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 الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية 
 الدورة السابعة

 2005 نيسان/أبريل 8-4 روما،
 لجنة المعايير 
 تقرير رئيس اللجنة

 من جدول األعمال المؤقت 1.1.7 البند
 
  2004نيسان /بريلأ 30 - 26 :)مجموعة العشرين( دورة لجنة المعايير -أوال

يئ__ة المؤقت__ة لت__دابير الص__حة النباتي__ة، ُنظم__ت دورة  طبق__ا لم__ا تق__ّرر ف__ي ال__دورة السادس__ة لله 
وق_د  . بكامل األعضاء في لجنة المعايير نتيجة لضخامة حجم العمل وانتخاب لجن_ة المع_ايير الجدي_دة               

إقل_يم   (Ribeiro e Silvaرئيس_ا، والس_يد   ) لمنظم_ة اإقل_يم أوروب_ا ف_ي     (Vereeckeانتخبت اللجن_ة الس_يد   
 .ثم اعتمدت تقرير الدورة الثالثة للجنة. نائبا للرئيس) ريبي في المنظمةالكاالبحر أمريكا الالتينية و

وبالنظر إلى ثقل عبء العمل، وافقت لجنة المعايير على االنقسام إلى مجموعتين ف_رعيتين            
لمراجع__ة مش__روعات المع__ايير ومش__روعات المواص__فات المقترح__ة عليه__ا بش__أن المع__ايير الدولي__ة       

وافق__ت أيض__ا عل__ى أال تع__اد الص__ياغة آامل__ة، ب__ل عل__ى أن تح__دد وت__درس  و. لت__دابير الص__حة النباتي__ة
إال أن__ه ف__ي س__بيل تيس__ير المراجع__ة الم__ذآورة، ت__ولى مش__رفون أو     .  ال غي__ر فق__طالمس__ائل الرئيس__ية 

األعض__اء ف__ي جماع__ات عم__ل الخب__راء تق__ديم تقري__ر مقتض__ب إل__ى آ__ال المجم__وعتين الف__رعيتين ع__ن  
 . في جماعات عمل الخبراءاشارآممشرفا أو مشاريع المعايير، آّل بحسب آونه 

 إجراءات لجنة المعايير -1

 تعيين أعضاء مجموعة السبعة  )أ(

ناقش االجتماع اختيار أعضاء مجموعة السبعة؛ وج_رى االتف_اق عل_ى أن تتك_ّون مجموع_ة             
تم_ين  السبعة من ممثل واحد من آل إقليم من أق_اليم المنظم_ة بع_د أن يواف_ق علي_ه أعض_اء اللجن_ة المن              

 .إلى هذا اإلقليم

 .Aالسي__ـد  :وق__د رش__حت األق__اليم الممثل__ين التالي__ة أس__ماؤهم أعض__اء ف__ي مجموع__ة الس__بعة  
Challaoui) أفريقي__ا(والس__يد ، W. Fuxiang ) آس__يا(والس__يد ،  J.G. Unger) والس__يد )أوروب__ا ،

O.Ribeiro e Silva) الك__اريبيالبح__ر أمريك__ا الالتيني__ة و( والس__يد ،M.R. Katbeh Bader)  الش__رق
). جن_وب غ_رب المح_يط اله_ادي     (J. Hedley، والسيد )أمريكا الشماليــة (N. Klag، والسيد )األدنــى

 .ووافقت لجنة المعايير على هذه الترشيحات وشّكلت مجموعة السبعة على هذا األساس
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  والئحتها الداخليةلجنة المعاييراختصاصات  )ب(

 قام__ت لجن__ة ،ابير الص__حة النباتي__ة ف__ي دورته__ا السادس__ةبن__اء عل__ى طل__ب الهيئ__ة المؤقت__ة لت__د
 . والالئحة الداخلية المقترحةاالختصاصاتالمعايير بتحليل 

 
 :ووافقت لجنة المعايير على التغييرات التالية

تشكيل جماعات العم_ل وف_رق الخب_راء الفني_ين وحّله_ا، واختي_ار أعض_اء ف_رق الخب_راء                  •
 ضافية التي تتوالها لجنة المعايير،الفنيين، باعتبار ذلك من المهام اإل

 إدراج آلية إلحالل أعضاء لجنة المعايير، •
 زيادة فترة العضوية بحيث تبلغ ثالث سنوات، •
 ).تشرين الثاني من آل عام/أيار و نوفمبر/في مايو(تواتر اجتماعات لجنة المعايير  •

ي_ة ب__التخطيط  ُعرض_ت التغيي_رات المواف_ق عليه_ا عل_ى جماع__ة العم_ل غي_ر الرس_مية المعن        و
 .االستراتيجي والمساعدة الفنية

