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من السادة  ويرجى. من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها

 www.fao.org :على العنوان التالي
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 هيئة تدابري الصحة النباتية
 

 الدورة السابعة

 3293 آذار/مارس 32 - 91 ،روما

 التوصيات بشأن األعمال املشرتكة اليت تضطلع بها األجهزة املعنية بوضع املعايري يف اتفاقية

 تطبيق تدابري الصحة والصحة النباتيةمنظمة التجارة العاملية بشأن 

 من جدول األعمال املؤقت 5-93البند 

 

، يف االجتماع الذي عقدته (اللجنة)وافقت جلنة تدابري الصحة والصحة النباتية يف منظمة التجارة العاملية  -1

ة والصحة النباتية ، على التوصيات اليت تقضي باختاذ تدابري موحدة للصح0211تشرين األول /أكتوبر 02و 11يومي 

على نطاق أوسع بني خمتلف األعضاء استنادًا إىل املعايري واخلطوط التوجيهية والتوصيات الدولية الصادرة عن املنظمات 

أال وهي ( )G/SPS/58)الثالث املعنية بوضع املعايري بشأن تطبيق تدابري الصحة والصحة النباتية يف االتفاق ذي الصلة 

ومنظمة الصحة العاملية، واالتفاقية الدولية لوقاية "( الفاو)"الغذائي املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة هيئة الدستور 

 (.النباتات، واملنظمة العاملية لصحة احليوان

 

اللجنة يف سياق املناقشات بالعمل اجلّيد الذي اضطلعت به املنظمات الدولية الثالث يف جمال وضع  وأقّرت- 0

 .املعايري غري أنها شددت على إمكانية تعزيز التعاون والتنسيق وعلى الرغبة يف ذلك

 

كانون /األول من ديسمربويف ما يلي نص هذا القرار الذي ُأحيل إىل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف - 3

 :0211األول 
 

 ،"(اللجنة)"إّن جلنة تدابري الصحة والصحة النباتية "
 

يف تعزيز اختاذ تدابري موحدة للصحة والصحة النباتية بني خمتلف األعضاء، استنادًا إىل املعايري  رغبًة منها

هيئة الدستور الغذائي )ختصة واخلطوط التوجيهية والتوصيات الدولية الصادرة عن املنظمات الدولية امل
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املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات واملنظمة 

 ؛(العاملية لصحة احليوان
 

 باالختالفات املوجودة يف والية كل من املنظمات الدولية الثالث؛ إقرارًا منها
 

 استخدام املعايري واخلطوط التوجيهية والتوصيات الدولية؛إىل التشجيع على  سعيًا منها
 

بأهمية مشاركة األعضاء مشاركة كاملة ضمن حدود مواردهم يف عمليات وضع املعايري وال سيما  إقرارًا منها

 األعضاء من البلدان النامية؛
 

 :على ما يلي تتفق
 

املختصة أو بينها مجيعًا يف املسائل املشرتكة  تشّجع اللجنة العمل املشرتك بني اثنتني من املنظمات الدولية

 ."أو حتليل املخاطر/ومنها على سبيل املثال إصدار الشهادات والتفتيش وإجراءات املوافقة و
 

ويف هذا السياق، جيدر تذكري هيئة تدابري الصحة النباتية بالقرارات الصادرة عن الدورة السابعة للهيئة املؤقتة 

بشأن التعاون مع املنظمات  2(0222)وتقرير الدورة السابعة للهيئة املؤقتة  1(0222)ية لتدابري الصحة النبات

 :الثالث املعنية بوضع املعايري لتطبيق تدابري الصحة والصحة النباتية واليت ترد يف ما يلي
 

 122، الفقرة ICPM 7 (2005): التقرير
 

 :إّن اهليئة املؤقتة
 

الرمسية بشأن توثيق التعاون مع املنظمة العاملية لصحة احليوان توصيات مجاعة العمل غري  درست- 1

 .وهيئة الدستور الغذائي

على املراحل الثالث التالية لالتصال باملنظمة العاملية لصحة احليوان وبهيئة الدستور  ووافقت كّيفت- 0

 :الغذائي
 

 وان وهيئة الدستور الغذائي؛تباشر هيئة املكتب بإقامة اتصاالت مع املنظمة العاملية لصحة احلي (أ)

