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 الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

 السابعةالدورة 

 8/4/2005-4، روما، ايطاليا

تقرير عن أنشطة لجنة الصحة والصحة النباتية واألنشطة األخرى ذات الصلة لمنظمة التجارة 
 2004العالمية في 

 من جدول األعمال المؤقت 1-6البند 

 
 ومنظم__ة التج__ارة ، والص__حة النباتي__ة،حةي__رد تقري__ر ع__ن األنش__طة ذات الص__لة للجن__ة الص__   -1
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 1الملحق 
 أنشطة لجنة التدابير الصحية والصحة النباتية واألنشطة األخرى 

 2004ذات الصلة لمنظمة التجارة العالمية في 
 

4-8/4/2005 
 



2 ICPM 2005/INF/8 

ICPM 2005/8/J4282a 

 1التجارة العالميةتقرير أمانة منظمة 
 

يعطي هذا التقرير موجزًا ألنشطة وقرارات لجنة منظمة التجارة العالمية المعنية بالت_دابير الص_حية    
. ، المرفوع إلى الدورة السابعة للهيئة المؤقتة لت_دابير الص_حة النباتي_ة         2004والصحة النباتية في عام     

لتدابير الصحة النباتية واالتفاقية الدولي_ة لوقاي_ة        ويحدد هذا التقرير األعمال المتصلة بالهيئة المؤقتة        
، وتقس_يم المن_اطق، ومتابع_ة اس_تخدام المع_ايير           التعادلالمخاوف التجارية المحددة، و   : النباتات، مثل 

آم_ا يش_مل التقري_ر معلوم_ات ذات ص_لة ع_ن ح_ل النزاع_ات ف_ي منظم_ة                     . الدولية، والمساعدة الفني_ة   
 .   نطاق لجنة التدابير الصحية والصحة النباتيةالتجارة العالمية، التي تقع خارج

 
 18-17ف_ي  : 2004وقد عقدت لجنة التدابير الصحية والصحة النباتية ثالثة اجتماعات عادية في ع_ام            

وفي االجتماع الذي عقد في      2.تشرين األول /  أآتوبر 28-27، و   حزيران/يونيو 23-22 و آذار،/مارس
 .2004/2005، رئيسًا للفترة )الواليات المتحدة( Gregg Youngحزيران، تم تعين السيد /شهر يونيو

 
 10-9: ، وه_ي  2005وافقت اللجنة علي الجدول الزمني المؤقت الت_الي الجتماعاته_ا العادي_ة ف_ي ع_ام                 

 آذار،/م______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ارس
 . تشرين األول/ أآتوبر27-26حزيران، /يونيو 29-30
 

 المخاوف التجارية المحددة 
 

 ،آل اجتم_اع م_ن اجتماع_ات لجن_ة الت_دابير الص_حية والص_حة النباتي_ة        يخصص دائمًا جزء آبير من    
وبامك__ان أي عض__و ف__ي منظم__ة التج__ارة العالمي__ة أن يثي__ر       . لدراس__ة المخ__اوف التجاري__ة المح__ددة   

ت_ات والحيوان_ات الت_ي يفرض_ها عض_و          مشكالت معينة تتعلق بسالمة األغذي_ة، وش_روط ص_حة النبا          
لمش_كالت الت_ي تث_ار ف_ي ه_ذا اإلط_ار تتعل_ق ع_ادة ب_اإلبالغ ع_ن              وا. خر في منظمة التجارة العالمي_ة     آ

وف_ي أغل_ب   . التغير في التدابير أو وض_ع ت_دابير جدي_دة، أو أن تك_ون مس_تندة إل_ى خب_رة المص_درين              
ويلت_زم األعض_اء ع_ادة أثن_اء اجتماع_ات لجن_ة الت_دابير              . األحيان تشاطر بلدان أخرى هذه المخ_اوف      

ل المعلوم__ات، ويعق__دون مش__اورات ثنائي__ة للتغل__ب عل__ي المخ__اوف   الص__حية والص__حة النباتي__ة بتب__اد 
 . المعلنة

 س_نويًا بتجمي_ع م_وجز للمخ_اوف التجاري_ة المح_ددة الت_ي تث_ار          3.وتقوم أمانة منظمة التج_ارة العالمي_ة      
 امتداد السنوات التسع من تنفيذ اتفاقية   ابير الصحية والصحة النباتية وعلى    أثناء اجتماعات لجنة التد   

