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ويرجى من السادة . 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
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 هيئة تدابري الصحة النباتية
 

 الدورة السابعة

 3193 آذار/مارس 32 - 91 روما،

 فتوحة العضوية عن احلركة الدولية للحبوبتقرير حلقة العمل امل

 من جدول األعمال املؤقت 8-9-8البند 

 

  

ركة الدولية احل ، أضيف موضوع8002يف عام ( اهليئة)خالل الدورة الثالثة هليئة تدابري الصحة النباتية - 1

االتفاقية ) إىل قائمة املواضيع املطروحة لوضع معايري خاصة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات( 8002-8002)للحبوب 

 .(الدولية

 

إىل  إىل توصيات جلنة املعايري، قدمت األمانة قائمة املواضيع جنبًا خالل الدورة الرابعة للهيئة، واستنادًا- 8

، (8002-8002)ملقرتحة، مبا يف ذلك اقرتاح لتغيري أولوية املوضوع، احلركة الدولية للحبوب جنب مع التعديالت ا

عديدة ، مشريين إىل أن هناك بالفعل مواضيع العاديةواقرتح عدد من األعضاء اإلبقاء على األولوية . من عادية إىل عالية

أهمية كبرية يكتسي أن هذا املوضوع أشاروا إىل  نياء آخرأعضلكن و. ذات أولوية عالية بالنظر إىل موارد األمانة احملدودة

شواغل وأثريت . الغذائيةعونة عتمد على املت اليت أو ،اليت تستورد كميات كبرية من احلبوببلدان لإىل اخاصة بالنسبة 

وتعذر . مةأن هذه املسألة ليست مه إىلإشارة بعث أن يأنها أولوية عادية على  يةحتديد األولومن شأن ن مفادها أ

 .ىل توافق يف اآلراء بشأن تغيري أولوية هذا املوضوعإالتوصل 
 
، وافقت اهليئة على ضرورة عقد حلقة عمل مفتوحة (8002)العلمية للهيئة يف دورتها الرابعة وخالل اجللسة - 3

اختصاصات حلقة العمل صياغة  تومت. بتوافر املوارد من خارج امليزانية العضوية بشأن احلركة الدولية للحبوب، رهنًا

، واملوافقة عليها من جانب مكتب اهليئة يف 8002أيار /املفتوحة العضوية واستعراضها من قبل جلنة املعايري يف مايو

من تقرير الدورة  12نظر امللحق أ( )8010)، ومالحظتها من قبل اهليئة يف دورتها اخلامسة 8002حزيران /يونيو

 مأ ًاماليأكان دعم، سواء التمست الة الكندية لتفتيش األغذية تنظيم هذه احللقة ووعرضت الوكال(. اخلامسة للهيئة
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جيري استكشاف إمكانيات التمويل الالزم أنه ثل أملانيا أفاد ممالعمل وحللقة  همدعميئة عن وأعرب أعضاء اهل. ًاعيني

 .حلضور البلدان النامية

 

ت املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات على كيفية املضي ، وافق(8011)وعلى هامش الدورة السادسة للهيئة  -4

 .العضوية بشأن احلركة الدولية للحبوب ةيف تنظيم حلقة العمل املفتوح قدمًا

 

قليمية وخضعت هذه القضية للمزيد من املناقشة يف املشاورة التقنية الثالثة والعشرين فيما بني املنظمات اإل -5

ومت االتفاق . 8011أيلول /سبتمرب 8أغسطس إىل /آب 82 هانوي، فيتنام خالل الفرتة من لوقاية النباتات اليت عقدت يف

هذه يف تنظيم  انتتعاونومنظمة وقاية النباتات يف أمريكا الشمالية سعلى أن هيئة وقاية النباتات آلسيا واحمليط اهلادئ 

التابعني هلا ومتويل مشاركتهم يف  نيقليمياإل ش  املشاركنيرتسمنظمة إقليمية لوقاية النباتات تقرر أن كل و. احللقة

 .العملحلقة 

 

وأمانة االتفاقية الدولية تقديم تعليقات بشأن مشروع الربنامج املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات لب من ُطو -6

