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  النباتيةةلتدابير الصحالهيئة المؤقتة 

 السادسةالدورة 

 2/4/2004-29/3روما، 

 اإلجراءات الخاصة بتعديل المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية 
 أو تعليق العمل بها بشكل طارئ بعد الموافقة عليها

  من جدول األعمال المؤقت12-8البند 

 

اعaaة هaaذه الورقaaة بطلaaب مaaن الهيئaaة المعنيaaة بaaالتخطيط    أعaaّدت أمانaaة منظمaaة األغذيaaة والزر  -1
وهaaي تعaaالج المواضaaيع  . االسaaتراتيجي والمسaaاعدة الفنيaaة التابعaaة لالتفاقيaaة الدوليaaة لوقايaaة النباتaaات     

المتعلقة بمعرفة ما إذا آان يتعّين رفع توصية بتعليق العمل بأي من المعايير الدولية لتدابير الصحة                
وقaد طرحaت هaذه    . ارج اإلجراءات العادية لتعaديل تلaك المعaايير الدوليaة    النباتية وفي أي ظروف، خ 

 عaن مaواد التعبئaة    15األسئلة في سياق إجراءات تنفيذ المعايير الدوليaة لتaدابير الصaحة النباتيaة رقaم                 
 .الخشبية آما يظهر أدناه

الهيئaaة المؤقتaaة وعمaaًال بالمaaادة الحاديaaة عشaaرة مaaن االتفاقيaaة الدوليaaة لوقايaaة النباتaaات، وافقaaت   -2
لتدابير الصحة النباتيaة علaى الخطaوط التوجيهيaة لتنظaيم اسaتخدام المaواد الخشaبية فaي تغليaف السaلع                  

وتتضaّمن  . 2002فaي دورتهaا الرابعaة فaي عaام           ) 15المعايير الدولية رقم    (الداخلة في التجارة الدولية     
هaو شaعار   (بعة للهيئaة المؤقتaة رمaزًا     بالصيغة التي وافقت عليها الدورة الرا   15المعايير الدولية رقم    

 الواجaaب وضaaعه علaaى مaواد التعبئaaة الخشaaبية لإلفaaادة عaaن إخضaaاع الخشaaب  ")الخلaو مaaن الحشaaرات "
للتدابير الموافق عليهaا للقضaاء علaى اآلفaات المرتبطaة عaادة بمaواد التعبئaة الخشaبية المسaتخدمة فaي                    

 .التجارة الدولية

3-  aaة علaaة المؤقتaaة الهيئaaد موافقaaن بعaجيل لكaaًا لتسaaة طلبaaرآة خاصaaّدمت شaaلي، قaaعار األصaaى الش
عالمaaة مشaaابهة لخaaدمات مكافحaaة اآلفaaات واعتبaaرت أّن اسaaتخدام الشaaعار التaaي وافقaaت عليaaه الهيئaaة      

وسaaعت . المؤقتaة يشaaكل خرقaaًا لحقaaوق الشaaرآة حيaaث أّن لهaaا أولويaaة التسaaجيل والطaaرح فaaي األسaaواق 
نظمة مقابل استخدام الشعار آان يرّجح أن تبلغ الشرآة إلى الحصول على مبالغ وتعويضات من الم     

 مقابaل  ْلجعa وعمليًا، طالبت الشaرآة، باإلضaافة إلaى تسaديد مبلaغ مقطaوع، بaدفع        . عدة ماليين دوالر 
آمaا أرادت أن يظهaر   .  دوالرًا أمريكيaًا فaي السaنة لكaل مسaتخدم نهaائي         240.00استخدام الشعار قدره    

وآان من شأن الaدخول فaي   . الطوابع التي تستخدم الشعارإسم الشرآة إلى جانب الشعار على بعض   
مقاضاة قانونية حول هذا المطلب أن يؤدي إلaى تكaاليف باهظaة مaن دون أن تكaون النتaائج القانونيaة                 

 . مضمونة
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 وتطبيقهaا   15ونتيجة هذا الوضع المفاجئ، طرحت مواصaلة اسaتخدام المعaايير الدوليaة رقaم                 -4
ددًا من المشاآل الهامة التي من شأنها أن تلحق مسaؤوليات وأضaرارًا             استنادًا إلى رمزها األصلي ع    

وآaان باإلمكaان أن يaؤدي ذلaك إلaى انعكاسaات             . بمنظمة األغذية والزراعة وجميع األطراف المعنية     
عملّية ومالية هامة وغير متوقعaة علaى قaدرة المنظمaة علaى تأديaة مهامهaا وتحّمaل مسaؤولياتها التaي                       

