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 الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية
 الدورة السابعة

 2005  نيسان/أبريل 8-4روما، 
 األعمال التحضيرية لبدء نفاذ النص المنقَّح الجديد

 النباتات لالتفاقية الدولية لوقاية
  من جدول األعمال المؤقت1-8البند 

 
نباتي%ة عرض%ت األمان%ة ورق%ة بش%أن      ف%ي ال%دورة السادس%ة للهيئ%ة المؤقت%ة لت%دابير الص%حة ال        - 1

 عل%%ى االتفاقي%%ة الدولي%%ة لوقاي%%ة  1997المس%%ائل المتعلق%%ة بب%%دء نف%%اذ التع%%ديالت الت%%ي ُأدخل%%ت ف%%ي س%%نة   
وتضمنت الورقة تقريرا عن االنضمامات إلى االتفاقي%ة وقب%ول نص%ها    ). ICPM 04 INF-8(النباتات 

حددت أيضا التدابير الممكنة الت%ي ق%د يل%زم    و). 1997الذي تنعكس فيه تعديالت سنة    (المنقح الجديد   
 .اتخاذها لالنتقال من اإلجراءات الحالية إلى بدء نفاذ النص المنقح الجديد

 
وطلبت الدورة السادسة للهيئة المؤقتة لتدابير الص%حة النباتي%ة، اس%تنادا إل%ى مناقش%اتها، أن                  - 2

ة، تتض%%من مس%%ودة توص%%يات بش%%أن تع%د األمان%%ة وثيق%%ة، آ%%ي تستعرض%ها الهيئ%%ة ف%%ي دورته%%ا الس%ابع   
المواضيع المحددة المذآورة ف%ي الورق%ة الت%ي ُعرض%ت عل%ى ال%دورة السادس%ة للهيئ%ة والت%ي يمك%ن                 

تقري%ر ال%دورة السادس%ة    (إحالتها إلى االجتم%اع األول لهيئ%ة ت%دابير الص%حة النباتي%ة آ%ي تنظ%ر فيه%ا                
 ).64للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، الفقرة 

 
 األول ه%%و اس%%تجابة لطل%%ب ال%%دورة السادس%%ة للهيئ%%ة المؤقت%%ة      لح%%قوالس%%رد ال%%وارد ف%%ي الم   - 3

ويب%%دأ الس%%رد بتق%%ديم أح%%دث المعلوم%%ات ع%%ن االنض%%مامات إل%%ى االتفاقي%%ة      . لت%%دابير الص%%حة النباتي%%ة 
ث%م ُيش%ير إل%ى العملي%ة     ). الج%زء األول (الدولية لوقاية النبات%ات وح%االت قب%ول نص%ها الم%نقح الجدي%د         

تي يمكن بها أن تقبل ال%دول والمنظم%ات األعض%اء ف%ي منظم%ة األغذي%ة والزراع%ة ال%نص الم%نقح                      ال
وأخي%%را، ُيش%%ير الس%%رد إل%%ى المواض%%يع الت%%ي س%%يلزم تناوله%%ا ل%%دى ب%%دء نف%%اذ  ). الج%%زء الث%%اني(الجدي%%د 

ير ، ويقدم توص%يات بالت%دابير الت%ي يج%ب أن تتخ%ذها هيئ%ة ت%داب        )الجزء الثالث (النص المنقح الجديد    
 .الصحة النباتية في هذا الصدد

 
توص%يات بش%أن     ("1ويرد تلخيص للتوصيات في الجدول البياني الوارد في نهاية المرفق            - 4

واله%دف م%ن ذل%ك ه%و      "). التدابير التي يجب أن تتخذها هيئة تدابير الصحة النباتية ل%دى ب%دء النف%اذ              
 .سة من اإلجراءات المتبعة حالياالمساعدة على التحضير لبدء النفاذ وتيسير االنتقال بسال

  :والهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية مدعوة إلى القيام بما يلي - 5
 األطراف المتعاقدة التي لم تقبل النص المنقح الجدي%د عل%ى قبول%ه ف%ي أق%رب        أن تحث  - 1 

  .وقت ممكن
الزراع%ة الت%ي    الدول األعضاء والدول غير األعضاء في منظم%ة األغذي%ة و       أن تحث  - 2 

ليس%%ت أطراف%%ا متعاق%%دة ف%%ي االتفاقي%%ة الدولي%%ة لوقاي%%ة النبات%%ات عل%%ى أن تص%%بح أطراف%%ا  
  .متعاقدة وأن تقبل النص المنقح الجديد في أقرب وقت ممكن

  .1 لحق بتحليل المسائل وتوصيات العمل الواردين في المأن تأخذ علما - 3 
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 والتوص%%يات ذات الص%%لة إل%%ى االجتم%%اع    إل%%ى األمان%%ة إحال%%ة ه%%ذا التحلي%%ل   أن تطل%%ب - 4 
  .األول لهيئة تدابير الصحة النباتية آي تنظر فيهما

 إل%%ى األمان%%ة تق%%ديم أح%%دث المعلوم%%ات أو معلوم%%ات إض%%افية ع%%ن موض%%وع  أن تطل%%ب - 5 
بدء النفاذ بحسب االقتض%اء ف%ي االجتماع%ات الالحق%ة للهيئ%ة المؤقت%ة لت%دابير الص%حة               

  .النباتية
  . إلى األمانة إعداد ورقات ذات صلة بالموضوع دعما لتوصيات التحليلأن تطلب - 6 
 إل%%ى األمان%%ة أن تنّس%%ق عملي%%ة لك%%ي ُتع%%د، م%%ن أج%%ل االجتم%%اع األول لهيئ%%ة      أن تطل%%ب - 7 

 :تدابير الصحة النباتية، ما يلي
اقت%%راح بش%%أن أي تع%%ديالت الزم%%ة ف%%ي ترجم%%ات ُنس%%خ االتفاقي%%ة باللغ%%ات ذات    ��1  

 فالة التطابق فيما بينها؛الحجية، لك
قائمة بأي تعديالت الزمة ف%ي ترجم%ات مص%طلحات المس%رد والتع%اريف ف%ي                 ��2  

  .المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
 إل%%ى لجن%%ة المع%%ايير، بالتنس%%يق م%%ع جماع%%ة العم%%ل المعني%%ة بالمس%%رد وم%%ع      أن تطل%%ب - 8 

ئ%%ة ت%%دابير الص%%حة النباتي%%ة ع%%ن األمان%%ة، وض%%ع اقت%%راح م%%ن أج%%ل االجتم%%اع األول لهي 
التعديالت الفني%ة ال%الزم إدخاله%ا عل%ى التع%اريف أو النص%وص األخ%رى ال%واردة ف%ي                    
المع%%ايير الدولي%%ة لت%%دابير الص%%حة النباتي%%ة تعزي%%زا لالتس%%اق فيم%%ا ب%%ين المع%%ايير، م%%ع       

  .مراعاة تطور تلك المعايير بمرور الوقت
زع%%ات إل%%ى تحدي%%د أي خي%%ارات أو ف%%رص،     الجه%%از الفرع%%ي لتس%%وية المنا  أن ت%%دعو - 9 

لتعزي%%%ز الوس%%%ائل التعاوني%%%ة لح%%%ل المنازع%%%ات ف%%%ي إط%%%ار االتفاقي%%%ة الدولي%%%ة لوقاي%%%ة      
النباتات، ولتعزيز هياآل استعراض االمتث%ال لالتفاقي%ة ودعم%ه، آخ%ذة ف%ي االعتب%ار،             
بحسب االقتضاء، اإلجراءات الت%ي ت%نص عليه%ا ص%كوك دولي%ة أخ%رى، للنظ%ر فيه%ا                    

  .الجتماع األول لهيئة تدابير الصحة النباتيةأثناء ا
 األمان%%%ة، بالتش%%%اور م%%%ع جماع%%%ة العم%%%ل المعني%%%ة ب%%%التخطيط االس%%%تراتيجي   أن ت%%%دعو - 10 

والمس%%اعدة الفني%%ة وم%%ع المكت%%ب، إل%%ى تحدي%%د أي خي%%ارات أو ف%%رص لزي%%ادة النه%%وض 
جتم%%اع بالمس%اعدة الفني%ة وتعزيزه%ا ف%ي ض%وء الخب%رة المكتس%بة، لك%ي ينظ%ر فيه%ا اال          

 .األول لهيئة تدابير الصحة النباتية
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 1المرفق 
 

 حالة بدء نفاذ النص المنقح الجديد -أوال 
 
، الت%ي ُق%دمت إل%ى ال%دورة السادس%ة للهيئ%ة المؤقت%ة لت%دابير         ICPM 04 INF-8أوردت الوثيق%ة   - 1

دي%%%د ، تقري%%%را ع%%%ن حال%%%ة ب%%%دء نف%%%اذ ال%%%نص الم%%%نقح الج  2004 نيس%%%ان /الص%%%حة النباتي%%%ة ف%%%ي أبري%%%ل 
 وأشارت الوثيقة إل%ى أن ال%نص الم%نقح الجدي%د س%يبدأ نف%اذه ف%ي الي%وم الثال%ث عش%ر بع%د                   )1(.لالتفاقية

 وأوض%حت آ%ذلك   )2(.قبوله من جانب ثلثي األطراف المتعاقدة في االتفاقي%ة الدولي%ة لوقاي%ة النبات%ات              
 :2003آانون األول / ديسمبر 1المعلومات التالية حتى 

 53: ص المنقح الجديدعدد حاالت قبول الن � 
 125: عدد األطراف المتعاقدة في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات � 

 
د س%%يبدأ ـح الجدي%%ـذ، أن ال%%نص المنق%%ـي االعتب%%ار مع%%دل ح%%االت القب%%ول وقتئ%%ـوُق%%ّدر، أخ%%ذا ف%% - 2

ولك%ن ُأش%ير إل%ى أن    . 2003انون األول   آ% /ديس%مبر  1 س%نوات م%ن ت%اريخ        3نفاذه ف%ي غض%ون زه%اء        
ذا اإلطار الزمني يتوق%ف عل%ى الق%رارات الت%ي تتخ%ذها ال%دول وتتخ%ذها المنظم%ات األعض%اء ف%ي                     ه

 .منظمة األغذية والزراعة
 
أو /ومنذ ذلك الحين انض%مت بل%دان إض%افية عدي%دة إل%ى االتفاقي%ة الدولي%ة لوقاي%ة النبات%ات و                   - 3

وآان%ت حال%ة قب%ول    . ةقبلت ال%نص الم%نقح الجدي%د، تماش%يا م%ع الوض%ع الخ%اص بك%ل منه%ا عل%ى ح%د                   
 : آما يلي2005انون الثاني آ /يناير  5االتفاقية الدولية لوقاية النباتات أو االنضمام إليها حتى 

 69: عدد حاالت قبول النص المنقح الجديد � 
 132: عدد األطراف المتعاقدة في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات � 

 
 آض%ميمة له%ذه الوثيق%ة وض%ع آ%ل بل%د م%ن البل%دان عل%ى                   ويبيَّن في الجداول الثالثة المرفق%ة      
 .حدة

 
العملية التي يمكن أن تقبل بها الدول وتقبل بها المنظمات األعضXاء فXي منظمXة األغذيXة               -ثانيا 

 1997والزراعة التعديالت التي ُأدخلت في سنة 
 

لXم تقبXل بعXد    الدول األطراف المتعاقدة في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات التي          )أ( 
 1997التعديالت التي ُأدخلت في سنة 

 
يمك%%ن لل%%دول الت%%ي أص%%بحت فع%%ال أطراف%%ا متعاق%%دة ف%%ي االتفاقي%%ة الدولي%%ة لوقاي%%ة النبات%%ات أن   - 4

