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لسادة ا طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من
 املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة 

 www.fao.org على اإلنرتنت على العنوان التايل
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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الثانية عشرة

 2017أبريل/نيسان  11-5إنتشون، جمهورية كوريا، 

 التعديالت التحريرية لتوصيات هيئة تدابير الصحة النباتية

 من جدول األعمال 7-8البند 

 1أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمن إعداد 
 
 

 مقدمة -أوال
 
 .قد صدرت عنها منذ عدة سنواتاعتمدت هيئة تدابري الصحة النباتية )اهليئة( توصيات  -1
 
 وجيوز للطرف املتعاقد أو ألمانة االتفاقية الدولية اقرتاح موضوووووووووووووو ما إلعداد توصووووووووووووية للهيئة ب ووووووووووووأن  وعرضوووووووووووو   -2

 . ويتعنّي تقدمي م وووووووروو أويل للتوصوووووووية املقرتحة واملسووووووووّ  املنطق  2وفقا لعملية رفع التوصووووووويات إىل اهليئة من مثّ على اهليئة
 يتعوود  ال موعوود( يف ippc@fao.org) هلووا أو م ر احلوواجووة إليهووا إىل اهليئووة للنظر فيوو  من تفا أمووانووة االتفوواقيووة الوودوليووة

 .2017ف اير/شباط  21
 

  

                                                      
 من القسم الثاين. 3مّتت مراجعة هذه الوثيقة يف الفقرة   1
cpm-recommendations-activities/governance/cpm/cpm-https://www.ippc.int/en/core/1-اهليئة: عملية رفع التوصيات إىل   2

recommendations/recommendations-procedure/ 

http://www.fao.org/
mailto:ippc@fao.org
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 استعراض توصيات هيئة تدابير الصحة النباتية -ثانيا  
 
 وه : 3مثة حالياً مثاين توصيات معتمدة للهيئة وإهنا معروضة على البوابة الدولية للصحة النباتية -3
 

 توصية اهليئة ب أن تبادا املعلومات (1)
 واألمن البيولوج  واألنواو الغازية الغريبةتوصيات اهليئة ب أن الكائنات احلّية احملّورة  (2)
التهديدات اليت تواج  التنوو البيولوج  بسووووووووووبب األنواو الغازية: ااا  اإلجرااات ضوووووووووومن إطار االتفاقية الدولية  (3)

 لوقاية النباتات
 دور جهات االتصاا التابعة لفتفاقية الدولية (4)
 احلد من استخدام  كتدبري من تدابري الصحة النباتية االستعاضة عن استخدام بروميد امليثيل أو (5)
 تغطية النباتات املائية يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  (6)
 التجارة ع  اإلنرتنت )التجارة اإللكرتونية( بالنباتات وغريها من املواد اخلاضعة للوائح  (7)
 احلاويات البحرية (8)
 أمهية ت خيص اآلفات (9)
 
 على البوابة الدولية للصوووووووووحة النباتية )البوابة الدولية(  HTMLولقد ُن ووووووووورت التوصووووووووويات هذه للهيئة يف شوووووووووكل  -4
 ة تر  يف التقوارير الصووووووووووووووادرة عن اهليئوة واملوجودة أيضووووووووووووووًا على البوابوبواللغوات األاللغوة االنكليييوة ولكنهوا كوانوت متوافرة بو

 .(IPP - www.ippc.int) الدولية
 
(هل توصوووووووويات اهليئة 2010واسووووووووتعرضووووووووت أمانة االتفاقية الدوليةهل بناا على طلب اهليئة يف دور ا اخلامسووووووووة )عام  -5

وقامت بتنقيحها هبدف حتديثها حرصوووواً على االتسوووواح والوضوووووح. وباإلضووووافة إىل  للهل كان بعد هذه التوصوووويات قد اً 
 منذ  لل الوقتهل أو إىل أهنا ت ووووووووري إىل وثائق قد ُن وووووووورت  نظراً إىل أن اهلدف منها كان وضووووووووع معايري حمددة ه اعتمادها

أو مل تعد  ات صووولة )مثل توصووويات اهليئة ب وووأن تبادا املعلومات ودور جهات االتصووواا يف االتفاقية الدولية اليت أُبطلت 
ملكتب قد اُاذت ا بفعل قرارات جديدة للهيئة(. إال أن غريها من التوصووووويات عتو  على مهام ألمانة االتفاقية الدولية أو

 إجرااات بالنسبة إىل معظمها.
 