 يbة  الدول المعايير اآلفات على الكائنات الحّية المحّورة في        مخاطرإدراج ملحق بشأن تحليل      )ج(
 11رقم 

 األمان_ة أن ت_درج الملح_ق الم_ذآور أع_اله            إل_ى الهيئة المؤقتة لت_دابير الص_حة النباتي_ة          طلبت
، وأن تب_ّين بوض_وح األقس_ام    1 التع_ديل  11 رق_م  ي_ة مع_ايير الدول  بشأن الكائن_ات الحّي_ة المح_ّورة ف_ي ال         

 البيئي__ة وم__ن ملح__ق تحلي__ل مخ__اطر اآلف__ات بالنس__بة  المخ__اطرالمقتبس__ة م__ن الملح__ق الخ__اص بتحلي__ل 
ودرست لجنة المعايير نظام اإلدراج ووافق_ت علي_ه، أي اس_تخدام الح_رفين              . للكائنات الحّية المحّورة  

S1 و S2 لإلش__ارة إل__ى آ__ل م__ن ال__نص المض__اف بش__أن   11 رق__م يير الدولي__ةالمع__ا ف__ي ه__امش ن__ص ،
وقد صدر النص . المخاطر البيئية و النص المضاف بشأن المخاطر بالنسبة للكائنات الحّية المحّورة          

 . بهذا الشكل

  والالئحة الداخلية االختصاصات: فرق الخبراء الفنيين )د(

  إج__راءاتاعتم__ادف__ي دورته__ا السادس__ة ف__ي  النباتي__ة الهيئ__ة المؤقت__ة لت__دابير الص__حة  ق__ررت
وتمثل أح_د العناص_ر   .  للموافقة على المعايير الفنية  معّجلةوضع المعايير واعتماد إجراءات     ل محسنة

آم_ا ص_درت توص_ية      . الرئيسية لقرارات الهيئة في هذا الصدد في مبدأ تشكيل فرق الخب_راء الفني_ين             
 االختصاص_ات جن_ة المع_ايير اقتراح_ات بش_أن         وم_ن ث_م ناقش_ت ل      .  بضرورة إعداد مواص_فات عام_ة     

 أساسي  بشكلواستندت هذه االقتراحات. والالئحة الداخلية لفرق الخبراء الفنيين التي تتولى تشكيلها  
الخط__وط "إل__ى الق__رارات الص__ادرة ع__ن الهيئ__ة المؤقت__ة ف__ي دورتيه__ا الخامس__ة والسادس__ة أال وه__ي     

واقُترح ع_دد م_ن التع_ديالت الت_ي     ". ظيم اجتماعاتهاالتوجيهية بشأن تشكيل جماعة عمل الخبراء وتن   
 .واعتمدت لجنة المعايير مشروعات النصوص. وافق عليها االجتماع

  الخطوط التوجيهية اإلدارية لبنية وثائق وضع المعايير - 2

 بنية وثائق وضع المع_ايير      تبّيناستعرضت لجنة المعايير مشروع الخطوط التوجيهية التي        
 ُيس_تخدم  نموذجاآما توفر . واصفات الخاصة بالمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية      بما في ذلك الم   

وتت__ولى لجن__ة . بالنس__بة له__ذه الوث__ائق والتوجيه__ات الخاص__ة بالمعلوم__ات المطلوب__ة تح__ت آ__ل عن__وان 
المعايير تحديث الخطوط التوجيهية عند اللزوم من أجل مراعاة التغييرات في عملية وضع المعايير    
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وبالتالي فهي وثيقة داخلية ال ترفع إلى البل_دان ف_ي          . تي تقرها الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية      ال
 .إطار عملية المشاورة القطرية

 :ومن النواحي التي تتصل بها. اقُترحت واعتمدت عدة تعديالت معّينة
اتي__ة آم__ا   ف__ي إج__راءات إع__داد المع__ايير الدولي__ة لت__دابير الص__حة النب    3لخط__وة اتع__ديل  •

اعتم_دتها إب_ان ال_دورة الثاني_ة للهيئ_ة المؤقت__ة، بم_ا يت_يح ص_ياغة مش_روعات مواص__فات          
 .للمعايير من قبل األمانة أو بإشرافها، بدال من أن تنفرد األمانة بهذا اإلعداد

 .في آل معيار من المعايير" المعلومات األساسية"إدراج قسم عن  •
 .شكل المعايير •

ب_داء التعليق_ات عل_ى مش_روعات المع_ايير الدولي_ة            إل توجيهية   اطخطو"وأقرت أيضا اللجنة    
 ".لتدابير الصحة النباتية

