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من السادة  من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة

ى اإلنرتنت املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل

 www.fao.org على العنوان التالي:

MM590/A 

A 

 هيئة تدابري الصحة النباتية
 

 العاشرةالدورة 

 0265 مارس/آذار 02-61 ،روما

 املعايري املمكنة لتوصيات هيئة تدابري الصحة النباتية

 من جدول األعمال 6-65البند 

 لوقاية النباتاتمن إعداد أمانة االتفاقية الدولية 

 

ذر حل( على احلاجة إىل توخي ا3102كان هناك إمجاع خالل الدورة الثامنة هليئة تدابري الصحة النباتية ) -1

يف معظم احلاالت وجدوى  أهميةلدى البت يف توصيات هيئة تدابري الصحة النباتية )اهليئة(. فتوصيات اهليئة ال تقّل 

عن أي من املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية. غري أّن للتوصيات خصائص خمتلفة مقارنة باملعايري الدولية وال بد 

أنه من املهم مبكان اإلبالغ ( 3102)يف دورتها الثامنة أيضًا من اإلقرار بهذا األمر. إضافة إىل ذلك، اعتربت اهليئة 

 .هالكايف للتمحيص يف االقرتاحات والتشاور مع أصحاب املصلحة قبل اعتمادمسبقًا عن التوصيات مبا فيه الوقت ا

 

 اعتماد التوصيات كاآلتي:عملية ( حتديد مراحل 3102وقد جرى خالل الدورة التاسعة للهيئة ) -3
 

 لرفع توصية به من جانب اهليئة وتقدميه إىلما جيوز ألي من األطراف املتعاقدة أو لألمانة اقرتاح موضوع  (0)

 اهليئة

 جيب مناقشة احلاجة إىل توصية جديدة صادرة عن اهليئة واالتفاق بشأنها خالل اجتماع للهيئة (3)

جيب تعميم مشروع توصية اهليئة ومسّوغه املنطقي أو مربرات احلاجة إليه إلبداء املالحظات خالل األشهر  (2)

 اجتماع اهليئة بالثالثة اليت تعق
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روع التوصية يف ضوء ما يردها من تعليقات وحتيل املشروع املراجع إىل مكتب اهليئة تقوم األمانة مبراجعة مش (2)

 التوصية إىل اهليئة العتمادها إحالةلدراسة التعليقات ومراجعة املشروع إذا دعت احلاجة و

 ُعرض مشروع توصية اهليئة إىل هيئة تدابري الصحة النباتية العتمادها. (5)

 

ات اهليئة تفتقر إىل جمموعة معايري ميكن استخدامها ملعرفة مدى احلاجة إىل وضع وكانت مراحل وضع توصي -2

 توصية للهيئة. 

 

 كنة لتوصيات اهليئة يف املستقبل:ويف ما يلي املعايري املقرتحة للنظر فيها عند مراجعة املواضيع املم -2

 

 االقرتاح:إّن 
 

 كافة يف جمال وقاية النباتات، طبقًا لالتفاقية الدولية بالنسبة إىل األنشطة اجلارية لألطراف املتعاقدة  جمٍد

 لوقاية النباتات ويف سياقها؛

 تناول بصورة ملّحة جمااًل من جماالت وقاية النباتات اليت تعين األطراف املتعاقدة كافةي. 

 

 إّن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل: -5
 

 ؛وإبداء مالحظاتها عليهادابري الصحة النباتية املعايري املقرتحة لتوصيات هيئة ت استعراض (0)

( جمٍد لألنشطة اجلارية اليت 0االقرتاح ) وإّناملعايري اخلاصة بتوصيات هيئة تدابري الصحة النباتية.  اعتماد (3)

تقوم بها مجيع األطراف املتعاقدة يف جمال وقاية النباتات، طبقًا لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ويف سياقها 

 يعين مجيع األطراف املتعاقدة.  ي( يتناول بصورة ملّحة جماال من جماالت وقاية النباتات الذ3و)