صك قبولها للنص المنقح الجدي%د ل%دى الم%دير الع%ام            ) تقديم(تبيِّن قبولها للنص المنقح الجديد بإيداع       
 لهذه الوثيقة صك نم%وذجي لقب%ول التع%ديالت م%ن            1 في الضميمة    ويرد. لمنظمة األغذية والزراعة  

 .جانب البلدان األطراف فعال في االتفاقية يمكن استخدامه لهذا الغرض
 

  الدول التي ليست أطرافا متعاقدة في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )ب( 
 
ال%دول الت%ي ليس%ت أطراف%ا     ) تق%دم (ريثما يبدأ نفاذ النص المنقح الجديد من ال%الزم أن ُت%ودع            - 5

متعاقدة في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات صك انضمامها إلى االتفاقية لدى الم%دير الع%ام لمنظم%ة                  

__________ 
إلى االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النافذة حاليا، بدون التعديالت التي         " االتفاقية الدولية لوقاية النباتات   "ُيشير مصطلح     )1( 

فهم%ا  )" 1997(ي%ة لوقاي%ة النبات%ات    االتفاقية الدول"ومصطلح " النص المنقح الجديد"أما مصطلح . 1997ُأدخلت عليها في سنة   
 ).والتي لم يبدأ نفاذها بعد (1997يشيران إلى االتفاقية الدولية لوقاية النباتات متضمنة التعديالت التي ُأدخلت عليها في سنة 

ة لت%دابير  وق%د ُأش%ير، ف%ي ال%دورة السادس%ة للهيئ%ة المؤقت%          .  م%ن ال%نص الم%نقح الجدي%د        4 � المادة الحادي%ة والعش%رين       انظر  )2( 
الصحة النباتية، إلى أن بدء نفاذ النص المنقح الجديد سينطبق على جميع األط%راف المتعاق%دة، بم%ا فيه%ا تل%ك الت%ي ل%م تك%ن ق%د           

ُحس%ب اس%تنادا إل%ى ع%دد األط%راف ف%ي المعاه%دة        " الثلث%ين "وُأشير أيضا إلى أن رقم    . قبلت النص المنقح الجديد عند بدء نفاذه      
 .صكوك قبول التعديالت، وهو عدد قد يتغير بمرور الوقتوقت إيداع آل صك من 
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األغذي%%ة والزراع%%ة وينبغ%%ي أن تب%%يِّن، ف%%ي الوق%%ت نفس%%ه، م%%ا إذا آان%%ت تقب%%ل أيض%%ا ال%%نص الم%%نقح         
ك ص%%راحة آ%%ال م%%ن االنض%%مام إل%%ى    وتوخي%%ا للوض%%وح، ُيوص%%ى بش%%دة ب%%أن يتن%%اول الص%%     . الجدي%%د

االتفاقي%%ة الدولي%%ة لوقاي%%ة النبات%%ات وقب%%ول ال%%نص الم%%نقح الجدي%%د، م%%ع مراع%%اة أن م%%ن ال%%الزم ح%%دوث  
 له%ذه الوثيق%ة   2ويرد في الض%ميمة  . زيادة في عدد حاالت القبول لكي يبدأ نفاذ النص المنقح الجديد          

 .صك نموذجي لالنضمام يمكن استخدامه لهذا الغرض
 

 المنظمات األعضاء في منظمة األغذية والزراعة )ج( 
 
إن المنظم%%ات األعض%%اء ف%%ي منظم%%ة األغذي%%ة والزراع%%ة ه%%ي منظم%%ات تكام%%ل اقتص%%ادي       - 6

ويج%%وز له%%ا أن تق%%دم ص%%ك انض%%مامها إل%%ى . إقليمي%%ة ُقبل%%ت آأعض%%اء ف%%ي منظم%%ة األغذي%%ة والزراع%%ة
وفق%ا للم%ادة الس%ابعة    ) 1997ل%ت ف%ي س%نة    الذي تنعكس فيه التعديالت التي ُأدخ(النص المنقح الجديد   

وُتص%%بح تل%%ك المنظم%%ات أطراف%%ا عن%%دما يب%%دأ نف%%اذ ال%%نص الم%%نقح   . عش%%رة م%%ن ال%%نص الم%%نقح الجدي%%د 
 م%%ن ال%%نص الم%%نقح الجدي%%د، ال ُيعتب%%ر  4 �وآم%%ا ه%%و م%%ذآور ف%%ي الم%%ادة الحادي%%ة والعش%%رين  . الجدي%%د

ة ص%%كا إض%%افيا بالنس%%بة إل%%ى    الص%%ك ال%%ذي ُتودع%%ه منظم%%ة عض%%و ف%%ي منظم%%ة األغذي%%ة والزراع%%       
 .الصكوك المودعة من الدول األعضاء في تلك المنظمة

 
 التدابير الالزمة للعمل على سالسة االنتقال إلى مرحلة بدء النفاذ  -ثالثا 

 
آم%%ا ه%%و موض%%ح أدن%%اه، س%%يلزم اتخ%%اذ ع%%دد م%%ن الت%%دابير لالنتق%%ال م%%ن اإلج%%راءات المؤقت%%ة     - 7

وعالوة عل%ى ذل%ك، يمك%ن اتخ%اذ ت%دابير اختياري%ة أخ%رى               . منقح الجديد الحالية إلى بدء نفاذ النص ال     
وتلك التدابير يرد استعراضها أدناه، وي%رد تلخ%يص له%ا           . بمناسبة بدء النفاذ لتعزيز تطبيق االتفاقية     

توص%يات بش%أن الت%دابير الت%ي يج%ب أن تتخ%ذها هيئ%ة         ("1 مرف%ق في جدول بي%اني ُم%درج بوص%فه ال     
 ").ة لدى بدء النفاذتدابير الصحة النباتي

 
االنتقXXال مXXن الهيئXXة المؤقتXXة لتXXدابير الصXXحة النباتيXXة إلXXى هيئXXة تXXدابير الصXXحة   )أ( 

 النباتية
 
، أنش%أ  12/97وف%ي الق%رار   . إن االتفاقية الحالية تخض%ع لم%ؤتمر منظم%ة األغذي%ة والزراع%ة            - 8

ي%ة وأس%ند ع%ددا م%ن مهامه%ا      مؤتمر منظمة األغذي%ة والزراع%ة الهيئ%ة المؤقت%ة لت%دابير الص%حة النبات             
وتتن%اول المه%ام الحالي%ة للهيئ%ة المؤقت%ة لت%دابير الص%حة        . إلى الهيئة المؤقت%ة لت%دابير الص%حة النباتي%ة      

 اختصاص%ات الهيئ%ة   انظ%ر . النباتية المادة الحادية عشرة ولكنها ال تتناول المادة الحادية والعش%رين      
 .المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

 
 نفاذ النص المنقح الجديد سيتوقف وج%ود الهيئ%ة المؤقت%ة لت%دابير الص%حة النباتي%ة                  وعند بدء  - 9

 جه%از رياس%ي   وس%تعمل هيئ%ة ت%دابير الص%حة النباتي%ة آ          . وستحل محلها هيئة تدابير الص%حة النباتي%ة       
 .لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وفقا ألحكام االتفاقية

 
بير الص%%حة النباتي%%ة المس%%ؤولية ع%%ن تش%%جيع التنفي%%ذ    وف%%ي الوق%%ت ذات%%ه، س%%تتولى هيئ%%ة ت%%دا    - 10

الكام%%ل أله%%داف االتفاقي%%ة، وبخاص%%ة االض%%طالع بالمس%%ؤوليات المح%%ددة ف%%ي الم%%ادة الحادي%%ة عش%%رة  
وينط%وي العدي%د م%ن ه%ذه المس%ؤوليات عل%ى            . والمادة الحادية والعش%رين م%ن ال%نص الم%نقح الجدي%د           
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 فرعي%%%ة، واعتم%%%اد الالئح%%%ة الداخلي%%%ة، ووض%%%ع   اتخ%%%اذ ت%%%دابير اختياري%%%ة، م%%%ن قبي%%%ل إنش%%%اء أجه%%%زة 
  )3(.واستعراض ترتيبات وإجراءات وضع المعايير واعتمادها

 
وبوجه عام، قد تود هيئة تدابير الصحة النباتية االضطالع به%ذه المس%ؤوليات عل%ى أس%اس       - 11

ة األخ%رى، أن تق%رر   ويمكن، م%ن الناحي%   . الُنُهج التي اعتمدتها الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية       
وف%%ي أي م%%ن . إدخ%%ال م%%ا ت%%راه مناس%%با م%%ن تغيي%%رات ف%%ي الترتيب%%ات الموج%%ودة حالي%%ا، وفق%%ا لالتفاقي%%ة 

 .الحالتين ينبغي إبراز نقطتين هامتين
 

أوال، سيلزم إجراء تع%ديالت معين%ة ف%ي ممارس%ات الهيئ%ة المؤقت%ة لت%دابير الص%حة النباتي%ة                      - 12
فعل%%ى س%%بيل المث%%ال، س%%تختلف قواع%%د عض%%وية . الم%%نقح الجدي%%دلك%%ي تص%%بح مطابق%%ة ألحك%%ام ال%%نص 

وعل%ى وج%ه   . هيئة تدابير الصحة النباتية عن قواعد عضوية الهيئة المؤقتة لتدابير الص%حة النباتي%ة           
الخصوص، العضوية في الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتي%ة مفتوح%ة أم%ام جمي%ع األعض%اء ف%ي               

انظ%%ر ق%%رار م%%ؤتمر منظم%%ة األغذي%%ة والزراع%%ة  (اف المتعاق%%دة منظم%%ة األغذي%%ة والزراع%%ة واألط%%ر
، ف%%%ي ح%%%ين أن العض%%%وية ف%%%ي هيئ%%%ة ت%%%دابير الص%%%حة النباتي%%%ة ل%%%ن تك%%%ون مفتوح%%%ة إال أم%%%ام   )12/97

 .)4(األطراف المتعاقدة
 

ونتيجة لذلك، لن يك%ون لل%دول وللمنظم%ات األعض%اء ف%ي منظم%ة األغذي%ة والزراع%ة الت%ي               - 13
أو ق%رارات  / في النص المنقح الجديد الحق في المش%ارآة ف%ي تواف%ق اآلراء و            ليست أطرافا متعاقدة  

وس%%تتاح له%%ا، ب%%دال م%%ن ذل%%ك، الفرص%%ة لحض%%ور . التص%%ويت الخاص%%ة بهيئ%%ة ت%%دابير الص%%حة النباتي%%ة
 .اجتماعات هيئة تدابير الصحة النباتية بصفة مراقبين فقط، رهنا بالالئحة الداخلية ذات الصلة

 
 ف%%%ي وض%%%ع البل%%%دان ال ب%%%د م%%%ن انعكاس%%%ه ف%%%ي اإلج%%%راءات االختياري%%%ة ف%%%ي    وه%%%ذا التغيي%%%ر - 14

وس%يلزم أيض%ا انعكاس%ه ف%ي الالئح%ة الداخلي%ة            . اجتماعات هيئة تدابير الصحة النباتية بعد بدء النفاذ       
لهيئة تدابير الصحة النباتية، وفي الالئحة الداخلي%ة ألجهزته%ا الفرعي%ة عن%د االقتض%اء، وآ%ذلك ف%ي                    

وي%رد ف%ي الج%دول      . ى التي تتخذها هيئة ت%دابير الص%حة النباتي%ة ف%ي اجتماعه%ا األول              التدابير األخر 
 . تلخيص لتوصيات محددة في هذا الصدد1 مرفقالبياني الذي يتضمنه ال

