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  النباتيةةلتدابير الصحالهيئة المؤقتة 
 ةخامسالدورة ال

 11/4/2003-7روما، 

 المواضيع واألولويات المتعلقة بالمعايير: برنامج العمل الخاص بالتوحيد
  من جدول األعمال المؤقت2-8البند 

 
ا    -1 ة المواضيع واألولوي ا الرابع ي دورته ة ف دابير الصحة النباتي ة لت ة المؤقت ددت الهيئ ت ح

امج العمل          ة            . المتعلقة بالمعايير الواجب إدراجها في برن ه األمان ذي نّفذت ل ال امج العم ويراعي برن
ام  ات     2002ع ة والطاق ة الزمني ة ضمن المهل دود الممكن ى أقصى الح ة إل ة المؤقت يات الهيئ  توص

 ).ICPM 03/5أنظر الوثيقة (البشرية والموارد المتاحة 
 
ال بعض األنشطة  -2 ةوتح ل  المدرج امج العم ي برن ي ف م والت ذ ل ة تنف ة المؤقت ى الهيئ د إل بع

رار     د  التخاذ ق ات  بشأن  جدي ل     أولوي امج العم تكمالها في برن تقبال     اس ا ومس ه حالي ذي يضطلع ب . ال
ة      ). المصطلحاتمسرد  استعراض  مثل،  (،  ويجري حاليًا تنفيذ أنشطة أخرى     ة المؤقت آما تأخذ الهيئ

ايير في م        داد       علمًا بوجود مشاريع مع زم  يختلف مراحل اإلع تكمالها، فضًال عن وجوب      ل ى اس إل
ة            واقترحت  . معايير موجودة أخرى  وتنقيح  استعراض   ة المؤقت دة وأشارت الهيئ عدة مواضيع جدي

 .بوجه خاصالبلدان النامية تفيد إلى الحاجة إلى توجيه أولويات وضع المعايير إلى معايير محددة 
 
 :يير بصورة عامة خمس فئات من المعاييرويعالج برنامج عمل وضع المعا -3

 معايير مفهومية أو مرجعية جديدة وملحقات بالمعايير الموجودة -1
 معايير خاصة بآفات وبسلع أساسية معينة -2
ك              -3 ا في ذل ديثها بم ة      مسرد استعراض المعايير الموجودة وتح  مصطلحات الصحة النباتي

 )يجري تحديثها باستمرار(
  على مخاوف البلدان الناميةوضع من أجل تبديدتمعايير محددة  -4
مواد التعبئة (قضايا التوحيد الملّحة التي قد تنشأ عن الهيئة المؤقتة أو عن منظمات أخرى  -5

 ).الخشبية والتكافؤ مثًال
ة               -4 ة المؤقت ويشمل برنامج العمل الحالي المعايير التالية الجاري إعدادها أو التي أعطت الهيئ

ة لو ير المواضيع (ضعها األولوي ذ أي المطبوعة تش م يتخ ات ل ى أولوي ود العريض إل الخط األس ب
 ):2003إجراء بشأنها عام 

 
 آفاءة التدابير -
 الملحق الخاص بتحليل مخاطر اآلفات بالنسبة إلى الكائنات الحية المحورة -
 الخاضعة للوائحوالتي تمر بعملية الحجر الصحي تحليل مخاطر اآلفات  -
 )إعادة صياغة(الواردات لى عرقابة النظم  -
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 مصطلحات الصحة النباتيةمسرد  -
 )إعادة صياغة(مراقبة تقّرح الحمضيات  -
  من المعايير الدولية للصحة النباتية1مراجعة المعيار رقم  -
 لآلفاتالمحدود االنتشار  -
 )إعادة صياغة(منهجية التفتيش  -
 )تتبع آفاءة التدابير(الخطوط التوجيهية للتكافؤ  -
  من المعايير الدولية للصحة النباتية2عيار رقم مراجعة الم -
م  - ار رق ة المعي ة   3مراجع ة للصحة النباتي ايير الدولي ن المع ارج (م اق خ امج نط البرن

 )العادي
 
ة       رتبت  وقد   -5 ة   القائمة أعاله بحسب األولوي ار      الحالي ل معي ة لك ي حددتها األمان وهي ال  . الت

 .ن جانب الهيئة المؤقتة إلقرارهاتشمل مشاريع المعايير قيد الدرس حاليًا م
 
ي   -6 ايير الت ى المع افة إل بق أن وباإلض ات   س ة طلب ت األمان ل، تلق امج العم ي برن أدرجت ف

