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من السادة ويرجى . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها
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 جلنة الزراعة
 

 العشرونالثالثة والدورة 

 1221 أيار/مايو 12-12روما، 

 والزراعة يف وضع املعايري الدولية دور منظمة األغذية

 

 مقدمة- أوال

 

هام ماا يكاون يف تااي ت بياق      علاى األ الدولياة  و تقوم منظمة األغذية والزراعة بدور رئيسي يف وضع املعاايري  -  1

واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات معاهدة دولية متعددة األطراف وملزمة قانوناا أنئائت   . تدابري الصحة والصحة النباتية

مباا يف للاا احلئارات    )بهدف محاية النباتاات املزروعاة والةياة بوا ا ة مناع إدنااي ونئار ا فاات          1591يف عام 

وتعرتف منظمة التجارة العاملية باالتفاقية بوصفها اهليئة الوحيدة لوضع املعايري الدولياة لصاحة   (. ئائ  واألمرا واحل

 .النبات

 

بوضاع   1591اليت أنئأتها منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية يف عام  الغذائيد تور التقوم هيئة -  1

صاحة املساتهلكني وافالاة املمار اات      مواصفات ون وط توجيهية ومدونات ممار ة دولياة متجانساة لذغذياة حلماياة    

اما تعمل اهليئة على النهو  بتنسيق مجيع أعماي مواصفات األغذية اليت تض لع . التجارية النزيهة يف جتارة األغذية

اما تعرتف منظمة التجارة العاملياة باهليئاة اإحادهل اهليئاات الدولياة      . غري احلكوميةواحلكومية  الدولية بها املنظمات

 (.املنظمة الثالثة هي املنظمة العاملية لصحة احليوان)الثالث لوضع املعايري بئأن تدابري الصحة والصحة النباتية 

 

ي مبثاباة معااا القياا     وهيئة الد اتور الغاذائ  أصبحت املعايري اليت وضعتها االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -  1

م على أ ا ها التدابري واللوائح الوطنية اخلاصة بالصحة والصحة النباتية يف إطار املعلماات القانونياة التفاقاات    اليت تقيَّ

عية مستندة إىل العلم ألعضاء املنظماة إلا  جومن شأن للا أن يكفل أن تكون تلا املعايري نقاطا مر. منظمة التجارة العاملية

 .ب نزاع جتاري بينهمما نئ
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تعاجل هذه الوثيقة على  ابيل احلصار دور منظماة األغذياة والزراعاة يف وضاع املعاايري بئاأن تادابري الصاحة           - 4

وال تتنااوي هاذه   .  لوك دولية متجانساة لذغذياة  /ت ون وط توجيهية ومدونات ممار ةمواصفاوالصحة النباتية ووضع 

يف تااالت انتصاصاات املنظماة     ممار اة /املبادئ التوجيهية أو مدونات  لوكوالوثيقة دور املنظمة يف وضع املواصفات 

 .األنرهل

 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات- ثانيا

 

طرفا متعاقدا يف الوقت الراهن بالنص املنقح اجلديد لالتفاقية الدولية لوقاياة النباتاات الاذي دنال      111يتقيد -  9

شاعبة  وتتوىل منظمة األغذية والزراعة توفري أماناة االتفاقياة والايت توجاد يف     . 1009تئرين األوي /حيز النفال يف أاتوبر

لصاحة النباتياة  انويا ويتاوىل اإلشاراف علاى العمال فيماا باني          وجتتمع هيئة تدابري ا. ة النباتاتووقاي اإلنتاج النباتي

ويقادم املكتاب اإلرشااد ألماناة االتفاقياة      . الدورات مكتب اهليئة املؤلف من ممثلي اجملموعات اإلقليمية السبع للمنظمة

. املالياة والتئاغيلية   الدولية لوقاية النباتات وهيئة تدابري الصحة النباتية بئأن التوجا  اال ارتاتيجي والتعااون واإلدارة   

اإلطااار  ضاامندوليااة جدياادة للصااحة النباتيااة  أو معااايري ويتمثاال واحااد ماان النااوات  األوليااة للهيئااة يف اعتماااد تاادابري

 .التفاقية الدولية لوقاية النباتاتاال رتاتيجي ل

 

محاية موارد العااا  : تتقا م األطراف املتعاقدة  من نالي وضع التدابري الدولية للصحة النباتية  نفس اهلدف-  9

وإدناهلاا  فيماا تادني مان التادنل يف التحرااات الدولياة للسالع          النباتياة النباتية املزروعة والةية من انتئار ا فات 

 :وتئمل التدابري الدولية للصحة النباتية ما يلي. والنا 

 اإلجراءات واملراجع؛ 

 مراقبة ا فات ومسوحها ورصدها؛و 

 خماطر ا فات؛ لوائح الواردات وحتليلو 

 إجراءات االمتثاي ومنهجيات التفتي  على الصحة النباتية؛و 

 إدارة ا فات؛و 

 فات؛التالي لدنوي ا احلجر و 

 مواجهة طوارئ ا فات الغريبة ومكافحتها والقضاء عليها؛و 

 إصدار شهادات الصادراتو. 