 
__________ 

]. منظم%ة األغذي%ة والزراع%ة   [ ف%ي إط%ار   �" إلى أن هيئة ت%دابير الص%حة النباتي%ة ُتنش%أ     1 �ُتشير المادة الحادية عشرة       )3( 
اقية، وبخاصة القيام بما مهام الهيئة ستتمثل في تشجيع التنفيذ الكامل ألهداف االتف     "على أن   ) 2(وتنص المادة الحادية عشرة     

 :يلي
استعراض حالة وقاية النباتات في العالم والحاجة إلى اتخاذ ت%دابير لمكافح%ة انتش%ار اآلف%ات دولي%ا وإدخاله%ا              )أ(  

 في مناطق معّرضة للخطر؛
وضع ومواصلة اس%تعراض الترتيب%ات واإلج%راءات المؤسس%ية الالزم%ة لوض%ع واعتم%اد المع%ايير الدولي%ة،                 )ب(  
 تماد المعايير الدولية؛واع

 وضع قواعد وإجراءات تسوية المنازعات، وفقا للمادة الثالثة عشرة؛ )ج(  
 إنشاء ما يلزم من أجهزة فرعية للهيئة ألداء مهامها على نحو سليم؛ )د(  
 اعتماد خطوط توجيهية بشأن االعتراف بالمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات؛ )هـ( 
  المنظمات الدولية األخرى المعنية بشأن المسائل التي تتناولها هذه االتفاقية؛إقامة تعاون مع )و( 
 اعتماد ما يلزم من توصيات لتنفيذ االتفاقية؛ )ز( 
 ."أداء ما يلزم من مهام أخرى لتحقيق أهداف االتفاقية )ح( 

 :وتنص األحكام األخرى الواردة في المادة الحادية عشرة، في جملة أمور، على ما يلي
 )3(انظر المادة الحادية عشرة ." تكون العضوية في الهيئة مفتوحة أمام جميع األطراف المتعاقدة" � 
يجوز للهيئة أن تعتمد وتعدِّل، حسب االقتضاء، الئحتها الداخلية، التي ال تكون متعارضة مع هذه االتفاقية       " � 

 7 �شرة انظر المادة الحادية ع." أو مع دستور منظمة األغذية والزراعة
 8 �انظر المادة الحادية عشرة ." يعقد رئيس الهيئة دورة عادية سنوية للهيئة" � 
 �انظ%ر الم%ادة الحادي%ة عش%رة     ." تنتخب الهيئة رئيسها ونائبين له آحد أقصى، يعمل آل منهما لمدة س%نتين   " � 

9. 
 .ئة تدابير الصحة النباتية في هذا الصددأما المادة الحادية والعشرون فهي تتناول تعديالت االتفاقية، وتحدد دور هي

وآما هو مذآور أع%اله، يش%مل ذل%ك جمي%ع األط%راف المتعاق%دة       .  من النص المنقح الجديد3 �انظر المادة الحادية عشرة   ) 4(
 .وال يقتصر على تلك التي أودعت صك قبول للنص المنقح الجديد
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ثانيا، آمسألة إجرائية، قد ترى هيئة تدابير الصحة النباتية أنها بحاجة إل%ى اتخ%اذ ق%رارات                  - 15
وه%ذا م%رده إل%ى    . الع بمسؤولياتها بموجب االتفاقية عن%د ب%دء النف%اذ         أو تدابير رسمية معينة لالضط    

. أن ه%%ذه المس%%ؤوليات مس%%ندة تحدي%%دا إل%%ى هيئ%%ة ت%%دابير الص%%حة النباتي%%ة ف%%ي ال%%نص الم%%نقح الجدي%%د      
وعالوة على ذلك، ُيشير آون عضوية هيئ%ة ت%دابير الص%حة النباتي%ة س%تختلف ع%ن عض%وية الهيئ%ة             

تية، على النحو المذآور أع%اله، إل%ى أهمي%ة اتخ%اذ هيئ%ة ت%دابير الص%حة                 المؤقتة لتدابير الصحة النبا   
النباتية له%ذه الت%دابير حت%ى إذا ل%م ُتس%فر، ف%ي بع%ض الح%االت، إال ع%ن تغيُّ%ر طفي%ف ع%ن الممارس%ة                  

  )5(.التي دأبت الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية على اتباعها
 

 قائمة بالتدابير اإلجرائي%ة الت%ي ق%د يل%زم     1 مرفقفه الوترد في الجدول البياني المرفق بوص      - 16
وه%ذه الت%دابير مطابق%%ة لمس%ؤوليات الهيئ%%ة    . أن تتخ%ذها هيئ%ة ت%%دابير الص%حة النباتي%ة عن%%د ب%دء النف%%اذ     

المبيَّنة في المادة الحادية عش%رة م%ن ال%نص الم%نقح الجدي%د، وتتض%من بع%ض البن%ود اإلض%افية ذات                
تح%%دد عموم%%ا توقي%%ت اتخ%%اذ ه%%ذه الت%%دابير، يمك%%ن اعتب%%ار أن الت%%دابير     وم%%ع أن االتفاقي%%ة ال . الص%%لة

المذآورة في الجدول البياني ينبغ%ي اتخاذه%ا ف%ي االجتم%اع األول لهيئ%ة ت%دابير الص%حة النباتي%ة ف%ي             
 .أعقاب بدء النفاذ

 
وتتضمن هذه العناص%ر التع%ديالت      . وُيشار إلى العناصر ذات الصلة فيما يتعلق بكل تدبير         - 17
لتي تلزم ف%ي حال%ة اتخ%اذ ق%رار باتب%اع الممارس%ات الحالي%ة للهيئ%ة المؤقت%ة لت%دابير الص%حة النباتي%ة                       ا

، فضال عن التعديالت االختياري%ة الت%ي يمك%ن إجراؤه%ا بمناس%بة ب%دء النف%اذ             ")التعديالت الالزمة ("
ن ت%%دابير وتتض%%من المناقش%%ة ال%%واردة أدن%%اه مزي%%دا م%%ن المعلوم%%ات ع%%    "). التع%%ديالت االختياري%%ة ("

 .أساسية معينة
 

 الالئحة الداخلية )ب( 
 

 م%%ن ال%%نص الم%%نقح الجدي%%د عل%%ى أن هيئ%%ة ت%%دابير الص%%حة   7 �ت%%نص الم%%ادة الحادي%%ة عش%%رة   - 18
النباتية يجوز لها أن تعتمد وتعّدل الئحته%ا الداخلي%ة، الت%ي ال تتع%ارض م%ع االتفاقي%ة أو م%ع دس%تور            

 .منظمة األغذية والزراعة
 

 هيئ%%ة ت%%دابير الص%%حة النباتي%%ة أن تك%%ون الئحته%%ا الداخلي%%ة مس%%تندة إل%%ى الالئح%%ة         وق%%د ت%%ود  - 19
ولك%%ن س%%يلزم، ف%%ي ه%%ذه الحال%%ة، إدخ%%ال تغيي%%رات  . الداخلي%%ة للهيئ%%ة المؤقت%%ة لت%%دابير الص%%حة النباتي%%ة 

معينة للتعبير عن االختالف في العضوية بين الهيئة المؤقتة لت%دابير الص%حة النباتي%ة وهيئ%ة ت%دابير             
وي%%رد تلخ%%يص لتل%%ك  . حة النباتي%%ة، وغي%%ر ذل%%ك م%%ن التغيي%%رات الت%%ي س%%تحدث عن%%د ب%%دء النف%%اذ     الص%%

 .1 مرفق البياني الوارد في الرسمالتغييرات في ال
 

 تقري%ر م%ؤتمر   انظ%ر (وجدير بالذآر أن اختصاصات الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية   - 20
توقف س%%ريانها عن%%د انته%%اء وج%%ود الهيئ%%ة     س%%ي)  ح%%اءمرف%%ق، ال1997منظم%%ة األغذي%%ة والزراع%%ة،   

ويجوز لهيئة تدابير الصحة النباتية أن تقرر أنها ليست بحاج%ة إل%ى اعتم%اد            . المؤقتة لدى بدء النفاذ   
أم%%ا إذا . اختصاص%%ات جدي%%دة، عل%%ى أس%%اس أنه%%ا س%%تعمل وفق%%ا للمه%%ام الت%%ي تس%%ندها إليه%%ا االتفاقي%%ة      

ر ممارس%%ة الهيئ%%ة المؤقت%%ة لت%%دابير الص%%حة  أرادت أن تعتم%%د اختصاص%%ات جدي%%دة تك%%ون عل%%ى غ%%را 
وه%%ذه التغيي%%رات مبيَّن%%ة ف%%ي الج%%دول البي%%اني ال%%وارد ف%%ي     . النباتي%%ة فس%%يلزم إدخ%%ال تغيي%%رات معين%%ة  

 .1التذييل 
__________ 

ة ت%دابير الص%حة النباتي%ة مختل%ف قواع%د الهيئ%ة المؤقت%ة لت%دابير الص%حة             من اآللي%ات الممكن%ة له%ذه الت%دابير أن تعتم%د هيئ%              ) 5(
وهذا معناه أن المفهوم هو انطباق جميع التغييرات الالزمة    . مع إجراء ما يلزم من تعديل فيها      النباتية وغيرها من ممارساتها     

 ال%%نهج أن%%ه س%%يترك المص%%طلحات إال أن م%%ن مثال%%ب ه%%ذا). ومنه%%ا م%%ثال تل%%ك الت%%ي ترج%%ع إل%%ى ح%%دوث تغيي%%رات ف%%ي العض%%وية (
 .الموجودة حاليا آما هي، مما قد يؤدي إلى بلبلة بمرور الوقت
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 األجهزة الفرعية )ج( 

 
أنشأت الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية عددا من األجهزة الدائم%ة والمخصص%ة ل%دعم                 - 21

ومهامه%%%ا تخض%%%ع . 1 مرف%%%قوه%%%ذه األجه%%%زة مح%%%ددة ف%%%ي الج%%%دول البي%%%اني ال%%%وارد ف%%%ي ال . أعماله%%%ا
 .الختصاصات آل جهاز منها والئحته الداخلية

 
ولدى بدء النفاذ، ومع اختفاء الهيئة المؤقتة لتدابير الص%حة النباتي%ة م%ن الوج%ود، س%يتوقف                  - 22

ة، ف%ي دورته%ا األول%ى، أن تس%تعرض     وقد تود هيئة ت%دابير الص%حة النباتي%       . وجود أجهزتها الفرعية  
مسألة تحديد األجهزة التي ينبغي إعادة إنشائها أو إعادة تشكيلها رسميا، ف%ي ض%وء الم%ادة الحادي%ة               

 .من النص المنقح الجديد) د (2 �عشرة 
 

وقد تكون لبدء النفاذ أيض%ا انعكاس%ات هام%ة عل%ى عض%وية البل%دان ومش%ارآتها ف%ي بع%ض                       - 23
ففي موازاة التغير في عضوية هيئة اإلدارة، قد تود هيئ%ة ت%دابير الص%حة               . ألقلتلك األجهزة على ا   

النباتية أن تقصر عضوية األجهزة الفرعية على األعض%اء ال%ذين ترش%حهم األط%راف المتعاق%دة أو               
وف%%ي تل%%ك الحال%%ة س%%يكون باس%%تطاعة أعض%%اء منظم%%ة األغذي%%ة والزراع%%ة ال%%ذين     . المس%%تمدين منه%%ا

تعاق%%دة وق%%ت ب%%دء النف%%اذ أن يش%%ارآوا بص%%فة م%%راقبين فق%%ط، رهن%%ا ب%%أي قواع%%د    يكون%%ون أطراف%%ا م ال
 .بخصوص المراقبين فيما يتعلق باألجهزة المحددة

