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(؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل QRم رمز االستجابة السريعة )ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدا

أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 

www.fao.org 

 

A 

 

  الزراعة جلنة

 الدورة الرابعة والعشرون 

 9102أكتوبر/تشرين األول  3 –سبتمرب/أيلول  92، روما

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وهيئة الدستور الغذائي: 

 الدولية املعايريوضع  آخر املعلومات عن

     

 مقدمة  -أوال 

 
وتعةف   ولية لوقايةة النباتةات وهيئةة الدسةتور اليةذائي.      تستضيف منظمة األغذية والزراعة أمانيت االتفاقية الد -1

منظمة التجارة العاملية بهاتني اهليئتني يف االتفاقية الدولية بشأن تطبيق تدابري الصحة والصحة النباتية بأنهما اهليئةتني  

 الدولية إىل جانب املنظمة العاملية لصحة احليوان. املعايريالدوليتني املعنيتني بوضع 

 
اليت وضعتها االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وهيئة الدستور اليذائي مبثابة معامل القياس الةيت   املعايريأصبحت  -2

تقيَّم على أساسها التدابري واللوائح الوطنية اخلاصة بالصحة والصحة النباتية يف إطار املعلمات القانونية التفاقات منظمةة  

ألعضةا  املنظمةة   بالنسةبة  نقاطا مرجعية مستندة إىل العلةم   املعايريأن تكون تلك ومن شأن ذلك أن يكفل  التجارة العاملية.

 .إذا ما نشب نزاع جتاري بينهم

 
وضةع  االتفاقيةة الدوليةة لوقايةة النباتةات وهيئةة الدسةتور اليةذائي ل        توفر هذه الوثيقة آخر املعلومات عن أنشطة -3

 ات العادلة يف التجارة ذات الصلة. املعايري حلماية النباتات وصحة اإلنسان وضمان املمارس
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 التطورات األخرية املشرتكة بني االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  –ثانيا 

 وهيئة الدستور الغذائي

 

وبرنةام    2112-2114أدخلت منظمة األغذية والزراعة إطار عمةل جديةد يف صةياغة اخلطةة املتوسةطة األجةل        -4

صياغة أهدافها االسفاتيجية املواضيعية. وبذلك، تقع أنشطة االتفاقية الدولية ، وأعادت 2112-2114العمل وامليزانية 

 2ويف إطةار اهلةد  االسةفاتيجي     4لوقاية النباتات وهيئة الدستور اليذائي لوضع املعايري يف إطار اهلد  االسفاتيجي 

حتةو  وضةع أمةانيت    تشةريعي،  بشكل جزئي. وبالتوازي مع هذا التطور وكنتيجةة جزئيةة لنتةائ  مناقشةات ا هةاز ال     

هي اآلن حتت اإلشرا  املباشةر  ، وعب إىل وحدات إداريةاالتفاقية الدولية لوقاية النباتات وهيئة الدستور اليذائي من ُش

  للمدير العام املساعد إلدارة الزراعة ومحاية املستهلك.

 

وغالبا مةا ينطةوي علةى وحةدة سةالمة       وقد سهل التنسيق يف هذا التخطيط إجرا ات أكثر تعاونية بني األمانتني، -2

إدارة الزراعة، واليت تدعم وضع وتنفيذ معايري هيئة الدستور اليةذائي. ومةن   األغذية التابعة للمنظمة، اليت هي جز  من 

( استخدام وصيانة ومواصلة تطوير نظةام إبةدا  التعليقةات عةن اإلنفنةت الةذي أنشةأتق االتفاقيةة         1األمثلة على ذلك: )

( التنسيق للجنة تدابري الصحة والصحة النباتية التابعة ملنظمة التجةارة العامليةة وللمشةاركة    2؛ )1لوقاية النباتاتالدولية 

( التنسيق بشةأن  3، وهي شراكة عاملية تشارك فيها منظمة األغذية والزراعة؛ و)ضمن مرفق وضع املعايري وتنمية التجارة

التجارة العاملية بشأن تيسري التجارة، وجتري عملية املراجعة القانونية هلا على اآلثار احملتملة لالتفاقية األخرية ملنظمة 

 .2113أساس االتفاق الذي مت يف االجتماع الوزاري ملنظمة التجارة العاملية يف بالي يف عام 

 

قانونيةة وسةيتم   وفيما يتعلق باتفاقية منظمة التجارة العاملية لتيسري التجارة، سيتم اإلبالغ عةن نتةائ  املراجعةة ال    -6

نشرها لبد  عملية وطنية حبلو  موعد اجتماع  نة الزراعة. وبالنسبة هلذه االتفاقية، مت التعبري عةن القلةق مةن حية      

. وستسةعى أمةانيت   2، ويرجع ذلك أساسا إىل التيطية غةري الواضةحة ملةواد االسةتثنا ات    خمتلفةوجود تفسريات إمكانية 

ت وهيئة الدستور اليذائي، بالتعةاون مةع الوحةدات األخةرى ذات الصةلة يف املنظمةة، إىل       االتفاقية الدولية لوقاية النباتا

   احلصو  على املساهمات اليت ميكنها أن تسهل تنفيذ اتفاقية تيسري التجارة حسب الضرورة. 