 

هيئاة  أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات مع عدد من الئرااء الدوليني من أجل تنفيذ برناام  عمال    اونعتت-  1

ومن بني هؤالء الئرااء منظماة التجاارة العاملياة  واتفاقياة التناوع البيولاوجي  ومعهاد البلادان         . تدابري الصحة النباتية

 .األمريكية للتنمية  والواالة الدولية لل اقة الذريةاألمريكية للتعاون بئأن الزراعة  وبنا البلدان 
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 احلالة الراهنة والتطورات احلديثة العهد

 

ورغما عن الظروف املالية احلرجة اليت تواج  أمانة االتفاقية  فإن السانتني املاضايتني شاهدتا بعان النجاا       -  8

اماا   اعتمااد   . عضاوا  111ماوع عضاويتها إىل   فقد انضمت أربعة أطراف متعاقادة إىل االتفاقياة مماا أوصال ت    . اهلام

معيارا  باإلضاافة إىل   13لصحة النباتية إىل ل الدولية التدابري تدبريين دوليني جديدين للصحة النباتية ليصل عدد معايري

وتقدم معايري جديدة إىل هيئاة تادابري الصاحة النباتياة     . إمجاال واحدًا ال تئخيصيًاومعاجلة للصحة النباتية وبروتوا 13

التابع لالتفاقية الدولياة    ات عة اإلنرتنتالتعليق إبداء بنظام 1011ولقد اان إدناي العمل يف عام . ال  نة العتمادها

إىل األماناة  مكسابا نيناا     تعليقاتهم على مئاريع تدابري الصحة النباتية مباشارة إلكرتونياا   إبداءوالذي يسمح لذعضاء ب

 .وقد ا تفادت من  البلدان املتقدمة والنامية على حد  واء  للكفاءة

 

تدابري الدولية للصاحة النباتياة  فاإن هيئاة     اليف وضع  ًاأولي ًاالتفاقية الدولية لوقاية النباتات دورلويف حني أن -  5

ويستند الرتاياز  . أقرت مؤنرا بأن القدرة على تنفيذ تلا املعايري على الصعيد الوطين هامة باملثل تدابري الصحة النباتية

وقد   إنئاء نظاام  .   اهليئةتاإلطار اال رتاتيجي لبناء قدرات الصحة النباتية الذي اعتمد تنفيذ على ت وير القدرات إىل

تادابري الدولياة   الو لوقاية النباتاات  التفاقية الدوليةات لتيسري تنفيذ ا تعرا  ودعم تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتا

 .ا على الصعيد الوطينللصحة النباتية والنهو  به

 

. تها بتبادي املعلومات مبوجب االتفاقياة الدولياة  اوال تزاي األطراف املتعاقدة ضعيفة بئكل عام يف الوفاء بالتزام-  10

 .املبادرة مقيدة بئكل صارم بفعل املوارد احملدودة هذه أنوجيري بذي جهود لتصحيح للا  إال 

 

بلادان نامياة علاى     ةيف نانيا  "تقييم القدرات يف تاي الصحة النباتياة "لقد يسرت االتفاقية الدولية ا تخدام -  11

اأ اا  للتخ اي    ة عن قدرة البلد يف تاي الصحة النباتية يف وقت معني واقعيويولد التقييم صورة . مدار السنة املاضية

 .املاوارد /رتاتيجي لتحديد أولوياات األنئا ة  للتخ ي  اال  وطنيًا اما يوفر إطارًا. لبناء القدرات يف تاي الصحة النباتية

التاابع ملنظماة    مرفاق املعاايري والتنمياة التقنياة     لبويت . للحوار مع اجلهات املاحنة للمعونة اإلمنائية ويوفر للا أ ا ًا

 .للقدرات يف تاي الصحة النباتية ائرط مسبق يف تقدير املالءمة لتمويل مقرتحات املئاريعإجراء تقييم  التجارة العاملية

 

لمادة الرابعة عئارة مان   ل اخلاضعة يئاتاهلاالتفاقية الدولية لوقاية النباتات اإحدهل  الةتتعلق قضية ناشئة حب-  11

املنظمة بئاأن حتاديا اإلجاراءات التئاغيلية املتعلقاة بتحساني       وجيري النقاش دانل . د تور منظمة األغذية والزراعة

 .عة للمادة الرابعة عئرة ضمن اإلطار التئغيلي العام للمنظمةاضاألداء الوظيفي الفعاي والكفء للهيئات الد تورية اخل

 

 هيئة الدستور الغذائي - ثالثا

 

قاد دورات اهليئاة يف إطاار برناام  املواصافات      عوُت. 1591عقدت هيئة الد تور الغذائي أوىل دوراتهاا يف عاام   - 11

ف اهليئة يف محاية صحة املستهلكني اهدأتمثل تو. الغذائية املئرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
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ظماات  وافالة املمار ات النزيهة يف جتارة األغذية الدولية  وتنسيق أعماي وضع املواصفات الغذائية اليت تض لع بهاا من 

