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 هيئة تدابير الصحة النباتية

 الدورة الرابعة عشرة

 2019نيسان /أبريل 5-1 روما،

  -التنفيذ  من حيثالتحديات المفاهيمية في مجال وضع المعايير 
 للصحة النباتية ذ عملياتاألخرى بتنفي هيئاتللالتصريح 

 من جدول األعمال 4-10البند 

من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بمساهمة من رئيس لجنة المعايير والمشرف 
 الصحة النباتية على المعيار الدولي لتدابير

 
 مقدمة -     أوال  

 
       هيئات               بشتتتتتتصر التصتتتتتتري  لل                                                                     أوصتتتتتتا عنة املعايف باملتتتتتتاتة املوملتتتتتتوع املتعلق بصتتتتتتياغة معيار دو  للصتتتتتت ة النباتية   - 1
                           ( إىل برنامج عمل وملتتتتتتتتتتتتتتع املعايف     0012 -   000                                                              املنظمات الوطنية لوقاية النباتات بتنفيذ عمليات للصتتتتتتتتتتتتتت ة النباتية     غف
 2 .    0012                                                               تقاما الدورة التاسعة هليئة الص ة النباتية  اهليئة( باملاتته يف عام   1 ،    0012    عام   يف
 
                                                  ، ومت تعديلها مبوجب تعليقات األطراف املتعاقدة. وواتقا     0012 ُ                                  وُقد ما املواصتتتتتتتتتفة للتشتتتتتتتتتاور بشتتتتتتتتتص ا يف عام   - 0
    56     رقم                    املعايف على املواصتتتتتتتتتتتتتتفة    عنة

                      لنباتية( خالل اجتماعها                            األخرى بتنفيذ عمليات الصتتتتتتتتتتتتتت ة ا       هيئات            التصتتتتتتتتتتتتتتري  لل  3
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                                         تصتتتتتتتتتتتتتتاغا املعيار الدو  لتدابف الصتتتتتتتتتتتتتت ة النباتية   5      0012                             وعقدت جمموعة عمل للخرباء يف عام   4 .    0015          مايو/أيار  يف
                    من قبل عنة املعايف.   6      0012                                             متا مراجعته واملواتقة عليه للتشاور بشصنه يف عام      الذي
 
         اليت عقدت   7                                                                         عمل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات اإلقليمية ألوروبا الشتتتتتتتتتتترقية و ستتتتتتتتتتتيا الوستتتتتتتتتتت ى      حلقة     وخالل   - 2
                     النباتية حول التصتتتتتتري                                                                    ، أعرب بعض املشتتتتتتاركو عن متتتتتتواغلهم بشتتتتتتصر مشتتتتتتروع املعيار الدو  ملعايف الصتتتتتت ة     0012    عام
     (.    0012 -   000                                    األخرى بتنفيذ عمليات الص ة النباتية         هيئات  لل
 
ا إىل أر االتفاقية نفستتها تنى على التصتتري ، باستتتثناء إصتتدار متتهادات الصتت ة النباتية، وإىل وروده       وأمتتف  - 2                                                                                             أيضتت 

                                                                                                 يف عدد من املعايف الدولية لتدابف الصتتتتتتتتتتتت ة النباتية. وجرى تستتتتتتتتتتتتجيل التعليقات واالق احات بشتتتتتتتتتتتتصر مشتتتتتتتتتتتتاريع املعايف 
                                             أرسلا إىل املشاورة األوىل، وتقدميها خالل التشاور.     اليت
 
                                وعلى الرغم من أر املوملتتتتوع قد أملتتتتي    9 .    0012                      خالل ت ة التشتتتتاور يف عام   8       تعليق ا     722              وجرى اإلدالء بتتتتتتتتتتتتتتتتتت   - 6
                                ، تقد أحجما بعض األطراف املتعاقدة     0012                                                         برنامج عمل وملتتتتتتتتتتتتتتع املعايف من قبل الدورة التاستتتتتتتتتتتتتتعة للهيئة يف عام    إىل
                  جتارية بتنفيذ مهام        هيئات                  النباتية حبال قاما       الصتتتتتتتت ة                                                     دعم صتتتتتتتتياغة مشتتتتتتتتروع املعيار بداعي القلق من املخاطرة بصمن   عن

                                                                                           الوطنية لوقاية النباتات، تيما أعربا أطراف متعاقدة عد ة عن دعمها صتتتتتتتتتتتتتتياغة مشتتتتتتتتتتتتتتروع املعيار، واق حا          املنظمات
                  حتسينات على النى. 