 
ونتيج%%%ة ل%%%ذلك، إذا أرادت هيئ%%%ة ت%%%دابير الص%%%حة النباتي%%%ة أن تس%%%تخدم الالئح%%%ة الداخلي%%%ة         - 24

وُيش%%ار إل%%ى تل%%ك . عين%%ةواالختصاص%%ات الموج%%ودة حالي%%ا له%%ذه األجه%%زة، س%%يلزم إج%%راء تع%%ديالت م 
 .1 مرفقالتعديالت في الجدول البياني الوارد في ال

 
وعلى المستوى التنفيذي س%يتعين عل%ى هيئ%ة ت%دابير الص%حة النباتي%ة، ف%ي دورته%ا األول%ى،                    - 25

وينبغي أن تكون الهيئة مستعدة في اجتماعه%ا األول لتعي%ين           . أن تبت في عضوية األجهزة الفرعية     
 البي%اني   رس%م وُيشار إلى ذلك أيضا في ال     .  األجهزة الفرعية من بدء عملها فورا      أعضاء لكي تتمكن  

 .المرفق
 

وقد تود أيضا األطراف المتعاقدة في ال%نص الم%نقح الجدي%د، عن%د ب%دء نف%اذه، أن تنظ%ر ف%ي                   - 26
إدخال تغييرات أخرى في األجهزة الفرعية ف%ي ض%وء الخب%رة المكتس%بة أثن%اء الفت%رة الحالي%ة وف%ي                       

 . اختالفات العضويةضوء
 

 المعايير الدولية )د( 
 

قد تود األطراف المتعاقدة، بعد أن يبدأ نفاذ النص الم%نقح الجدي%د، أن تنظ%ر فيم%ا إذا آان%ت              - 27
ثمة حاجة إلى إج%راء آخ%ر بش%أن المع%ايير الدولي%ة لت%دابير الص%حة النباتي%ة الت%ي ُوض%عت ف%ي عه%د               

 . أو قبلهاالهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية
 

وآم%%ا ه%%و مب%%يَّن ف%%ي الوثيق%%ة الت%%ي ُعرض%%ت عل%%ى ال%%دورة السادس%%ة للهيئ%%ة المؤقت%%ة لت%%دابير      - 28
الصحة النباتية ُتوج%د، عل%ى س%بيل المث%ال، إح%االت ف%ي المع%ايير الموج%ودة حالي%ا ق%د يل%زم تح%ديثها               

، م%ع تبي%ان   1 مرف%ق ل البي%اني المرف%ق بوص%فه ا   رس%م وُيشار إلى تلك اإلح%االت ف%ي ال    . عند بدء النفاذ  
 .التنقيحات الممكنة

 
ويتيح أيضا االجتماع األول لهيئة تدابير الصحة النباتية فرصة لتناول مسائل فني%ة أخ%رى                 - 29

وقد تشمل تل%ك المس%ائل التع%ديالت الفني%ة لتحقي%ق االتس%اق ب%ين التع%اريف، فض%ال                . تتعلق بالمعايير 
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وربم%ا آ%ان م%ن      . 1 مرف%ق  البياني الوارد في ال    رسملوُيشار إلى تلك التعديالت في ا     . عن الترجمات 
الج%%دير بال%%ذآر، ب%%أي ح%%ال، أن المع%%ايير الموج%%ودة حالي%%ا اعُتم%%دت عل%%ى النح%%و الواج%%ب بمقتض%%ى     
االتفاقية السارية حاليا، عمال باإلجراءات التي وضعها مؤتمر منظمة األغذية والزراع%ة ف%ي س%نة          

 الص%%حة النباتي%%ة أن تعم%%ل عل%%ى ه%%ذا األس%%اس، بحي%%ث وبن%%اء عل%%ى ذل%%ك، ينبغ%%ي لهيئ%%ة ت%%دابير. 1997
يستمر انطباق المعايير الموجودة حاليا إلى أن تتغير عن طريق اتباع اإلج%راءات المعت%ادة لوض%ع       

 .المعايير
 تسوية المنازعات )هـ( 

 
يتضمن النص المنقح الجديد لالتفاقية الدولي%ة لوقاي%ة النبات%ات أحكام%ا مح%ددة بش%أن تس%وية            - 30
وه%%و ي%%دعو أيض%%ا إل%%ى وض%%ع قواع%%د وإج%%راءات لتس%%وية  . انظ%%ر الم%%ادة الثالث%%ة عش%%رة. منازع%%اتال

 .المنازعات وفقا للمادة الثالثة عشرة
 

فق%د  . وقد اتخذت فعال الهيئة المؤقتة لت%دابير الص%حة النباتي%ة ت%دابير عدي%دة ف%ي ه%ذا الص%دد                - 31
ازع%ات وأنش%أت جه%ازا فرعي%ا معني%ا      اعتمدت، في جمل%ة أم%ور أخ%رى، الئح%ة داخلي%ة لتس%وية المن              

وأصدر ذلك الجهاز، ب%دوره، وث%ائق عدي%دة تتعل%ق بطريق%ة عم%ل نظ%ام تس%وية                   . بتسوية المنازعات 
 م%ن تل%ك الوث%ائق مستنس%خة ف%ي دلي%ل          ي%ر وآث. المنازعات الخاص باالتفاقية الدولية لوقاي%ة النبات%ات       

 .لمنازعاتنظام تسوية المنازعات الذي أعده الجهاز الفرعي لتسوية ا
 

وق%%د ت%%رى هيئ%%ة ت%%دابير الص%%حة النباتي%%ة، آمس%%ألة إجرائي%%ة، أن م%%ن المناس%%ب إع%%ادة تأآي%%د       - 32
قواعد وإج%راءات الهيئ%ة المؤقت%ة لت%دابير الص%حة النباتي%ة بش%أن تس%وية المنازع%ات، وق%د ُتنش%ئ أو                        

المتب%ع حالي%ا،    وإذا ح%دث ذل%ك اس%تنادا إل%ى ال%نهج            . تعيد تشكيل الجهاز الفرع%ي لتس%وية المنازع%ات        
 .1 مرفق البياني الوارد في الرسنوتبيَّن هذه التعديالت في ال. فسيلزم إدخال تعديالت فنية معينة

 
وفي ضوء الخب%رة والمناقش%ات داخ%ل الجه%از الفرع%ي لتس%وية المنازع%ات، ق%د ت%ود أيض%ا                  - 33

ض%%ع مزي%%دا م%%ن    هيئ%%ة ت%%دابير الص%%حة النباتي%%ة أن تنظ%%ر ف%%ي مس%%ألة م%%ا إذا آ%%ان ينبغ%%ي له%%ا أن ت           
. اإلرش%%ادات بش%%أن اس%%تخدام نظ%%ام تس%%وية المنازع%%ات ف%%ي إط%%ار االتفاقي%%ة الدولي%%ة لوقاي%%ة النبات%%ات    

وال%%دليل الح%%الي لتس%%وية المنازع%%ات ال%%ذي أع%%ده الجه%%از الفرع%%ي ُيب%%رز، عل%%ى وج%%ه الخص%%وص،       
 النبات%%ات، ُف%%رص اتب%%اع الوس%%ائل التعاوني%%ة لتس%%وية المنازع%%ات ف%%ي إط%%ار االتفاقي%%ة الدولي%%ة لوقاي%%ة    

وق%%د ت%%ود الهيئ%%ة المؤقت%%ة لت%%دابير  . فض%%ال ع%%ن إمكاني%%ة تعزي%%ز الهياآ%%ل الس%%تعراض ودع%%م االمتث%%ال  
الص%%حة النباتي%%ة أن ت%%دعو الجه%%از الفرع%%ي لتس%%وية المنازع%%ات إل%%ى إع%%داد أي اقتراح%%ات ف%%ي ه%%ذا     

 .الصدد وعرضها على هيئة تدابير الصحة النباتية
 

 مسائل أخرى )و( 
 

ئ%%ة ت%%دابير الص%%حة النباتي%%ة أن تنظ%%ر ف%%ي مس%%ائل أخ%%رى عدي%%دة تتناوله%%ا الهيئ%%ة      ق%%د ت%%ود هي - 34
المؤقت%%ة لت%%دابير الص%%حة النباتي%%ة عن%%د ب%%دء نف%%اذ ال%%نص الم%%نقح الجدي%%د، به%%دف العم%%ل عل%%ى االنتق%%ال   

 :وتشمل تلك المسائل، بين مسائل أخرى، ما يلي. بسالسة إلى مرحلة بدء النفاذ
 

 مالية؛ وحالة التمويل على المدى الطويلالقواعد واإلجراءات ال )1( 
 

ال يدعو النص المنقح الجديد لالتفاقية الدولية لوقاي%ة النبات%ات هيئ%ة ت%دابير الص%حة النباتي%ة                - 35
فهو ينص، بدال م%ن ذل%ك، عل%ى أن تعم%ل هيئ%ة ت%دابير                . إلى وضع واعتماد قواعد وإجراءات مالية     

. 1 - الم%%ادة الحادي%%ة عش%%رة انظ%%ر]." ة والزراع%%ةمنظم%%ة األغذي%% [  ف%%ي إط%%ار  �"الص%%حة النباتي%%ة  
] االتفاقي%ة [يج%ب أال تك%ون متعارض%ة م%ع         "ويشير أيضا إلى أن الئحة هيئة تدابير الصحة النباتي%ة           

 .7 � المادة الحادية عشرة انظر." أو مع دستور منظمة األغذية والزراعة
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الس%%تراتيجي للمس%%اعدة ولق%%د ج%%رى ق%%در آبي%%ر م%%ن المناقش%%ات ف%%ي إط%%ار جه%%از التخط%%يط ا   - 36
. الفنية وغيره من أجهزة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بش%أن خي%ارات التموي%ل الممكن%ة لالتفاقي%ة                 

 المعروض%ة عل%ى ال%دورة    ICPM 2005/7وُيشار إلى هذه المناقشات، على سبيل المث%ال، ف%ي الوثيق%ة      
 . من جدول األعمال2-4-8لبند السابعة للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية في إطار ا

 
  رأى جه%از التخط%يط االس%تراتيجي والمس%اعدة الفني%ة، ف%ي اجتماع%ه ف%ي             ،وفي هذا الص%دد    - 37

، وج%%%وب أن يك%%%ون هن%%%اك تقي%%%يم لالتفاقي%%%ة الدولي%%%ة لوقاي%%%ة النبات%%%ات   2004 تش%%%رين األول /أآت%%%وبر
وه%ذا االقت%راح   . م%نقح الجدي%د  ولخيارات تمويلها الممكنة على المدى الطويل قبل ب%دء نف%اذ ال%نص ال          

 ICPM 2005/7مع%%روض عل%%ى ال%%دورة الس%%ابعة للهيئ%%ة المؤقت%%ة لت%%دابير الص%%حة النباتي%%ة ف%%ي الوثيق%%ة   
 .عالهأالمشار إليها 

 
وق%%د ت%%رى هيئ%%ة ت%%دابير الص%%حة النباتي%%ة أن ب%%دء النف%%اذ يت%%يح فرص%%ة الس%%تعراض وتعزي%%ز       - 38

 .ى المدى الطويلتمويل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات عل
 

 الترجمات )2( 
 

 الم%%نقح الجدي%%د إل%%ى أن األم%%ين س%%يتيح ترجم%%ات  م%%ن ال%%نص5 �ُتش%%ير الم%%ادة الثاني%%ة عش%%رة  - 39
وتش%ير الم%ادة   . باللغات الرسمية لمنظمة األغذية والزراعة لوث%ائق االجتماع%ات والمع%ايير الدولي%ة            

