنيBBBة المعنيBBBة  
 بالمعايير قيد التشاور

حلقBBBBBة عمBBBBBل بشBBBBBBأن   
 تحليل أخطار اآلفات

جماعBBBBBBBBBBBة العمBBBBBBBBBBBل    أيلول/ سبتمبر
المخصصBBBBBBة لتبBBBBBBادل 

 المعلومات

حلقBBBBBة عمBBBBBل بشBBBBBBأن    
 تحليل أخطار اآلفات

جماعBBBBة العمBBBBل غيBBBBر  تشرين األول/ أآتوبر
الرسBBBBBBمية للتخطBBBBBBيط  
االسBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBتراتيجي 

 والمساعدة الفنية

التعBBBاون التقنBBBي فيمBBBBا    
بBBBBBBBBBBين المنظمBBBBBBBBBBات  
اإلقليميBBBBBBBBBة لوقايBBBBBBBBBة  

 النباتات

حلقBBBBBة عمBBBBBل بشBBBBBBأن   
 منهجية التفتيش

اللجنBBBBBBBBBBBة المؤقتBBBBBBBBBBBة  تشرين الثاني/ نوفمبر
 للمعايير

حلقBBBBBة عمBBBBBل بشBBBBBBأن     
 تحليل أخطار اآلفات

 الثالثBBBة للهيئBBBة المؤقتBBBة  إعBBBداد الوثBBBائق للBBBدورة  آانون األول/ ديسمبر
 لتدابير الصحة النباتية
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 2005 � 2001التقويم الزمني للفترة : 3الجدول رقم 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 
      آانون األول/يناير
 المصطلحات  شباط/فبراير

 األهمية االقتصادية
 المصطلحات

بما فBي ذلBك المناقشBات       (
 )بشأن الشكوك

 اتالمصطلح المصطلحات

 الهيئة المؤقتة  آذار/مارس
 قوائم اآلفات -
التقBBBBBBBارير عBBBBBBBن   -

 اآلفات
اآلفBBBBBBBBات غيBBBBBBBBر  -

الحجريBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBة 
 الخاضعة للوائح

 أساليب التنظيم -
لجنة تسوية المنازعات

 الهيئة المؤقتة
 األهمية االقتصادية -
مBBBBBBBBBBواد التعبئBBBBBBBBBBة  -

 الخشبية
نظBBام الرقابBBة علBBى    -

 الواردات
 منهجية التفتيش -
تحليBBBBBBBل مخBBBBBBBاطر   -

اآلفBBBBBBBBBات بشBBBBBBBBBأن 
 ثيرات البيئيةالتأ

 المعالجة باإلشعاع -
 لجنة تسوية المنازعات

 الهيئة المؤقتة
مراقبBBBBBBBBBBة قرحBBBBBBBBBBة   -

 الحمضيات
فعالية تBدابير الصBحة      -

 النباتية
الكائنBBBBBات المحBBBBBورة   -

 وراثيا
تحليل مخاطر اآلفات    -

بشBBBBأن اآلفBBBBات غيBBBBر 
الحجريBBBBة الخاضBBBBعة 

 للوائح
 لجنة تسوية المنازعات

 الهيئة المؤقتة
 فات التفتيش المنخفض لآل-

      نيسان/أبريل
لجنة المعايير أيار/مايو

 قوائم اآلفات -
التقBBBBBBBارير عBBBBBBBن   -

 اآلفات
مBBBBBBBBواد التعبئBBBBBBBBة  -

 الخشبية
اآلفBBBBBBBBات غيBBBBBBBBر  -

الحجريBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBة

 لجنة المعايير
مBBBBBBBBواد التعبئBBBBBBBBة  -

 الخشبية
األهميBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBة  -

 االقتصادية
نظام الرقابة علBى     -

 الواردات
المعالجBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBة-

 لجنة المعايير
مراقبBBBBBBBBة قرحBBBBBBBBة   -

 الحمضيات
الكائنBBBات المحBBBورة   -

 وراثيا
تحليBBBBBBBل مخBBBBBBBاطر   -

اآلفBBBBBBBBBات بشBBBBBBBBBأن 
اآلفBBBBBBBBBBات غيBBBBBBBBBBر 

 
 لجنة المعايير

التفتBBBBBيش المBBBBBنخفض  -
 لآلفات
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 الخاضعة للوائح
 أساليب النظم -

 باإلشعاع
 فتيشمنهجية الت -
تحليBBBل المخBBBاطر   -

بشBBBBأن التBBBBأثيرات 
 البيئية

الحجريBBة الخاضBBعة 
 للوائح

فعالية تدابير الصحة    -
 النباتية

      حزيران/يونيو
تحليBBل مخBBاطر اآلفBBات  زتمو/يوليو

 بشأن التأثيرات البيئية
مراقبBBBBBBBBBBBBة قرحBBBBBBBBBBBBة  

 الحمضيات
التفتBBBBBBBBيش المBBBBBBBBنخفض   

 لآلفات
  

) مش[[اورات (مش[[اورة  آب/أغسطس
 فنية إقليمية

) مش[[اورات (مش[[اورة 
 فنية إقليمية

) مش[[[[[اورات(مش[[[[[اورة 
 فنية إقليمية

فنية ) مشاورات(مشاورة  
 إقليمية

 