 
                   االستت اتيجي لالتفاقية         يف اإلطار       0012    عام    يف                                                    وحبثا اجملموعة املعنية بالتخ يط االستت اتيجي خالل اجتماعها  - 5

                              : صتتتتتياغة توجيهات بشتتتتتصر االستتتتتتعانة  2           تتضتتتتتمن اهلدف                             ويف جدول أعمال الصتتتتتياغة الذي      0020 -    0000              الدولية للف ة 
                ُ                                                                                      بصطراف ثالثة.  وذُكر أر  التصتتتتتتتتتتري  ألطراف ثالثة ال يزال موملتتتتتتتتتتع جدل. وقد متث ل القلق الرئيستتتتتتتتتتي يف أر  ذل  قد يعترب 
ا من ستتتتتتتتتتتتتتل تة املنظمتات الوطنيتة واإلقليميتة لوقتايتة النبتاتتات. ونتيجتة  لتذلت ، قررت اجملموعتة املعنيتة بتالتخ يط                                                                                                        انتقتاصتتتتتتتتتتتتتتت 

                 للتوملتتتتتتتتتي  أر  اهلدف       0020 -    0000                                                           ي أر تعد ل صتتتتتتتتتياغة نى اإلطار االستتتتتتتتت اتيجي لالتفاقية الدولية للف ة         االستتتتتتتتت اتيج
                                                                                                  تشتتتتتجيع التصتتتتتري  وإجا تقدإ توجيهات إىل املنظمات الوطنية لوقاية النباتات يف حال قررت التصتتتتتري  ألطراف ثالثة     ليس

                                                    قاية النباتات واملواءمة بينها. ومت االتفاق خالل مناقشتتات                                                     من أجل حتستتو جودة العمليات يف ما بو املنظمات الوطنية لو 
                                                                                                     اجملموعة املعنية بالتخ يط االستتتتتت اتيجي على أر تبقى املنظمات الوطنية للصتتتتتت ة النباتية هي الستتتتتتل ة الرئيستتتتتتية لضتتتتتتمار 

                                                  بتنفيذ مهام متعلقة بالص ة النباتية، مفات ا وتعاال.      هيئة   ة               يكور التصري  ألي   أر
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 االتحاد الروسي مراسالت -      ثاني ا

 
                             ( متتواغلها على أمانة االتفاقية Rosselkhoznadzor                                                     عرملتتا الشتتعبة االحتادية ملراقبة الصتت ة اةيوانية والنباتية    - 2

                                                       إر  الشتتتتعبة تعترب الرقابة على الصتتتت ة النباتية بواستتتت ة اةجر   و   .     0012                 ديستتتتمرب/كانور األول     12                       الدولية يف رستتتتالة بتاري  
                            تنفيذها. وينظر إىل تفويض تل                                                             الصتت ة النباتية للبلد املعو  عرب وملتتع مت لبات الصتت ة النباتية و                      وظيفة  عامة تصتتور أمن 

                 اصتتتتة اليت من املزمع   اخل      يئات     أر اهل       ُ  . واعُترب                              يعر ض أمن الصتتتت ة النباتية للخ ر   ه                      يف الق اع اخلاص على أن         هيئات         املهام إىل 
                                                             ا بت قيق الرب  ما قد يؤثر سلب ا يف سالمة األغذية واقتصاد البلد.                                                  التصري  هلا غف ملتزمة بضمار أمن الص ة النباتية وإج

ُ                                                                                    وُُيشى أر يؤدي تفويض السل ة إىل إملعاف موقع املنظمات الوطنية لوقاية النباتات وأمهية عملها.    
 
                           األخرى بتنفيذ عمليات الصتت ة       هيئات          التصتتري  لل                                                  ويعارض االحتاد الروستتي أحكام مشتتروع املعيار الدو  بشتتصر   - 2

                                                                النباتية، ويعترب أنه من الضروري وق  العمل على صياغة هذا املعيار. 
 
