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  النباتيةةلتدابير الصحالهيئة المؤقتة 
 السادسةالدورة 

 2/4/2004-29/3روما، 
تقرير عن أنشطة اللجنة المعنية بالصحة النباتية وغيرها من 

  2003الصلة في عام طة منظمة التجارة العالمية ذات أنش
  من جدول األعمال المؤقت1-6البند 

 
ق   -1 ي الملح رد ف ة 1ي طة اللجن ن أنش ر ع ة    تقري ة ومنظم ة بالصحة والصحة النباتي  المعني

 .التجارة العالمية أعّدته أمانة منظمة التجارة العالمية
 
 :ويرجى من الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية أن -2

 . بالمعلومات الواردة في التقرير
ة قضايا ذات       في الحسبان   ياق إ             أي ي س ر ف ذا التقري ي ه امج عمل      صلة ف داد برن ع

 .الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية
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 1الملحق 
 

 أنشطة اللجنة المعنية بالصحة والصحة النباتية
 2003وغيرها من أنشطة منظمة التجارة العالمية ذات الصلة في عام 

 
  الدورة السادسة–الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية 

 
 1تجارة العالميةتقرير أعّدته أمانة منظمة ال

 
ة      -1 ة المعني ن اللجن ادرة ع رارات الص طة والق ن األنش وجزة ع ة م ر لمح ذا التقري ي ه يعط

ة      دابير الصحة والصحة النباتي ة ("بت ام   ") اللجن ة      2003خالل ع ة المؤقت دورة السادسة للهيئ ى ال  إل
ة    وهو يحدد مجاالت العمل التي تعني الهيئة المؤقتة و      . لتدابير الصحة النباتية   ة لوقاي ة الدولي االتفاقي

ات ك ،النبات ي ذل ا ف ات :  بم ة االهتمام ةالتجاري افؤ؛ النوعي ي؛  ؛ التك د اإلقليم تخدام  البع د اس رص
آما يتضّمن التقرير المعلومات ذات الصلة عن تسوية النزاعات      . المعايير الدولية؛ المساعدة الفنية   

 .نةفي منظمة التجارة العالمية والتي نشأت خارج إطار اللج
 
-24نيسان و/ أبريل3-2في الفترات : 2003وقد عقدت اللجنة ثالثة اجتماعات عادية في عام          -2

ران و  / يونيو 25 وبر 30-29حزي ل     . 2تشرين األول / أآت ي أبري د ف اع المنعق ي االجتم ّين   /وف ان، ع نيس
 .2004-2003رئيسًا للفترة ) آندا (Paul Martinالسيد 

 
نة       ووافقت اللجنة على الجدول ال     -3 ي س -17: 2004زمني المبدئي التالي لالجتماعات العادية ف
 .تشرين األول/ أآتوبر14-13وحزيران، / يونيو24-23آذار، / مارس18
 

 النوعية التجارية االهتمامات
 
ث        -4 ة لبح ات اللجن ن اجتماع اع م ل اجتم ن آ ر م م آبي اتخصص قس ة االهتمام  التجاري

ق       ومن حّق أي عضو في منظمة التج      . النوعية ر مشاآل محددة تتعل ة أن يثي ات ارة العالمي  بالمتطلب
ة       ي المنظم ة عضو أخرى ف وان تفرضها دول ات أو الحي ة أو بصحة النب . الخاصة بسالمة األغذي

ره        السياق في هذا    المشكالت التي أثيرت  وتتعلق باإلجمال    د أو عن تغيي  أو ، باإلبالغ عن تدبير جدي
دان األخرى نفس         وغالبًا  . تستند إلى تجربة المصّدرين    د األعضاء   . االهتمامات ما تكون للبل ويتعّه

هم  ة   أنفس ات اللجن الل اجتماع ادة خ ل       ،ع اد ح ة إليج اورات ثنائي د مش ات وبعق ادل المعلوم  بتب
 . العالقةلالهتمامات

 
 التي تثار النوعية التجارية االهتماماتوتعّد سنويًا أمانة منظمة التجارة العالمية موجزًا عن  -5