ة   ) ICPM 03/5أنظر الوثيقة ( إلدراج مواضيع إضافية 2002مباشرة عام  ة المؤقت وطلب رئيس الهيئ
 ).ICPM 03/14أنظر الوثيقة ( شموالإلى األعضاء التقّدم باقتراحات للتوصل إلى قائمة أآثر 

 
ايير الموجودة                     -7 ن المع دد م تعراض ع أّخر الس ان أو ت د ح وتذآر الهيئة المؤقتة أّن الوقت ق
تبعادها    حسبق طرالمواضيع التي وأن هناك عددا من ) ICPM 03/5أنظر الوثيقة ( م يجر اس أو ها ول

 :وهي تشمل. من الدراسة سحبها
 

( 
 
ة         بالوآالة الدولية للطاقة الذرية     قامت   -8 ة في األغذي ات النووي ق شعبة التقني مبادرة عن طري

ة،          ة والزراعة والوآال أن      إلوالزراعة المشترآة بين منظمة األغذي ة بش ايير دولي داد مشروع مع ع
 .شحن الحشرات العقيمة عبر الحدود

 
ات      و -9 تشير الوآالة إلى أّن شحن الحشرات العقيمة عبر الحدود ألغراض برامج مكافحة اآلف

ات الشحن      . منذ أآثر من أربعين سنةيمارس بصورة عادية   ولألبحاث   د عملي ع أّن تزي ومن المتوق
اد        ع ازدي ة وم رة العقيم ة الحش تخدام تقني ع رواج اس ب م تقبل القري ي المس وظ ف كل ملح ذه بش ه

ذا التوجه                . تسويق الحشرات العقيمة  االهتمام ب  أّن ه ة ب ة وفي الوآال واعترف األعضاء في المنظم
ة   ايير دولي وات لوضع مع اذ خط وفير ايقضي باتخ ه لت ة للتوجي ات القطري اطر لمنظم أن المخ بش

 .الصحة النباتية وإجراءات تنظيم حرآة الحشرات العقيمة عبر الحدودالمتعلقة ب
 
اريين       2001آب  /ة للطاقة الذرية في أغسطس    وعقدت الوآالة الدولي   -10  جماعة عمل تضّم استش

ذا          دوليين لتقييم المخاطر الناجمة عن شحن الحشرات العقيمة عبر الحدود وإلعداد ورقة مناقشة به
اع وساعدت                 . الشأن ات في االجتم ة النبات ة لوقاي ة الدولي ة  في صياغة     وشارآت أمانة االتفاقي ورق

تناداً   . المناقشة ة                    وجرى اس دد في االتفاقي ًا للشكل المح ايير تبع داد مشروع مع ة إع ك الورق ى تل  إل
رح                . الدولية توردين ويقت ة والمس اِحن والسلطات المنظِّم ِتج والش ويصف المشروع مسؤوليات المن

ة        . تدابير موحدة إلدارة المخاطر  ة المؤقت ى الهيئ ة إل ة والوآال ين المنظم ترآة ب وطلبت الشعبة المش
ى مشروع                        تنظر  أن   ة المناقشة وإل ى ورق تندة إل ل، مس امج العم ذا الموضوع في برن في إدراج ه

 الحصول على نسخ   ويمكن . االتفاقية الدوليةإطار في الجارية المعايير إلحراز تقدم في المناقشات  
 .من الوثيقتين من أمانة االتفاقية الدولية
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ي        -11 ة     وتبلَّغ الهيئة المؤقتة بأّن الشعبة المشترآة ب ة والوآال ابهة في    قامت  ن المنظم ادرة مش مب
 .موضوع تقدير مخاطر المفصليات المحورة وراثيًا

 
( 

 
ة مشروع           -12 ل         ًاقّدمت إدارة الموارد الزراعية في شيلي إلى األمان ايير خاصة بتحلي ًا لمع  أولي

ة      ة الحرآ ات القليل ايير  توفر وس . مخاطر اآلف ات  الالمع ة  توجيه ي     الالزم ات الت اطر اآلف دير مخ لتق
ال   ون احتم ارها يك ا    انتش بب حرآته دًا بس عيفًا ج دودةض اط    . المح ض النق ايير بع رح المع وتقت

اهج إدارة       ،لى اآلفات القليلة الحرآة بواسطة أمثلة ملموسة      عالمرجعية للتعّرف    اقش مختلف من  وتن
يما       وأشارت إدارة الموار  . المخاطر ة، الس د الزراعية إلى أهمية المعايير بالنسبة إلى التجارة الدولي