 .اخلي والتي وافق عليها األعضاء في المنظمةنص عليها نظامها الد

وفي هذا اإلطار، أوصت المنظمة األعضاء فaي الهيئaة المؤقتaة لتaدابير الصaحة النباتيaة فaي                     -5
وتحّولت في . ، بما في ذلك استخدام الرمز األصلي15 بتعليق العمل بالمعايير الدولية رقم   2002عام  

إلى توصية بتعليaق  ) بما في ذلك الرمز (15 الدولية رقم وقت الحق التوصية بتعليق تطبيق المعايير     
فترّآaز التaدبير بالتaالي علaى الرمaز المسaتخدم داخaل المعaايير                . استخدام الرمز األصلي فقaط ال غيaر       

الدوليaaة عaaaوض أن يترآaaز علaaaى مضaaمون المعaaaايير الدوليaaaة تحديaaدًا، األمaaaر الaaذي مّكaaaن المنظمaaaة      
        aن تالفaة مaة         واألعضاء في الهيئة المؤقتaة هامaادية وقانونيaؤوليات اقتصaك مسaب ذلaر أن يرّتaي خط

 وتّمaت  "الخلaو مaن الحشaرات   "آما وضaعت األمانaة رمaزًا جديaدًا عوضaًا عaن شaعار               . وغير متوّقعة 
 . حماية هذا الشعار على اعتباره عالمة من خالل عملية التسجيل الدولية

 أو المناسaaب تعليaaق أو  وطرحaaت التجربaaة السaaابقة تسaaاؤالت عمaaا إذا آaaان مaaن الضaaروري      -6
وتجدر اإلشارة بدايًة إلaى     . التوصية بتعليق العمل بالمعايير الدولية خارج إجراءات التعديل المعتادة        

 آانaaت اسaaتثنائية للغايaaة وغيaaر    15أّن الظaaروف المحيطaaة بالشaaعار األصaaلي للمعaaايير الدوليaaة رقaaم      
 . ويؤمل في أّال يتكرر هذا الوضع في المستقبل. متوقعة

وال بد من اإلشارة أيضًا إلى أّن المنظمة، بصفتها منظمة مسؤولة تجاه األعضaاء فيهaا، لهaا                    -7
وتتحّمaل المنظمaة بنaوع خaاص     . بعض المسؤوليات التي عليها تحّملها آلما اسaتجّدت تلaك األوضaاع        

وتشaمل تلaك النصaوص دسaتور المنظمaة والئحتهaا         . مسؤوليات محددة بموجب نصوصaها األساسaية      
ئحتها المالية التي تحدد المهaام المتعلقaة مaن بaين أمaور أخaرى بالمسaائل التنفيذيaة والماليaة              العامة وال 
 .1للمنظمة

وهناك أيضًا عالقات مباشرة بين هaذه الصaكوك الراعيaة واالتفاقيaة الدوليaة لوقايaة النباتaات                    -8
أ بموجaب القaرار رقaم       وآaان المaؤتمر العaام للمنظمaة قaد أنشa           . والهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتيaة     

التي تنaيط  ( من دستور المنظمة 1- الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية عمًال بالمادة السادسة 12/97
وتلحظ تلك االختصاصaات أنaه      . مع اختصاصات محددة  ) سلطة إنشاء الهيئات وغيرها من األجهزة     

مaaاد الئحaaة داخليaaة خاصaaة بهaaا شaaريطة أال تتعaaارض ودسaaتور المنظمaaة       يجaaوز للهيئaaة المؤقتaaة اعت  
 من الالئحaة الداخليaة التaي وافقaت عليهaا الهيئaة المؤقتaة فaي         3-وتنّص المادة الثامنة  . والئحتها العامة 

 على أنه يتعين على المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة رفع توصيات الهيئة             2001نيسان  /أبريل
ير الصaaحة النباتيaaة التaaي لهaaا انعكاسaaات علaaى مسaaتوى السياسaaات أو البaaرامج أو علaaى     المؤقتaaة لتaaداب

المستوى المالي فaي المنظمaة، إلaى المaؤتمر العaام للمنظمaة أو المجلaس التخaاذ اإلجaراءات الالزمaة                       
تخضaaع آافaة العمليaaات الماليaة التaaي تقaوم بهaaا    " علaى أن  2-آمaaا تaنّص المaaادة الحاديaة عشaaرة  . بشaأنها 
 ".المؤقتة وأجهزتها الفرعية لألحكام المناسبة في الالئحة المالية للمنظمةالهيئة 