                                                                                                ودعا أمانة االتفاقية الدولية األطراف املتعاقدة إىل اإلعراب عن متتتتتتتتتتتتواغلها خالل الدورة الرابعة عشتتتتتتتتتتتترة للهيئة   - 7

                       ومناقشة اةلول املمكنة. 
 

 المناقشة -      ثالث ا
 

      األخرى        هيئات                  متوائمة للتصتتتتتري  لل                                                            هتدف هذه الوثيقة إىل تيستتتتتف النقان بشتتتتتصر مفهوم إرستتتتتاء أحكام ومتتتتترو    -  10
                 هتتذه األخفة، وجتتدوى                                                                                  بتنفيتتذ عمليتتات الصتتتتتتتتتتتتتت تتة النبتتاتيتتة نيتتابتتة عن املنظمتتات الوطنيتتة لوقتتايتة النبتتاتتتات وحتتا إمتتتتتتتتتتتتتتراف

          املفهوم.      هذا
 

                                                     صتتتتتتتتتتت ة النباتية يتم  من قبل موظفي الق اع العام املعتمدين                                         وتفيد االتفاقية بوملتتتتتتتتتتتوح أر  إصتتتتتتتتتتتدار متتتتتتتتتتتهادات ال  -  11
                                                                   األخرى بتنفيذ عمليات للصتتت ة النباتية تمنصتتتوص عليها يف االتفاقية الدولية        هيئات                             ستتتواهم. أما إمكانية التصتتتري  لل    دور

               ر مهادات الص ة                                                                            أ(: "يقتصر القيام بالتفتيش، وما يرتبط به من األنش ة األخرى اليت تؤدي إىل إصدا   0   6         حتا املادة 
                                                                                                           النباتية على املنظمة الق رية الرمسية لوقاية النباتات، أو حتا إمتتتراتها. ويتم إصتتتدار الشتتتهادات بواستتت ة موظفو عموميو 

                                                                               من املنظمة الق رية لوقاية النباتات بالعمل نيابة عنها وحتا إمتتتتتتتتتتتتتتراتها، على أر تتواتر    (       مرخى هلم      خمولو                مؤهلو تني ا و 
                                                                                    ملعلومات مبا ميك ن ستتتتتتتتتل ات األطراف املتعاقدة املستتتتتتتتتتوردة من قبول هذه الشتتتتتتتتتهادات باطمئنار كوثائق                لديهم املعارف وا

     هبا."       يعتد  
 

                     التصري . تينى املعيار          استخدام                                                                         وهناك العديد من املعايف الدولية لتدابف الص ة النباتية اليت تسل ط الضوء على   -  10
                                                         على ما يلي: "جيوز أر ختو ل املنظمة الق رية لوقاية النباتات،   (     اتية                            نظام إصتتتتتتتتتتدار متتتتتتتتتتهادات الصتتتتتتتتتت ة النب     2          الدو  رقم 

                                                                                            باستتتتتتتتثناء إصتتتتتتتدار متتتتتتتهادات الصتتتتتتت ة النباتية، موظفو غف حكوميو ألداء مهام  ددة متصتتتتتتتلة باصتتتتتتتدار الشتتتتتتتهادات. 
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                                                                                                  ميكن تفويض هؤالء املوظفو، يتعو  أر يكونوا مؤهلو ومتمرستتتو وأر يكونوا مستتتؤولو أمام املنظمة ال ريقة لوقاية      ولكي
                                                                                                   النباتات. وملتتتتتتتتمان ا الستتتتتتتتتقالل هؤالء املوظفو يف أداء وظائفهم الرمسية، يتعو  أر يكونوا خاملتتتتتتتتعو لضتتتتتتتتوابط والتزامات 

                                                              كوميور وأال يكور لديهم تضتتتارب يف املصتتتاا كاملصتتتاا املالية أو غفها جيوز                                     مناظرة للضتتتوابط اليت ُيضتتتع هلا املوظفور اة
                                                                "اخل و  التوجيهية لنظام ت بيق لوائ  الصتتتتتتتتتتت ة النباتية على الواردات"     00                                            أر يؤثر على النتيجة." وباملثل تار املعيار رقم 