 ف__ي المائ__ة م__ن 29، آ__ان 2003إل__ي نهاي__ة ع__ام 1995 بير الص__حية والص__حة النباتي__ة، م__ن ع__ام  الت__دا
 . المخاوف التجارية المحددة التي صارت في اجتماعات اللجنة تتعلق بصحة النبات

 
 ف_ي لجن_ة الت_دابير الص_حية     عل_ق بالص_حة النباتي_ة للم_رة األول_ى     ، أثيرت ست مسائل تت 2004في عام   

 : ةوالصحة النباتي
 

                                                      
 األعضاء في منظمة التجارة العالمية أو بمواقف اعد هذا التقرير تحت مسئولية أمانة منظمة التجارة العالمية، دون إخالل  1

 .بحقوقهم أو التزاماتهم لدي هذه المنظمة
 والتصويب، G/SPS/R/34حزيران في الوثيقة / يونيوو واجتماع ،G/SPS/R/33آذار في الوثيقة / يرد تقرير اجتماع مارس 2

 .G/SPS/R/35تشرين األول سيوزع بالوثيقة /واجتماع أآتوبر
وهي وثيقة عامة يمكن الحصول عليها . G/SPS/GEN/204/Rev.4 أخر نسخة من هذا الموجز في الوثيقة يمكن العصور على 3

وسيتم تحديث هذه الوثيقة قبل اجتماع لجنة التدابير الصحية والصحة النباتية . org.wto.docsonline://httpمن العنوان التالي 
المؤقتة لتدابير ، آما ستوزع مقتطفات عن المخاوف المتعلقة بالصحة النباتية في الدورة السابعة للهيئة 2005آذار /في مارس

 .الصحة النباتية
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مخاوف الواليات المتحدة م_ن القي_ود المتعلق_ة بالص_حة النباتي_ة الت_ي فرض_تها الهن_د                    •
 علي وارداتها؛

 ؛15مخاوف اورغواي بشأن تنفيذ المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  •
مخاوف الواليات المتحدة من انحراف االتحاد األوربي عن المعيار الدولي الخ_اص     •

 شبية؛بمواد التعبئة الخ
ف_ي المنتج_ات   Septoria  فطري_ات  يات المتحدة بشأن رقابة آوريا علىمخاوف الوال •

 البستانيه؛
  عنب المائدة؛ القيود التي فرضتها استراليا علىمخاوف شيلي بشأن •
 .  الحمضيات القيود التي فرضتها باربادوس علىمخاوف فنزويال بشأن •

 
 : ت قد سبقت إثارتها من قبل، وهيآما نوقشت ستة مسائل تتعلق بصحة النباتات آان

 
 مخاوف نيوزيلندا بشأن قيود الرقابة الرسمية التي فرضتها اليابان؛ •
مخاوف األرجنتين بشأن القيود التي فرضتها فنزويال علي وارداته_ا م_ن البط_اطس             •

 والثوم والبصل؛
 مخاوف البرازيل والهند من القيود التي فرضتها اليابان علي المانجو؛ •
تحاد األوربي من الشروط المتعلقة بالصحة النباتي_ة الت_ي فرض_تها الهن_د          مخاوف اال  •

 علي وارداتها؛
  وارداتها من اللوز؛ من القيود التي فرضتها الهند علىمخاوف الواليات المتحدة •
مخاوف الصين من الشروط التي وضعتها الواليات المتحدة عل_ي النبات_ات المقزم_ه          •

 .   اصطناعيا
 

 ،ن مس_ائل الص_حة النباتي_ة طرحت_ا عل_ي لجن_ة الت_دابير الص_حية والص_حة النباتي_ة               وهناك مسألتان م_   
 :تتعلقان بالبالغات التي تقوم بها الدول األعضاء، وهما

 
مخ__اوف الوالي__ات المتح__دة بش__أن ع__دم قي__ام الهن__د ب__اإلبالغ ع__ن ع__دة ت__دابير تتعل__ق      •

 بالصحة والصحة النباتية؛
 األعض_اء للمعي_ار ال_دولي لت_دابير الص_حة        بي من تنفي_ذ اح_د     ومخاوف االتحاد األور   •

 والص________________________________________________________________________________حة النباتي________________________________________________________________________________ة  
 15رقم 

  
 15المعيار الدولي لتدابير الصحة والصحة النباتية رقم 

 
باإلضافة إلي المخاوف التجارية المحددة الت_ي س_بقت اإلش_ارة إليه_ا أع_اله، ف_إن المخ_اوف المتعلق_ة                     