 مaن الaنص المعaدل الجديaد لالتفاقيaة الدوليaة       1-وفضًال عن ذلك، تنص المادة الحاديaة عشaرة         -9
وبصaورة عامaة، تشaكل    ). أضaيف التأآيaد علaى العبaارة    ". (ألغذية والزراعة لألمم المتحaدة   منظمة ا 

                                                      
1             aا مaائق وغيرهaذه الوثaن هaة مaل وثيقaى         يمكن االطالع على آaت علaى اإلنترنaة علaع المنظمaى موقaة علaكوك الراعيaن الص
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تشكل عملية إعداد الميزانية في المنظمة آلية التمويل الرئيسية للعمل في إطار الهيئة المؤقتة لتدابير 
 . الصحة النباتية واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

نظمaaة األغذيaaة والزراعaaة، بصaaفتها آمنّظمaaة، عaaددًا مaaن     وآمaaا أشaaير إليaaه سaaابقًا، أوآلaaت م    -10
المسؤوليات التي يتعّين عليها تحملها بموجب الصكوك الراعية لها وقaد آّلفaت مهمaة اتخaاذ التaدابير                   

وترتبط االتفاقية الدولية لوقايaة النباتaات    . الالزمة والمالئمة لتحقيق غايات المنظمة والئحتها المالية      
 . ابير الصحة النباتية ارتباطًا مباشرًا بهذه السلطات األساسيةوالهيئة المؤقتة لتد

 إلaى احتمaال وجaود    15وعندما أّدى الوضع الناجم عن الرمز األصلي للمعaايير الدوليaة رقaم          -11
انعكاسات هامة وغير متوقعة على المهام التنفيذية والمالية للمنظمة، توّجaب علaى المنظمaة معالجaة                 

وإذا .  وشعارها األصaلي وبوقaف العمaل بهaا فaي وقaت الحaق       15 بتعليق العمل بالمعايير الدولية رقم  
آان أي تدبير متخذ في المستقبل في إطار االتفاقية الدولية لتدابير الصحة النباتية يشكل خطرًا على              

ات التي أنيطت إليها، قد يتعّين عندها اتخاذ التدبير المناسaب مaن          قدرة المنظمة على تحمل المسؤولي    
 . جديد

 :ويرجى من الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية أن -12
 آون تعليق العمل بمعايير دولية أو بعناصaر منهaا أو سaحبها بشaكل طaارئ آمaا حصaل                     

 . و أمر نادر الحدوث للغاية، ه15بالنسبة إلى الشعار األصلي للمعايير الدولية رقم 

 وجوب تقييم آل حالة على حدة وفaي اسaتحالة توّقaع الظaروف التaي قaد تسaتدعي تعليaق                      
 .أو سحبها بشكل طارئ/المعايير الدولية و

 آون الهيئة المؤقتة لتدابير الصaحة النباتيaة تعمaل فaي إطaار منظمaة األغذيaة والزراعaة                    
علaaaى (سaaaؤولية ومهمaaaة إدارة الهيئaaaة المؤقتaaaة إدارة سaaaليمة وفaaaي أّن المنظمaaaة أوآلaaaت م

وحمايaaة مصaaالح األطaaراف فaaي الظaaروف   ) صaaعيدي اتخaaاذ القaaرارات والصaaعيد المaaالي  
 .االستثنائية والطارئة

 آون المنظمة مسؤولة، بموجب المهام الموآلة إليها، عن التحرك بسرعة فaي الحaاالت              
 علaaى تحّمaaل مسaaؤولياتها األساسaaية ومaaا يتوّجaaب التaaي تشaaكل خطaaرًا علaaى قaaدرة المنظمaaة

 .عليها في إطار دستور المنظمة والنصوص األساسية الراعية لعملها
 أهمية تشجيع الشفافية والتشاور بين منظمة األغذية والزراعaة واألجهaزة المعنيaة التaي               

أية تدابير ممكنة، فضًال تّم إنشاؤها في إطار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالنسبة إلى 
تسaaaتوجب ) فaaaي بعaaaض اإلجaaaراءات القانونيaaaة مaaaثالً (عaaaن احتمaaaال أن تسaaaتجّد ظaaaروف  

 . المحافظة على السرية ويتعّذر عندها إطالع الهيئة المؤقتة على آامل التفاصيل

 في حال آانت المنظمaة تنظaر فaي التوصaيات المتعلقaة بتعليaق أي مaن المعaايير الدوليaة             
 :ليها أو سحبها بشكل طارئالمتفق ع

على وجوب مناقشة أية توصيات وإقرارها في اجتماع طارئ لهيئة المكتaب آلمaا أمكaن               ) أ(
 .ذلك

على إطالع الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتيaة علaى أيaة توصaيات أو تبريaرات فaي               ) ب(
 . أقرب وقت ممكن