ذ وفي خالل السنوات الثمانية التي استمر فيها تنفيذ االتفاق بشأن           . 3تماعات اللجنة في اج  دابير  تنفي  ت

                                                      
تتحّمل أمانة منظمة التجارة العالمية المسؤولية الكاملة عن إعداد هذا التقرير وهو ال يمّس بمكانة أي من األعضاء في منظمة التجارة      1

 .العالمية أو بحقوقهم أو واجباتهم في منظمة التجارة العالمية
ي   /وتقرير االجتماع المنعقد في يونيو ، والتصويبG/SPS/R/29 نيسان في الوثيقة  /يليرد تقرير االجتماع المنعقد في أبر      2 ران ف حزي

 .G/SPS/R/31 تشرين األول ضمن الوثيقة/والتصويب، وسيوّزع تقرير االجتماع المنعقد في أآتوبر G/SPS/R/30 الوثيقة
ة       3 ي الوثيق وجز ف ن الم خة م ر نس ى آخ الع عل ن اإلط وان    . Rev/204/GEN/SPS/G.3 يمك ى العن وم عل ة للعم ة متاح ي وثيق  وه

org.wto.docsonline://http.           وسيوزع  2004آذار / وسيتم تحديث الوثيقة قبل اجتماع اللجنة المعنية بتدابير الصحة النباتية في مارس 
 .لسادسة للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتيةمقتطف عن المخاوف في مجال الصحة النباتية على الدورة ا
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ام      ن ع ة م حة النباتي حة والص ام   1995الص ة ع ى نهاي بة  2002 إل ت نس ن   30، آان ة م ي المائ  ف
 . المطروحة تتعلق بصحة النباتالنوعية التجارية االهتمامات

 
 :األولى في اللجنة خمس قضايا تتعلق بالصحة النباتية، أثيرت للمرة 2003وفي عام  -6

ى    االستيراد متطلباتالمجموعات األوروبية بشأن  اهتمامات   • تراليا عل  التي تفرضها أس
 الطماطم العنقودية من هولندا؛

 الفاصوليا   واردات الواليات المتحدة بشأن القيود التي تفرضها المكسيك على          اهتمامات •
 المجففة؛

 اليات المتحدة بشأن معايير التبخير في اليابان؛الواهتمامات  •
  و؛واردات المانجوالبرازيل بشأن القيود التي تفرضها اليابان على اهتمامات  •
 .مقاطعة تايوان الصينية على البطاطسنيوزيلندا بشأن القيود التي تفرضها اهتمامات  •

 
 : سابقًا وتشملوأعيدت مناقشة أربع قضايا تتعلق بصحة النبات آانت قد أثيرت -7

  الدوريان؛واردات أستراليا على هاتفرضتايلند بشأن القيود التي اهتمامات  •
ى  تفرضهااألرجنتين بشأن القيود التي   اهتمامات   • وم  واردات البطاطس  فنزويال عل  والث

 والبصل؛
  و اليابان؛تفرضهانيوزيلندا بشأن قيود الرقابة الرسمية التي اهتمامات  •
ى   االستيراد التي  متطلبات األوروبية بشأن    المجموعاتاهتمامات   • فرضتها البرازيل عل

 .بذور البطاطس
 
ي وردت                 -8 ان باإلشعارات الت ة تتعلق وعرضت على اللجنة قضّيتان من قضايا الصحة النباتي

 :من األعضاء وهما تحديدًا
ن   • ادر ع ة والص ار المقطوع اص باألزه ه الخ ن التوجي ا م رائيل وآيني اوف إس مخ

  و األوروبية؛المجموعات
دابير الصحة              • ة لت مخاوف األرجنتين بشأن قيام الواليات المتحدة بتطبيق المعايير الدولي

 ).15المعايير الدولية رقم (النباتية عن مواد التعبئة الخشبية 
 

 التكافؤ
 
وبر                -9 ي أآت ة ف ة، أصدرت اللجن دان النامي ا البل تشرين األول  /ردًا على المخاوف التي أثارته