ي جمي%ع اللغ%ات الرس%مية لمنظم%ة األغذي%ة           التاسعة عشرة إل%ى أن اللغ%ات ذات الُحجي%ة لالتفاقي%ة ه%             
 .والزراعة

 
وف%%%ي الس%%%نوات األخي%%%رة ح%%%ددت المناقش%%%ات المس%%%ائل المحتمل%%%ة المتعلق%%%ة بتط%%%ابق ال%%%نص   - 40

وق%%د نش%%أت ه%%ذه المس%%ائل فيم%%ا يتعل%%ق بك%%ل م%%ن مس%%رد المص%%طلحات       . المت%%رجم باللغ%%ات المختلف%%ة 
 مح%دد بدرج%ة أآب%ر، بعناص%ر معين%ة م%ن            والتعاريف الواردة في المعايير وفيم%ا يتعل%ق، عل%ى نح%و           

 .النصوص ذات الحجية لالتفاقية
 

وقد ُيتيح بدء النف%اذ فرص%ة مناس%بة للنظ%ر ف%ي إج%راء تع%ديالت فني%ة ف%ي الترجم%ات لكفال%ة                    - 41
 وآ%ذلك   1 مرف%ق  البي%اني ال%وارد ف%ي ال       رس%م ويرد اقت%راح به%ذا المعن%ى ف%ي ال         . اتساق النص وتطابقه  

 .ه الوثيقةفي القرار المصاحب لهذ
 

 الخطة االستراتيجية )3( 
 

لقد أعدت حاليا الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتي%ة واعتم%دت خط%ة اس%تراتيجية مفّص%لة          - 42
وقد تود هيئة ت%دابير الص%حة النباتي%ة، عن%د      . لتوجيه العمل في إطار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات       

وسيلزم، بأي حال، إجراء تغيي%رات فني%ة معين%ة    .  االستراتيجيةبدء النفاذ، أن تعيد تأآيد هذه الخطة  
 .1 مرفق البياني الوارد في الرسموُيشار إلى ذلك في ال. للتعبير عن تغير الظروف عند بدء النفاذ

 
وق%%د ت%%رى هيئ%%ة ت%%دابير الص%%حة النباتي%%ة، بوج%%ه أع%%م، أن ب%%دء النف%%اذ يت%%يح فرص%%ة لمراجع%%ة   - 43

ة، م%%%ع مراع%%%اة تق%%%ارير واس%%%تنتاجات جه%%%از التخط%%%يط االس%%%تراتيجي   الخط%%%ة االس%%%تراتيجية العام%%%
 .والمساعدة الفنية والتجربة في إطار الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

 
 المساعدة الفنية )4( 
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يوجد حاليا عدد من األنشطة المنصوص عليها في إط%ار االتفاقي%ة الدولي%ة لوقاي%ة النبات%ات           - 44
وتنعكس هذه األنشطة في الخطة االستراتيجية، وفي الوث%ائق األخ%رى الت%ي           . نيةبشأن المساعدة الف  

 .ُأعدت لهذا االجتماع ولالجتماعات السابقة للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية
 

وربم%ا آ%ان   . وُيتيح بدء نفاذ النص المنقح الجديد فرص%ة لمواص%لة ه%ذه الجه%ود وتعزيزه%ا         - 45
تمث%ل ج%زءا م%ن تع%ديالت       ) المس%اعدة الفني%ة   (ذا الصدد أن الم%ادة العش%رين        من الجدير بالذآر في ه    

وق%%د تنظ%%ر هيئ%%ة ت%%دابير الص%%حة    . ، وس%%يبدأ نفاذه%%ا م%%ع ب%%دء نف%%اذ ال%%نص الم%%نقح الجدي%%د    1997س%%نة 
النباتي%%ة، بن%%اء عل%%ى ذل%%ك، ف%%ي مس%%ألة م%%ا إذا آان%%ت هن%%اك ُف%%رص إض%%افية لتش%%جيع أنش%%طة المس%%اعدة  

د األمان%%ة، بالتش%اور م%ع جه%%از التخط%يط االس%%تراتيجي والمس%اعدة الفني%%ة     وُيوص%ى ب%%أن ُتح%د  . الفني%ة 
والمكت%%ب، أي خي%%ارات ممكن%%ة ف%%ي ه%%ذا الص%%دد، للنظ%%ر فيه%%ا أثن%%اء االجتم%%اع األول لهيئ%%ة ت%%دابير        

 .الصحة النباتية
 

 االتصاالت الرسمية وتبادل المعلومات )5( 
 

لمراجع%ة ُنُه%ج االتص%ال الرس%مي وتب%ادل      ُيتيح بدء نفاذ النص الم%نقح الجدي%د فرص%ة هام%ة        - 46
وُيوص%%ى ب%%أن تنظ%%ر األمان%%ة،   ). 1997(المعلوم%%ات فيم%%ا يتعل%%ق باالتفاقي%%ة الدولي%%ة لوقاي%%ة النبات%%ات     

بالتشاور م%ع المكت%ب، فيم%ا إذا آان%ت هن%اك أي تع%ديالت أخ%رى يل%زم إدخاله%ا عل%ى ال%ُنُهج المتبع%ة                     
ل المعلوم%%ات وأن تع%%رض، إن ص%%ح ذل%%ك، ه%%ذه     حالي%%ا تحسُّ%%با لب%%دء النف%%اذ م%%ن أج%%ل تيس%%ير تب%%اد       

 .التعديالت آاقتراح على االجتماع األول لهيئة تدابير الصحة النباتية
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 1 مرفقال
 توصيات بشأن التدابير التي يجب أن تتخذها هيئة تدابير الصحة النباتية عند بدء النفاذ

 
التXXدابير التXXي يجXXب   
أن تتخXXXXXXذها هيئXXXXXXة  
تXXXXXXXXدابير الصXXXXXXXXXحة  

  التدابير التي يجب أن تتخذها هيئة تدابير الصحة النباتيةعناصر النباتية
 اعتم%%%%%اد الئح%%%%%ة � 1

داخلي%%ة لهيئ%%ة ت%%دابير   
الص%%%%%%%%حة النباتي%%%%%%%%ة  

الم%%%%%%%%ادة الحادي%%%%%%%%ة  (
 )7 �عشرة 

 ت%%رد الئح%%ة الهيئ%%ة المؤقت%%ة لت%%دابير الص%%حة .نهXXج الهيئXXة المؤقتXXة لتXXدابير الصXXحة النباتيXXة الحXXالي 
 لح%%قأم%%ا م. رة األول%%ى للهيئ%%ة المؤقت%%ة لت%%دابير الص%%حة النباتي%%ة    لتقري%%ر ال%%دو 2 مرف%%قالنباتي%%ة ف%%ي ال 

فهو ي%رد   ) المتعلق بإجراءات وضع المعايير   (الالئحة الداخلية للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية        
 . السابع لتقرير الدورة الثانية للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتيةمرفقفي ال

ود هيئة تدابير الص%حة النباتي%ة أن تس%تخدم ه%ذه الالئح%ة الداخلي%ة الموج%ودة            قد ت  .التعديالت الالزمة  
 :وفي هذه الحالة ينبغي إجراء التعديالت التالية. حاليا آأساس لالئحتها الداخلية الخاصة بها

للتعبي%ر ع%ن أن األط%راف المتعاق%دة ف%ي ال%نص الم%نقح              م%ن الالئح%ة الداخلي%ة        1 الم%ادة تعديل   �  
 حدها التي يمكن أن تكون أعضاء في هيئة تدابير الصحة النباتيةالجديد هي و

بعب%ارة  " الهيئ%ة المؤقت%ة لت%دابير الص%حة النباتي%ة         "تعديل أحكام شتى لالستعاض%ة ع%ن عب%ارة           �  
، "الهيئ%ة "بكلم%ة   " الهيئ%ة المؤقت%ة   "، واالستعاض%ة ع%ن عب%ارة        "هيئة تدابير الصحة النباتي%ة    "

 بحسب االقتضاء
ب%النظر إل%ى أن ال%نص    " م%ن حي%ث المب%دأ   " عب%ارة  م%ن الالئح%ة الداخلي%ة      الرابع%ة    المادةتعديل   �  

 "دورة عادية سنوية للهيئة"المنقح الجديد ينص على أن يعقد الرئيس 
لك%ي ُتح%ذف، ف%ي الس%طر األول     ) المراقب%ون (م%ن الالئح%ة الداخلي%ة     2 � السابعة المادةتعديل   �  

، ب%%النظر إل%%ى أن ال%%دول الت%%ي   " أو أعض%%ائها المنتس%%بين أو أعض%%اء المنظم%%ة "منه%%ا، عب%%ارة  
 ليست أطرافا متعاقدة سُتصبح لها صفة المراقبين عند بدء النفاذ

 :وينبغي مراعاة ما يلي عند إجراء التعديالت 
إل%ى الوض%ع الح%الي المتمّث%ل ف%ي آ%ون م%ؤتمر        من الالئحة الداخلي%ة    4 � السابعة   المادةتستند   �  

ولكنه أس%ند المه%ام   (والزراعة هو هيئة إدارة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات    منظمة األغذية   
وينبغي النظر في مسألة ما إذا آان ينبغي تع%ديل          ). إلى الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية     

 .هذا النص بعد إنشاء هيئة تدابير الصحة النباتية
، ف%ي جمل%ة أم%ور، إل%ى أن     )األجهزة الفرعية (لداخلية  من الالئحة ا   التاسعة   المادةُتشير حاليا    �  

وتغيي%%ر تل%%ك العب%%ارة بعب%%ارة  ". الهيئ%%ة المؤقت%%ة"العض%%وية ف%%ي األجه%%زة الفرعي%%ة ُتس%%تمد م%%ن   
 .يمكن أن يكون له أثر آبير على العضوية في األجهزة الفرعية" الهيئة"

 ال �"الجدي%د، ف%إن الالئح%ة     م%ن ال%نص الم%نقح    7 �آما ه%و مب%يَّن ف%ي الم%ادة الحادي%ة عش%رة           �  
 "تكون متعارضة مع االتفاقية أو مع دستور منظمة األغذية والزراعة

 م%ن الممك%ن إج%راء تغيي%رات أخ%رى للتعبي%ر ع%ن توص%يات جه%از التخط%يط                   .التعديالت االختياريXة   
ير االس%%تراتيجي والمس%%اعدة الفني%%ة، أو ف%%ي ض%%وء الخب%%رة المكتس%%بة ف%%ي إط%%ار الهيئ%%ة المؤقت%%ة لت%%داب     

 .الصحة النباتية
 م%%ع اختف%%اء الهيئ%%ة المؤقت%%ة لت%%دابير الص%%حة النباتي%%ة م%%ن الوج%%ود،      .مالحظXXة بشXXأن االختصاصXXات  

وق%%د ُتق%%رر هيئ%%ة ت%%دابير  ). 2004، ال%%دليل اإلجرائ%%ي 30الص%%فحة (س%%يتوقف مفع%%ول اختصاص%%اتها  
أم%%ا إذا . تالص%%حة النباتي%%ة أن تعم%%ل عل%%ى أس%%اس ال%%نص الم%%نقح الجدي%%د، ب%%دون اعتم%%اد اختصاص%%ا    

أرادت أن تعتمد اختصاصات باستخدام نه%ج الهيئ%ة المؤقت%ة لت%دابير الص%حة النباتي%ة فس%يلزم إج%راء          
 :التعديالت التالية

، أو إدخال فقرة جديدة، للتعبير عن جميع المهام المسندة إلى الهيئة ف%ي إط%ار          3تنقيح الفقرة    �  
لحادي%ة والعش%رون وآ%ذلك الم%ادة الحادي%ة          بحيث ُت%درج، م%ثال، الم%ادة ا       (النص المنقح الجديد    