 الدولية لتدابير الصحة النباتية لمعاييرا مواصفات .- 3

وواف_ق االجتم_اع    .  مقدمة إليه_ا    لمعايير دولية  بحثت لجنة المعايير عدة مقترحات مواصفات     
 :اصفات التاليةعلى التعديالت المقترحة وأقر مشروعات المو

وض_ع بروتوآ_والت لتش_خيص     ( 1رق_م   : المواصفات المقدمة إلى ف_رق الخب_راء الفني_ين         •
 ،) ذب_اب الثم_ار    مجابه_ة المناطق الخالية من اآلف_ات ومن_اهج نظ_م          ( 2  رقم ،)آفات معّينة 

 ،)المعالجة الصحية النباتيةطرق  (3 رقم
 البدائل لمرآب ميثيل البرومايد،: 16المواصفات رقم  •

تصنيف السلع بحسب مخاطر الصحة النباتية فيما يتعلق بمس_توى          : 18 واصفات رقم الم •
 المعالجة واالستخدام المزمع،

 الخطوط التوجيهية لمعاينة الشحنات: 20المواصفات رقم  •
التك__اثر ال__دقيق  م__واد الخط__وط التوجيهي__ة لوض__ع ل__وائح بش__أن     : 21المواص__فات رق__م   •

  . الدوليةلبطاطا والدرنات الصغيرة في التجارةل

 2 رق__م ةر الدولي__اييتع__ديل المع__ : 3وأق__رت اللجن__ة أيض__ا التع__ديل الثال__ث للمواص__فات رق__م     
ر ييبما أتاح لجماعة عمل الخبراء المعنية بتع_ديل المع_ا         ) الخطوط التوجيهية لتحليل مخاطر اآلفات    (

ر يي المع_ا   ف_ي  رطاخم بإعداد تعديل يحتفظ بعناصر التحديد التفصيلي للمخاطر واإلبالغ عن ال          2رقم  
 المخ_اطر  تق_دير  بمك_وني  فيما يتعل_ق  21 أو 11 أو 3 إلى المعايير رقم حسب المقتضى، ويشير  2رقم  

 .طراخموإدارة ال

اتسع نطاق المناقش_ة ح_ول مش_روعات المواص_فات واس_تغرق م_ن الوق_ت م_ا ل_م يمك_ن م_ن                   
ن اللجن_ة  ع_  منبثق_ة   ائيةاس_تثن ، فتعّين إرجاء جزء منه إلى جماع_ة عم_ل           على أآمل وجه  إنجاز العمل   

وينبغ_ي التش_ديد عل_ى ض_رورة     . لمنظم_ة بمقر ا) 15-12(تموز /ر يوليوـوتدعى إلى االجتماع في شه    
تحسين طريقة إعداد مش_روعات المواص_فات بحي_ث يس_ع لجن_ة المع_ايير أن تفه_م عل_ى نح_و أفض_ل                        

لهيئ__ة المؤقت__ة ويج__ب أن ت__وفر ا. ، ويق__ل العم__ل التحري__ري الواج__ب االض__طالع ب__ه   المرج__ونطاقه__ا
 .ر قبل إعداد مشروعات المواصفاتييتوجيهات واضحة بشأن مفهوم مشروع المعا
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 الموض_وعات    اقتراح_ات   إجراءات تقديم  إمكانية تحسين ويتعين اإلشارة في هذا الصدد إلى       
، وذل_ك باس_تخدام نم_وذج ج_اهز ُيطل_ب أن ي_درج في_ه الح_د                  لويات فيم_ا يخ_ص المع_ايير المقبل_ة        واألو

تعد س_  علم_ا ب_أن األمان_ة      اللجن_ة وق_د أحيط_ت     . ن المعلومات عن نط_اق االقت_راح ومض_مونه        األدنى م 
وجرى العمل بذلك فع_ال  . وأنها ستطلب الحصول على هذا النوع من التفاصيلنموذجا لهذا الغرض  

 . 2004تشرين األول / فيما يتعلق باالقتراحات المقدمة في أآتوبر
 
 بير الصحة النباتيةمشروعات المعايير الدولية لتدا -4

 : مشروعات معايير8بحثت اللجنة في 
 ،قائمة مصطلحات الصحة النباتية: 5 رقم ةر الدوليييتعديالت في المعا •

 الخطوط التوجيهية لمفهوم تكافؤ تدابير الصحة النباتية وتطبيقه في التجارة الدولية، •
واس_تيراد وإط_الق    الخط_وط التوجيهي_ة لتص_دير وش_حن         : 3 رق_م    ةر الدولي ييتعديل المعا  •