 .اقرتاح متحدثنيات املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتوطلب من . منظمة وقاية النباتات يف أمريكا الشماليةالذي وضعته 

 

مدادات اآلمنة إلامجهورية أملانيا االحتادية، ومبادرات : ومشلت اجلهات السخية الراعية حللقة العمل -2

الكندية  واهليئة، (CIARA) وغرفة صناعة النفط يف األرجنتني، (SSAFE)ألغذية بأسعار معقولة يف كل مكان ل

مجعية و واللجنة اإلقليمية للصحة النباتية يف املخروط اجلنوبي،، فانكوفر يف احلبوب مستودعات مجعيةولحبوب، ل

 .أمريكا الشماليةاحلبوب يف تصدير 

 

 6العضوية بشأن احلركة الدولية للحبوب يف فانكوفر، كندا، خالل الفرتة من  ةوعقدت حلقة العمل املفتوح- 2

ثلون املنظمات القطرية واإلقليمية لوقاية النباتات مي بلدًا 80من  شخصًا 42مبشاركة  8011كانون األول /ديسمرب 2إىل 

 .واملنظمات الدولية والقطاع، مبا يف ذلك مشاركون ميثلون حكومات من البلدان النامية

 

وقدم املشاركون ما خلصت إليه . مناقشات جانبية يف إطار جمموعات صغرية ،العروضنظمت، بعد و- 2

هلذه  1 ترد يف املرفق) النطاق يسية حلقلة العمل يف سبع فئات واسعةوخلصت النتائج الرئ. مناقشاتهم من نتائج

خلصت اجللسة العامة إىل أنه ميكن تقديم التوجيه من خالل وضع معيار دولي لتدابري الصحة النباتية كما (. الوثيقة

ري الصحة النباتية يف يستهدف املنظمات القطرية لوقاية النباتات أو عن طريق وضع توجيهات مماثلة لدليل تطبيق معاي

هذا النوع من من شأن و الدولية؛ ن أمانة االتفاقيةإسهام مقطاع احلراجة الذي أعدته إدارة الغابات يف املنظمة، مع 

للهيئة النظر يف ميكن عالوة على ذلك، و. املنظمات القطرية لوقاية النباتاتاحلبوب الدولي وقطاع التوجيه مساعدة 

  .النهجنياجلمع بني 
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 :يرد التقرير الكامل حللقة العمل على البوابة الدولية للصحة النباتيةو- 10
 )https://www.ippc.int/index.php?id=1111060(. 

 

 :وإّن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل أن- 11
 

: قدمت الدعم والتمويل الالزمني لعقد حلقة العملراعية التالية اليت إىل اجلهات ال تتوجه بالشكر (1)

مدادات اآلمنة باألغذية بأسعار معقولة يف كل مكان، وغرفة إلامجهورية أملانيا االحتادية، ومبادرات 

، فانكوفر يف احلبوب مستودعات مجعيةوصناعة النفط يف األرجنتني، واهليئة الكندية للحبوب، 

 .ليمية للصحة النباتية يف املخروط اجلنوبي، ومجعية تصدير احلبوب يف أمريكا الشماليةواللجنة اإلق

إىل منظمة وقاية النباتات يف أمريكا الشمالية على االضطالع بدور قيادي وإىل هيئة وقاية تتوجه بالشكر  (8)

اإلقليمية األخرى لوقاية نظمات الوكالة الكندية لتفتيش األغذية واملالنباتات يف آسيا واحمليط اهلادئ و

 .النباتات على ما قدمته من دعم لتنظيم هذه احللقة

 .حلقة العملاليت توصلت إليها النتائج الرئيسية  تناقش (3)

 .بشأن موضوع احلركة الدولية للحبوب كيفية املضي قدمًا تقرر (4)
 

  

https://www.ippc.int/index.php?id=1111060
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 المرفق 9

  

  

