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البيئة والمساهمة في عدم التأثير على من أجل الحّد من تأثيرات عمليات المنظمة على  ُطبع عدد محدود من هذه الوثيقة
المناخ. ويرجى من السادة المندوبين والمراقبين التكّرم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية 

 www.fao.org منها. ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة على اإلنترنت على العنوان التالي:

MJ401/A 

A 

 

 هيئة تدابير الصحة النباتية
 

 التاسعةالدورة 

 1034 نيسان/أبريل 4 -مارس/آذار 13روما، 

 (007-2008)موضوع: الحركة الدولية للحبوب الآخر المعلومات عن 

 من جدول األعمال 1-4-9البند 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمن إعداد أمانة 

 
 معلومات أساسية -أوالا 

 
عن  1( وثيقة2112عرضت على هيئة تدابير الصحة النباتية )الهيئة( في دورتها السابعة ) -1

حلقة العمل المفتوحة العضوية بشأن الحركة الدولية للحبوب التي عقدت في ديسمبر/كانون األول 
2111

2. 
  
في  ،(، وافقت لجنة المعايير2112الصادرة عن الهيئة في دورتها السابعة ) 3وبعد القرارات -2

2112 /نيسانبريلدورتها المعقودة في أ
حركة الدولية البشأن معيار دولي ل ةمواصفعلى مشروع  ،4

2112 /تشرين الثانيفي نوفمبرواألعضاء.  ةشاورمل (2112-110) للحبوب
قامت لجنة المعايير ، 5

لتنظر فيها  وضعت ثالثة خياراتوتعليقات األعضاء، ة باالستناد إلى المواصفع ونقيح مشربت
 شأن كيفية المضي قدما في هذا الموضوع:ب الهيئة

 
 وضع معيار لتدابير الصحة النباتية. (1)
إعداد دليل لتنفيذ المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية بشأن الحركة الدولية  (2)
 للحبوب.
 محدود النطاق. لتدابير الصحة النباتية معياروضع  (3)
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رئيس وعقد . 7(2113بشأن هذا الموضوع في دورتها الثامنة ) 6وعرضت على الهيئة وثيقة -3
غير رسمي بين أولئ  الذين يريدون معالجة  اصدقاء الرئيس وبعد لل  اجتماعأل ااجتماعالهيئة 

التوصيات الصادرة عن ومع مراعاة ي اآلراء. مداخالت األطراف المتعاقدة والتوصل إلى توافق ف
حركة البشأن معيار دولي ت الهيئة على مواصلة وضع رسمي، وافقالجتماع غير المجموعة ا

ليقتصر  ة مواصفاللحد من نطاق من لجنة المعايير اهيئة الطلبت و. (2112-110) الدولية للحبوب
قضايا ، و، وتغير المناخالكائنات الحية المحورةقضايا الصحة النباتية، وال سيما الستبعاد على 

األطراف من . وطلب أم الالتتبع  مسألةتحديد ما إلا كان ينبغي استبعاد جودتها، ولسالمة األغذية و
اإلقليم من  لجنة المعايير أعضاءإلى هذه القضايا االستراتيجية  بشأن المتعاقدة تقديم تعليقات 

لجنة بالتشاور مع رئيس الدولية، أمانة االتفاقية على أن تبادر  ت الهيئةوافقكما . التابعين له
 لمشاركة في اجتماعإلى ادعوة خبراء من لوي الخبرة في المسائل االستراتيجية المعايير، إلى 

بشأن مشروع المواصفة لجنة المعايير ل تنقيحوبعد . 2113 لجنة المعايير المعقود في مايو/أيار
. ة لألعضاءثاني ةشاورلمة المنقح ، سيرسل مشروع المواصف(2112-110) حركة الدولية للحبوبال

بشأن  يةتوجيه /وثائقإعادة النظر في الحاجة إلى وثيقةعلى هيئة اللل ، وافقت وعالوة على 
سيكون رهنا بتوافر لل  إلى أن  ة، مشيرعيارمشروع الموضع الحركة الدولية للحبوب بعد 
 .التمويل من خارج الميزانية