 

 النباتات االتفاقية الدولية لوقاية  –ثالثا 

 

نقح ا ديد لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات الذي دخل حيز طرفا متعاقدا يف الوقت الراهن بالنص امل 181يتقيد  -2

وجتتمع هيئة تدابري الصحة النباتية سنويا ويتوىل اإلشرا  على العمةل فيمةا بةني    . 2112النفاذ يف أكتوبر/تشرين األو  

                                                      
، لألعضا  بتقديم مالحظاتهم 2111قدمتق أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف عام يسمح نظام إبدا  التعليقات على اإلنفنت، الذي وضعتق و 1

 حو  مشاريع التدابري الدولية ملعايري الصحة النباتية إلكفونيا ومباشرة إىل األمانة بكفا ة أكن. 

 املتاحة على العنوان التالي:  (CPM 2014/29)أحد األمثلة هو الوثيقة  2

https://www.ippc.int/sites/default/files/documents/20140327/cpm_2014_29_implications_wto_agreement_on_tradefacilitati
on_en_only_2014_03_27_201403271730--230.43%20KB.pdf 

https://www.ippc.int/sites/default/files/documents/20140327/cpm_2014_29_implications_wto_agreement_on_tradefacilitation_en_only_2014_03_27_201403271730--230.43%20KB.pdf
https://www.ippc.int/sites/default/files/documents/20140327/cpm_2014_29_implications_wto_agreement_on_tradefacilitation_en_only_2014_03_27_201403271730--230.43%20KB.pdf
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اد ألمانةة االتفاقيةة   ويقةدم املكتةب اإلرشة    الدورات مكتب اهليئة املؤلف من ممثلي اجملموعات اإلقليمية السبع للمنظمة.

الدوليةةة لوقايةةة النباتةةات وهيئةةة تةةدابري الصةةحة النباتيةةة بشةةأن التوجةةق االسةةفاتيجي والتعةةاون واإلدارة املاليةةة         

ويتمثل واحد من النوات  األولية للهيئة يف اعتماد تدابري أو معايري دولية جديدة للصحة النباتية ضمن اإلطار  والتشييلية.

  ية الدولية لوقاية النباتات.االسفاتيجي لالتفاق

 

الدولية للصحة النباتية، نفس اهلةد : محايةة مةوارد العةامل      املعايريتتقاسم األطرا  املتعاقدة، من خال  وضع  -8

النباتية املزروعة والنية من انتشار اآلفات النباتيةة وإدخاهلةا، فيمةا تةدني مةن التةدخل يف التحركةات الدوليةة للسةلع          

  .3والناس

 
أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات مع عدد من الشركا  الدوليني من أجةل تنفيةذ برنةام  عمةل هيئةة       تتعاون -9

ومن بني هؤال  الشركا  منظمةة التجةارة العامليةة، واتفاقيةة التنةوع البيولةوجي، ومعهةد البلةدان          تدابري الصحة النباتية.

 ريكية للتنمية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية.األمريكية للتعاون بشأن الزراعة، وبنك البلدان األم

 احلالة الراهنة والتطورات احلديثة العهد

الظرو  املالية احلرجة اليت تواجق أمانة االتفاقية، فإن السنتني املاضيتني شهدتا بعة  النجةا     من على الرغم -11

وصةل عةدد   كمةا   عضةوا.  181ويتها إىل فقد انضمت أربعة أطرا  متعاقدة إىل االتفاقيةة ممةا أوصةل عمةوع عضة      اهلام.