 االجتماع__ات الت__ي عق__دتها لجن__ة ت__دابير   نوقش__ت ف__ي جمي__ع 15بتنفي__ذ وتطبي__ق المعي__ار ال__دولي رق__م  
وقام عدد من أعضاء منظمة التجارة العالمية بكتابة تقارير         . 2004الصحية والصحة النباتية في عام      

وأآد بعض . عن أعمالهم من أجل تنفيذ هذا المعيار، وبعض الصعوبات التي واجهتم في هذا الصدد      
ن النامي_ة لك_ي تض_ع الض_وابط الالزم_ة لض_مان        األعضاء علي ضرورة إتاحة وقت آاف أمام البلدا       

وأث__ار ال__بعض اآلخ__ر مطالب__ة بع__ض البل__دان بإزال__ة قل__ف م__واد التعبئ__ة . تص__ريف ص__ادراتها بُحري__ة
 أن يق_وم جمي_ع أعض_اء منظم_ة التج_ارة العالمي_ة ب_إبالغ          آما شجع العدي_د م_ن الوف_ود عل_ى         . يةالخشب

، رغ_م أن ذل_ك ل_يس    15ف تنفذ المعيار ال_دولي رق_م      لجنة التدابير الصحية والصحة النباتية بأنها سو      
ش_رطًا قانوني__ًا منص__وص علي__ه ف__ي اتفاقي__ة الت_دابير الص__حية والص__حة النباتي__ة، حت__ى يمك__ن تحس__ين   

،  ق_دم أعض_اء منظم_ة التج_ارة          2003ومن_ذ ع_ام     . الشفافية فيم_ا يتعل_ق باس_تخدام ه_ذا المعي_ار ال_دولي            
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انظ_ر  (ة الخشبية، آان أغلبها يتعلق بالنية في تنفيذ هذا المعي_ار             بالغًا تتعلق بمواد التعبئ    50العالمية  
 ).1المرفق 

 
 التكافؤ

 
، وضعت لجنة التدابير الص_حية والص_حة النباتي_ة خطوط_ًا توجيهي_ة              2001 تشرين األول /في أآتوبر 

ف الت_ي   من اتفاقية التدابير الصحية والصحة النباتي_ة بش_أن التك_افؤ، ردًا عل_ي المخ_او     4لتنفيذ المادة  
، وافق__ت لجن__ة الت__دابير الص__حية والص__حة  2003 و2002وف__ي ع__امي  4.أعرب__ت عنه__ا البل__دان النامي__ة 

 اس__تكملت 2004النباتي__ة عل__ي توض__يحات ل__بعض الفق__رات م__ن الق__رار الخ__اص بالتك__افؤ، وف__ي ع__ام   
 5.لق_رار  م_ن ه_ذا ا     5البرنامج الخاص بالتكافؤ بإقرارها للمقترحات المتعلقة بإيضاحات جديدة للفقرة          

وتأخذ هذه اإليضاحات في اعتبارها العمل الخاص باالعتراف بالتكافؤ الذي قامت به هيئة الدستور           
الغ__ذائي والمنظم__ة الدولي__ة لألوبئ__ة الحيواني__ة، وتطال__ب الهيئ__ة المؤقت__ة لت__دابير الص__حة النباتي__ة ب__أن  

ن حك_م التك_افؤ فيم_ا        وما ترتب علي_ه م_ن إيض_احات ف_ي عمله_ا بش_أ              ،تراعي القرار الخاص بالتكافؤ   
وق_د أبقي__ت لجن__ة الت__دابير الص__حية  . يتعل_ق بالت__دابير الت__ي تتخ__ذ لمعالج_ة اآلف__ات واألم__راض النباتي__ة  

اتات في عملها فيم_ا يتعل_ق       بوالصحة النباتية علي علم بالتقدم الذي تحرزه االتفاقية الدولية لوقاية الن          
في التجارة الدولية، واقترحت إعادة صياغة بوضع مشروعات معايير لتكافؤ تدابير الصحة النباتية  

ًا دائم_ًا ف_ي ج_دول    وس_وف يظ_ل موض_وع التك_افؤ بن_د     . 1المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتي_ة رق_م     
 .أعمال اللجنة

                                                      
4 G/SPS/19. 
 .G/SPS/19/Rev.2د اإليضاحات المتفق عليها في الوثيقة تر 5
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 تقسيم المناطق
 

 م_ن اتفاقي_ة   6، بدأت لجنة الت_دابير الص_حية والص_حة النباتي_ة ف_ي مناقش_ة تنفي_ذ الم_ادة                2003في عام   
ير الصحية والصحة النباتي_ة، والت_ي تتطل_ب دراس_ة أوض_اع اآلف_ات أو األم_راض ف_ي من_اطق                      التداب