ادة      ت 2001 افؤ           4وجيهات لتنفيذ الم ة الخاصة بالتك دابير الصحة النباتي ق ت اق بشأن تطبي . 4 من االتف
رار بشأن             2003 و 2002وفي عامي    ، وافقت اللجنة على اإليضاحات الخاصة ببعض الفقرات في الق

رة               . 5التكافؤ د من اإليضاحات عن الفق رار بشأن اإلجراءات        5والبحث جاٍر إلعطاء المزي  من الق
د           ال ذ زمن بعي ة من ى العمل      . 6معّجلة لالعتراف بتكافؤ المنتجات المتبادل ذه اإليضاحات إل وتشير ه

ة      ة الحيواني دولي لألوبئ ب ال ذائي والمكت تور الغ توى الدس ى مس افؤ عل راف بالتك اري لالعت  ،الج
ة أن    دابير الصحة النباتي ة لت ة المؤقت ى الهيئ ب إل ار وتطل ين االعتب ذ بع أن التأخ رار بش افؤ  الق تك

ات واألمراض               دابير الخاصة بمكافحة اآلف افؤ الت ة مدى تك ا لمعرف واإليضاحات الالحقة في عمله
اءة               ب أوال بأول  اللجنة   واطلعت. النباتية ة بكف ه جماعة العمل المتخصصة المعني ذي أحرزت التقدم ال

بتمبر التدابير والتابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛ فضًال عن العمل الذي بد         ول  /أ في س  2003أيل
 . لوضع معايير دولية خاصة بالتكافؤ

                                                      
 .G/SPS/19الوثيقة  4
 .G/SPS/19 بالوثيقة 2 و1ترد اإليضاحات المتفق عليها في الضميمتين  5
 . G/SPS/W/142الوثيقة  6
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 البعد اإلقليمي 

 
دابير         6، بدأت اللجنة تبحث في إمكانية تنفيذ المادة         2003في عام    -10 ق ت  من االتفاق بشأن تطبي

الصحة والصحة النباتية، األمر الذي يتطّلب دراسة حالة المناطق المصّدرة والمستوردة من حيث        
ى تجارب األعضاء         . ت أو األمراض الموجودة فيها    اآلفا تنادًا إل ة اس وناقشت اللجنة المشاآل العملي

وتلّقت اللجنة تحديثات منتظمة عن العمل  . 7في مجال االعتراف بحالة صحة النبات والحيوان لديهم    
ات والمكتب ال       لمراعاة البعد اإلقليمي  الجاري   ة النبات ة لوقاي ة   من جانب االتفاقية الدولي دولي لألوبئ
دولي    ،الحيوانية  وأشارت إلى أهمية مشارآة ممثلين عن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمكتب ال

ي المناقشات عن الموضوع ة ف ة الحيواني ارة  . لألوبئ ة التج ي منظم ن األعضاء ف دد م رح ع واقت
 من االتفاق بشأن   6للمادة  العالمية أن تبحث اللجنة في إمكانية وضع خطوط توجيهية للتنفيذ العملي            

ام      . تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية     ي ع  وهي  ،2004ووافقت اللجنة على متابعة الموضوع ف
 .ستعقد اجتماعات غير رسمية لبحث الموضوع قبل انعقاد الدورات العادية للجنة

 
 رصد استخدام المعايير الدولية

 
ام     تدعو اإلجراءات التي وافقت عليها اللجنة      -11 ة        1997 في ع ايير الدولي تخدام المع  ، لرصد اس

ي اعترضتها                 ة الت ى المشاآل التجاري دًا إل ارة تحدي ى اإلش ق،    جراء الدول إل ق، أو عدم تطبي  تطبي
اء   . 8المعايير الدولية أو الخطوط التوجيهية أو التوصيات ذات الصلة     د انته وستحال هذه المشاآل بع

 .ص المعني بوضع المعاييراللجنة من دراستها إلى الجهاز المخت
 
م  2003وأثيرت في اللجنة في عام     -12 وأشار  . 15 عدة مخاوف بشأن تطبيق المعايير الدولية رق