ت بروتوكةةوال 4 معا ةةة للصةةحة النباتيةةة و   12، باإلضةةافة إىل تةةدبريا 36للصةةحة النباتيةةة إىل   التةةدابري الدوليةةة 

 قدم معايري جديدة إىل هيئة تدابري الصحة النباتية كل سنة العتمادها.وُت .ةتشخيصي

 

دورًا أوليًا يف وضةع التةدابري الدوليةة للصةحة النباتيةة، فةإن هيئةة        ويف حني أن لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات  -11

ويستند الفكيز  .4تدابري الصحة النباتية أقرت مؤخرا بأن القدرة على تنفيذ تلك املعايري على الصعيد الوطين هامة باملثل

وقد وضعت  نةة   عتمدتق اهليئة.على تطوير القدرات إىل تنفيذ اإلطار االسفاتيجي لبنا  قدرات الصحة النباتية الذي ا

، التدابري ومجعت املعلومةات  2111تنمية القدرات التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات، واليت بدأت عملها يف عام 

 لتسهيل تباد  املعلومات.   5املتاحة ذات الصلة وحللتها وطورت األدوات والكتيبات وصفحة موارد الصحة النباتية

 

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تيسري استخدام تقييم القدرات يف عا  الصةحة النباتيةة يف البلةدان    لقد واصلت  -12

، واحلصةو   أوقةات معينةة  النامية، مما ساعد الدو  على أن يكون هلا فهم واضح لقدراتها يف عا  الصحة النباتيةة يف  

                                                      
 https://www.ippc.int/core-وبشكل أكثر حتديدا على:  /https://www.ippc.intالتدابري املعتمدة متاحة على املنفذ الدولي للصحة النباتية:  3

.setting/ispms-activities/standards. 
املوارد  لطاملا مت االعفا  باملساعدة التقنية يف االتفاقية، ولكن يف الواقع فإن األنشطة ذات الصلة كانت حمدودة ومت ختصيص جز  صيري فقط من 4

 ية يف املاضي. املال

 ./http://www.phytosanitary.info متوفر على:5

https://www.ippc.int/
https://www.ippc.int/core-activities/standards-.setting/ispms
https://www.ippc.int/core-activities/standards-.setting/ispms
http://www.phytosanitary.info/
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ة واملوارد الوطنية، وأن يكون عندها أسةاس للحةوار مةع    ألنشطأولويات اعلى إطار وطين للتخطيط االسفاتيجي لتحديد 

 ا هات املاحنة للمساعدات التنموية. 

 
ويواصل نظام االستعراض ودعم التنفيذ، يف املرحلة األوىل مةن مرحلتةق الثانيةة، تيسةري وتعزيةز التنفيةذ الوطنيةة         -13

واستنادا إىل اخلةنات يف السةنوات القليلةة املاضةية،      لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات والتدابري الدولية للصحة النباتية.

 وقاية النباتات.تظهر املناقشات حو  كيفية حتسني التنفيذ الشامل لالتفاقية الدولية ل

 

ومبا أن األطرا  املتعاقدة التزا  ضةعيفة يف الوفةا  بالتزاماتهةا بتبةاد  املعلومةات أو التزاماتهةا بتقةديم التقةارير          -14

الوطنية يف إطار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، فإن الفكيز األكن ينصب اآلن على ا هةود املبذولةة لتحسةني وضةع     

 تقديم التقارير. 

 

الية لالتفاقية الدوليةة لوقايةة النباتةات، الةيت أنشةئت عنةد اعتمةاد اإلطةار االسةفاتيجي          وقد حسنت اللجنة امل -12

 ، عملية إعداد التقارير املالية وامليزانيات، مما قد يساعد يف جهود تعبئة املوارد لالتفاقية.2111لالتفاقية يف عام 

 

علةى سةبيل    ملثلةى مةن اهليكةل التنظيمةي    االسةتفادة ا  فا ة أمانة االتفاقية من خةال  ومن أجل حتسني فعالية وك -16

على تقييم خارجي هليكةل األمانةة وعملياتهةا. والتقيةيم جةار       2114، وافقت هيئة تدابري الصحة النباتية يف عام املثا 

حاليا باملشاركة مع مكتب التقييم يف املنظمة وفريق من اخلنا  اخلارجيني، ومن املتوقع أن يستكمل حبلو  نهايةة عةام   

2114 . 

 

 هيئة الدستور الغذائي  –رابعا 

 

وُتعقد دورات اهليئة يف إطار برنام  املواصفات اليذائية  .1963عقدت هيئة الدستور اليذائي أوىل دوراتها يف عام  -12

وتتمثل أهدا  اهليئة يف محاية صحة املسةتهلكني وكفالةة    املشفك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية.

ت النزيهة يف جتارة األغذية الدوليةة، وتنسةيق أعمةا  وضةع املواصةفات اليذائيةة الةيت تضةطلع بهةا منظمةات           املمارسا

 224كما أنها مفتوحةة أمةام    بلدا ومنظمة عضو واحدة. 182عضويتها ، تشمل 2114 واعتبارا من يونيو/حزيران دولية.

وُتعقد دورات اهليئة و نتهةا   ا أوفت مبعايري معينة.إذا م كمراقبنيحكومية( ميكن قبوهلا )حكومية وغري  منظمة دولية

 التنفيذية يف العادة يف روما أو جنيف.