ع يف متتتترح نظم التصتتتتري  لاف املوظفو يف املنظمات الوطنية لوقاية النب                                            اتات: "جيوز للمنظمة الق رية لوقاية النباتات                                                                  يتوستتتت 
                                                                                               أر تصذر، حتا إمتتتتتتتتراتها ومستتتتتتتتؤوليتها لبعض اإلدارات اةكومية أو املنظمات غف اةكومية أو الوكاالت أو األمتتتتتتتتخاص 

    ات،                                                                                                         بالتصرف نيابة عنها بالنسبة إىل وظائ   ددة. ولكي يتسىن التصكد من تلبية ام اطات املنظمة الق رية لوقاية النبات
                                                                                               ال بد من وجود إجراءات عملية. كما ينباي وملتتتتتتتتتع إجراءات خاصتتتتتتتتتة إلثبات الكفاءة واالختصتتتتتتتتتاص ولعمليات التدقيق 

                                                والتدابف التقوميية ونظام االستعراض وس ب ال خيى." 
 

      يئات ه                         التصتتري  أو عدم التصتتري  لل                                                                     يعود بالكامل إىل ستتل ة كل منظمة وطنية لوقاية النباتات اختاذ القرار بشتتصر   -  12
                                           شتتروع املعيار: "ينباي للمنظمة الوطنية لوقاية                                                              األخرى بتنفيذ عمليات  ددة للصتت ة النباتية، حبستتب ما ينى عليه نى م

                                                        األخرى بتنفيذ عمليات الصتتتتتتتت ة النباتية." ويف حال قررت املنظمة        هيئات                ينباي التصتتتتتتتتري  لل                            النباتات أر تقرر ما إذا كار 
ا بت ديد أي من اهل       هيئات                                  الوطنية لوقاية النباتات التصتتتتتتري  لل                     جيب التصتتتتتتري  له، وألية       يئات                                             املعينة، تالقرار يعود هلا أيضتتتتتت 
                             النباتية إال أر املسؤولية تبقى                     بتنفيذ عملية الص ة   ة     املعين       اهليئة    قوم  ت                 ومن خالل التصري ،                             عمليات  ددة للص ة النباتية. 

   .                                        على عاتق املنظمة الوطنية لوقاية النباتات
 

                      أخرى، تار املعيار يرمي       يئات         التصتتتري  هل                                                           ومع األخذ يف اةستتتبار أر عدة منظمات وطنية لوقاية النباتات متار    -  12
                                                                               حول كيفية ترتيب تصتتتتتتتري  يؤدي إىل عمليات للصتتتتتتت ة النباتية منفذة بنزاهة ومتتتتتتتفاتية ويتي                        تقدإ توجيهات متوائمة   إىل 

                                                         ية النباتات بشتتصر تل  العمليات، لضتتمار اةفاى على أمن الصتت ة                                 خاملتتعة ملستتاءلة املنظمة الوطنية لوقا      يئات         التصتتري  هل
ا أر يعزز                                                                                                                  النباتية مبا يتستتتتتق مع أحكام االتفاقية ومع عدد من املعايف الدولية للصتتتتت ة النباتية. وينباي للمعيار الدو  أيضتتتتت 

                    النباتية، عرب التصكد          ة للصتتتتتتتتتتتت ة                      أخرى بتنفيذ عمليات  دد       هيئات                                                  الثقة لدى املنظمات الوطنية لوقاية النباتات حو تقوم 
                                                                  وت بيق اةوكمة والضتتتتمانات والتدقيقات املناستتتتبة من جانب املنظمة الوطنية    ة     املعني      هيئة                          من إصتتتتدار التصتتتتري  املناستتتتب لل

                                          لوقاية النباتات اليت تقوم باصدار التصري . 
 