 وجتوودر اإلشوووووووووووووووارة إىل أن توصوووووووووووووويووات اهليئووة املتعّلقووة بتبووادا املعلومووات ودور جهووات االتصووووووووووووووواا يف االتفوواقيووة  -6

ا من جدوا األعما 12( )التقرير: البند 2015الدولية قد أُبطلت بفعل القرارات الصادرة عن اهليئة يف دور ا العاشرة )عام 
 ( وبالتايل لن جير  عرض هذه التوصيات.113عن االلتيامات املتعلقة برفع التقارير الوطنيةهل الفقرة 

 
                                                      

 recommendations-1/cpm-recommendations-activities/governance/cpm/cpm-https://www.ippc.int/en/core-/1توصيات اهليئة:   3
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ووجدت األمانة تفا االسووووووتعراض أن التغيريات املقرتح إدتاهلا على توصوووووويات اهليئة قد تُعت  تعديفت حتريرية  -7
 لصوووووووادرة ت فيها التغيريات ضووووووورورية لضووووووومان سوووووووفمة التوصووووووويات األهنا ال حُتدث تغيري يف املعىنهل إال يف احلاالت اليت كان

 عن اهليئة وقابلية استخدامها.
 
وباإلضووافة إىل  للهل متت مناق ووة توصوويات اهليئة تفا اجتماو ااموعة املعنية بالتخطيا االسوورتاتيج  يف عام  -8

لة اهليئة باسوووووووووتعراض التعديفت التحريريهل وجرت املوافقة على عملية اتُفق من تفهلا على أن يقوم مكتب 2016 ة املفصوووووووووّ
 املقرتحة.

 
ولقد وافق مكتب اهليئة على التغيريات األسوواسووية اليت سوويتم إدتاهلا يف كافة توصوويات اهليئةهل ويرد ملّخص عنها  -9

كتب اهليئة تفا (. واسووتعرض مR-07إىل  R-01هبذه الوثيقة. وسوورُتّقم توصوويات اهليئة املنقحة بالتتابع )من  1يف امللحق 
لة املقرتحة ووافق عليها. كما اقرتحت  2016اجتماع  االفرتاضووووووووو  يف ديسوووووووووم /كانون األّوا  التعديفت التحريرية املفصوووووووووّ

 هبذه الوثيقة( وقامت باسووووووووووووووتعراضهل  2ااموعة املعنية بالتخطيا االسوووووووووووووورتاتيج  إدتاا تعديفت يف ال ووووووووووووووكل )امللحق 
(هل املعايري املقرتحة السابقة اخلاصة بتوصيات اهليئة وتنقيحهاهل وأوصت 2015العاشرة )عام بناا على طلب اهليئة يف دور ا 

 هبذه الوثيقة(. 3هبا إىل اهليئة )امللحق 
 
وسووووف تُن ووور توصووويات اهليئة متاشوووياً مع معايري أمانة منظمة األغذية واليراعة/ االتفاقية الدوليةهل وسوووُتعّد صوووفحة  -10

 ن وسنة االعتماد والنسخة اللغوية )سينطبق  لل على النسخ اللغوية رهناً بتوافر املوارد(.الغفف مع حتديد العنوا
 
لة اليت وافق عليها املكتب يف توصوووويات اهليئةهل , -11 يف حاا املوافقة على  للهل سووووُتدتل التعديفت التحريرية املفصووووّ