مراقبBBBBBBBBBBBBة قرحBBBBBBBBBBBBة   أيلول/سبتمبر
وضBBBBBBBع الحمضBBBBBBBيات 

ورقBBBة مناقشBBBBات عBBBBن  
الكائنBBBBBBBات المحBBBBBBBورة 

 وراثيا

الكائنBBBBBBBات المحBBBBBBBورة 
 وراثيا

تحليBBل مخBBاطر اآلفBBات 
بشBBBBBأن اآلفBBBBBات غيBBBBBر 
الحجريBBBBBBة الخاضBBBBBBعة 

 للوائح

   

تشBBBBBBBBرين /أآتBBBBBBBوبر 
 األول

تحليBBل مخBBاطر اآلفBBات 
فيمBBBBا يتعلBBBBق باآلفBBBBات  
غيBBBBBBBBBBBر الحجريBBBBBBBBBBBة  

 الخاضعة للوائح 
التخطيط االس[تراتيجي   

 والمساعدة الفنية
اورة الفني[[[[[[[[ة المش[[[[[[[[

للمنظم[[[[[ات اإلقليمي[[[[[ة 
 لوقاية النباتات

فعاليBBة تBBBدابير الصBBBحة  
 النباتية

التخطBBيط االسBBتراتيجي 
 والمساعدة الفنية

مش[[[[[[[[[[[[اورة فني[[[[[[[[[[[[ة 
للمنظم[[[[[ات اإلقليمي[[[[[ة 

 لوقاية النباتات

التخطBBBBيط االسBBBBتراتيجي 
 والمساعدة الفنية

مشاورة فنية للمنظم[ات    
 اإلقليمية لوقاية النباتات

BBBBBBيط االسBBBBBBتراتيجي التخط
 والمساعدة الفنية

مش[[اورة فني[[[ة للمنظم[[[ات  
 اإلقليمية لوقاية النباتات
 التفشى المنخفض لآلفات

 

      
تشBBBBBBBرين /نBBBBBBBوفمبر
 الثاني

 لجنة المعايير
  قوائم اآلفات-
  التقارير عن اآلفات-
 اآلفBBات غيBBر الحجريBBة -

 الخاضعة للوائح

 ييرلجنة المعا
 مواد التعبئة الخشبية -
 نظBBBBام الرقابBBBBة علBBBBى    -

 الواردات
  األهمية االقصادية-

 لجنة المعايير
 مراقبBBBBBBBBBBBBBBة قرحBBBBBBBBBBBBBBة -

 الحمضيات
 الكائنBBBBBBBBات المحBBBBBBBBBورة  -

 
 

 لجنة المعايير
التفتBBBBBBيش المBBBBBBنخض  -
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  أساليب التنظيم-
  المعالجة باإلشعاع-

  المعالجة باإلشعاع-
  منهجية التفتيش-
 تحليل مخBاطر اآلفBات      -

 بشأن التأثير البيئية

 وراثيا
 تحليBBBل مخBBBاطر اآلفBBBات  -

غيBBBBBBBBBBBر الحجريBBBBBBBBBBBة 
 عة للوائحالخاض

 فعاليBBBBة تBBBBدابير الصBBBBحة -
 النباتية

 لآلفات

      آانون األول/ديسمبر
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 المرفق الثامن عشر
 

 جدول األعمال المؤقت للدورة الرابعة للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية
 
 
 افتتاح الدورة  � 1
 
 الموافقة على جدول األعمال  - 2
 
 تقرير مقدم من الرئيس - 3
 
 تقرير األمانة - 4
 
 الموافقة على المعايير الدولية - 5
 
 البنود الناشئة عن الدورة الثالثة للهيئة المؤقتة - 6
 
 برنامج العمل بشأن التوحيد - 7
 
 حالة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات - 8
 
 أية مسائل أخرى - 9
 

 دمةموعد ومكان الدورة القا - 10
 الموافقة على التقرير - 11
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 المرفق الثامن عشر
 

 جدول األعمال المؤقت للدورة الرابعة للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية
 
 
 افتتاح الدورة  � 1
 
 الموافقة على جدول األعمال  - 2
 
 تقرير مقدم من الرئيس - 3
 
 تقرير األمانة - 4
 
 الموافقة على المعايير الدولية - 5
 
 لثالثة للهيئة المؤقتةالبنود الناشئة عن الدورة ا - 6
 
 برنامج العمل بشأن التوحيد - 7
 
 حالة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات - 8
 
 أية مسائل أخرى - 9
 

 موعد ومكان الدورة القادمة - 10
 

 الموافقة على التقرير - 11
 
 
 
 