  عوامل المكافحة الحيوية والكائنات النافعة،

 الخطوط التوجيهية لتفتيش الشحنات، •

 والمحافظة عليها والتحقق منها، متطلبات إنشاء المناطق التي ال تتفشى فيها اآلفات •
 الخطوط التوجيهية للشحنات العابرة، •
 النسبة إلى التجارة الدولية،مبادئ الحجر الزراعي ب:  1 رقم ةر الدوليييتعديل المعا •
 .الخطوط التوجيهية لتحليل أخطار اآلفات: 2  رقمةر الدوليييتعديل المعا •

أقرت اللجنة المعايير الستة األولى مشفوعة بتعديالت لرفعه_ا إل_ى البل_دان ف_ي إط_ار عملي_ة          
 .التشاور القطرية

د ال_ذي أنجزت_ه جماعت_ا     أقرت اللجنة بالعمل الجي_ ،2 و 1فيما يخص مراجعة المعيارين رقم     
 رأت أن ه___ذه اللجن___ةغي___ر أن . عم___ل الخب___راء ف___ي اتباعهم___ا للمواص___فات الت___ي أعطي___ت إليهم___ا      

 2 رق_م     المعدل_ة  رييواعتب_رت أن المع_ا    .  بع_د إلرس_الها إل_ى المش_اورة القطري_ة          تجه_ز المشروعات لم   
تض_من مس_ائل هام_ة     ت ا في الطول والتعقيد، وأنه    ةمفرط) الخطوط التوجيهية لتحليل أخطار اآلفات    (

) عوام_ل المكافح_ة البيولوجي_ة    (3 و2تقتضي التوض_يح، والس_يما عالق_ة الت_داخل ب_ين المع_ايير رق_م              
 وبالت__الي راجع__ت اللجن__ة  .)اآلف__ات غي__ر الحجري__ة الخاض__عة لل__وائح   (21و) اآلف__ات الحجري__ة (11و

فق_ت اللجن_ة عل_ى      ووا. ر وخاص_ة المه_ام الواج_ب االض_طالع به_ا          يي المع_ا  هالمواصفات الخاص_ة به_ذ    
 .صغرة لهذا الغرضمضرورة تأليف جماعة عمل خبراء 

 قب__ل اعتم__اد تر ص__يغيي المع__اه الحظ__ت اللجن__ة أن ه__ذ1ر رق__م ييوفيم__ا يتعل__ق بتع__ديل المع__ا
 على االتفاقية الدولية لوقاي_ة النبات_ات، وقب_ل أن ي_دخل حّي_ز التنفي_ذ          1997التعديالت التي أدخلت عام     

فثمة عدد من المب_ادئ الت_ي وردت ف_ي ص_ورة     . ابير الصحة والصحة النباتية   االتفاق بشأن تطبيق تد   
 أصبحت اآلن مدرجة في م_تن ال_نص الم_نقح لالتفاقي_ة الدولي_ة              ة األصلي 1ر رقم   ييتوصيات في المعا  

النص عددا من المبادئ التي ي_نص عليه_ا االتف_اق بش_أن           يتضمن   ،وعالوة على ذلك  . لوقاية النباتات 
 .صحة والصحة النباتية والتي ال ترد في االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتتطبيق تدابير ال

وأش__ار آ__ل م__ن لجن__ة المع__ايير والمستش__ار الق__انوني لالتفاقي__ة إل__ى وج__ود اختي__ارين إلع__ادة   
 : على النحو التالي1ر رقم ييصياغة المعا
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 تغيير وضع المشروع وتحويله إلى وثيقة تفسيرية •
 إزاء مب_ادئ  اتتتضمن مزي_دا م_ن التوجيه_     ر  ييالمعاح أن   أو إضافة نص تفسيري يوض     •

 ق_ررت اللجن__ة أن األمان__ة عليه_ا تنظ__ر ف__ي   ،وإذ ل__م يمك__ن التوص_ل إل__ى اتف__اق . االتفاقي_ة 
 .اختيارين محتملين لدى معالجة المسائل المطروحة

 
 2004 تموز/ يوليو16 - 12 : التابعة للجنة المعاييراالستثنائيةجماعة العمل  -ثانيا

ن لجن__ة ع__تنبث__ق  اس__تثنائية جماع__ة عم__ل  ت__أليف اُتف__ق عل__ى،را لض__خامة ع__بء العم__ل نظ__
الس_يد   ، Ribeiro e Silvaالس_يد  ، Hedleyالس_يد عثم_ان،  الس_يدة  ( أعض_اء  4واختارت اللجنة . المعايير
Arnitis (         على أن ترسل الوثائق التي      ،لبحث المسائل التي لم يستكمل بحثها في اجتماع الربيع للجنة 