 النسخ السابقة.وسُتن ر النسخ اللغوية املنقحة على البوابة الدولية كما سُتلغى 
 

 القرارات -ثالثا  
 
 إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يل : -12
 

 علي . واملوافقةاحلاجة إىل أ  مقرتح لتوصية جديدة للهيئة  مناق ة (1)
( دور جهات االتصوواا يف االتفاقية الدولية نظراً 2( تبادا املعلومات و)1التوصوويتني التاليتني للهيئة ب ووأن ) إلغاا (2)

من جدوا  12( قد حّلت حمّلها )التقرير: البند 2015إىل أن القرارات الصووووووادرة عن الدورة العاشوووووورة للهيئة )عام 
 (.113األعماا عن االلتيامات املتعلقة برفع التقارير الوطنيةهل الفقرة 

  التعديفت التحريرية اخلاصوووووووة بتوصووووووويات اهليئة ووافق عليها وطلبإىل أن مكتب اهليئة قد اسوووووووتعرض  اإلشوووووووارة (3)
بوابة الدولية كافة اللغات على البإىل أمانة االتفاقية الدولية دجمها يف توصوووووووووويات اهليئة ون وووووووووور هذه التوصوووووووووويات 

 وإلغاا النسخ األتر  لتوصيات اهليئة.
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هبذه الوثيقة(  2بتقرير اهليئة وامللحق  XXامللحق  على النسووووووووووووووخة املنقحة لتوصوووووووووووووويات اهليئة )الواردة يف املوافقة (4)
 والطلب إىل أمانة االتفاقية الدولية ن رها على البوابة الدولية وإلغاا النسخ السابقة.

هبذه الوثيقة(  3بتقرير اهليئةهل وامللحق  XXعلى املعايري اخلاصووووووووووووووة بتوصوووووووووووووويات اهليئة )الواردة يف امللحق  املوافقة (5)
 والطلب إىل أمانة االتفاقية الدولية إضفائها على اإلجرااات اخلاصة بتوصيات اهليئة ون رها على البوابة الدولية.
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 1 الملحق
 

 موجز عن التعديالت التحريرية التي وافق عليها مكتب الهيئة بشأن توصيات الهيئة
 
 اهليئة حيثما أمكن:ستنطبق التغيريات التالية على كافة توصيات  -1
 

 .الرقم –)لتوصية اهليئة(  Rسوف جير  الرتقيم بالطريقة التالية:  (1)
بيان إتفا املسووووو ولية ومعلومات عن حقوح الن ووووور( إىل جانب ة توصووووويات اهليئة مواداً أمامية )سوووووتتضووووومن كاف (2)

 ازجيا الن ووووووور واالعتماد إىل مراحل الن ووووووور اليت ُت ز اخلطوات األسووووووواسوووووووية للوثيقة. سووووووووف تُنقل املعلومات عن
 املخصص ملراحل الن ر وسوف حُتذف من توصية اهليئة.

 سُتكتب املختصرات يف صيغتها الكاملة عند  كرها للمرة األوىل وُتستخدم املختصرات يف ما بعد. (3)
حة النباتية " عند أّوا إشارة صسُتستبدا عبارة "اهليئة امل قتة املعنية بتدابري الصحة النباتية" بعبارة "هيئة تدابري ال (4)

 هلا )ُتكتب بالكامل(هل وُتستخدم عبارة "اهليئة" يف ما بعد.
سوووُتسوووتبدا عبارة "األعضووواا يف اهليئة امل قتة املعنية بتدابري الصوووحة النباتية" بعبارة " األطراف املتعاقدة واملنظمات  (5)

 الوطنية لوقاية النباتات".
 ".تفاقية الدولية لوقاية النباتات" بعبارة "توصية هيئة تدابري الصحة النباتيةسُتستبدا عبارة "توصية اال (6)
 سوف حُتذف توصيات اهليئة املرتبطة بوضع معايري قد اعُتمدت منذ  لل احلني نظراً إىل أهنا مل تعد صاحلة. (7)
 صية اهليئة صاحلة.عندما لن تعود تو سُتحذف توصيات اهليئة املوّجهة إىل األمانة ومكتب اهليئة أو سيتم تغيريها  (8)
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 2الملحق 
 

