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

  www.fao.org على العنوان التالي: 

MP712/A 

A 

 

 هيئة تدابري الصحة النباتية

 الدورة احلادية عشرة

 2016أبريل/نيسان  8-4روما، 

 2015تقرير عن أنشطة جلنة املعايري يف عام 

 من جدول األعمال 1-9البند 

 جلنة املعايري ووحدة وضع املعايريمن إعداد رئيس جلنة املعايري مع إسهامات من 

 

 مقدمة -أوال
 

باإلضافة إىل معلومات عن العمل الذذ  يلذويف يف    2015يقدم هذا التقرير عرضا عن أنشطة جلنة املعايري يف عام  - 1

التفاصيل علذى  كامل تتضمن األفق بالنسبة إىل جلنة املعايري ومن ثم األطراف املتعاقدة. وميكن االطالع على التقارير اليت 

 .1البوابة الدولية للصحة النباتية

 

تغيريات مهمذة داخذل   طرأت لقد كانت هذه السنة سنة أخرى حافلة باألنشطة بالنسبة إىل جلنة املعايري. فقد  - 2

املتمثلذة يف  امللقاة على عاتقها واألساسية ة واليالاألمانة وجلنة املعايري على السواء. وعملت جلنة املعايري من أجل الوفاء ب

يف تعذديل إجذراءات   أيضذا  اخنرطذت  وضمان أن املعايري الدولية سليمة من الناحية الفنية وعلى درجة عالية من اجلودة. 

وضع معايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )االتفاقية الدولية(، وقامذت، متطلعذة إىل املسذتقبل، بتقذديم إسذهامات يف      

 وجلنة تنمية القدرات. هاية. وأخريا، نظرت يف السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بينحتديد مفهوم املعايري السلع
 

                                        
  https://www.ippc.int/core-activities/standards-settingميكن زيارة الصفحة اخلاصة بوضع املعايري على العنوان التالي:   1

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting
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كثريا علذى األطذراف املتعاقذدة واملنظمذات اإلقليميذة لوقايذة النباتذات واملنظمذات         تعتمد جلنة املعايري ال تزال و - 3

رتك لتحذديات تتمذع االتفاقيذة الدوليذة.     الدولية لتقديم آرائها بشأن مشاريع املعايري الدولية بهدف زيذادة الفهذم املشذ   

تمكني أعضاء جلنة املعايري والسمايف هلم بالنهوض بذواجبهم، يسذتمر عذدد    لاألطراف املتعاقدة ذ  تقدمه وبفضل الدعم ال

 كبري من املعايري الدولية ذات اجلودة العالية يف تسجيل تقدم. 

 

يري وأعضاء تموعات اخلرباء املعنّيني بالصذياةة واملشذرفون   جلنة املعاما قدمته ويسلط هذا التقرير الضوء على  - 4

 . التنسذيق الذدولي   إسهامات مهمة يف إعداد مشاريع املعايري الدولية لتحقيقمن على مشاريع املعايري الدولية طوال السنة 

ل املواضذيع املدرجذة   ، من أصتقدما كبريا من مشاريع املعايري الدولية مشروعًا 40ل أكثر من وحده، سّج 2015 عامويف 

، وهذو مذا أدى إىل زيذادة كذبرية يف اإلسذهامات      موضذوع  100والذيت تفذو     على قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدوليذة 

 املطلوبة من مجيع اجلهات املعنية، أ  جلنة املعايري واخلرباء واألطراف املتعاقدة وأمانة االتفاقية الدولية.

 

 ى أن جلنة املعايري لن تتمكن من العمل بدون الذرويف املهنيذة لوحذدة وضذع املعذايري     علالتحديد وأود أن أشدد ب - 5

جلنذة املعذايري   ال تذزال  تعلذق بذاملوارد،   تالذيت  قيود الكبري والعمل الرةم عبء فالتابعة ألمانة االتفاقية الدولية وتفانيها. 

فعل ذلك بدون التذزام وحذدة وضذع     يتعذر عليها الصحة النباتية )اهليئة(، ولكن تسعى إىل حتقيق تطلعات هيئة تدابري

 املعايري.