 .ة عليهانهائيال للموافقةتشرين الثاني /م بحثها إلى اللجنة في نوفمبريت

 :وجرى بحث الموضوعات التالية
 :استعراض مواصفات للمعايير الدولية •

استخدام تدابير متكاملة في إطار م_نهج ال_نظم          (15إعادة صياغة المواصفات رقم      •
 Xanthomonas(إلدارة أخط__ار آف__ات الحمض__يات بالنس__بة لتق__رح الحمض__يات       

axonopodis pv. citri (،بحيث تتضمن وصفا مقتضبا لمراقبة تقرح الحمضيات 
 تقرح الحمضيات،: الخطوط التوجيهية لمراقبة آفات معّينة •
 مرافق الحجر ما بعد الدخول، •
 بروتوآوالت البحوث بشأن تدابير الصحة النباتية، •
 فيم__ا ة النباتي__ةص__ياغة مع__ايير دولي__ة لت__دابير الص__ح  /الخط__وط التوجيهي__ة لش__كل   •

 يخص السلع أو اآلفات،
 .تقشير الخشب •

 :استعراض المواصفات لفرق الخبراء الفنيين •
 .فريق الخبراء الفنيين المعني بالحجر الحرجي •

المهbbام المعّينbbة التbbي حbbددتها الهيئbbة المؤقتbbة لتbbدابير الصbbحة النباتيbbة فbbي دورتهbbا        •
جbbع التوصbbيات فbbي الملحbbق  را(السادسbbة لتحسbbين العمليbbة الراهنbbة لوضbbع المعbbايير  

 ): التاسع من التقرير السادس للهيئة
تحديد المعايير الخاصة بإعداد الضمائم والمالحق والمرفقات ومحتواه_ا وإدخ_ال            •

التوص_ية  (التعديالت عليها، فيما يخ_ص المع_ايير الدولي_ة لت_دابير الص_حة النباتي_ة        
3.8(، 

الرس__مية بش__أن أي م__ن  اقت__راح توجيه__ات إلج__راء جول__ة جدي__دة م__ن المش__اورات    •
 ،)2.1التوصية (مشروعات المعايير 

إعداد الخطوط التوجيهية بشأن دور المشرفين فيما يتعلق بوضع المعايير الدولية            •
 ،)1.5التوصية (لتدابير الصحة النباتية 

 ،)3.8التوصية (تحديد المعايير الخاصة بإعداد المالحق ومحتواها  •
التوص_ية  (جماع_ات العم_ل المتخصص_ة       إعداد خطوط توجيهية عن طريقة عم_ل         •

1.9(، 
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إعداد خطوط توجيهية عن مهام أعضاء لجنة المع_ايير وع_ن اإلج_راءات المتبع_ة          •
 ).1.11، د و6التوصيتان (في اللجنة 

 
 2004 تشرين الثاني/ نوفمبر19 - 15: دورة لجنة المعايير -ثالثا

 ،النباتي__ة ف__ي دورته__ا السادس__ة تطبيق__ا للق__رار ال__ذي اتخذت__ه الهيئ__ة المؤقت__ة لت__دابير الص__حة   
الس___يد  ،A.A. Ali الس___يد: حض___ر االجتم___اع بص___فة م___راقبين األعض___اء الخمس___ة التالي___ة أس___ماؤهم    

D. Opatowski، السيد M. Holtzhausen ، السيدD. Quiroga، السيد M. Sakamura. 

 .اعُتمد تقرير الدورة الرابعة للجنة

 التابعbbbة للجنbbbة والتbbbي اجتمعbbbت فbbbي ئية االسbbbتثنااعتمbbاد تقريbbbر ومالحbbbق جماعbbbة العمbbbل  -1
 تموز/يوليو

لم تص_ل س_وى بض_ع تعليق_ات آتابي_ة عل_ى التقري_ر والمالح_ق؛ غي_ر أن ع_ددا م_ن أعض_اء                          
 :وفي أعقاب المناقشة أقرت اللجنة المواصفات التالية. اللجنة أبدوا تعليقات شفهية

المعن___ي ب___الحجر  فري___ق الخب___راء الفني___ين - لفري___ق الخب___راء الفني___ين 4المواص___فة رق___م  •
 الحرجي،

اس__تخدام ت__دابير متكامل__ة ف__ي إط__ار م__نهج ال__نظم     -) التع__ديل األول (15المواص__فة رق__م   •
 إلدارة أخطار آفات الحمضيات بالنسبة لتقرح الحمضيات،