وق__د اس__تمرت مناقش__ة موض__وع تقس__يم المن__اطق ف__ي اجتماع__ات اللجن__ة ع__ام    . التص__دير واالس__تيراد
، حي__ث تلق__ت اللجن__ة تح__ديثات مس__تمرة ح__ول العم__ل المتعل__ق به__ذا الموض__وع ال__ذي قام__ت ب__ه    2004

وآ_ان هن_اك تف_اوت ف_ي اآلراء        . ة لوقاية النباتات والمنظمة الدولي_ة لألوبئ_ة الحيواني_ة         االتفاقية الدولي 
 لجن_ة الت_دابير الص_حية والص_حة النباتي_ة      ، حول ما إذا آان على  بين أعضاء منظمة التجارة العالمية    

 لص_حة  م_ن اتفاقي_ة الت_دابير الص_حية وا    6أن تضح خطوطًا توجيهي_ة م_ن أج_ل التنفي_ذ العمل_ي للم_ادة                
وم__ن المق__رر عق__د  . 2005 مواص__لة مناقش__ة ه__ذا الموض__وع ف__ي ع__ام   النباتي__ة، ووافق__ت اللجن__ة عل__ى 

اجتم__اع غي__ر رس__مي ح__ول ه__ذا الموض__وع قب__ل االجتم__اع الع__ادي المقب__ل للجن__ة الت__دابير الص__حية       
 .والصحة النباتية

 
 رصد استخدام المعايير الدولية 

 
 لمتابع__ة اس__تخدام 1997والص__حة النباتي__ة ف__ي ع__ام  اإلج__راءات الت__ي أقرته__ا لجن__ة الت__دابير الص__حية   

المعايير الدولية،      تدعو البلدان إلي تحديد المشكالت التجارية التي تعاني منها بسبب استخدام أو              
وبمج_رد أن ت_درس      6.عدم استخدام المعايير الدولية أو الخطوط التوجيهية أو التوصيات ذات الصلة          

النباتي_ة ه_ذه المش_كالت، ترفعه_ا إل_ي جه_از وض_ع المع_ايير المعن_ي                  لجنة التدابير الصحية والصحة     
 . للنظر فيها

 
، قدم اقتراح لتقسيم المناطق في إطار هذا اإلجراء، يوصي بتحويل هذه المسألة إل_ي              2004وفي عام   

والبد من زيادة توضيح هذا االقت_راح قب_ل تحويل_ه إل_ي منظم_ات            . أجهزة وضع المعايير ذات الصلة    
 . ، وإن آان ذلك ال يستبعد أن تواصل اللجنة مناقشاتها حول تقسيم المناطقالمعايير

 
وحت__ى يمك__ن لألعض__اء أن يس__تفيدوا بص__ورة أفض__ل م__ن ه__ذا اإلج__راء، وافق__ت اللجن__ة عل__ي تع__ديل   

آم_ا   7. أيام10 يومًا إلي 30الموعد النهائي لتحديد المسائل آما جاء في اإلجراءات المتفق عليها، من    
ة تح__ديثات مس__تمرة ع__ن أنش__طة وض__ع المع__ايير الت__ي تق__وم به__ا االتفاقي__ة الدولي__ة لوقاي__ة  تلق__ت اللجن__

 8.النباتات، والمنظمة الدولية لألوبئة الحيوانية، وهيئة الدستور الغذائي
 

                                                      
6 G/SPS/11. 
 .G/SPS/11سيتم توزيع نسخة منقحة من الوثيقة  7
 ,G/SPS/GEN/482, G/SPS/GEN/513, G/SPS/GEN/476, G/SPS/GEN/478, G/SPS/GEN/500, G/SPS/GEN/501, G/SPS/GEN/512 الوثائق 8

G/SPS/GEN/479, G/SPS/GEN/495, G/SPS/GEN/514, and G/SPS/GEN/519.. 
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 المساعدة الفنية 
 

في آل اجتماع من اجتماعات لجنة التدابير الصحية والصحة النباتية، آانت اللجنة تطلب معلوم_ات         
وقد أبقيت لجنة الت_دابير     . من البلدان بشأن احتياجاتها من المساعدات الفنية وأنشطة هذه المساعدات         

الصحية والصحة النباتية علي علم بالجهود التعاونية التي تب_ذلها أم_انتي منظم_ة األغذي_ة والزراع_ة              
ة مش_ارآة االتفاقي_ة الدولي_ة      واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات لتعزيز قدره البلدان النامية، وعن أهمي_          