 
 استعراض مشروع المواصفة من قبل لجنة المعايير -ثانياا 

 
2113ناقشت لجنة المعايير في مايو/أيار  -4

8
هذه القضية. ولجأت أمانة االتفاقية بالتشاور مع  

(، إلى عدة خبراء من لوي 2113لمعايير، وفقا لما قررته الهيئة في دورتها الثامنة )ارئيس لجنة 
يجية، ولكن لم يتسن اتخال ترتيبات لمشاركتهم نظرا لضيق الوقت بين الخبرة في المسائل االسترات

. وقررت لجنة المعايير 2113( واجتماع لجنة المعايير في مايو/أيار 2113الدورة الثامنة للهيئة )
عدم مواصلة العمل بشأن المواصفة قبل الحصول على إسهامات الخبراء االستراتيجيين وطلبت 

دولية اتخال ترتيبات لمشاركتهم في اجتماع لجنة المعايير المعقود في من أمانة االتفاقية ال
القضايا بخصوص عدد قليل من األطراف المتعاقدة تعليقات أرسل . و2113نوفمبر/تشرين الثاني 

أنه من المهم ورأت لجنة المعايير ؛ لجنة المعايير من اإلقليم التابعين له أعضاءإلى االستراتيجية 
مانة التمست أ، وافقت عليه لجنة المعاييركما و. ير  بأكملهايلجنة المعاهذه التعليقات مع تبادل 

لجنة المعايير المعقود في  األطراف المتعاقدة بعد اجتماعإسهامات أيضا المزيد من الدولية االتفاقية 
 .2113 /أيارمايو
 
مسائل االستراتيجية إلى ودعي الخبراء الثالثة التالية أسماؤهم من لوي الخبرة في ال -5

2113اجتماع لجنة المعايير المعقود في نوفمبر/تشرين الثاني 
)كينيا(، والسيد  KEDERA: السيد 9

GRIFFIN  الواليات المتحدة األمريكية( والسيد(BAGOLIN  وبعد مناقشة أولية، طلبت .)البرازيل(
حق خالل اجتماع لجنة المعايير. وقد تم فيها في وقت ال لجنة المعايير أن يقوموا بإعداد وثيقة يُنظرُ 

 بشكل أكبر:لجنة المعايير فيها التي نظرت تحديد القضايا التالية 
 

الجزء خضع (، 2113طلبته الهيئة في دورتها الثامنة ) على نحو ما. نطاق المعيار •
عالج على يأن المعيار ال لإلشارة إلى للتعديل ة مواصفالنطاق في مشروع الخاص بال
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لكن و تها.، وتغير المناخ، وسالمة األغذية وجودالتحديد الكائنات الحية المحورة وجه
أن بعض هذه الجوانب قد يكون لها تأثير غير مباشر على قضايا ب جرى اإلقرار
 الصحة النباتية.

 رقم حاليا في المعيار الدوليمعرفة  الحبوبأن . حدد الخبراء الثالثة تعريف الحبوب •
ستهال  االلتجهيز ولة عد  مُ بذور على أنها (، مصطلحات الصحة النباتيةمسرد ) 5

 احبوبال تعتبر عادة هذا التعريف إال أن بعض البذور التي يغطيها وليس للزراعة. 
نطاق المعيار أن ينبغي ل هأنت لجنة المعايير على فقوواتقليدية )مثل حبوب البن(. 

ينبغي  هاالستهال ، وأنتجهيز ووجهة للالمالحبوب والبذور الزيتية والبقول غطي ي
يع ضاقائمة مولى إلحبوب مصطلح ا اوأضافو. الحبوبإعادة النظر في تعريف 

المعني بمسرد الفريق الفني  فيه نظر يموضوع ك االتفاقية الدوليةمعايير 
 .المصطلحات

االستخدام توجيهات عامة بشأن وضع . يعتبر الخبراء أن مفهوم االستخدام المقصود •
وجهة تحويل دولي بشأن معيار بخصوص اقتراح قد ورد المقصود سيكون مفيدا. و

ولم توص اللجنة مواضيع. طرح الل 2113في إطار نداء عام  االستخدام المقصود
أقرت بأن لكنها . مواضيع معايير االتفاقية الدوليةقائمة إلى  هذه المسألةبإضافة 

في أن تنظر فيه ووافقت على  مهمةشكل مسألة ياالستخدام المقصود تحويل وجهة 
تركز فقت لجنة المعايير على ضرورة أن ااجتماع للجنة المعايير في المستقبل. وو