 

مواصفة ونةص ذي صةلة بالدسةتور اليةذائي بشةأن مجيةع أوجةق سةالمة          311يوجد يف الوقت الراهن أكثر من و -18

قصةى للمةواد املضةافة إىل    مسةتوى أ  3 111و حد أقصى ملخلفات مبيدات اآلفات،  3 111األغذية وجودتها، وأكثر من 

وتعتن هذه املواصفات مرجعًا يف التجارة الدوليةة حية     حد أقصى ملخلفات العقاقري البيطرية. 211األغذية، وأكثر من 

ُتذكر هيئة الدستور اليذائي بوجق خاص يف اتفاق منظمة التجارة العامليةة بشةأن تةدابري الصةحة والصةحة النباتيةة فيمةا        
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ية، يف حني تنطبق اإلشارة إىل املعايري الدولية على الدستور اليذائي مبوجةب اتفةاق منظمةة التجةارة     يتعلق بسالمة األغذ

 .العاملية املتعلق باحلواجز التقنية للتجارة

 

 احلالة الراهنة والتطورات احلديثة العهد

ت اهليئة أكثر من دورة لألجهزة الفرعية للدستور اليذائي واعتمد 32عقد  2113-2112مت خال  ففة السنتني  -19

وقد أنهةت   .مواصفة ونصا ذا صلة، مبا يف ذلك العديد من مدونات السلوك ملنع التلوث الكيميائي أو امليكروبيولوجي 21

. ووافقت اهليئة على إنشةا   نةة جديةدة معنيةة بالتوابةل وأعشةا        2113-2118اهليئة تنفيذ خطتها االسفاتيجية 

 الطهي تستضيفها اهلند. 

 

 السنوات األخرية الةنه  املنةتظم إزا  حتليةل املخةاطر يف مجيةع عةاالت السةالمة اليذائيةة: التلةوث          اكتمل يف -21

امليكروبيولوجي، واملواد املضافة، وامللوثات، وخملفات مبيدات اآلفات والعقاقري البيطرية، وخيضع إطار حتليل املخاطر 

وتعتمةد  ةان الدسةتور اليةذائي، بييةة إنشةا  مواصةفات         الستعراض مستمر ملعا ة قضايا السةالمة اليذائيةة الناشةئة.   

الدستور اليذائي بشأن سالمة األغذية، على املشورة العلمية اليت تقدمها منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية 

عة ومنظمة الصةحة  من خال   ان اخلنا  املشفكة التابعة هلما، مثل  نة اخلنا  املشفكة بني منظمة األغذية والزرا

العاملية املعنية باملواد املضافة إىل األغذية، واجتماع اخلنا  املشةفك بةني املنظمةتني بشةأن خملفةات مبيةدات اآلفةات،        

 عالوة على املشاورات اليت جتري بني اخلنا .

 

تعزيةز املشةاركة   ، أنشأت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية "مشروع وحسا  أمانة ل2113ويف عام  -21

يف الدستور اليذائي"، ميو  مبساهمات طوعية وتتوىل منظمة الصحة العاملية إدارتق بالنيابة عةن كلتةا املنظمةتني، والةذي     

 .أسفر عن زيادة هلا شأنها يف مشاركة البلدان النامية، ويعتن نشاطا تكميليا ألنشطة التعاون الفين األخرى

 

 33تنفيذ خطتها االسةفاتيجية وبرنةام  عملةها، مبةا يف ذلةك عقةد       دأ اهليئة يف ويف ففة السنتني احلالية، ستب -22

الةدورة،   ونظةرت  جنيةف يف  2114والثالثةون للهيئةة يف يوليو/زةوز     السةابعة الةدورة   وعقةدت  دورة للجان املتخصصة.

تئماني للدسةتور اليةذائي،   خلف الصندوق االس ، يف قضايا عامة من قبيل املعايريباإلضافة إىل مهمتها الرئيسية يف وضع 

واألنشطة التكميلية اليت تقوم بها منظمة األغذية والزراعة ومنظمةة الصةحة   ، 2119-2114ورصد خطتها االسفاتيجية 

 .يف جنيف 2112والثالثون يف يوليو/زوز  الثامنةوستعقد الدورة  العاملية لعمل اهليئة.

 

أن من الضروري السالمة اليذائية املعاودة والناشئة بطريقة كفئة،  الدستور اليذائي قضايا معايريلكفالة أن تعاجل و -23

 تواصل منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية تقديم املشورة الفنية احلسنة التوقيت واملرتفعة النوعية إىل برنام 

 .الدستور اليذائي هيئة

 