لوقاي__ة النبات__ات ف__ي حلق__ات العم__ل اإلقليمي__ة للجن__ة الت__دابير الص__حية والص__حة النباتي__ة الت__ي تعق__دها    
آما قدمت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومنظمة األغذية والزراع_ة  . منظمة التجارة العالمية  

ف_ي آ_ل اجتم_اع م_ن االجتماع_ات العادي_ة الت_ي عق_دتها                معلومات بشأن أنشطة المساعدة الفنية فيهما       
 2004.9 لجنة التدابير الصحية والصحة النباتية في عام

 
 استعراض تطبيق وتنفيذ اتفاقية التدابير الصحية والصحة النباتية

 
 أن تق_وم اللجن_ة باس_تعراض     ، عل_ى  من اتفاقي_ة الت_دابير الص_حية والص_حة النباتي_ة           4-12 تنص المادة 

وقد بدأ  . تنفيذ االتفاقية بعد ثالث سنوات من دخولها حيز التنفيذ، ثم بعد ذلك بحسب الحاجة             تطبيق و 
وق___د ب___ين تقري___ر  . 1999آذار /، وانته___ي ف___ي م___ارس 1998االس___تعراض األول لالتفاقي___ة ف___ي ع___ام   

 االستعراض أن االتفاقية ساهمت في تحسين العالقات التجارية الدولية فيما يتعلق بالتدابير الص_حية      
. والصحة النباتية، رغم أن بعض أمور التنفيذ خلقت مشكالت لبعض البلدان، السيما البلدان النامي_ة              
 10.وقد سمح عمل لجنة التدابير الصحية والصحة النباتية بالبت في عدد آبير من المسائل التجارية

 
 اس_تعراض   عل_ى ،2001تشرين الث_اني  /وآان وزراء التجارة قد اتفقوا في اجتماع الدوحة في نوفمبر  

 ذل_ك، ب_دأت   وبن_اء عل_ى  . لنباتي_ة آ_ل أرب_ع س_نوات    تطبيق وتنفيذ اتفاقي_ة الت_دابير الص_حية والص_حة ا         
وتم__ت الموافق__ة عل__ي . 2004لجن__ة الت__دابير الص__حية والص__حة النباتي__ة ف__ي استعراض__ها الث__اني ع__ام   

قري__ر  حت__ى يتس__نى النظ__ر ف__ي ت ،تح__ديث اإلج__راء الخ__اص باالس__تعراض ووض__ع ج__دول زمن__ي ل__ه  
وُدع_ي األعض_اء    . 2005آ_انون األول    /االستعراض في المؤتمر الوزاري المقرر عق_ده ف_ي ديس_مبر          

وأع_دت  . تحديد المسائل التي يريدون استعراضها، وتقديم أوراق مواضيعية واقتراحات بش_أنها          إلى  
ان ق_د   أمانة منظمة التجارة العالمية وثيقة معلومات أساس_ية تع_رض فيه_ا تط_ورات المس_ائل الت_ي آ_                   

 11.سبق تحديدها في االستعراض األول
 

ورغم أن عملية االستعراض مازالت جاريه، فان المسائل التي حددت للنظر فيه_ا ف_ي االس_تعراض                 
الغ ع_ن الت_دابير حت_ى ل_و         وباألخص اقتراح_ات تطال_ب ب_اإلب      (الثاني شملت أحكاما خاصة بالشفافية      

طق، واستخدام اللجنة في ح_ل مش_كالت التج_ارة،    ، وتقسيم المنا) أساس المعايير الدولية   اتخذت على 
 . والمعاملة الخاصة والتفضيلية

  حل النزاعات�األنشطة األخرى ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية 
 

 ، ت_م اعتم_اد تق_ارير ح_ل الن_زاع ف_ي القض_ية الخاص_ة ب_القيود التجاري_ة بس_بب بكتري_ا            2004في عام 
Erwinia amylovora ، فريق الخبراء عمله ف_ي القض_ية الخاص_ة ب_اإلجراءات الت_ي اتخ_ذتها       بينما بدأ

وف_ي  . المجتمعات األوربية والتي تؤثر علي الموافقة علي المنتجات بالتكنولوجيا الحيوي_ة وتس_ويقها    

                                                      
 ;G/SPS/R/33; G/SPS/R/34(هذه المعلومات متوافرة في تقارير اجتماعات لجنة التدابير الصحية والصحة النباتية  9