ة مشكلة         ا ال تطرح أي د ذاته ايير بح ى أّن المع ة إل ن     ،أعضاء اللجن د م ى المزي م بحاجة إل ا ه  وإنم
ث تراعي   ديهم بحي ة ل راءات المعالج اتالوقت لتكييف إج ى  االمتطلب تندة إل دة المس ة الجدي لقطري

 . المعايير الدولية المذآورةتنفيذووافقت اللجنة على مواصلة المناقشات عن . المعايير
 
ة                  -13 ة لوقاي ة الدولي وتلقت اللجنة تحديثات منتظمة عن أنشطة وضع المعايير في إطار االتفاقي

 .9ستور الغذائيالنباتات وآذلك في إطار المكتب الدولي لألوبئة الحيوانية والد
 

 المساعدة الفنية
 
دان           ،طلبت اللجنة في آّل اجتماعاتها دون استثناء       -14  الحصول على معلومات من مختلف البل

ا           ة واألنشطة ذات الصلة فيه اعدة الفني ة  وأطلعت . عن احتياجاتها إلى المس أول  اللجن ود  ب أوال ب جه
ا   ة النبات ة لوقاي ة الدولي انتي االتفاقي ين أم اون ب درات  التع ز ق ة لتعزي ة والزراع ة األغذي ت ومنظم

ة عن الصحة         البلدان النامية، باإلضافة إلى أهمية االتفاقية الدولية بالنسبة إلى حلقات العمل اإلقليمي
ة          ارة العالمي ة التج ة            . والصحة النباتية التي أقامتها منظم ة ومنظم ة الدولي ة االتفاقي ا أعطت أمان آم

                                                      
؛ )G/SPS/W/140  وG/SPS/W/129و  G/SPS/GEN/381الوثائق  (شيلــي؛ )G/SPS/GEN/433 الوثيقــــة(األرجنتيــن  7

ك ــــ؛ المكسي)G/SPS/GEN/461  و G/SPS/GEN/101 الوثيقتــــــان(المجمــوعــــــات األوروبيــــة 
  و G/SPS/GEN/139الوثيقتان  (جنوب أفريقيـــا؛ )G/SPS/GEN/440 و G/SPS/GEN/388انــــالوثيقت(

G/SPS/GEN/373( بيرو ؛)الوثائق G/SPS/GEN/417و G/SPS/GEN/418  و G/SPS/GEN/445.( 
 .G/SPS/11 الوثيقة 8
 ,G/SPS/GEN/439, G/SPS/GEN/449, G/SPS/GEN/380, G/SPS/GEN/406, G/SPS/GEN/407 الوثائق 9

G/SPS/GEN/437, G/SPS/GEN/393, G/SPS/GEN/404, G/SPS/GEN/447. 
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ام           األغذية والزراعة معلومات في    ي ع ة ف  عن أنشطة   2003 آل اجتماع عادي من اجتماعات اللجن
 .10المساعدة الفنية التي تعمالن على تنفيذها

 
  تسوية النزاعات– ذات الصلة  األخرىأنشطة منظمة التجارة العالمية

 
، صدرت تقارير عن تسوية النزاعات في حالة القيود التجارية المفروضة 2003في عام  -15

 جديدة لتسوية النزاعات للنظر وأنشئت ثالثة فرق خبراء. Erwinia amylovoraبكتيريا نتيجة انتشار 
 . في الشكاوى التي تزعم حصول خرق لالتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية

 إجراءات تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية
 
المية االستعانة باإلجراءات الرسمية يحّق ألي عضو من األعضاء في منظمة التجارة الع -16

لتسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية إذا ما اعتبر أّن أي تدبير معّين فرضه عضو آخر في 
 االتفاق بشأن تطبيق تدابير بما فيهاالمنظمة يشكل خرقًا ألي من اتفاقات منظمة التجارة العالمية، 