   تقشير الخشب،- 17 المواصفة رقم •
   بروتوآوالت البحوث بشأن تدابير الصحة النباتية،- 22 المواصفة رقم •
 تقرح الحمضيات،: خطوط توجيهية لمراقبة آفات معّينة -23قم المواصفة ر •
 ،   مرافق الحجر ما بعد الدخول- 24 المواصفة رقم •
 صياغة المعايير الخاصة بآفة محددة،/ الخطوط التوجيهية لشكل - 25 المواصفة رقم •
صياغة المعايير الخاصة بسلـعة / الخطوط التوجيهية لشكل - 26 المواصفة رقم •

 .محددةأساسـية 

عقب المناقشة اعتمدت الوثائق التالية التي سترفع إلى الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية         
 ):راجع التوصيات الواردة في الملحق التاسع لتقرير الدورة السادسة للهيئة(في دورتها السابعة 

 تحدي__د المع__ايير الخاص__ة بإع__داد الض__مائم والمالح__ق والمرفق__ات ومحتواه__ا وإدخ__ال        •
 ،)3.8التوصية (التعديالت عليها، فيما يخص المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية 

اقت___راح توجيه___ات إلج___راء جول___ة جدي___دة م___ن المش___اورات الرس___مية بش___أن أي م___ن         •
 ،)2.1 التوصية(مشروعات المعايير 

إع__داد الخط__وط التوجيهي__ة بش__أن دور المش__رفين فيم__ا يتعل__ق بوض__ع المع__ايير الدولي__ة       •
 ،)1.5التوصية (ابير الصحة النباتية لتد

 ،)3.8التوصية (تحديد المعايير الخاصة بإعداد المالحق ومحتواها  •
 ،)1.9التوصية (إعداد خطوط توجيهية عن طريقة عمل جماعات العمل المتخصصة  •
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إعداد خطوط توجيهية ع_ن مه_ام أعض_اء لجن_ة المع_ايير وع_ن اإلج_راءات المتبع_ة ف_ي                      •
 ).1.11و د ،6التوصيتان (اللجنة 

 األعمال المنبثقة من فرق الخبراء الفنيين -2

طت لجنة المعايير علما بأنشطة فريق الخبراء الفنيين بشأن ذب_اب الثم_ار ووافق_ت عل_ى                يأح
ر عن المناطق الخالية من اآلف_ات بالنس_بة         ييوقد أعد في االجتماع األول مشروع معا      . برنامج العمل 
 .لذباب الثمار

 :واصفات التالي بيانهاونوقشت واعُتمدت الم
 المناطق الخالية من اآلفات بالنسبة لذباب الثمار، - 27المواصفة رقم  •
  المناطق التي ال تتفشى فيها اآلفات بالنسبة لذباب الثمار، - 28المواصفة رقم  •
استخدام تدابير متكاملة في إطار منهج النظم إلدارة أخطار اآلف_ات      - 29المواصفة رقم    •

  الثمار،بالنسبة لذباب
المن_اطق الخالي_ة م_ن اآلف_ات ومن_اهج ال_نظم            : 2 فريق الخب_راء الفني_ين رق_م         -المواصفة   •

 . بالنسبة لذباب الثمار

ط__ت لجن__ة المع__ايير علم__ا أيض__ا بأنش__طة فري__ق الخب__راء الفني__ين بش__أن بروتوآ__والت      يوأح
الت التشخيص   من الكائنات إلخضاعها لبروتوآو    19اختير  (التشخيص ووافقت على برنامج العمل      

وآ_ان مش_روع    ). باعتبارها بروتوآوالت ذات أولوية وأضيف بروتوآ_ول جدي_د لتق_رح الحمض_يات            
ر للخطوط التوجيهية عن إعداد بروتوآوالت تشخيص معّينة لآلفات الخاضعة للوائح قد تم_ت               ييمعا

 .صياغته في االجتماع األول

إعداد بروتوآوالت تشخيص   : 1 فريق الخبراء الفنيين رقم      �ونوقشت واعتمدت المواصفة    
  .آلفات معّينة

 تعيين المشرفين -3

 تص_نيف الس_لع بحس_ب    " :عّينت لجنة المعايير مشرفين لجماعات العمل المتخصصة بشأن     
" ، "مخاطره__ا بالنس__بة إل__ى الص__حة النباتي__ة فيم__ا يتعل__ق بمس__توى المعالج__ة واالس__تخدام المزم__ع          