 الشكل المقترح لتوصيات الهيئة
 

 ((2009)اعتُمدت في األصل من جانب الهيئة في دورتها الرابعة )عام 
 
 R-XXتوصية هيئة تدابري الصحة النباتية  -1
 

  لنباتاتاالتفاقية الدولية لوقاية االعنوان: عنوان عتو  على إشارة إىل املوضووهل مثل دور جهات االتصاا يف 
  معلومات أسووووووواسوووووووية: معلومات ت وووووووري إىل السوووووووياح وإحالة إىل الفقرة من تقرير اهليئة واملرفق الذ  يرد في  القرار

 والذ  قد عتو  على النص املعتمد.
 ن املنظموات و غريهوا مازجهوة املوّجهوة إليهوا: األطراف املتعواقودة أو املنظموات الوطنيوة/اإلقليميوة لوقوايوة النبواتوات أ 

 أو جمموعة من هذه ازجهاتهل تبعاً ملوضوو التوصية.
  فحظ وتوافق يتعني استخدام صيغة الفعل املضارو يف نص توصية اهليئةهل مثل تتوصية هيئة تدابري الصحة النباتية

 الفصوووووووووول  و كنهل عند االقتضووووووووووااهل اسووووووووووتخدام عناوين فرعية ل شووووووووووارة إىلوتقرر وحتّثهل يف منطوح التوصووووووووووية. 
 .بني خمتلف عناصر توصية اهليئة

 
توصوووية )أو توصووويات( اهليئة اليت أُبطلت مبوجب ما ورد أعفه: ينبغ  لتوصوووية اهليئة أن حتدد مت أُبطلت توصوووية  -2

رجع مأو قرار سوووابق للهيئة و/أو مت حّلت حملهما التوصوووية احلاليةهل أو أن تذكر أن توصوووية اهليئة قد ألغيت وأن ت وووري إىل 
 توصية اهليئة السابقة.

  



7 CPM 2017/15 Rev.1 

 

 3الملحق 
 

 المعايير المقترحة لتوصيات هيئة تدابير الصحة النباتية
 
 ترد يف ما يل  املعايري األسوووووووواسووووووووية الواجب النظر فيها عند اسووووووووتعراض مواضوووووووويع مقرتحة لتوصوووووووويات هيئة تدابري  -1

 الصحة النباتية:
 

   جيب أن يعاجل املوضوووووووووو املقرتحهل يف كافة احلاالتهل مسووووووووائل تندرو حتت اإلطار القانوين لفتفاقيةهل أو معايريها
 الدولية لتدابري الصحة النباتية أو أهدافها االسرتاتيجية.

 : يتعنّي على املوضوو املقرتحهل بقدر اإلمكانهل أن يقوم مبا يل 
 ية أكان  لل لتعييي ااا  إجرااات ب أن مسألة حمددة متصلة بالصحةيعاجل مسائل مهمة متعّلقة بالصحة النبات 

  النباتية أو ملعازجة مسألة  ات نطاح أوسع.
 .يكون  ا صلة باحتياجات األطراف املتعاقدة أو أغلبية األطراف على األقل 
 ة النباتات مية لوقاييغط  مسووووووووووووائل أو إجرااات تتمتع ب ووووووووووووأهنا األطراف املتعاقدة أو املنظمات الوطنية أو اإلقلي

 ببعد النفو  أو السلطة أو الصفحية ملعازجتها.
 .توفري "توجيهات" ال  كن أو من غري املفئم توفريها يف الوقت احلاضر يف شكل معيار من املعايري 
 ةتوفري توجيهات عملية ودعم حتسووووووووووووووني تنفيذ معيار حمدد من املعايري الدولية لتدابري الصووووووووووووووحة النباتية أو جمموع  

 من هذه املعايري.