شاورات الرسمية حول المشكلة المطروحة، وهي وفي حال فشل الم. الصحة والصحة النباتية
الخطوة األولى في إجراءات تسوية النزاعات في المنظمة، للعضو في المنظمة أن يطلب تشكيل 

ويبحث فريق مؤلف من ثالثة خبراء في المبررات الخطية . 11فريق خبراء للنظر في الشكوى
ويحّق . نتاجاته القانونية وعن توصياتهوالشفهية لألطراف في النزاع ويصدر تقريرًا خطيًا عن است

. لألطراف في النزاع استئناف قرار فريق الخبراء في هيئة االستئناف في منظمة التجارة العالمية
وآما بالنسبة إلى تقرير . فتنظر هيئة االستئناف في االستنتاجات القانونية وتقرر تأآيدها أو رّدها

لى تقرير هيئة االستئناف ما لم يكن هناك إجماع في اآلراء فريق الخبراء، تتم الموافقة تلقائيًا ع
 .لعدم الموافقة عليه

 
واستنادًا إلى االتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، يتعّين على فريق  -17

الخبراء، في النزاعات حول قضايا علمية أو فنّية، طلب النصح من الخبراء الفنيين والعلميين 
قد تمت بالفعل استشارة الخبراء الفنيين في آافة النزاعات المتعلقة بتدابير الصحة و. المختصين

ويختار الخبراء عادة من قوائم تعّدها المنظمات المعنية بوضع المعايير المشار . والصحة النباتية
إليها في االتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، بما في ذلك الشق المتعلق بصحة 

ويستشار األطراف في النزاع عند اختيار الخبراء . النباتات في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 . وطلب المعلومات منهم

 
 في أربع قضايا متعلقة بتدابير الصحة والصحة 2003وقد بحثت فرق الخبراء حتى عام  -18

شكوى مقدمة من : الصحيوآانت حالتان تتعلقان باآلفات النباتية وبشروط الحجر . النباتية
الواليات المتحدة ضد الشرط الذي فرضته اليابان الختبار آل صنف من أصناف الفاآهة حرصًا 

 وشكوى أخرى مقدمة من الواليات المتحدة ضد مجموعة شروط فرضتها اليابان على التفاح ،12)
 الحظر الذي فرضته –ن تتعلقان باألنظمة الخاصة بسالمة األغذية اوآانت حالتان أخري. 13)

المجموعات األوروبية على استيراد اللحوم التي أعطيت هرمونات نمو والذي اعترضت عليه 

                                                      
 ).G/SPS/R/31 وG/SPS/R/30 وG/SPS/R/29 الوثائق(يمكن اإلطالع على المعلومات المذآورة في تقارير اجتماعات اللجنة  10
ع   11 ى الموق ات عل وية النزاع ة تس ويري لعملي م تص ى رس الع عل ن اإلط  يمك

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp2_e.htm  . 
 .WT/DS76/AB/R بينما يرد تقرير هيئة االستئناف في الوثيقة. WT/DS76/R يرد تقرير فريق الخبراء في الوثيقة 12
 .WT/DS254/AB/R بينما يرد تقرير هيئة االستئناف في الوثيقة. WT/DS245/R يرد تقرير فريق الخبراء في الوثيقة 13



6 ICPM 04/INF-6 
 

ICPM 04/J1376a 

 قّدمتها آندا ضد القيود التي ،واحدة على األمراض التي تصيب األسماكووردت شكوى . 14)
وآان قد تّم إيجاد حل لشكوى مقدمة من الواليات المتحدة في نفس الموضوع قبل أن يستكمل . 15)

 .فريق الخبراء بحث القضية

 
 تاجات الرئيسية في النزاعات التجارية المتعلقة بتدابير الصحة والصحة النباتيةاالستن

 
أّن اللفحة النارية غير موجودة حاليًا على  الواليات المتحدة واليابان  آل منواتفقت. 2003 في عام 
قد يحدث و ،أّن هذا المرض ظهر في بعض بساتين التفاح في الواليات المتحدةو ،في اليابان