اما أنهاا مفتوحاة أماام    . بلدا ومنظمة عضو واحدة 183اانت عضويتها تئمل  1011اانون الثاني /وحتى يناير. يةدول

عقاد دورات  وُت. اليت ميكان قبوهلاا امراقباة إلا ماا أوفات مبعاايري معيناة       ( احلكومية وغري احلكومية)املنظمات الدولية 

 .أو جنيف اهليئة وجلنتها التنفيذية يف العادة يف روما

 

لد اتور الغاذائي بئاأن مجياع أوجا   االمة       بامواصفة ونص لي صالة   300يوجد يف الوقت الراهن أاثر من - 13

مساتوهل أقصاى للماواد املضاافة إىل      1 000حد أقصى ملخلفات مبيدات ا فاات  و  1 000األغذية وجودتها  وأاثر من 

يف التجارة الدولياة حياا    وتعتة هذه املواصفات مرجعًا. ريةحد أقصى ملخلفات العقاقري البي  900وأاثر من   األغذية

فيماا  تادابري الصاحة والصاحة النباتياة      منظمة التجارة العاملياة بئاأن   ُتذار هيئة الد تور الغذائي بوج  ناص يف اتفاق

سالمة األغذية  يف حني تن بق اإلشارة إىل املعايري الدولية على الد تور الغذائي مبوجاب اتفااق منظماة التجاارة     ب يتعلق

 .لتجارةلاحلواجز التقنية ب املتعلقالعاملية 

 

 احلالة الراهنة والتطورات احلديثة العهد

 

ر الغذائي واعتمدت اهليئاة أاثار   دورة لذجهزة الفرعية للد تو 11عقد  1011-1010  نالي فرتة السنتني - 19

وتعمال  . صلة  مبا يف للا العديد من مدونات السلوك ملنع التلوث الكيميائي أو امليكروبيولوجي امواصفة ونصا ل 90من 

 .1011-1008اهليئة وفقا للخ ة اال رتاتيجية للفرتة 

 

التلاوث   :مجياع تااالت الساالمة الغذائياة    ااتمل يف السنوات األنرية النه  املنتظم إزاء حتليل املخااطر يف  - 19

امليكروبيولوجي  واملواد املضافة  وامللوثات  وخملفات مبيدات ا فات والعقاقري البي رية  وخيضع إطار حتليل املخاطر 

وتعتماد جلاان الد اتور الغاذائي  بغياة إنئااء مواصافات        . ال تعرا  مستمر ملعاجلة قضايا الساالمة الغذائياة الناشائة   

ور الغذائي بئأن  المة األغذية  على املئورة العلمية اليت تقدمها منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية الد ت

من نالي جلان اخلةاء املئرتاة التابعة هلما  مثل جلنة اخلةاء املئرتاة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصاحة  

خملفاات مبيادات ا فاات      بئاأن املئارتك باني املنظماتني     اخلةاء واجتماع  ألغذيةالعاملية املعنية باملواد املضافة إىل ا

 .بني اخلةاء اليت جتري عالوة على املئاورات

 

مئاروع وحسااأ أماناة لتعزياز     "  أنئأت منظماة األغذياة والزراعاة ومنظماة الصاحة العاملياة       1001ويف عام - 11

طوعية وتتوىل منظمة الصحة العاملية إدارت  بالنيابة عن التا املنظماتني     ميوي مبساهمات "املئاراة يف الد تور الغذائي

 .والذي أ فر عن زيادة هلا شأنها يف مئاراة البلدان النامية  ويعتة نئاطا تكميليا ألنئ ة التعاون الفين األنرهل

 

دورة للجااان  19 وبرنااام  عملااها  مبااا يف للااا عقااد ةاال اارتاتيجي تمضااى اهليئااة قاادما يف تنفيااذ ن تهااا - 18

يف مقار منظماة األغذياة     1011متاوز  /ون للهيئاة يف يولياو  ثا و تعقد الادورة اخلامساة والثال  . املتخصصة يف فرتة السنتني

و تنظر الدورة  باإلضافة إىل مهمتها الرئيسية يف وضع املواصفات  يف قضاايا عاماة مان قبيال وضاع ن تهاا       . والزراعة
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  والتقرير املرحلي عن احلساأ اال تئماني املئرتك باني منظماة األغذياة والزراعاة     1015 -1013اال رتاتيجية للفرتة 

. ومنظمة الصحة العاملية  واألنئ ة التكميلية اليت تقوم بها منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية لعمل اهليئة

 .يف جنيف 1011متوز /و تعقد الدورة الساد ة والثالثون يف يوليو

 

الناشائة ب ريقاة   ة وعااود ومن الضروري لكفالة أن تعاجل مواصفات الد تور الغذائي قضاايا الساالمة الغذائياة امل   - 15

افئة  أن تواصل منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية تقديم املئورة الفنية احلسنة التوقيت واملرتفعة النوعية 

 .إىل برنام  الد تور الغذائي