 ركة الدولية للحبوبالنتائج الرئيسية حللقة العمل املفتوحة العضوية عن احل

 8011كانون األول /فانكوفر، كندا، ديسمرب

 :كالتالي ترد فئات عامة، وهي على نقاط املناقشة مت توزيع

  
 مسائل اجلودة مقابل احلجر الصحي -1

 
 اجلودة  تعترب مسائل احلجر الصحي من مسؤولية املنظمة القطرية لوقاية النباتات، يف حني تقع مسائل

 ؛بصورة رئيسية على عاتق القطاع

  يتوّجب التمييز بوضوح بني مسائل احلجر الصحي ومسائل اجلودة، ومسائل سالمة األغذية والكائنات

من أجل تركيز ( رة اليت مل تعترب من اآلفاتأي الكائنات احلية احملّو)احلية احملّورة املوافق عليها 

 ؛حة النباتيةعملية إصدار الشهادات على مسائل الص

 احلجر الصحي استيفاء شروطجلودة املساعدة على بوسع نظم ا. 

 
 تقييم خماطر اآلفات- 8

 
  بني بلد وآخر؛ قدرة إجراء تقييمات ملخاطر اآلفاتتتفاوت 

 وليس  .جيب أن ترتكز تدابري الصحة النباتية على تقييمات خماطر اآلفات أو على بيانات علمية أخرى

تية احلالية اخلاصة باحلبوب دائمًا ما يربرها من الناحية الفنية، كما أنها ال تتالءم لتدابري الصحة النبا

 ؛مع املخاطر

 التمييز بوضوح  توجبود للحبوب يف االعتبار، كما يينبغي لتقييم خماطر اآلفات أن يأخذ االستعمال املقص

 ؛املتعلقة بالبذور وبني تلك املتعلقة باحلبوب شروطبني ال

 صياغة توجيهات مركززة إلجراء تقييمات خماطر اآلفات اخلاصة باحلبوبجيب النظر يف . 

 
 إدارة خماطر اآلفات -3

 
 نهج اإلشارات الثالث: 

 تسجيل املنشأة √

 تفتيش وسيلة نقل √

 تفتيش السلع √

  بالفئات املختلفة لآلفات تتعلقإلدارة املخاطر العاملية إمكانية حتديد إجراءات 
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 نسيق مع املنظمة البحرية الدولية بشأن نظافة وسائل النقلالبحث يف إمكانية الت 

 باملطلق انعدام تفشي اآلفة ًادائمف عن أية آفة يف العّينة عدم الكش ال يعين 

 بعض اآلفات، مثل احلشائش الضاّرةيف حالة  أحيانًا سياسة عدم التسام  استحالة تطبيق 

 الضارة بوضع بدائل إلدارة املخاطر فيما يتعلق بوجود األعشا 

 يؤدي القطاع واحلكومة دورين متكاملني يف إدارة خماطر اآلفات 

 يؤدي املستوردون واملصدرون دورًا هامًا يف إدارة خماطر اآلفات 

 االستخدام املقصود للمنتجات املستوردةب تحكمن املستوردة صعوبة يف التواجه بعض البلدا 

 ها عند املقصد، وميكنها أن تساعد على التخفيف من قد تكون إدارة املخاطر عند املصدر أكثر فعالية من

 عبء إدارة خماطر اآلفات يف البلدان النامية حيث قد يكون هناك احنراف عن استخدامها املقصود

 نقل البضائع إىل مرافق التخزين والتصنيع صونللبلدان املستوردة أن ت نبغيقد ي 

 خذ عينات احلبوب يف البلدان املصدرة واملستوردةراءات معادلة مقبولة دوليًا ألجهناك حاجة إىل وضع إ 

  غري ممكنو عمليغري يكون التتبع قد 

  املرونة مطلوبة للتكيف مع املمارسات الديناميكية للصناعة، مثل التحميل يف اللحظة املناسبة، ونقل

 البيانات االلكرتونية، واملصاعد ذات اإلنتاجية العالية

 الحنراف احملتمل عن االستخدام املقصوداحلاجة إىل التوجيه يف حاالت ا 

 ختفيف خماطر اآلفات على احلركة الدولية من أجل وجيه على تدابري الصحة النباتية اجة إىل التاحل

