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 الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

 الدورة السابعة

 2005نيسان / أبريل8-4روما، 

 المواضيع واألولويات الخاصة بالمعايير

  من جدول األعمال المؤقت1-5-7البند 

 
درست جماعة العمل غير الرسمية للتخطيط االستراتيجي والمساعدة الفنية المواضيع   - 1

وأشارت جماعة العمل إلى . 2004 المعايير التي قّدمتها البلدان عام واألولويات الخاصة بوضع
تحليل مخاطر اآلفات بالنسبة إلى (ثالثة مجاالت واسعة النطاق ينبغي إعطاؤها األولوية القصوى 

وقائمة بالمواضيع اإلضافية التي أوصت بها آي ) الحشائش؛ مواد التكاثر؛ التربة وأوساط النمو
 .ييرتدرسها لجنة المعا

 
 .ودرست لجنة المعايير توصيات جماعة العمل غير الرسمية بالنسبة إلى مواضيع المعايير - 2

آما درست المواضيع اإلضافية التي نتجت عن المناقشات خالل اجتماع لجنة المعايير، بما في ذلك 
بالمواضيع وفي سياق إعداد قائمة  .مراجعة المعايير الدولية الموجودة لتدابير الصحة النباتية

المطروحة على الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية لبحث إمكانية إضافتها إلى برنامج العمل، 
أوصت لجنة المعايير بأن يبدأ وضع مشاريع المعايير فقط بعد انتهاء العمل على المشاريع 

بوجوب تحديد آذلك أوصت لجنة المعايير  .الموجودة للمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
وقد تناول البحث تحديدًا في  .مواصفات لكافة المواضيع المدرجة ضمن برنامج العمل المتفق عليه

اجتماع لجنة المعايير المواضيع واألولويات الخاصة بالمعايير وهي ترد في تقرير االجتماع 
  ).ICPM 2005 INF 4الوثيقة (المذآور 

 
ع المعايير الدولية الموجودة لتدابير الصحة النباتية وقررت لجنة المعايير استعراض جمي - 3

، من أجل إصدار توصيات بالمعايير التي 2005نيسان /في اجتماعها المزمع عقده في شهر أبريل
   .ينبغي تنقيحها وإضافتها إلى برنامج العمل

مل، مع وأوصت لجنة المعايير بإضافة قائمة المواضيع التالية للمواصفات إلى برنامج الع - 4
 :إعطاء األولوية لتلك الواردة بالخط العريض

 
 ميةي المواصفات المفاه-ألف
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 التربة وأوساط النمو -أ
 حرآة النباتات للغرس -ب
 الحجر ما بعد الدخول للنبات المخصصة للغرس -ج
 برامج إصدار الشهادات للنباتات المخصصة للغرس -د 
 ت التي تعتبر آفاتتحليل مخاطر اآلفات بالنسبة إلى النباتا -هـ
 التخليص المسبق/الخطوط التوجيهية للتفتيش المسبق -و
 الخطوط التوجيهية لتنظيم المنتجات المخّزنة في التجارة الدولية -ز
 دليل التفتيش -ح
 استيراد األسمدة العضوية -ط
 
  ملحقات المعايير الدولية الموجودة لتدابير الصحة النباتية-باء
عدم االنتشار على نطاق "الخطوط التوجيهية لفهم مفهوم : 5 الدولية رقم الملحق بالمعايير -أ

 ".واسع
 مستوى الحماية المناسب: 5الملحق بالمعايير الدولية رقم  -ب
 
  استعراض المعايير الدولية الموجودة لتدابير الصحة النباتية-جيم
 التوجيهية لشهادات الخطوط( لتدابير الصحة النباتية 12استعراض المعايير الدولية رقم  - أ

 .  المتعلق بالعبور3-3القسم ): الصحة النباتية
 

 :وبالنسبة إلى االقتراحات المقبلة للمواضيع واألولويات، أوصت لجنة المعايير بما يلي - 5
 يجب أن توجه الدعوات القتراح مواضيع بشكل سنوي -
 يجب أن يكون من الواضح أّن قائمة جديدة ستعّد آل سنة -
 .ال تستخدم االقتراحات من السنوات السابقة -

 
ل الدورة السادسة للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، أضيف إلى برنامج العمل وخال - 6

وتعّذر على لجنة المعايير عند  .مية خاصة باستيراد مواد التربية النباتيةيموضوع عن معايير مفاه
وأوصت لجنة المعايير  .صر الواجب إدراجها فيهاإعداد المواصفات اتخاذ قرار بشأن العنا

بضرورة أن تعطي الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية توجيهات عن العناصر المحددة الواجب 
مية يوحددت لجنة المعايير ثالثة مجاالت باستطاعة المعايير المفاه .إدراجها في المواصفات

 :التطرق إليها
 ية أو األبحاث أو المادة الوراثيةاستيراد مواد نباتية للترب -
  أو،إنتاج غرسات المشتل واالتجار بها -
 .تحديد قدرة النباتات على الغزو -

وفي سياق طلب المزيد من التوجيهات من الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، اعتبرت لجنة 
لتدابير الصحة النباتية عن مية يالمعايير أّن األولوية القصوى قد تكون لوجود معايير دولية مفاه

غير أّن لجنة  .إنتاج غرسات المشتل واالتجار بها، ال سيما شروط إنتاج مواد التكاثر مثل الفسالت
وفي سياق إعطاء التوجيهات،  قد يتعّين على  .المعايير اعترفت أيضًا بأهمية المجالين اآلخرين
عالقة بين هذه المواصفات المفاهمية المقترحة الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية أن تنظر في ال

   . أعاله4والمواضيع المقترحة في الفقرة 
 
 :ويرجى من الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية أن - 7

 عمل األمانة الرامي إلى تيسير استكمال المعايير التي بلغ وضعها مرحلة تؤّيد )1( 
 .متقدمة حيثما أمكن ذلك

 أعاله بغية 4مواضيع المعايير التي أوصت بها لجنة المعايير في الفقرة  قائمة تقّر )2( 
 .إضافتها إلى برنامج العمل
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المحدد الذي ينبغي أن تتناوله المعايير ) المجاالت( توجيهات في المجال إعطاء )3( 
 .المقترحة الستيراد مواد التربية النباتية

 .عمل بحسب األولوية المواضيع التي أضيفت إلى برنامج الترتّب )4( 
 بالنسبة إلى 5توافق على اإلجراءات التي أوصت بها لجنة المعايير في الفقرة  )5( 

 .اقتراح المواضيع واألولويات لوضع المعايير
تدعو المنظمات القطرية لوقاية النباتات والمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات وأمانة  )6( 

صحة النباتية في منظمة التجارة العالمية وغيرها اللجنة المعنية بتدابير الصحة وال
من المنظمات إلى تقديم اقتراحات بالمواضيع واألولويات للمعايير إلى أمانة 

 .2005تموز / يوليو31االتفاقية الدولية لوقاية النباتات في موعد أقصاه 
 


