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ويرجى من السادة . عدم التأثري على املناخمن أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف  ُ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
 

 الثامنةالدورة 

 1223 نيسان/أبريل 21 - 8 ،روما
 :قائمة مبواضيع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 (220-1228)احلركة الدولية للحبوب 

 من جدول األعمال 4-2-8البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
 

 أساسية معلومات –أواًل 

 
عن حلقةة   1عرض وثيقة 2112املنعقدة يف سنة  (اهليئة) مّت خالل الدورة السابعة هليئة تدابري الصحة النباتية - 1

والتقريةر   .2111كةانون اوول  /العمل املفتوحة العضوية بشأن احلركة الدوليةة للحبةوو والةُ عتقةدت يف دةهر ديسةم       

 .2النباتية ةلبوابة الدولية للصحوقع اإللكرتوني لالكامل حللقة العمل املذكورة متاح على امل

 

واقرتح الطلب إىل جلنة املعةايري  ( 2112)وتناول اجتماع أصدقاء الرئيس املداخالت أثناء الدورة السابعة للهيئة  -2

 املتعاقدة وصياغة بعض التوصيات حول اخلطةوات  فإعداد مسودة خصائص عن هذا املوضوع ومجع املدخالت من اوطرا

 .تنظر فيها اهليئة ياملقبلة لك

 

 احلركةة الدوليةة للحبةوو   ، استعرضت جلنة املعايري املسودة املنقحة خلصةائص  2112نيسان /ويف دهر أبريل -3

تعليقةًا   33، ورد وردًا على مشاورة اوعضةاء . ووافقت عليها متهيدًا لعرضها على اوعضاء للتشاور بشأنها( 2112-110)
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درج عدد كبري من التغيريات يف مسودة اخلصائص، فيمةا أدةري إىل عةدد قليةل مةن التعليقةات الةُ        وُأ 3معًا مّت جتميعها

 . من العناية إىل مزيدحتتاج 

 

، حبثت جلنة املعايري هذه املواضيع وأبدت ارتياحها ملسودة اخلصةائص  2112الثاني  تشرين/ويف دهر نوفم  -4

واتفقت جلنة املعايري على احلاجة إىل توجيهات بالنسبة إىل  .عليقات الواردةوالُ تناولت القسم اوك  من الت 4املعروضة

واعت  أحد اوعضاء، رغم موافقته على احلاجة إىل توجيهات، أنه يتعّين أن يكون ذلة  علةى   . احلركة الدولية للحبوو

عضةاء يف جلنةة املعةايري بةأّن     وأقةّر عةدد كةبري مةن او    . دكل دليل وليس على دكل معيار دولي لتدابري الصحة النباتيةة 

. احلاجة إىل وجود معيار ملا لتوحيةد الشةروا اخلاصةة بةاحلبوو مةن أهميةة       ناوعضاء قد أعربوا بشدة يف مالحظاتهم ع

ورأى بعض اوعضاء يف جلنة املعايري أّن النطاق واسع للغاية واملهام معقدة جدًا واقرتحوا مزجيًا من معيةار دولةي لتةدابري    

 . تية ودليل خاص عن املوضوعالصحة النبا

 

 اخليارات املتاحة للهيئة لدراستها  –ثانيًا 

 

 :بل اهليئةِق نأعّدت جلنة املعايري اخليارات الثالثة التالية لدراستها م -5
 

أن تضع اللمسات اوخرية  2113أيار /ميكن للجنة املعايري يف مايو. وضع معيار لتدابري الصحة النباتية (1)

الُ قامت مبراجعتها يف ضوء ( 110-2112) احلركة الدولية للحبووخلصائص بشأن على مسودة ا

 (.11، املرفق 2112تشرين الثاني /تقرير اجتماع جلنة املعايري يف نوفم )تعليقات بعض اوعضاء 

 :وا اآلتيةإعداد دليل لتنفيذ املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية يف احلركة الدولية للحبوو وفق الشر (2)
 

  بدليل الفاو لتطبيق معايري الصحة النباتية يف القطاع احلرجي جيب أن يكون هذا الدليل دبيهًا

(http://www.fao.org/docrep/013/i2080e/i2080e00.htm.) 

  احلركة الدولية  يفجيب أن يشمل هذا الدليل تطبيق املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية

مع مراعاة النسخة املنقحة اوخرية من مسودة اخلصائص املتعلقة باحلركة الدولية للحبوو  وللحبو

قرير اجتماع ت) ىأولوية قصو ناإليها البلد تسندَأ الُشار فيها إىل املسائل والُ يت( 2112-110)

 (.11املرفق  ،2112تشرين الثاني /جلنة املعايري يف نوفم 

  جلنة املعايري برعايةال ينبغي إعداد الدليل. 

 القطاع  دليلخارج امليزانية على غرار تل  الالزمة إلعداد  منموارد توافر يستلزم اومر  فسو

 .احلرجي

ميكن تطبيق هذا اخليار يف ما لو اعت ت اهليئة أّن  .لتدابري الصحة النباتيةحمدود النطاق وضع معيار  (3)

عيد وسوف تت. نطاق املعيار الدولي املقرتح واسع للغاية وجيب أن يقتصر على العناصر اوهّم دون سواها
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 ين إدراجها يف املعيار الدولجل حتديد العناصر الُ يتعّيأ نجلنة املعايري النظر يف مسودة اخلصائص م

وتل  اونسب إلدراجها يف ( 11، املرفق 2112تشرين الثاني /نة املعايري يف نوفم جل عتقرير اجتما)

 .، سوف يستلزم إعداد الدليل توافر موارد من خارج امليزانية(2)وكما يف اخليار . الدليل

 

 :وإّن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعّوة إىل -6
 

 (110-2112) احلركة الدولية للحبوو موضوع اخليارات الثالثة حول اخلطوات املقبلة يف دراسة (1)

احلركة الدولية أو اإلجراءات اوخرى الُ يتعّين اختاذها إلحراز تقدم يف موضوع /يف اخليار و البّت (2)

 (.110-2112) للحبوو