G/SPS/R/35(. 
 .G/SPS/12يرد تقرير االستعراض في الوثيقة  10
11 G/SPS/GEN/510. 
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 إج_راءات  األوربي والهورمونات مرة أخرى إلىنفس الوقت عادت قضيتا اللفحة النارية، واالتحاد      
 .مة التجارة العالميةازعات في منظحل المن

 
 إجراءات حل المنازعات في منظمة التجارة العالمية

 
ف_ي  يجوز ألي عضو في منظمة التجارة العالمية أن يطلب تطبيق اإلجراءات الرسمية المعمول بها           

 ق_د انته_ك أي   ، معين فرضه عضو آخر في المنظم_ة إجراء أن أي المنظمة لحل المنازعات إذا رأى   
وف_ي حال_ة فش_ل     . يات المنظمة، بما في ذلك اتفاقية التدابير الصحية والصحة النباتي_ة          اتفاقية من اتفاق  

المشاورات الرسمية بشأن المشكلة، وهي أول خطوة تتخذها منظمة التجارة العالمية، يج_وز لعض_و    
وتقوم مجموعة من ثالثة أف_راد حينئ_ذ    12.المنظمة أن يطلب تشكيل مجموعة خبراء للنظر في شكواه        

 ف__ي الش__هادات الش__فوية والكتابي__ة الت__ي يق__دمها الطرف__ان، وتض__ع تقري__را آتابي__ا ع__ن النت__ائج    ب__النظر
ويج_وز لطرف_ي الن_زاع اس_تئناف حك_م المجموع_ة أم_ام جه_از االس_تئناف ف_ي                    . والتوصيات القانونية 

ويت_ولى ه_ذا الجه_از فح_ص النت_ائج القانوني_ة الت_ي توص_لت إليه_ا مجموع_ة           . منظمة التجارة العالمية  
وآما هو الحال مع تقرير مجموعة الخب_راء، يعتم_د تقري_ر    . خبراء، وله أن يؤيدها أو يحكم بغيرها ال

 .جهاز االستئناف بصورة تلقائية، ما لم يكن هناك توافق آراء معارض إلقراره
 

وطبقا التفاقية التدابير الصحية والصحة النباتية، ففي حالة أي نزاع ينط_وي عل_ي مس_ائل علمي_ة أو           
وق_د ت_م   . فان عل_ي مجموع_ة الخب_راء أن تطل_ب المش_ورة م_ن خب_راء علمي_ين وفني_ين مناس_بين                   فنية،  

ويج_رى  . بالفعل أخذ رأي الخبراء العلميين في جميع المنازعات المتعلقة بالصحة والص_حة النباتي_ة            
اختي_ار ه__ؤالء الخب__راء ع__ادًة م__ن الق__وائم الت__ي تق_دمها منظم__ات وض__ع المع__ايير ال__واردة ف__ي اتفاقي__ة   
ت__دابير الص__حة والص__حة النباتي__ة، بم__ا ف__ي ذل__ك االتفاقي__ة الدولي__ة لوقاي__ة النبات__ات بالنس__بة لص__حة          

وي__تم التش__اور م__ع أط__راف الن__زاع عن__د اختي__ار الخب__راء وبش__أن المعلوم__ات المطلوب__ة م__ن  . النبات__ات
 . الخبراء

 
حة النباتي_ة،  ، آانت مجموعة الخبراء قد فحصت أربع مسائل تتعلق بالصحة والص        2004وحتى عام   

ش_كوى الوالي_ات المتح_دة ض_د     : اثنتان منها آانتا تتعلقان باآلفات النباتي_ة وش_روط الحج_ر الزراع_ي     
اليابان بسبب شروطها لفحص آل صنف م_ن أص_ناف الفاآه_ة للتأآ_د م_ن آف_اءة معالجت_ه ض_د دودة            

لت__ي  وش__كوى الوالي__ات المتح__دة ض__د الياب__ان م__ن مجموع__ة الش__روط ا     ؛13)فح__ص الص__نف (التف__اح 
اللفح__ة (ح__دة فيم__ا يتعل__ق باللفح__ة الناري__ة    وض__عتها عل__ي التف__اح ال__ذي تس__تورده م__ن الوالي__ات المت    

حظر االتح_اد األورب_ي الس_تيراد      : وهناك قضيتان أخريان تتعلقان بقواعد سالمة األغذية      . 14)النارية
لح____وم معالج____ة بهورمون____ات زي____ادة النم____و، الت____ي اعترض____ت عليه____ا الوالي____ات المتح____دة وآن____دا    