ودرس فريق الخبراء الشروط التي فرضتها اليابان . أضرارًا جسيمة على مستوى الصحة النباتية
وهي تقضي بأن يكون مصدر الثمار بساتين خالية من األمراض في واليات محددة؛ إخضاع (آكّل 

 إنشاء منطقة عازلة حول البساتين تبلغ مساحتها ،ث مرات على األقّل في السنةالبساتين للتفتيش ثال
  أنعلى اعتبار)  ذلكوغير متر؛ معالجة التفاح المقطوف بالكلورين؛ منشآت التخزين والتعبئة 500

ولمعرفة ما إذا آانت هناك براهين علمية آافية لتأييد . تلك الشروط هي اإلجراء الذي يطرح مشكلة
بير في اليابان، نظر فريق الخبراء في البراهين بالنسبة إلى التفاح الناضج الذي ال تظهر عليه التد

 الواليات المتحدة أنه المنتج المصدَّر وأيضًا بالنسبة إلى الثمار غير تدعيأية عوارض والتي 
 هذا والحظ فريق الخبراء أّن. الناضجة أو المتضررة التي قد تدخل إلى اليابان عن غير قصد

 ال توجد براهين آافية على إمكانية أن تشكل ثمار التفاح إال أنه ،المرض خضع لدراسات مفّصلة
الطازجة طريقًا النتشار اللفحة النارية، آما وال توجد براهين مقنعة على انتشار المرض من خالل 

 تتمّسك بهذا التدبير وأّيدت هيئة االستئناف استنتاجات فريق الخبراء بأّن اليابان. االتجار بالتفاح
آما قرر فريق الخبراء وهيئة االستئناف أّن اليابان عاجزة عن . دون وجود براهين علمية آافية

 . لعدم آفاية البراهين العلمية، 7-5الدفاع عن هذا التدبير على اعتباره تدبيرًا مؤقتًا في إطار المادة 

 
وقرر فريق الخبراء . تحدة أيضًا على تقييم المخاطر من جانب اليابان، اعترضت الواليات الم

 بأن تستند التدابير التي 1-5وهيئة االستئناف أّن اليابان لم تِف بموجباتها التي نصت عليها المادة 
 فشلت اليابان في تقييم احتمال دخول المرض عن طريق  أنتتخذها على تقييم آاٍف للمخاطر، بعد

 اليابان لم تقّيم هذا االحتمال ذلك، فإناإلضافة إلى وب.  بحد ذاتها وتمرآزه وانتشارهثمرة التفاح
 فرضها، بل اآتفت بالنظر إلى المخاطر على يمكناستنادًا إلى تدابير الصحة والصحة النباتية التي 

لوقاية وأخذت معايير تقييم المخاطر في االتفاقية الدولية . ضوء التدابير المفروضة فيها حاليًا
 .النباتات بعين االعتبار في هذه الحالة

 
إال أّن فريق . ، فقد اتفقت الواليات المتحدة واليابان على أّن دودة التفاح تشكل خطرًا على اليابان

خضاع آل الخبراء لم يَر أية عالقة منطقية بين البراهين العلمية التي قدمتها اليابان واشتراطها بإ
وأّيدت هيئة . صنف من األصناف لبروتوآول االختبار الشامل للتحقق من فعالية المعالجة بالتدخين

االستئناف استنتاج فريق الخبراء بأّن اليابان تتمّسك بهذا التدبير دون وجود براهين علمية آافية 
 في حاالت عدم آفاية 7-5دة فرّدت اليابان بأّن هذا التدبير مؤّقت وتجيزه الما. 2-2خالفًا للمادة 

 التي بالمتطلبات قررا أّن اليابان لم تِف ،إال أّن فريق الخبراء وهيئة االستئناف. البراهين العلمية
نصت عليها المادة المذآورة حيث أنها فشلت في الحصول على معلومات وبراهين جديدة آما 

                                                      
وثيقتين     . WT/DS48/R/CANو  WT/DS26/R/USA يرد تقرير فرق الخبراء في الوثيقتين 14 ي ال تئناف ف ة االس بينما يرد تقرير هيئ