لبطاطا وال_درنات الص_غيرة ف_ي التج_ارة     لاثر الدقيق  التك موادبشأن الخطوط التوجيهية لوضع لوائح   
آم__ا عّين__ت مش__رفين لجماع__ات العم__ل المتخصص__ة بقي__ادة ف__رق الخب__راء الفني__ين المعني__ين  . "الدولي__ة

 .بذباب الثمار وبروتوآوالت التشخيص

 أولويات وضع المعايير -4

 رئيس_ها واس_تهل  . طت اللجنة علما بضخامة العمل الذي اض_طلعت ب_ه مجموع_ة الس_بعة      يأح
 . المناقشات حول مشروعات المواصفات التي راجعتها المجموعةKlag السيد

وأشارت اللجنة إلى أن الهيئة المؤقتة طلبت في دورتها السادسة         .  تعليق 2 500وقد تم بحث    
أن تتاح المعلومات بشأن التعليقات، وأن اللجنة ناقشت ما إذا آان ينبغ_ي أن تت_اح ف_ي المنف_ذ ال_دولي               

وأشارت إلى أنه من الص_عب ج_دا ت_وفير ج_داول محّدث_ة لنش_رها ف_ي المنف_ذ، بس_بب           . لنباتيةللصحة ا 
آم_ا أش_ير إل_ى أن ال_نص المع_دل لمش_روع       . تنسيقهاحجم العمل الذي يتطلبه تحرير الجداول وإعادة       

ول_م  .  لتدابير الصحة النباتية لن يتناول تعليقا فرديا يب_دى أثن_اء عملي_ة المش_اورة               ة واحد ةر دولي ييمعا
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ولة في نهاية األم_ر،  ؤن اللجنة هي المسإتكن اللجنة مّيالة إلى وضع تعليقات المشرفين في المنفذ إذ         
 م_ن العم_ل يق_ع عل_ى ع_اتق          ء هائ_ل  وعالوة على ذلك يترتب عل_ى ه_ذا األم_ر ع_ب           . وليس المشرفين 
وإذا م_ا تلق_ت األمان_ة       . وارتئي أن ُيكتفى بتوفير المعلومات للبلدان بن_اء عل_ى طلبه_ا           . األمانة واللجنة 

طلبا فيمكنها استخدام التعليقات المسجلة في جدول تعليقات البلدان من أجل إعداد رّد عل_ى مث_ل ه_ذا               
 . الطلب، آما يمكنها االتصال بالمشرفين أو بمجموعة السبعة أو بلجنة المعايير حسب االقتضاء

 إلى الهيئة المؤقتة ف_ي دورته_ا    وافقت اللجنة على مشروعات المعايير الدولية التالية لرفعها       
 :السابعة

 الخطوط التوجيهية للتفتيش على الشحنات، •
 والمحافظة عليها والتحقق منها، متطلبات إنشاء المناطق التي ال تتفشى فيها اآلفات •
الخط_وط التوجيهي_ة لتص_دير وش_حن واس_تيراد وإط_الق عوام_ل           : 3ر رقم   ييتعديل المعا  •

  لنافعة،المكافحة الحيوية والكائنات ا
الخط__وط التوجيهي__ة ع__ن مفه__وم تك__افؤ ت__دابير الص__حة النباتي__ة وتطبيق__ه ف__ي التج__ارة           •

 الدولية،
 .قائمة مصطلحات الصحة النباتية: 5ر رقم ييتعديل المعا •

 بش_أن الخط_وط التوجيهي_ة للتفت_يش عل_ى الش_حنات ل_م ت_تم                 ةر الدولي ييغير أن مشروع المعا   
  .تها بعض المناطق ولم يتسع الوقت المتاح لحلهاالموافقة عليه بسبب تحفظات هامة أبد

وس__يقوم . وم_ع ذل__ك ح__ددت اللجن_ة دواع__ي القل__ق األساس__ية والحل_ول الممكن__ة ف__ي آثي_ر م__ن الح__االت    
المش__رف بمراجع__ة ال__نص عل__ى أس__اس التعليق__ات الت__ي أب__ديت والمناقش__ات الت__ي ج__رت ف__ي اللجن__ة     

ويمك_ن م_ن ث_م إحالت_ه إل_ى      . 2005آ_انون الث_اني   /يريناوسيقدم لألمانة اقتراحا جديدا في موعد أقصاه   
 ، فيحتم_ل أن تعتم__ده  2005 لطرح__ه عل_ى المش_اورة القطري__ة خ_الل ع__ام    2005أي_ار  /اللجن_ة ف_ي م__ايو  