 )عشرة
 مع الحكم المقابل المتعلق بالعضوية الوارد ف%ي الالئح%ة الداخلي%ة لهيئ%ة      4آفالة اتساق الفقرة     �  

 )، المشار إليها أعاله1 المادةانظر (تدابير الصحة النباتية 
 اعتم%%اد ترتيب%%ات � 2

وإج%%راءات مؤسس%%ية 
العتم%%%%%%اد المع%%%%%%ايير 

لحادي%%%%%%%%ة الم%%%%%%%%ادة ا(
 ))ب (2 � عشرة

لق%د وض%عت الهيئ%ة المؤقت%ة لت%دابير الص%حة        . نهج الهيئة المؤقتXة لتXدابير الصXحة النباتيXة الحXالي           
 :وهي تشمل ما يلي. النباتية عددا من الترتيبات واإلجراءات العتماد المعايير

دورة  التاسXXع، تقريXXر الXX  مرفXXقال(تحسXXينات فXXي العمليXXة المتبعXXة حاليXXا لوضXXع المعXXايير       � 
 )السادسة للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

 العاش%%ر، تقري%%ر ال%%دورة السادس%%ة للهيئ%%ة    مرف%%قال(عملي%%ة المس%%ار الس%%ريع لوض%%ع المع%%ايير     �  
 )المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

 تقري%ر ال%دورة الثاني%ة للهيئ%ة       انظ%ر (االعتبارات األخرى المتعلقة بإجراءات وض%ع المع%ايير          �  
 ) السابعمرفقلمؤقتة لتدابير الصحة النباتية، الا
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التXXدابير التXXي يجXXب   
أن تتخXXXXXXذها هيئXXXXXXة  
تXXXXXXXXدابير الصXXXXXXXXXحة  

  التدابير التي يجب أن تتخذها هيئة تدابير الصحة النباتيةعناصر النباتية
تقري%ر ال%دورة الرابع%ة للهيئ%ة المؤقت%ة          (وضع إجراءات لتحديد مواضيع وأولوي%ات للمع%ايير          �  

 ) الرابع عشرمرفقلتدابير الصحة النباتية، ال
تقري%ر  (، )رعاي%ة المع%ايير  (قواعد لتقديم المساعدة المالية الموجهة من أج%ل وض%ع المع%ايير         �  

 ) الثانيمرفقالدورة الرابعة للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، ال
 )قيد المراجعة المستمرة(مواضيع وأولويات للمعايير  �  
ف%%ي ال%%دورة (اإلج%%راءات األخ%%رى الت%%ي ق%%د تعتم%%دها الهيئ%%ة المؤقت%%ة لت%%دابير الص%%حة النباتي%%ة     �  

 )نباتية أو في دوراتها الالحقة، مثالالسابعة للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة ال
 ق%%د ت%%ود هيئ%%ة ت%%دابير الص%%حة النباتي%%ة أن تعتم%%د وتعي%%د تأآي%%د ه%%ذه الترتيب%%ات       . التعXXديالت الالزمXXة  

 :وفي هذه الحالة سيلزم إدخال التعديالت التالية على مختلف الوثائق. واإلجراءات
" لمؤقت%%ة لت%%دابير الص%%حة النباتي%%ة الهيئ%%ة ا"تع%%ديل مختل%%ف األحك%%ام لالستعاض%%ة ع%%ن عب%%ارة    �  

 ، بحسب االقتضاء "هيئة تدابير الصحة النباتية"بعبارة 
آفالة أن تكون أي إحاالت تبادلية إلى األجهزة الفرعية مطابقة للقرارات الت%ي تتخ%ذها هيئ%ة              �  

وم%ن ذل%ك م%ثال دور جماع%ة العم%ل المعني%ة       (تدابير الصحة النباتي%ة بش%أن األجه%زة الفرعي%ة          
 )لتخطيط االستراتيجي والمساعدة الفنية، وما إلى ذلكبا

 يمكن إدخال تغييرات أخرى عل%ى إج%راءات وض%ع المع%ايير لك%ي تعّب%ر ع%ن           .التعديالت االختيارية  
توص%%يات لجن%%ة المع%%ايير، أو ف%%ي ض%%وء الخب%%رة المكتس%%بة ف%%ي إط%%ار الهيئ%%ة المؤقت%%ة لت%%دابير الص%%حة  

 .النباتية
 وض%%%%%ع قواع%%%%%د  � 3

تس%%%%وية وإج%%%%راءات ل
المنازع%%%%%%ات، وفق%%%%%%ا 
للم%%ادة الثالث%%ة عش%%رة  

الم%%%%%%%%ادة الحادي%%%%%%%%ة  (
 ))ج (2 �عشرة 

ت%رد الالئح%ة الداخلي%ة للهيئ%ة المؤقت%ة لت%دابير       . نهج الهيئة المؤقتة لتXدابير الصXحة النباتيXة الحXالي      
 التاس%%ع لتقري%%ر ال%%دورة الثاني%%ة للهيئ%%ة المؤقت%%ة مرف%%قالص%%حة النباتي%%ة بش%%أن تس%%وية المنازع%%ات ف%%ي ال

 لتدابير الصحة النباتية
 

 إذا أرادت هيئ%%ة ت%%دابير الص%%حة النباتي%%ة أن تتبن%%ى ه%%ذا ال%%نهج فس%%يلزم إدخ%%ال       .التعXXديالت الالزمXXة 
 :التعديالت التالية

الهيئة المؤقت%ة لت%دابير الص%حة    "عن عبارة   " هيئة تدابير الصحة النباتية   "االستعاضة بعبارة    �  
؛ والفق%%رتين "االعتب%%ارات  العام%%ة "تين تح%%ت عن%%وان   ال%%وارد7 و 6الفق%%رتين : ف%%ي" النباتي%%ة

؛ والفق%%رة األول%%ى ال%%واردة تح%%ت   "ق%%وائم الخب%%راء "الثاني%%ة والثالث%%ة ال%%واردتين تح%%ت عن%%وان    
�شكل "؛ والفقرة األخيرة تحت عنوان �" تعزيز المشارآة"عنوان " 

الوث%%ائق الت%%ي يع%%دها يمك%%ن أيض%%ا إدخ%%ال تغيي%%رات أخ%%رى، تماش%%يا م%%ثال م%%ع  . التعXXديالت االختياريXXة 
وت%رد مناقش%ة تل%ك    . الجهاز الفرعي لتسوية المنازعات التابع للهيئ%ة المؤقت%ة لت%دابير الص%حة النباتي%ة              

 . أعاله33-30التعديالت في الفقرات 
 إنشاء ما قد يلزم     � 4

م%%%ن أجه%%%زة فرعي%%%ة   
الم%%%%%%%%ادة الحادي%%%%%%%%ة  (

 ))د (2 �عشرة 

 لق%د أنش%أت الهيئ%ة المؤقت%ة لت%دابير الص%حة        .لنباتيXة النهج الحالي للهيئXة المؤقتXة لتXدابير الصXحة ا          
 :ومن بين تلك األجهزة ما يلي. النباتية عددا من األجهزة الدائمة والمخصصة

 ) عضوا25وهي لجنة مكونة من (لجنة المعايير  � 

انظ%%%%%%%%ر أيض%%%%%%%%ا   �
الفق%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%رات

  أعاله21-26

 )اء أعض7وهي مكونة من (جماعة الخبراء التابعة للجنة المعايير  � 
 الجهاز الفرعي لتسوية المنازعات � 

 جماعة العمل المعنية بمسرد المصطلحات �  
 جماعة العمل المعنية بالتخطيط االستراتيجي والمساعدة الفنية �  
 جماعات عمل الخبراء �  
 األفرقة الفنية �  
 يميةجماعة العمل غير الرسمية المعنية باالتصال بالمنظمات البحثية والتعل �  
 2005ويجري تجميع اللوائح الداخلية واالختصاصات المحّدثة لهذه األجهزة ف%ي ال%دليل اإلجرائ%ي       

وع%%الوة عل%%ى ذل%%ك ُترف%%ق القواع%%د واإلج%%راءات المختلف%%ة المتعلق%%ة بالجه%%از   ). ال%%ذي سُينش%%ر الحق%%ا(
بوص%%فها الفرع%%ي لتس%%وية المنازع%%ات ونظ%%ام تس%%وية المنازع%%ات ال%%وارد ف%%ي ال%%نص الم%%نقح الجدي%%د    

 . لدليل تسوية المنازعات الذي ُيعده الجهاز الفرعي لتسوية المنازعاتمرفقات
 ق%%د ت%%ود هيئ%%ة ت%%دابير الص%%حة النباتي%%ة أن ُتنش%%ئ أو تعي%%د تش%%كيل ه%%ذه      .التXXدابير الالزمXXة /التعXXديالت 

وف%%ي ه%%ذه . األجه%%زة اس%%تنادا إل%%ى الل%%وائح الداخلي%%ة واالختصاص%%ات الموج%%ودة حالي%%ا لتل%%ك األجه%%زة  
 :الحالة يلزم إدخال التعديالت التالية

الهيئة المؤقت%ة لت%دابير الص%حة    "عن عبارة   " هيئة تدابير الصحة النباتية   "االستعاضة بعبارة    �  
 في مختلف األحكام، بحسب االقتضاء" النباتية
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التXXدابير التXXي يجXXب   
أن تتخXXXXXXذها هيئXXXXXXة  
تXXXXXXXXدابير الصXXXXXXXXXحة  

  التدابير التي يجب أن تتخذها هيئة تدابير الصحة النباتيةعناصر النباتية
ر ينبغي أيضا أن تكون هيئة تدابير الصحة النباتية مستعدة، في دورتها األول%ى، التخ%اذ ق%را              �  

بشأن مس%ؤولي وأعض%اء األجه%زة الفرعي%ة، م%ع مراع%اة ق%رار يقض%ي ب%أن تك%ون العض%وية              
 )في حالة اتخاذ قرار بهذا المعنى(مفتوحة أمام األطراف المتعاقدة فقط 

ف%%ي اختصاص%%ات لجن%%ة المع%%ايير لتوض%%يح أن لجن%%ة      م%%ن الالئح%%ة الداخلي%%ة    1 الم%%ادةتنق%%يح  �  
 ) بافتراض صحة ذلك(ير الصحة النباتية المعايير منشأة من ِقَبل هيئة تداب

 ق%%د ت%%ود هيئ%%ة ت%%دابير الص%%حة النباتي%%ة أن تنظ%%ر فيم%%ا إذا آ%%ان ينبغ%%ي إدخ%%ال     .التعXXديالت االختياريXXة 
تعديالت أخرى على النظام العام لألجهزة الفرعية التي تس%تعين به%ا الهيئ%ة المؤقت%ة لت%دابير الص%حة                

قتض%%اء، ف%%ي ض%%وء الخب%%رة المكتس%%بة ف%%ي إط%%ار الهيئ%%ة    النباتي%%ة، أو عل%%ى أجه%%زة ف%%رادى بحس%%ب اال  
 المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

 اعتم%%%اد خط%%%وط  � 5
بش%%%%%%%%%أن  توجيهي%%%%%%%%%ة

االعت%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%راف 
بالمنظم%%ات اإلقليمي%%ة 
لوقاي%%%%%%%%ة النبات%%%%%%%%ات  

الم%%%%%%%%ادة الحادي%%%%%%%%ة  (
 ))هـ (2 �عشرة 

يئة المؤقت%ة لت%دابير     ترد الخطوط التوجيهية لله    .نهج الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية الحالي      
 الراب%ع عش%ر   مرف%ق الصحة النباتية المتعلق%ة ب%االعتراف بالمنظم%ات اإلقليمي%ة لوقاي%ة النبات%ات ف%ي ال         