 القي__ود الت__ي   والش__كوى األخ__رى خاص__ة ب__أمراض األس__ماك، رفعته__ا آن__دا ض__د      .15)الهورمون__ات(
وآانت هناك . 16)السالمون( وارداتها من اسماك السالمون المبردة أو المجمدة    فرضتها استراليا على  

شكوى من الواليات المتح_دة بش_أن نف_س ه_ذه المس_ألة وت_م حله_ا قب_ل أن تس_تكمل مجموع_ة الخب_راء                
 . افحصه

 
 تنفيذ النتائج الخاصة باللفحة النارية

                                                      
ت من الموقع يمكن الحصول علي آيفية سير عمليه حل المنازعا 12

(http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp2_e.htm). 
 .WT/DS76/AB/R، أما تقرير جهاز االستئناف فيرد في الوثيقة WT/DS76/Rيرد تقرير مجموعة الخبراء في الوثيقة  13
 WT/DS254/AB/R فيرد في الوثيقة ، أما تقرير جهاز االستئنافWT/DS245/Rيرد تقرير مجموعة الخبراء في الوثيقة  14
، أم__ا تقري__ر جه__از االس__تئناف في__رد ف__ي    WT/DS48/R/CANو WT/DS26/R/USAي__رد تقري__ر مجموع__ة الخب__راء ف__ي ال__وثيقتين     15

 ./WT/DS48/AB و WT/DS/26/AB/Rالوثيقتين 
 .WT/DS18/AB/Rة الوثيق، أما تقرير جهاز االستئناف فيرد في WT/DS18/RWيرد تقرير مجموعة الخبراء في الوثيقة  16
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 مجموع_ة الخب_راء    تقري_ري ،9/1/2004أقر جه_از ح_ل المنازع_ات ف_ي منظم_ة التج_ارة العالمي_ة ي_وم                  

، وهم__ا التقري__ران الل__ذان أوص__يا ب__أن تجع__ل الياب__ان  قض__ية اللفح__ة الناري__ةوجه__از االس__تئناف بش__أن 
واتفق_ت الوالي_ات المتح_دة      . مام منظمة التجارة العالمي_ة    التدابير موضع النزاع متسقة مع التزاماتها أ      

.  لكي تنفذ النتائج التي توصل إليها فريق الخب_راء 30/6/2004واليابان علي إعطاء اليابان مهله حتى       
م_ن   5-21 تشكيل مجموعة خبراء بموجب المادة 2004تموز / الواليات المتحدة طلبت في يوليو  ولكن

ر فيما وصفته بفشل اليابان في االلتزام بأحكام الفريق األصلي، وطلب_ت          تفاهم تسوية النزاعات للنظ   
وفي نفس الجلسة طلبت الياب_ان محكم_ًا للنظ_ر ف_ي حج_م التج_ارة ال_ذي ق_د         . تفويضها بالرد علي ذلك 

تم_وز عل_ي فري_ق الخب_راء بموج_ب      / يولي_و 30واتفق ف_ي  . يتأثر في حالة رد الواليات المتحدة بالمثل     
 أن يق__وم أعض__اء مجموع__ة الخب__راء األص__لية   ، عل__ى6-22ة ادـب الم__ــ__ـتحك__يم بموجوال 5-21الم__ادة 

 6-22وعل__ي الف__ور أوقف__ت الوالي__ات المتح__دة والياب__ان إج__راءات التحك__يم بموج__ب الم__ادة . ب__المهمتين
وم__ن المق__رر أن يص__در فري__ق . 5-21انتظ__ارا لم__ا سيس__فر عن__ه عم__ل فري__ق الخب__راء بموج__ب الم__ادة 

 .2005أيار /ي شهر مايوالخبراء تقريره ف
 

 المنازعات الجديدة
 

 29/8/2003شكلت مجموعتا خبراء جدي_دتين بش_أن المس_ائل المتعلق_ة بالص_حة والص_حة النباتي_ة ف_ي                  
األول__ي لدراس__ة ش__كاوى الوالي__ات المتح__دة وآن__دا واألرجنت__ين بش__أن الت__دابير الت__ي اتخ__ذها االتح__اد     

ولك_ن األعض_اء الثالث_ة     17.لتكنولوجيا الحيوية وتسويقها األوربي فيما يتعلق بالموافقة علي منتجات ا      
وعق__دت . 2004آذار /ل__م يكون__وا ق__د عين__وا حت__ى ش__هر م__ارس  ال__ذين ستتش__كل م__نهم ه__ذه المجموع__ة  
 حي__ث تس__لمت أول مس__تندات م__ن األط__راف   ،2004حزي__ران /المجموع__ة أول جلس__ة له__ا ف__ي يوني__و  