  .2006الهيئة المؤقتة في دورتها الثامنة لعام 

 أولويات وضع المعايير -5

يل_زم أن توض_ع له_ا       بحثت لجنة المعايير عددا من االقتراحات المختارة بش_أن موض_وعات             -1
معايير، أحالتها إليها جماعة العمل غي_ر الرس_مية المعني_ة ب_التخطيط االس_تراتيجي والمس_اعدة الفني_ة          

طر اآلف_ات بالنس_بة إل_ى األعش_اب     اخ_ متحليل : التي حددت ثالثة مجاالت رئيسية تتسم بأولوية عالية    
يير والموضوعات التي تبلورت أثن_اء      آما بحثت اللجنة المعا   . والمواد التكاثرية واألوساط المزرعية   

وس__وف تط__رح الموض__وعات الت__ي وافق__ت عليه__ا اللجن__ة عل__ى الهيئ__ة المؤقت__ة ف__ي   . مناقش__ات اللجن__ة
س_ان  ين/ووافقت اللجنة أيضا على مراجعة المعايير الدولية القائمة في اجتماع أبريل          . دورتها السابعة 

 . إلى برنامج العملا إضافتهيلزمقد   التي المعايير من بغية الدراسة المتأنية ألي2005

 تبادل اآلراء بشأن العملية الراهنة لوضع المعايير وما يمكن إدخاله عليها من تحسينات -6

في نهاية دورة اللجنة جرت مناقشة حول العملية الراهنة لوضع المعايير وما يمك_ن إدخال_ه             
 .عليها من تحسينات

 :وقد أثيرت النقاط الهامة التالية

في جميع خطوات عملي_ة اعتم_اد المع_ايير         : لزمنية في أعقاب المشاورة القطرية    القيود ا  •
اض_طالع األمان_ة بتجمي_ع التعليق_ات،     (الدولية تقريبا لم تت_وافر فس_حة آافي_ة م_ن الوق_ت              
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اضطالع المشرفين ببحث وتحليل التعليقات، اضطالع مجموعة السبعة بعملي_ة الف_رز،       
ة الس_بعة ولجن_ة المع_ايير للنظ_ر ف_ي مش_روعات       الفترة الزمنية ب_ين اجتماع_ات مجموع_      
 ،)المعايير التي تعدها مجموعة السبعة

لقد أسهم عمله_م بش_أن إدم_اج التعليق_ات القطري_ة وتحل_يلهم لك_ل واح_د                : أهمية المشرفين  •
منه__ا إس__هاما ملحوظ__ا ف__ي دراس__ة مش__روعات المع__ايير الدولي__ة وم__ن ث__م إق__رار خمس__ة    

غير أن ع_بء العم_ل الواق_ع عل_ى ع_اتق      . فعال باألهمية إن إسهامهم اتسم    . معايير دولية 
هؤالء المشرفين آ_ان مفرط_ا، ل_ذلك ينبغ_ي إيج_اد ط_رق لتيس_ير العم_ل اله_ام ج_دا ال_ذي             

 يؤدونه،
آان دورا جوهريا تمثل في فرز مئات التعليقات قبل إحالتها إلى           : دور مجموعة السبعة   •

هم على معالج_ة أربع_ة مش_روعات       لجنة المعايير، غير أنه اتضح أن هناك حدودا لقدرت        
 .معايير في األسبوع

 م__ن أج__ل ص__ياغة المع__ايير الدولي__ة 2004أي__ار /تقس__يم لجن__ة المع__ايير إب__ان اجتم__اع م__ايو •
بدا أن ذل_ك ل_م يك_ن مرض_يا ج_دا وربم_ا تس_بب ف_ي آث_رة                : والمواصفات بطريقة مالئمة  

 .التعليقات التي وصلت أثناء عملية المشاورة

. ر أعاله وافقت لجنة المعايير على ضرورة تحسين طريقة العمل الراهن_ة بالنظر إلى ما ُذآ  
مخطط__ا ل__دورة م__دتها عام__ان بش__أن وض__ع     Hedley  الس__يد ق__دم،وفيم__ا يتعل__ق بالتحس__ينات الممكن__ة  

.  مع_ايير دولي_ة عالي_ة الج_ودة       ص_دار المعايير، بما يفس_ح مزي_دا م_ن الوق_ت ط_وال العملي_ة بأآمله_ا إل                
، اقتراح_ا بش_أن   Hedley الس_يد  إلى أن_ه ينبغ_ي أن تق_دم األمان_ة، بالتع_اون م_ع      وخلصت لجنة المعايير    

 2005أيار /تحسين عملية وضع المعايير في المستقبل، وعرضه على اجتماع لجنة المعايير في مايو     
 . 2006لمناقشته، وذلك بغرض تقديم وثيقة إلى الهيئة المؤقتة في اجتماعها لعام 

 
 