WT/DS/26/AB/R  وWT/DS48/AB/R. 
 .WT/DS18/AB/R بينما يرد تقرير هيئة االستئناف في الوثيقة. WT/DS18/RW  تقرير فرق الخبراء في الوثيقةيرد 15
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 زمنية خالل فترةعلى معلومات وبراهين جديدة آما فشلت في إعادة النظر في التدبير المعني 
 .معقولة

 
 حيث ، من االتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية6-5 أيضًا أّن اليابان خرقت المادة 

أّن التدبير الذي فرضته لم يكن أقّل التدابير الموجودة تقييدًا للتجارة لضمان حماية الصحة بالقدر 
الذين يسدون المشورة هم  أّن الخبراء أساس على ،ة االستئناف هذا االستنتاجورّدت هيئ. المطلوب
 اختبار مستوى االدمصاص قد يشكل بديًال سهل والذين اقترحوه ، الواليات المتحدةت وليس،للفريق

ووافقت هيئة االستئناف بالفعل على قرار .  اختبار األصناف في اليابانمتطلباتلالتطبيق نسبيًا 
براء بوجوب اإلعالن عن التدابير التي تضمن الشروط المناسبة لدخول الصادرات فريق الخ

مع  وبأّن فشل اليابان في اإلشعار باتخاذ ذلك التدبير ال يتسق ،بمعزل عن آونها إلزامية أم ال
 . 7 الذي نّصت عليه المادة اإللزام

 
ة النباتية لم تكن تتعّلق  أّن النزاعات األخرى المتعلقة بتدابير الصحة والصحوفي حين -23

 بعض االستنتاجات قد تكون مجدية في المستقبل بالنسبة إلى النزاعات بشأن فإنبالمنتجات النباتية، 
 وأّن ،م المخاطر بأنفسهم أّن األعضاء في منظمة التجارة العالمية غير مجبرين بالضرورة إلى تقيي

آذلك، بما أّن .  بل يمكن أن يكون نوعيًا أيضًا،تقييم المخاطر ال ينبغي أن يكون آميًا بالضرورة
في االتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية ال سيما في المادة " له مقابل"المبدأ الوقائي 

دأ الوقائي بحد ذاته لتبرير عدم امتثاله ألحكام ، فال يحّق ألي عضو من األعضاء التذّرع بالمب5-7
 .االتفاق المذآور

 
 : أّنه يتعّين في أي تقييم للمخاطر على صحة الحيوان

  األمراض المعنية إلى جانب تأثيراتها البيولوجية واالقتصادية المرافقة؛تحديد )1(
 إلى جانب تأثيراتها ،زها وانتشارها دخول تلك األمراض وتمرآتقييم احتمال )2(

 البيولوجية واالقتصادية المرافقة؛ 
 . التي قد تطّبق

 
. 
 

 بتجّنب الفروقات 5-5 المادة ا نصت عليهإلحدى المتطلبات التي النظر في الخروقات المزعومة 
 أّدى عدم االتساق هذا إلى إذااالعتباطية أو غير المبررة في المستوى المالئم لحماية الصحة، 

ت متشابهة إذا آانت تتعّلق واعتبر أن الحاال. لتجارة الدوليةمستترة لتمييز أو إلى إقامة حواجز 
 للعضووال يكفي .  نفس المخاطر على الصحة فيقد تتسببوالتي  أو بمنتجات مختلفة ،بنفس المنتج

الذي يزعم أّن هناك خرقًا ألحكام المادة أن يثبت وجود فروقات اعتباطية أو غير مبررة، بل وعليه 
 . على التجارةمستترةأيضًا أن يبرهن أنها تؤدي إلى تمييز أو إلى فرض قيود 

 
 

 النزاعات الجديدة
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. ، تّم تشكيل فريقي خبراء جديدين مختصين بقضايا الصحة والصحة النباتية29/8/2003في  -26
وسينظر أحدهما في شكاوى الواليات المتحدة وآندا واألرجنتين بشأن التدابير التي فرضتها 