تعقد االجتماعات الالزمة بني االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وهيئة الدستور الغذائي واملنظمة  (ب)

 العاملية لصحة احليوان لتحديد املواضيع واألولويات احملتملة وإعداد مشاريع إجراءات للتعاون؛

تية باملوافقة على املواضيع واألولويات احملتملة وعلى قيام اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النبا (ج)

 .مشروع اإلجراءات
 

                                                      
 ICPM 2005/17الوثيقة   1
 0-10، القسم ICPM 7(2005)التقرير   2
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 .رفع تقرير عما أحرز من تقّدم يف هذا اجملال إىل الدورة الثامنة للهيئة املؤقتة طلبت- 3

 
اجلاري تنفيذها مع الدستور  وتوّد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات أن تلفت االنتباه إىل األنشطة التالية- 4

 :الغذائي واملنظمة العاملية لصحة احليوان
 

ُدعي الدستور الغذائي واملنظمة العاملية لصحة احليوان للمشاركة يف استعراض عملية وضع املعايري يف االتفاقية  (1)

 ؛0211متوز /الدولية لوقاية النباتات خالل شهر يوليو

ظمة العاملية لصحة احليوان اهتمامهما يف النظر عن كثب يف النظام اجلديد إلبداء أبدى الدستور الغذائي واملن (0)

املالحظات على اإلنرتنت مباشرة الذي طّورته األمانة للحصول على مالحظات خمتلف البلدان على مشاريع 

 املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية؛

ملية لصحة احليوان واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات مشاورات جيري حاليًا الدستور الغذائي واملنظمة العا (3)

 معّمقة عن أنشطة مرفق وضع املعايري وتنمية التجارة بغية فهم موقف كل منها وتنسيق األنشطة واإلجراءات؛

ة الثالث يف مشاريع تنمية القدرات يف جمال تدابري الصح" الشقيقة"جيري حاليًا التعاون بني املنظمات  (4)

 والصحة النباتية حيثما ومتى دعت احلاجة؛

الثالث من أجل تعزيز التعاون والتنسيق يف " الشقيقة"باشرت األمانة عقد اجتماعات تعاون بني املنظمات  (2)

 اجتماعات جلنة تدابري الصحة والصحة النباتية؛

 جتري مشاورات خمصصة كلما استجّدت مواضيع ذات اهتمام مشرتك؛ (6)

 .السنوي لألمانة تقريرُتطلع األمانة هيئة تدابري الصحة النباتية دوريًا على هذه األنشطة من خالل ال (7)

 

تعترب أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات أّن هذا النوع من األنشطة يتماشى وقرار اهليئة املؤقتة يف دورتها - 2

وسوف تواصل األمانة السعي إىل إجياد . 0211رًا ملحوظًا يف سنة أّن هذه األنشطة شهدت تطوب، علمًا (0222)السابعة 

 .جماالت جديدة ممكنة للتعاون والتنسيق يف مسائل تدابري الصحة والصحة النباتية

 

 :إّن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل ما يلي- 6
 

 ارة العاملية؛بتوصيات جلنة تدابري الصحة والصحة النباتية يف منظمة التج الرتحيب (1)

هذه التوصيات الصادرة عن جلنة تدابري الصحة والصحة النباتية يف سياق برنامج العمل  دراسة (0)

 واألولويات واملوارد املتاحة ككّل؛

على أّن هذه األنشطة جارية بالفعل يف إطار برنامج العمل على النحو املتفق عليه يف الدورة  املوافقة (3)

 ؛(0222)السابعة للهيئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية 
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إىل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات اإلبالغ دوريًا عن أنشطتها مع الدستور الغذائي  الطلب (4)

واملنظمة العاملية لصحة احليوان يف التقرير الذي ترفعه أمانة االتفاقية إىل جلنة تدابري الصحة والصحة 

املنظمة العاملية لصحة النباتية والسعي بصورة حثيثة إىل تبادل املعلومات مع الدستور الغذائي و

 احليوان خبصوص املسائل ذات االهتمام املشرتك؛

بأّن أي أنشطة إضافية ناشئة عن تلك األنشطة املضافة إىل برنامج عمل اهليئة ال بد وأن أخذ العلم و (2)

 .ختصص هلا موارد إضافية