 للحبوب

 العالجات 

o  العالجات اإللزامية اليت متارسها بعض الدول ليس هلا ما يربرها من الناحية  شروطإن بعض

 الفنية

o  الصحة النباتية شروطا عقود قد تتجاوز أحيانًا تستوجبهبعض العالجات اإللزامية 

o مت حتديد بروميد امليثيل كمادة مستنفدة لألوزون وجيري حاليًا التخلص منه تدرجييًا 

o ما يربرها من الناحية الفنية وأن تكون مستدامة اقتصاديًاللعالجات املطلوبة  أن يكون ينبغي 

o  أثناء النقل، وهناك خماوف على سالمة اإلنسان من الصعب التثبت من حدوث حاالت التبخري

 بهذا النوع من العالجات ترتبط

o يف إدارة املخاطر تلك اليت تساهمرتاف مبمارسات القطاع أو باالع 

o رصد اآلفات مت الحباف بتخفيف األضرار بعد الدخول االعرت. 

 
 املراقبة -4

 
 وهي األساس إلصدار  ،ت الذي جيريه البلد املستوردتقييم خماطر اآلفالراقبة مهمًة لتوفري البيانات تعّد امل

 شهادات الصحة النباتية من قبل الدولة املصدرة

 



CPM 2012/06 6 

 عدم االمتثال -5
 

  يعترب اإلبالغ السريع ويف الوقت املناسب عن عدم االمتثال مهمًا كي يبادر البلد املصدر إىل اختاذ إجراءات

 نباتات لدى البلد املستورد بالنتائجتصحيحية مناسبة وإبالغ املنظمة القطرية لوقاية ال

 
 تنمية القدرات على صعيد حتياجاتاال -6

 
  هناك حاجة إىل زيادة القدرة على تقييم خماطر اآلفات من أجل املساعدة على حتسني املعرفة واخلربة

 إلجراء هذا النوع من التقييمات

 التخفيف من خماطر اآلفات على  وهناك حاجة إىل خطوط توجيهية حول تدابري الصحة النباتية من أجل

 احلركة الدولية للحبوب

 
 الشفافية/بالغاإل -2

 
 االسترياد يف الوقت املناسب ويفضل أن  شروطالتغيريات اليت تطرأ على ينبغي إخطار الشركاء التجاريني ب

التبليغ اخلاصة بتدابري الصحة والصحة النباتية الصادرة عن منظمة  شروطي مع يكون ذلك بالتماش

 .التجارة الدولية

  جهة االتصال اخلاصة باالتفاقية )ينبغي للمنظمات القطرية لوقاية النباتات أن تتي  مصدرًا واحدًا

 لشروط االسترياد على صعيد الصحة النباتية( الدولية

 
 النتائج

 
. للحبوبحلركة الدولية كان هناك توافق عام يف االستنتاجات الواردة أعاله أتاح التعرف إىل خمتلف املسائل املتعلقة با

تفاوت آراء املشاركني حول مفهوم تسجيل املنشأة وعما إذا كانت هناك حاجة إىل معيار  ظهر وبعد بعض املناقشات،

وقد تقرر . أو ما إذا كان ممكنًا تقديم توجيهات بشأن كيفية استخدام املعايري الدولية القائمة ،دولي حول هذا املوضوع

 :النظر يف اخليارات الثالثة التالية إمكانيةقاط واتفق املشاركون على عن النظر يف تلك النأنه ميكن للهيئة أن مت
 

 1- وضع معيار دولي وفقًا لقائمة املواضيع اليت اعتمدتها اهليئة فيما يتعلق مبعايري االتفاقية الدولية :

 (8002-8002) احلركة الدولية للحبوب

 8-  ميكن أن تشمل ممارسات القطاع، وأن حتدد األدوار " مارساتأفضل امل"وضع وثيقة من فئة وثائق

واملسؤوليات اليت ترتتب على املنظمات القطرية لوقاية النباتات، وتشرح مدى إمكانية تطبيق املعايري 

 الدولية القائمة؛

 3-  8و  1مزيج من اخليارين. 

  
 