 .لتقرير الدورة الثانية للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية
وف%ي ه%ذه   . قد تود هيئة تدابير الصحة النباتية أن تعتمد تلك الخط%وط التوجيهي%ة            . التعديالت الالزمة 

 :الحالة يلزم إدخال التعديالت التالية

الهيئة المؤقت%ة لت%دابير الص%حة    "عن عبارة   " هيئة تدابير الصحة النباتية   "االستعاضة بعبارة    �  
 4 و 3 و 1في الفقرات " النباتية

 تنتخ%%%%%ب الهيئ%%%%%ة � 6
رئيس%%%%%%%ها ون%%%%%%%ائبين  
لرئيسها آح%د أقص%ى     

الم%%%%%%%%ادة الحادي%%%%%%%%ة  (
 )9 �عشرة 

 تنتخب الهيئ%ة المؤقت%ة لت%دابير الص%حة النباتي%ة       .ؤقتة لتدابير الصحة النباتية الحالي    نهج الهيئة الم  
وه%ذه الالئح%ة الداخلي%ة ه%ي انعك%اس          . رئيسها ونواب رئيسها وفقا للمادة الثانية من الئحتها الداخلية        

 أن  من النص المنقح الجديد؛ وتحدد عالوة على ذلك أن المس%ؤولين يج%ب        9 �للمادة الحادية عشرة    
 .الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية" من بين أعضاء"يكونوا 

مع اختفاء وجود الهيئة المؤقتة لتدابير الص%حة النباتي%ة فعلي%ا عن%د ب%دء النف%اذ، وم%ع                    . اإلجراء الالزم  
وجود أعضاء في هيئة تدابير الصحة النباتية مختلف%ين ع%ن أعض%اء الهيئ%ة المؤقت%ة لت%دابير الص%حة            

ة، ستحتاج هيئة الصحة النباتية إلى انتخاب رئيسها ونائبي رئيسها تماش%يا م%ع الم%ادة الحادي%ة              النباتي
وقد تود أن تعيد انتخاب األف%راد ال%ذين يش%غلون ه%ذه المناص%ب وق%ت         .  والئحتها الداخلية  9 �عشرة  

 الداخلي%ة  إذا آان%ت الئحته%ا  (بدء النفاذ بافتراض أنهم م%ن ب%ين أعض%اء هيئ%ة ت%دابير الص%حة النباتي%ة              
 ).تقتضي ذلك

اعتمدت الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتي%ة       . نهج الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية الحالي        المعايير الدولية� 7
 . عددا من المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية بمقتضى اإلجراءات الحالية

انظ%%%%%%%%ر أيض%%%%%%%%ا   �
الفق%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%رات

  أعاله27-29

ينبغ%ي إدخ%ال تع%ديالت فني%ة معين%ة عل%ى ه%ذه المع%ايير الدولي%ة لت%دابير الص%حة                    .  الالزمXة  التعديالت
 :وهذه التعديالت تشمل ما يلي. النباتية لكي تصبح مطابقة للوضع القائم عند بدء النفاذ

الهيئة المؤقت%ة لت%دابير الص%حة    "عن عبارة   " هيئة تدابير الصحة النباتية   "االستعاضة بعبارة    �  
حيثما آان المعيار، م%ثال، يص%ف الت%دابير التاريخي%ة     (يناسب السياق   ، إال إذا آان ال    "اتيةالنب

 )المتخذة من هيئة تدابير الصحة المؤقتة
تنسيق اإلحاالت إل%ى االتفاقي%ة الدولي%ة لوقاي%ة النبات%ات، بحس%ب م%ا يقتض%يه الس%ياق، للتعبي%ر                     �  

 عن بدء نفاذ النص المنقح الجديد
 قد ترى أيضا هيئ%ة ت%دابير الص%حة النباتي%ة أن ب%دء النف%اذ ه%و الوق%ت           .لتدابير االختيارية ا/التعديالت 

المناسب إلدخال تعديالت فني%ة أخ%رى لتعزي%ز االتس%اق ب%ين المع%ايير، م%ع مراع%اة تط%ور المع%ايير                        
 :يلي وقد تشمل تلك التعديالت ما. بمرور الوقت

ألخرى الواردة ف%ي المع%ايير لتعزي%ز االتس%اق        تعديالت فنية في التعاريف أو في النصوص ا        �  
 بين المعايير مع مراعاة تطور المعايير بمرور الوقت

انظ%%ر المناقش%%ة ال%%واردة بش%%أن الترجم%%ة  (تع%%ديالت فني%%ة لتن%%اول المس%%ائل المتعلق%%ة بالترجم%%ة    �  
 )أدناه

ر، بالتنس%يق م%ع جماع%ة    وقد تود الهيئة المؤقت%ة لت%دابير الص%حة النباتي%ة أن تطل%ب إل%ى لجن%ة المع%ايي          
العمل المعنية بمسرد المصطلحات ومع األمانة، وضع تعديالت مقترحة للنظ%ر فيه%ا ف%ي االجتم%اع                  

 .األول لهيئة تدابير الصحة النباتية
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التXXدابير التXXي يجXXب   
أن تتخXXXXXXذها هيئXXXXXXة  
تXXXXXXXXدابير الصXXXXXXXXXحة  

  التدابير التي يجب أن تتخذها هيئة تدابير الصحة النباتيةعناصر النباتية
 المسائل المتعلقة    � 8

 بالترجمة
ات للمع%ايير  وفقا لالتفاقية ت%وفِّر األمان%ة ترجم%    . نهج الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية الحالي      

 تنظ%ر جماع%ة   ، ع%الوة عل%ى ذل%ك     .5 �انظ%ر الم%ادة الحادي%ة عش%رة         . الدولية لتدابير الص%حة النباتي%ة     
العم%%ل المعني%%ة بمس%%رد المص%%طلحات ف%%ي المس%%ائل المتعلق%%ة بالترجم%%ة م%%ن حي%%ث ص%%لتها بتع%%اريف       

 الم%نقح الجدي%د   وال%نص الفعل%ي  . المصطلحات المستخدمة في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية       
 .لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات له حجيته باللغات الرسمية لمنظمة األغذية والزراعة

ق%د ت%ود هيئ%ة ت%دابير الص%حة النباتي%ة أن تنظ%ر ف%ي اتخ%اذ مزي%د م%ن                       . التXدابير االختياريXة   /التعديالت 
. أو معاييره%ا /ة لوقاي%ة النبات%ات و   التدابير لتناول المسائل والقضايا المتعلقة بترجم%ة االتفاقي%ة الدولي%          

 :وُيوصى في هذا الصدد، وتحسُّبا لبدء النفاذ، بأن تنسِّق األمانة عملية من أجل ما يلي
إجراء، وفقا للق%انون ال%دولي والممارس%ة الدولي%ة، إلدخ%ال أي تع%ديالت الزم%ة              /إعداد اقتراح  �  

  لكفالة التطابق فيما بينهافي الترجمة في نصوص االتفاقية بلغاتها ذات الحجية وذلك
إعداد أي تعديالت فنية يلزم إدخالها على ترجمات مصطلحات المس%رد والتع%اريف ال%واردة        �  

 في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
لتموي%ل ف%ي   يرد س%رد لل%نهج الح%الي المتعل%ق با    . نهج الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية الحالي     المسائل المالية� 9

وعالوة عل%ى ذل%ك ت%رد    . مختلف الورقات التي ُأعدت من أجل الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية       
 م%%ن ج%%دول أعم%%ال ال%%دورة الس%%ابعة للهيئ%%ة 2-4-8  المقدم%%ة ف%%ي إط%%ار البن%%دICPM 2005/7ف%%ي الوثيق%%ة 

رات التموي%ل الطوي%%ل  المؤقت%ة لت%دابير الص%%حة النباتي%ة توص%%ية باتب%اع نه%ج ذي م%%رحلتين لتقي%يم خي%%ا      
 .األجل لتعزيز األساس المالي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 ق%%د ت%%ود هيئ%%ة ت%%دابير الص%%حة النباتي%%ة أن تنظ%%ر فيم%%ا إذا آ%%ان ينبغ%%ي  .التXXدابير االختياريXXة/التعXXديالت 
ء خي%ارات  اتخاذ مزيد من التدابير لتعزيز أساس تموي%ل االتفاقي%ة الدولي%ة لوقاي%ة النبات%ات، ف%ي ض%و              

 التمويل الطويل األجل 
 الخط%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ة � 10

 االستراتيجية
ت%رد الخط%ة االس%تراتيجية المقترح%ة الحالي%ة      . نهج الهيئة المؤقتXة لتXدابير الصXحة النباتيXة الحXالي           

 . من جدول أعمال الدورة السابعة للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية6-8تحت البند 
 قد تود هيئة تدابير الص%حة النباتي%ة أن تنظ%ر فيم%ا إذا آ%ان ينبغ%ي أن             .ريةالتدابير االختيا /التعديالت 

ُتج%%ري مراجع%%ة للخط%%ة االس%%تراتيجية، وأن تنظ%%ر ف%%ي أي تنقيح%%ات لتل%%ك الخط%%ة ف%%ي ض%%وء الخب%%رة  
 .المكتسبة، بمناسبة بدء نفاذ النص المنقح الجديد

 المس%%%%%%%%%%%%%%اعدة � 11
 الفنية

 يرد سرد لألنشطة الحالية المتعلق%ة بالمس%اعدة         .اتية الحالي نهج الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النب     
الفني%%ة ف%%ي مختل%%ف الوث%%ائق المعروض%%ة عل%%ى الهيئ%%ة المؤقت%%ة لت%%دابير الص%%حة النباتي%%ة، وف%%ي الخط%%ة    

 .من النص المنقح الجديد) المساعدة الفنية(وتتعلق بهذا البند أيضا المادة العشرون . االستراتيجية
 قد تود هيئة تدابير الصحة النباتية أن تنظر فيما إذا آانت هناك فرص إض%افية              .التدابير االختيارية  

وُيوص%ى ب%أن ُتح%دد األمان%ة، بالتش%اور م%ع جماع%ة العم%ل         . لتقديم المساعدة الفنية بمناسبة بدء النف%اذ      
 المعنية بالتخطيط االستراتيجي والمساعدة الفنية والمكتب، الخيارات الممكن%ة ف%ي ه%ذا الص%دد الت%ي            

 .يمكن النظر فيها أثناء االجتماع األول لهيئة تدابير الصحة النباتية
 االتص%%%%%%%%%االت � 12

الرس%%%%%%%مية وتب%%%%%%%ادل 
 المعلومات

 ُيش%%ار إل%%ى ال%%ُنُهج الحالي%%ة المتعلق%%ة بتب%%ادل   .نهXXج الهيئXXة المؤقتXXة لتXXدابير الصXXحة النباتيXXة الحXXالي   
يئ%ة المؤقت%ة لت%دابير الص%حة النباتي%ة،       الخامس عشر لتقرير ال%دورة الثالث%ة لله    مرفقالمعلومات في ال  
 .بين مواضع أخرى

 س%%%يلزم أن تص%%%بح المص%%%طلحات المس%%%تخدمة ف%%%ي س%%%ياق تب%%%ادل المعلوم%%%ات     .التعXXXديالت الالزمXXXة  
 : فعلى سبيل المثال. واالتصاالت الرسمية مطابقة للحالة عند بدء النفاذ

الهيئ%ة المؤقت%ة لت%دابير    "م%ن عب%ارة   ب%دال   " هيئة ت%دابير الص%حة النباتي%ة      "سيلزم إدراج عبارة     �  
مثال، في موقع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على ش%بكة اإلنترن%ت، وم%ا            " (الصحة النباتية 