ولك_ن إج_راءات المجموع_ة      . لتق_ديم ال_دفوع    2004تم_وز   /المتنازعة، أعقبتها جلس_ة أخ_رى ف_ي يولي_و         
 ع__ن قائم__ة م__ن الخب__راء العلمي__ين   �ب__ي و طل__ب االتح__اد األور بن__اء عل__ى�ت__أخرت، عن__دما بحث__ت  

ع تقرير مجموعة ومن المنتظر أن يوز. لمساعدتها في المسائل الفنية التي قد تخرج من قلب النزاع      
 .2005حزيران /الخبراء في يونيو

 
 ىية فقد شكلت لدراسة ش_كوى الفلب_ين ض_د اإلج_راءات الت_ي طبقته_ا اس_تراليا عل_        أما المجموعة الثان 

ولك_ن البل_دين ل_م       18.وارداتها من الخضر والفاآهة، بما فيها الموز الطازج والبابايا والموز االفريقي          
 . يحددا حتى اآلن نيتهما في سير إجراءات هذا النزاع مستقبال

 
 بناء علي طلب بلدان االتحاد األوربي للنظر ف_ي  راء أخرى، تم تشكيل مجموعة خب  7/11/2003وفي  

نظ___ام الحج___ر الزراع___ي االس___ترالي فيم___ا يتعل___ق ب___واردات اس___تراليا م___ن الطم___اطم، والحمض___يات   
الطازج__ة، والتف__اح، والخ__وخ، والخ__وخ األمل__س، والخي__ار، والخ__س، والج__زر، والمش__مش، وب__يض    

لس__ائل المن__وي للخن__ازير، ولح__م ال__دجاج غي__ر   المائ__دة ومنتجات__ه، ولح__م الخنزي__ر غي__ر المطه__ى، وا  
وحت_ى اآلن ل_م    19.وري_ المطهى، وبدائل اللبن البقري، واألسمدة العضوية الت_ي تعتم_د عل_ي زرق الط     

 .سير إجراءات هذا النزاع مستقباليحدد الطرفان نيتهما في 
 

 النزاعات التي عادت إلي تدابير تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية
 

                                                      
 ، وWT/DS291/23 ،WT/DS292/17ترد طلبات الواليات المتحدة وآندا واألرجنت_ين بتش_كيل مجموع_ات الخب_راء ف_ي الوث_ائق        17

WT/DS293/17. 
 .WT/DS270/5/Rev.1يرد طلب الفلبين بتشكيل مجموعة خبراء في الوثيقة  18
 .WT/DS287/7خبراء في الوثيقة يرد طلب بلدان االتحاد األوربي بتشكيل مجموعة  19
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 تقري_ري مجموع_ة الخب_راء       ،، أقر جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية        13/2/1998 في
 الل__ذين أوص__يا ب__أن تجع__ل بل__دان   الهورمون__ات�االتح__اد األورب__ي وجه__از االس__تئناف بش__أن قض__ية  

ن_دما  وع. أم_ام منظم_ة التج_ارة العالمي_ة       االتحاد األوربي التدابير موضع النزاع متسقة مع التزاماتها         
أي_ار  / م_ايو 13عجزت بلدان االتحاد األوربي عن تنفيذ ذلك حت_ى الموع_د النه_ائي المح_دد له_ا، وه_و          

، 26/7/1999، حصلت الواليات المتح_دة وآن_دا عل_ي تف_ويض م_ن جه_از تس_وية النزاع_ات ف_ي                    1999
. ىمليون دوالر آند 11.3 مليون دوالر أمريكي وحتى مستوى       116.8 بوقف التزاماتها حتى مستوى   

أعلنت بلدان االتحاد األوربي أن تدابيرها ق_د أص_بحت متس_قة م_ع قواع_د منظم_ة                   ،28/10/2004وفي  
طلب___ت إج___راء مش___اورات م___ع الوالي___ات المتح___دة وآن___دا ح___ول ، 8/11/2004 التج___ارة العالمي___ة،وفي

  20.استمرار تعليق االمتيازات

                                                      
 .WT/DS320يرد طلب بلدان االتحاد األوربي إلجراء مشاورات مع الواليات المتحدة وآندا في الوثيقة  20
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 المرفق األول
 

 قائمة بتواريخ البالغات الصادرة
 )15رقمالمعايير الدولية لتدابير الصحة والصحة النباتية (تعبئة الخشبية بشأن مواد ال
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