مسألتي  على (2112-110) حركة الدولية للحبوببالمجموعة عمل الخبراء المعنية 
أزيلت اإلشارات ولحبوب؛ لمقصودة باعتبارهما استخدامات ستهال  المعالجة واال

 ة.االستخدام المقصود من مشروع المواصفتحويل وجهة إلى 
طبق في سياق الصحة على نحو ما يلتتبع لعريف وضع ت. اقترح الخبراء تتبعال •

وما مزيد من التوجيه بشأن مفهوم التتبع عمضرورة توفير الالنباتية. وأشاروا إلى 
ووافقت لجنة المعايير على ة. أغراض الصحة النباتيمختلف استخدامه ل وكيفية
وضع قبل الصحة النباتية مفهوم التتبع كما يطبق على مسائل وفهم مناقشة  ضرورة
هذه القضية، إحاطة الهيئة علما بينبغي  هأنقررت لجنة المعايير . وله تعريف
 إجراء المزيد من المناقشات حول هذا المفهوم. تواقترح

مثل شروط خاصة )ضع لتخالخبراء أن المعونة الغذائية لن رى . يالمعونة الغذائية •
نظرا إلى الغذائية(، عونة تسليم الموتيرة ن متطلبات الصحة النباتية لتسريع اإلعفاء م

أن هذه القضية الدولية إلى . وأشارت أمانة االتفاقية نفسهالمخاطر ستظل أن ا
 ضرورةالمعايير على  ووافقت لجنةؤخرا. مكتب الهيئة مخضعت لمناقشة  ،اسةحسّ 

خارج اختصاص االتفاقية على أنها المعونة الغذائية عدم النظر على وجه التحديد إلى 
 ة.اإلشارة إلى المساعدات الغذائية من مشروع المواصفوقد أزيلت ؛ الدولية

هذه المواد بلوة الخبراء اقترح  مواد تكميلية )وثيقة/وثائق توجيهية(. إعدادضرورة  •
وستنظر مجموعة عمل . بلورتهالدعم القطاع دعوة ضرورة اعتماد المعيار، وبعد 

لجنة  تلمعيار. واتفقامرافق أو مالحق في ضرورة توفير التوجيه في الخبراء 
 مع اقتراح الخبراء.المعايير 

 
مع أخذ النقاط  الحركة الدولية للحبوبونقحت لجنة المعايير مشروع المواصفة بشأن  -6

اله بعين االعتبار ووافقت عليه لمشاورة األعضاء. وقدمت أمانة االتفاقية الدولية المذكورة أع
 21)مع االنتهاء في  2113ديسمبر/كانون األول  21لمشاورة األعضاء في  10مشروع المواصفة

                                                      
ات اإلنجليزية واإلسبانية والفرنسية على باللغمتاحا  (007-2008)يوجد مشروع المواصفة بشأن الحركة الدولية للحبوب   10
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(. وبعد لل ، ستقوم أمانة االتفاقية الدولية بجمع تعليقات األعضاء ونشرها على 2114فبراير/شباط 
تعيد لجنة المعايير سوبعد لل  . الجهة المسؤولةوإرسالها إلى  11الدولية للصحة النباتية البوابة
 تعليقات األعضاء.رد الجهة المسؤولة على باستخدام ة مواصفالمشروع  يفالنظر 

 
 التوصيات -ثالثاا 

 
 هيئة مدعوة إلى:الإن  -0
 

على أن تضطلع لجنة المعايير بالمزيد من العمل لدراسة ومعالجة مفهوم  الموافقة (1)
" باعتباره موضوعا شامال يؤثر على سلع أخرى االستخدام المقصودتحويل وجهة "

 .إلى جانب تجارة الحبوب
الخيارات المطروحة بشأن كيفية النظر في مفهوم التتبع في سياق الصحة  دراسة (2)

نظر والنباتية: مثل تنظيم مجموعة عمل مفتوحة العضوية تعنى بهذه المسألة، 
 .في لل  الهيئةأو المجموعة المعنية بالتخطيط االستراتيجي 

 .عد اعتماد المعياربمواد تكميلية إعداد على  ةوافقالم (3)
بشأن معيار دولي اقتراح إعداد بآخر المعلومات الواردة أعاله بشأن  ذ علمااألخ (4)

 .(2112-110) حركة الدولية للحبوبال
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