 )إلى ذلك
سيلزم إدخال تعديالت، بحسب ما يقتضيه السياق، لتوضيح أن ال%نص الم%نقح الجدي%د ق%د ب%دأ         �  

 .نفاذه فعال
 ق%د ت%ود هيئ%ة ت%دابير الص%حة النباتي%ة أن تنظ%ر ف%ي إدخ%ال تع%ديالت                   .يXة التXدابير االختيار  /التعديالت 

على االتصاالت الرسمية وتبادل المعلومات واستخدام جه%ات االتص%ال ف%ي إط%ار االتفاقي%ة الدولي%ة              
 .لوقاية النباتات، تيسيرا لتبادل المعلومات
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 1الجدول 
ية النباتات التي أودعت صكوك قبولها فيما يلي األطراف المتعاقدة في االتفاقية الدولية لوقا
 للنص

 )1997الذي تنعكس فيه تعديالت سنة (المنقح الجديد 
 

 البحرين جزر البهاما النمسا
 بوتان بليز بلجيكا
 بلغاريا البرازيل بوليفيا

 آولومبيا آمبوديا بورآينا فاسو
 مصر إآوادور الجمهورية الدومينيكية

 ثيوبياإ غينيا االستوائية السلفادور
 ألمانيا فرنسا فنلندا
 غواتيماال غرينادا اليونان
 هايتي غيانا غينيا
 -جمهوري%%%%%%%%%%%%%%ة (إي%%%%%%%%%%%%%%ران  إندونيسيا الهند

 )اإلسالمية
 إسرائيل أيرلندا العراق
 اليابان جامايكا إيطاليا

 الجماهيرية العربية الليبية ريايليب جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
 ليما ماليزيا لكسمبرغ
 باراغواي بنما مالطة
 البرتغال بولندا الفلبين

 سري النكا جنوب أفريقيا جزر سليمان
 السودان سانت لوسيا سانت آيتس ونفيس

 تايلند سوازيلند سورينام
 ترآيا ترينيداد وتوباغو توغو
 زامبيا اليمن فنزويال

 
اقي%%ة الدولي%%ة لوقاي%%ة النبات%%ات عل%%ى  ت%%رد المالحظ%%ات وغيره%%ا م%%ن المعلوم%%ات ذات الص%%لة ف%%ي موق%%ع االتف   

 .www.ippc.int: شبكة اإلنترنت التالي
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 2الجدول 
فيما يلي الدول األعضاء في منظمة األغذية والزراعة وغير األعضاء فيها التي أصبحت 

 أطرافا متعاقدة
 في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 
 أنغوال أندورا أفغانستان

 بيالروس نياأرمي أنتيغوا وبربودا
 بروني دار السالم بوتسوانا بنن

 الصين الكاميرون بوروندي
 جيبوتي جمهورية الكونغو الديمقراطية جزر القمر
 غابون فيجي دومينيكا
  بيساو-غينيا  جورجيا غامبيا

 آيريباتي آازاخستان يسلنداآ
 ليختنشتاين ليسوتو الكويت
 جزر مارشال ملديف مدغشقر

 منغوليا موناآو نيزيا الموحدةواليات ميكرو
 ناميبيا ميانمار موزامبيق
 نيوى نيبال ناورو
 رواندا قطر باالو
 سان تومي وبرينسيبي سان مارينو ساموا

 الصومال سلوفاآيا سنغافورة
  ليشتي الديمقراطية�جمهورية تيمور  طاجيكستان سوازيلند
 توفالو ترآمانستان تونغا
 ية تنزانيا المتحدةجمهور أوآرانيا أوغندا

 فييتنام فانواتو أوزبكستان
   زمبابوي
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 3الجدول 
فيما يلي األطراف المتعاقدة في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات التي أودعت صكوك قبولها 

 للنص
 في التاريخ المبيَّن) 1997الذي تنعكس فيه تعديالت سنة (المنقح الجديد 

 
 تاريخ القبول المشارآون

 2002يناير / آانون الثاني16 االتحاد الروسي
 2000أغسطس / آب18 أذربيجان
 2000أبريل / نيسان5 األرجنتين
 2002مارس / آذار13 األردن
 2001أبريل / نيسان6 إريتريا
 2000 ويوني/ حزيران5 أسبانيا
 2000 ويوني/ حزيران13 أستراليا
 2000ديسمبر / آانون األول7 إستونيا
 1999 ويولي/ تموز29 األباني

 2005يناير / آانون الثاني5 اإلمارات العربية المتحدة
 2001 ويولي/ تموز12 أوروغواي

 1999يناير / آانون الثاني15 بابوا غينيا الجديدة
 2003سبتمبر / أيلول1 باآستان
 1998أغسطس / آب10 بربادوس
 1998نوفمبر / تشرين الثاني24 بنغالديش

 2003 ويولي/ تموز30 رسكالبوسنة واله
 2000مارس / آذار22 بيرو
 2004مارس / آذار15 تشاد
 1999فبراير / شباط8 تونس
 2003مارس / آذار10 الجزائر

 2004ديسمبر / آانون األول2 جزر آوك
 2004أآتوبر / تشرين األول27 جمهورية أفريقيا الوسطى

 2001أبريل / نيسان4 الجمهورية التشيكية
 2003نوفمبر / تشرين الثاني5 ية العربية السوريةالجمهور

 2000نوفمبر / تشرين الثاني9 جمهورية آوريا
 2003أغسطس / آب25 جمهورية آوريا الشعبية الديمقراطية
 2004أغسطس / آب9 جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 2002 ويولي/ تموز8 الدانمرك
 2004ر ديسمب/ آانون األول21 الرأس األخضر

 1999يناير / آانون الثاني21 رومانيا
 2001نوفمبر / تشرين الثاني15 سانت فنسنت وجزر غرينادين

 2000نوفمبر / تشرين الثاني16 سلوفينيا
 2002يناير / آانون الثاني4 السنغال
 1999 ويوني/ حزيران7 السويد

 2002أبريل / نيسان15 سيراليون
 2004 ديسمبر/ آانون األول14 سيشيل
 2004أغسطس / آب19 شيلي

 2004نوفمبر / تشرين الثاني19 صربيا والجبل األسود
 2000يناير / آانون الثاني28 عمان
 2004ديسمبر / آانون األول1 غانا

 1999فبراير / شباط11 قبرص
 2003ديسمبر / آانون األول11 قيرغيزستان

 1999مايو / أيار14 آرواتيا
 2001أآتوبر / تشرين األول22 آندا
 2002فبراير / شباط18 آوبا

 2004ديسمبر / آانون األول17 آوت ديفوار
 1999أغسطس / آب23 آوستاريكا
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 تاريخ القبول المشارآون
 2004ديسمبر / آانون األول14 الكونغو
 2003سبتمبر / أيلول10 آينيا
 2003نوفمبر / تشرين الثاني5 التفيا
 2002مارس / آذار27 لبنان
 2000ناير ي/ آانون الثاني12 ليتوانيا
 2000فبراير / شباط8 المغرب
 2000 ويوني/ حزيران28 المكسيك
 2004 ويوني/ حزيران14 مالوي

 2000أغسطس / آب7 المملكة العربية السعودية
 2004مارس / آذار18 المملكة المتحدة

 2002أبريل / نيسان29 موريتانيا
 2000ديسمبر / آانون األول13 موريشيوس
 2001يناير /ن الثاني آانو25 مولدوفا
 2000فبراير / شباط29 النرويج
 2003نوفمبر / تشرين الثاني18 النيجر
 2003سبتمبر / أيلول2 نيجيريا
 2004نوفمبر / تشرين الثاني3 نيكاراغوا
 1999 ويوني/ حزيران22 نيوزيلندا
 2003 ويولي/ تموز30 هندوراس
 2001 ويوني/ حزيران28 المجر
 2001سطس أغ/ آب27 هولندا

 2001أآتوبر / تشرين األول2 الواليات المتحدة األمريكية
 

ت%%رد المالحظ%%ات وغيره%%ا م%%ن المعلوم%%ات ذات الص%%لة ف%%ي موق%%ع االتفاقي%%ة الدولي%%ة لوقاي%%ة النبات%%ات عل%%ى ش%%بكة          
 .int.ippc.www: اإلنترنت على العنوان التالي
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 1الضميمة 
 

 
 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 

 صك نموذجي لقبول التعديالت من جانب البلدان األطراف فعال في االتفاقية 
 

ة النبات%%ات، الت%%ي ـ%%ـة لوقايـ%%ـة الدوليـ%%ـى االتفاقيـارة إل%%ـ باإلش%%]اسXXم البلXXد[ة ـتتش%%رف حكوم%% 
 1952 نيس%ان /  أبري%ل 3، والت%ي ب%دأ نفاذه%ا ف%ي     1951آ%انون األول    /ديسمبر 6ُحررت في روما في     

اسXم  [، وبإبالغ المدير الع%ام لمنظم%ة األغذي%ة والزراع%ة لألم%م المتح%دة ب%أن             1979وُنقِّحت في سنة    
 12/97 تقبل به%ذا ال%نص الم%نقح الجدي%د لالتفاقي%ة بص%يغته الت%ي ُووف%ق عليه%ا بموج%ب الق%رار                    ]البلد

تش%%رين  /ن%%وفمبر لم%%ؤتمر منظم%%ة األغذي%%ة والزراع%%ة ف%%ي الص%%ادر ع%%ن ال%%دورة التاس%%عة والعش%%رين
 م%%ن الم%%ادة الثالث%%ة عش%%رة م%%ن االتفاقي%%ة، وتتعه%%د ب%%االلتزام ب%%نص         4، عم%%ال ب%%الفقرة  1997الث%%اني 

 .االتفاقية المنقح المذآور
 
 ]تاريخ [

 ]توقيع إحدى السلطات التالية[
 رئيس الدولة - 
رئيس  - 

 الحكومة
وزير  - 

 الخارجية
 وزيرال - 

 مختصال
 

 ]خاتم [   
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 2الضميمة 
 

 
 
 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 

 صك نموذجي لالنضمام إلى االتفاقية
 

ة لوقاي%%ة النبات%%ات، الت%%ي  ـ%%ـة الدوليـ%%ـى االتفاقيـارة إل%%ـ باإلش%%]اسXXم البلXXد[ة ـ%%ـتتش%%رف حكوم 
، 1952 نيس%ان /  أبري%ل  3، والتي بدأ نفاذه%ا ف%ي        1951آانون األول    /ديسمبر 6ُحررت في روما في     

 تنض%م به%ذا إل%ى    ]اسXم البلXد  [وبإبالغ المدير العام لمنظم%ة األغذي%ة و الزراع%ة لألم%م المتح%دة ب%أن                 
 . من مادتها الثانية عشرة وتتعهد بااللتزام بأحكامها2االتفاقية المذآورة آنفا عمال بالفقرة 

 
 تقب%%ل ال%%نص الم%%نقح الجدي%%د لالتفاقي%%ة،  ]اسXXم البلXXد[ أن وع%%الوة عل%%ى ذل%%ك، تعل%%ن الحكوم%%ة 

 الص%ادر ع%ن ال%دورة التاس%عة والعش%رين لم%ؤتمر       12/97بصيغته التي ُووفق عليها بموجب الق%رار        
 .1997تشرين الثاني / نوفمبرمنظمة األغذية والزراعة في 

 
 ]تاريخ [

 ]توقيع إحدى السلطات التالية[
 رئيس الدولة - 
رئيس  - 

 ةالحكوم
وزير  - 

 الخارجية
وزير ال - 

 مختصال
 

 ]خاتم [   
 