ا                                                                وخالل املشتتتتتتاورة األوىل بشتتتتتتصر مشتتتتتتروع املعيار الدو  املتعلق بالتصتتتتتتري ، عل ق  -  16                             ا بعض األطراف املتعاقدة أيضتتتتت 
                               بشتتتتتصر أية عمليات جيوز تفويضتتتتتها إىل                                                                  يفيد وجوب التما  املشتتتتتورة القانونية خالل وملتتتتتع مشتتتتتروع املعيار الدو  هذا    مبا
                                                  من االتفاقية الدولية، وال سيما عبارة "حتا إمراتها".    6                             املصرح هلا، يف حدود أحكام املادة       يئات  اهل
 

            ملعيتتار التتدو                                                     ات الالتتتتة األخرى اليت أد  هبتتا خالل املشتتتتتتتتتتتتتتتاورة األوىل ملشتتتتتتتتتتتتتتروع ا                   وأمتتتتتتتتتتتتتتتارت إحتتدى التعليقتت  -  15
                                                                                حول ما إذا كار ينباي تنفيذ املراجعات واإلمتتتراف دائم ا من قبل املنظمة الوطنية لوقاية                         التصتتتري ، إىل قلة الوملتتتوح     بشتتتصر

ا تفويضتتتتها إىل                  . وأمتتتتارت األطراف                   أي عدد من املستتتتتويات  ى    وعل  ،  ة      قانوني      هيئة                                                  النباتات نفستتتتها أو ما إذا كار جيوز أيضتتتت 
                                                                                                  املتعاقدة إىل أر هذا املفهوم حيتاج إىل مزيد من التوملتتتتتتتتتتتتتتي . واق حا بعض األطراف املتعاقدة أر  الستتتتتتتتتتتتتتماح بالتدقيق 

                                                                                             اإلمتتتراف ميكن أر يكور مشتتتموال  يف املعيار الذي ستتتتتم صتتتياغته حتا موملتتتوع "املراجعات يف ستتتياق الصتتت ة النباتية   و أ
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                          من أجل صياغة املعيار الدو        0017                                                             (." ومن املقرر أر تعقد جمموعة عمل للخرباء لقاءها يف يونيو/حزيرار     0016 -   012  
                                                              لتدابف الص ة النباتية بشصر "املراجعات يف سياق الص ة النباتية". 

 
            نفيذ عمليات         األخرى بت       هيئات               بشتتتتتتصر التصتتتتتتري  لل                                                ومبوجب عمليات وملتتتتتتع املعايف، تار مشتتتتتتروع املعيار الدو    -  12

                                                                       ( ُيضع لالستعراض يف ملوء تعليقات األطراف األعضاء والشواغل اليت أد  هبا خالل ت ة     0012 -   000                الص ة النباتية  
                                                                                                                التشاور، وتنقي  املعيار قيد التنفيذ بناء على ذل . ومن املقرر مناقشة املشروع املنق  من قبل جمموعة العمل التابعة للجنة 

         للمشاورة            عند إقراره                                         على أر يرتع مرة أخرى إىل األطراف املتعاقدة       0017                       ابعة خالل مهر مايو/أيار                   املعايف يف دورهتا الس
          الثانية. 

 
      األخرى        هيئات                                                                                 وي لب إىل اهليئة تقدإ التوجيهات بشتتتصر كيفية صتتتياغة مشتتتروع املعيار الدو  بشتتتصر التصتتتري  لل  -  12

    . (    0012 -   000                                بتنفيذ عمليات الص ة النباتية
 

                                                                                                               وواتقا عنة التنفيذ وتنمية القدرات التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات على املواملتتتتتيع املتعلقة بالدورة الثالثة   -  17
                                                                 ( وتتضمن تل  املوامليع دراسة  نظرية حول تفويض مهام املنظمات الوطنية     0001 -    0012          التنفيذ                    لنظام استعراض ودعم 

             اف الثالثة.                                     لوقاية النباتات يف سياق التصري  لألطر 
 

 القرارات -      ثالث ا
 

                                                     إر هيئة تدابف الص ة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:  -  00
 
  ؛               األخرى واستخدامه       هيئات          التصري  لل      مفهوم         مناقشة  ( 1  
                    األخرى بتنفيذ عمليات        هيئات                                                                 وتقدإ توجيهات بشتتتتصر كيفية صتتتتياغة مشتتتتروع املعيار الدو  بشتتتتصر التصتتتتري  لل  ( 0  

   (.    0012 -   000                الص ة النباتية  
 