 .بالنظر إلى خسارة الميثايل برومايد المتوقعة آعالج للعديد من المخاوف المتعلقة باآلفات
 

( 
 
ى   -13 ر إل ى النظ ادة عل ايير جرت الع ة مع ود مجموع ر(وج أن وفير لت) أو أآث ات بش توجيه

امج وضع   باعتباره بعد الدخول وإدارتها الصحي إرساء نظم للحجر   مكونًا أساسيًا من مكونات برن
المعايير المتعلقة وتوفر . بعد بهذا الشأنأي إجراءات لم تتخذ غير أنه المعايير في االتفاقية الدولية؛     

دة ل      ات مفي دخول توجيه د ال ن جوانب الحجر بع ة م ن   بجوانب عام د م ًا للعدي ة مرجع دان النامي لبل
 .المعايير المحددة التي قد تليها في نفس الموضوع

 
( 

 
ات             بفهم تطبيق   ذ العين ية الخاصة بأخ ا   ( المفاهيم اإلحصائية األساس اق عليه ذا    ). وباالتف ويشمل ه

ايير أو وضع خطوط             . القبولالتحّمل ومستويات الثقة ومستويات     مثل  مفاهيم   د صياغة مع د تفي وق
تقبلية          األسس  توجيهية فنية بشأن     ايير المس ايير والمع ك المع اإلحصائية ألخذ العينات لتعزيز فهم تل

 .لمتعلقة بتقدير الكفاءة واستكمالها وتطبيقهاا

 
( 

 
ي      ال تملك  تدرك األمانة أّن معظم البلدان       -15 ة الشحنات الت أن حرآ ة بش شروطًا للصحة النباتي

ة               . تعبر في أراضيها     ارة العالمي ة التج ى منظم دان اقترحت عل ة الحظت أّن بعض البل لكن األمان
ذا ا تحداث ه داد     اس ة إلع ن األمان اعدة م رى المس رة أخ دان آثي ت بل ا طلب ة بينم ن األنظم وع م لن

العبور ة خاصة ب ة لشروط . تشريعات وأنظم ًا توجيهي ايير تعطي خطوط اهم صياغة مع د تس وق
 .الصحة النباتية مساهمة آبيرة في عملية التوحيد في الوقت الحاضر

 
( 

 
دولي في      تتمثل إحدى  -16 ى المستوى ال  القضايا الرئيسية المطروحة للبحث والمناقشة حاليًا عل

ة            د  . دور االحتراز واستخدامه لتنظيم المخاطر المحدقة بصحة النبات والحيوان واإلنسان وبالبيئ وق
رازي   نهج االحت م الم رف باس وم يع ى مفه ة إل ة البيئ دولي لحماي ار ال ى اإلط دأ "أو (أفض المب

وم أو         ") االحترازي ذا المفه م ه وأصبح قضية مثيرة للجدل في المنتديات األخرى حيث يختلف فه
ه   ر عن دم إدراك        . التعبي راز أو ع ى االحت ار إل ذا واالفتق دم الوضوح ه ين ع ط ب تم الخل ا ي ًا م وغالب

 .أهميته
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ن حيث       ا من   عنصرويشكل االحتراز في إطار االتفاقية الدولية        -17 رارات م اذ الق عناصر اتخ

ادئ     . المالزم لتحليل المخاطر  يقن  تعدم ال ى  مستو راهين والمب لكن نظرًا إلى الترآيز الكبير على الب
ا الحكومات                  يقن  ت عدم ال العلمية، فإّن أهمية     تند إليه ي تس ة الت اط المرجعي ل المخاطر والنق في تحلي

يقن         د        للبت في األمور التي يكتنفها عدم الت م ومن التوحي د من الفه ى المزي اج إل ى المستوى   تحت عل
ل المخاطر    عدم التيقن وهناك فرصة حقيقية لتحديد دور   . الدولي اره   في تحلي ه باعتب ًا  وأهميت أساس

 .لتدابير الصحة النباتية وبالتالي توضيح نطاق تطبيق المنهج االحترازي في إطار االتفاقية الدولية
 
 :ويرجى من الهيئة المؤقتة أن -18

 .قد تدرج في برنامج العمل بالمواضيع التي 
 .أو تعديلها في برنامج العملحذفها  بالمواضيع واألولويات الواجب إضافتها أو 

 


