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 الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

 الدورة السابعة

 2005نيسان / أبريل8-4روما، 

 تقرير موجز للمشاورة الفنية السادسة عشرة بين المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات

  من جدول األعمال المؤقت5 البند

 
النباتات التي عقدت في نيروبي، ناقشت المشاورة الفنية السادسة عشرة بين المنظمات اإلقليمية لوقاية 

أيلول قضايا هامة على الصعيدين اإلقليمي / سبتمبر3آب إلى / أغسطس29آينيا، في الفترة من 
ويمكن االطالع على التقرير  .والعالمي في إطار التعاون الدولي على صعيد تدابير الصحة النباتية

ئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية عددًا من وتناولت الهي .آامًال في المنفذ الدولي للصحة النباتية
 .القضايا التي ناقشتها المشاورة الفنية باعتبارها بنودًا منفصلة من جدول األعمال

 دور المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات ووظائفها -1
مجموعة الترآيز عن دور المنظمات استعرضت المشاورة الفنية الورقة الصادرة عن اجتماع 

 . من جدول األعمال8-8وتبحث هذه المسألة بالتفصيل في البند  .اإلقليمية لوقاية النباتات ووظائفها

 حضور االجتماعات -2
قاية النباتات في اعتبرت المشاورة الفنية أنه تنبغي مشارآة أآبر عدد ممكن من المنظمات اإلقليمية لو

ين لها، تالمشاورة الفنية وحّثت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على تيسير حضور الهيئتين التابع
وهيئة وقاية النباتات في آسيا ) بشكلها الحالي أو المستقبلي(هيئة وقاية النباتات في البحر الكاريبي 

 .والمحيط الهادي في المشاورات الفنية الالحقة

 إصدار الشهادات اإللكترونية -3
وأقّرت المشاورة الفنية بفوائد إصدار الشهادات   .قّدم عرض عن إصدار الشهادات اإللكترونية

اإللكترونية، آما اعترفت بالمشاآل التطبيقية على صعيد الموارد والتي قد تتسبب بصعوبات في 
وأوصت المشاورة الفنية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بوجوب العمل مع الدستور  .الكثير من البلدان
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الغذائي والمنظمة العالمية لصحة الحيوان على إصدار الشهادات اإللكترونية تجنبًا للتداخل وتوفيرًا 
 .باتيةللموارد وتعزيزًا للتفاعل ومن أجل إقامة نظام موّحد في مجال تدابير الصحة والصحة الن

وتطبيقًا لهذه التوصية، أوصت المشاورة الفنية أيضًا الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية بوضع 
 :برنامج عمل يشمل

 
 .عرض نموذج الشهادة اإللكترونية على الدورة السابعة للهيئة المؤقتة لتدبير الصحة النباتية •
حيوان بإعداد جدول أعمال مشترك االتصال بالدستور الغذائي وبالمنظمة العالمية لصحة ال •

 .خاص بإصدار الشهادات اإللكترونية آي توافق عليه الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية
 .تحديد الموارد الممكنة لدعم تطبيق نظام إصدار الشهادات اإللكترونية •
إدراج إصدار الشهادات اإللكترونية في برامج المساعدة الفنية في االتفاقية الدولية لوقاية  •

 .النباتات
 

 .4-1-7يتّم بحث موضوع إصدار الشهادات اإللكترونية في البند 
 

 تنظيم المشاورات الفنية -4
أنظر المرفق الثالث ( العملية لتنظيم المشاورات الفنية بحثت المشاورة الفنية أيضًا في الترتيبات

وأوصت المشاورة الفنية بإحالة الترتيبات المقترحة إلى الهيئة المؤقتة لدراستها   ).بالتقرير الكامل
ومن القضايا التي يتناولها البحث التوقيت والموقع والهيكل والتنظيم والمسؤوليات  .والموافقة عليها

 ). ICPM 2005/12 من الوثيقة 9 و7أنظر أيضًا الفقرتين (والتوثيق والتقارير وجدول األعمال 

 2005-2004برنامج العمل للفترة  -5
 . يرد في المرفق الرابع بالتقرير الكامل2005-2004أعّدت المشاورة الفنية برنامج عمل للفترة 

 :ويشمل برنامج العمل 
 21 و19 و6 بشأن الصعوبات التي تعترض تطبيق المعايير الدولية رقم التشاور •

 لتدابير الصحة النباتية
 توصيات إلعداد الوثائق التفسيرية •
 التعاون اإلقليمي لتقدير مخاطر اآلفات •
 مناقشة مفهوم االعتماد بوجه عام خالل المشاورة الفنية السابعة عشرة •
بير الصحة النباتية المقبلة خالل النظر في موضوع المعايير الدولية لتدا •

المشاورة الفنية السابعة عشرة إلحالتها إلى الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية 
 2006عام 

اجتماع للجنة التنظيمية للمشاورة الفنية السابعة عشرة يعقد بالتزامن مع اجتماع  •
 .2005الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية عام 

 مكان انعقاد المشاورة الفنية السابعة عشرة -6
 في عشرةتستضيف اللجنة اإلقليمية للصحة النباتية في المخروط الجنوبي المشاورة الفنية السابعة 

 البرازيل من 
وقررت المشاورة الفنية عقد اجتماع مخصص للجنة . 2005أيلول / سبتمبر2آب إلى / أغسطس29
ظيمية المؤلفة من اللجنة اإلقليمية للصحة النباتية في المخروط الجنوبي ومنظمة وقاية النباتات في التن



  3

المحيط الهادي ومنظمة وقاية النباتات في أمريكا الشمالية وذلك بالتزامن مع الدورة السابعة للهيئة 
 .المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

 