 .16يوتكنولوجية وتسويقهاالمجموعات األوروبية على الموافقة على المنتجات الب
 

وجرى تشكيل فريق ثاٍن من الخبراء للنظر في شكاوى الفلبين بشأن اإلجراءات التي  -27
ر الطازجة، بما في ذلك الموز الطازج والبابايا راليا على استيراد الفاآهة والخضتطبقها أست

على الواردات تشكل خرقًا  التي تفرضها أستراليا المتطلباتوتزعم الفلبين أّن . 17والموز األفريقي
 1-5المواد ( أنها ال تقوم على تقييم صحيح للمخاطر إذلالتفاق بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية 

؛ وال هي أقّل التدابير الموجودة تقييدًا )2-2المادة ( مبادئ علمية وال تقوم على؛ )3-5 و2-5و
طق الخالية من اآلفات أو من األمراض ؛ وال تأخذ بعين االعتبار المنا)6-5المادة (للتجارة 

؛ وتمّيز بين األعضاء رغم وجود )1-3المادة ( المعايير الدولية تقوم على؛ وال )2-6 و1-6المادتان (
؛ وتؤدي إلى )3-2المادة ( أمام التجارة الدولية مستترانفس الشروط وتطّبق على نحو يشكل حاجزًا 
فضًال عما تقّدم، و). 5-5المادة (وقاية الصحة النباتية فروقات اعتباطية وغير مبررة في مستويات 

تعتبر الفلبين أّن محاولة أستراليا تبرير التدابير التي اتخذتها على اعتبارها إجراءات مؤقتة ال 
 .  من االتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية7-5أساس لها في المادة 

 
خر من الخبراء بطلب من المجموعات األوروبية للنظر ، تم تشكيل فريق آ7/11/2003وفي  -28

في نظام الحجر الصحي الذي تطبقه أستراليا على الواردات، ومن ضمنها الطماطم، الحمضيات 
 ومنتجاتالطازجة، التفاح، الخوخ، الخوخ الرحيقاني، الخيار، الخّس، الجزر، المشمش، البيض 

نوي للخنازير، لحم الدجاج غير المطهي، البدائل البيض، لحم الخنزير غير المطهي، السائل الم
واستنادًا إلى المجموعات . 18عن حليب العجل، واألسمدة العضوية المستخرجة من سماد الدجاج

 الخاصة بهذه المنتجات تفرض قيودًا غير مبررة وتخرق موجبات المتطلباتاألوروبية، فإّن 
لمعنية ما لم تكن هناك براهين علمية آافية أستراليا بالحرص على عدم اإلبقاء على التدابير ا

 آما تسعى المجموعة). 1-5المادة ( وما لم تستند إلى تقييم صحيح للمخاطر ،)2-2المادة (
 ،األوروبية إلى أن تقوم فرق الخبراء بدراسة الشروط المحددة الستيراد لحم الخنزير إلى أستراليا

تدابير التي تضمن المستوى نفسه من حماية الصحة والتي تخالف برأيها موجب االعتراف بتكافؤ ال
 من االتفاق بشأن 6-5 والتي تفرض قيودًا تجارية أآثر مما هو الزم خالفًا للمادة ،)1-4المادة (

 .تدابير الصحة والصحة النباتية
 

 النظر في هذه الشكاوى الجديدة بالمشورة العلمية،بويرّجح أّن تستعين فرق الخبراء المكّلفة  -29
 . بما في ذلك خبراء الصحة النباتية

                                                      
ائق       16 ي الوث راء ف ق خب كيل فري ين بتش دا واألرجنت دة وآن ات المتح ب الوالي رد مطال  WT/DS292/17 وWT/DS291/23 ت
 .WT/DS293/17و
 .WT/DS270/5/Rev.1 يقةيرد مطلب الفلبين بتشكيل فريق خبراء في الوث 17
 .WT/DS287/7يرد مطلب المجموعات األوروبية بتشكيل فريق خبراء في الوثيقة  18