 

 املعايري الدولية اليت اعتمدتها جلنة املعايري نيابة عن اهليئة واملواصفات -ًاثاني

 اليت وافقت عليها جلنة املعايري

 

ص الثالثذة  بروتوكوالت التشخي ، نيابة عن اهليئة يف يناير/كانون الثاني وأةسطس/آب،اعتمدت جلنة املعايري - 6

 املعتمدة التالية:
 

 (Potato spindle tuber viroid( )2006-022) : فريود درنة البطاطا املغزلية 7التشخيص  بروتوكول (1)

 Ditylenchus destructor ((2004-017وآفة  Ditylenchus dipsaci: آفة 8التشخيص  بروتوكول (2)

 (2014-015) (Genus Anastrepha Schiner: )9التشخيص  بروتوكول (3)

 

رباء وصذياةة هذذه املعذايري    اخلذ رتشيح دعوة لتوجيه ن من مّكووافقت اللجنة على املواصفات التالية مبا ُي - 7

 :للمضي قدمًا
 

استخدام معاجلات الصحة النباتية كتدابري للصحة النباتية )تغطي مخسة مشذاريع   : متطلبات62املواصفة  (1)

، 2014-004، و2014-003معايري دولية بشذأن املتطلبذات اخلاصذة بذأنواع ةتلفذة مذن املعاجلذات:        

 (.  2014-007و، 2014-006، و2014-005و

 (. 2014-001توجيهات بشأن إدارة ةاطر اآلفات( ) :  )63املواصفة  (2)
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 املشاورات -ثالثًا

 

بذل جلنذة املعذايري    الواردة يف هذذا القسذم واستعراضذها مذن ق     الدولية النظر يف مشاريع املعايري  2015يف عام مت  - 8

وتموعات اخلرباء املعنّيني بالصياةة، والفريق الفين املعين بربوتوكوالت التشخيص، والفريق الفين املعذين مبعاجلذات   

 الصحة النباتية 

 

مشذاورة  لغذرض  اخلمسة التاليذة )مشذاريع بروتوكذوالت التشذخيص فقذط(      الدولية مشاريع املعايري  ترضُعكما  - 9

 :2015يونيو/حزيران  30يناير/كانون الثاني إىل  30األعضاء خالل الفرتة من 
 

 ،Bursaphelenchus xylophilus (016-2004)ديذدان الصذنوبر اخليطيذة    ب املتعلذق بروتوكول التشذخيص   (1)

 ؛بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح() 27ملحق باملعيار الدولي رقم 

Citrus tristeza virus (021-2004 )  فذريو  ترسذتيتزا احلمضذيات   املتعلذق ب بروتوكذول التشذخيص    (2) 

 ؛27ملحق باملعيار الدولي رقم 

، وفذريو   ((Tomato spotted wilt virusفريو  الذبول املتبقع للطماطم ب املتعلقبروتوكول التشخيص  (3) 

، وفذذريو  الفسيفسذذاء الفضذذية للبطذذيخ ( Impatiens necrotic spot virus) البقعذذة النخريذذة للبلسذذم

Watermelon silver mottle virus (019-2004) ، ؛27ملحق باملعيار الدولي رقم 

 Xiphinema americanum sensu lato مذن نذوع   النيمذاتودا اخلنجريذة   املتعلق ببروتوكول التشخيص  (4)

 ؛27ملحق باملعيار الدولي رقم (، 025-2004)

 .27، ملحق باملعيار الدولي رقم Genus Liriomyza (017-2006)املتعلق بآفة بروتوكول التشخيص  (5)

 

مشاريع املعايري الدولية التسعة وبروتوكذوالت التشذخيص ومعاجلذات الصذحة النباتيذة التاليذة لغذرض         تدموُق - 10

 :2015نوفمرب/تشرين الثاني  30يوليو/متوز إىل  1مشاورة األعضاء خالل الفرتة من 
 

(، مرفذق  2005-003ترتيبات للتحقق من امتثال الشحنات من جانب البلد املستورد يف البلذد املصذدر )   (1)

 ؛(اخلطوط التوجيهية لنظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات) 20ملعيار الدولي رقم با

( A010-2006 )تذبخري مذواد التعبئذة اخلشذبية بفلوريذد السذلفوريل       ب املتعلقذة معاجلة الصحة النباتية  (2)

مذن املعيذار    2و 1قذني  حاملل( يف B010-2006إلدراج وتنقيح القسم اخلاص بالتسخني بالرتدد العذالي ) 

 ؛(إخضاع مواد التعبئة اخلشبية يف التجارة الدولية) 15الدولي رقم 

 ،Aa rf.a.fA.h، وAyshshb seAihe nheehpA  آفذذذذذذات ب املتعلذذذذذذقبروتوكذذذذذذول التشذذذذذذخيص   (3) 

 ؛27، ملحق باملعيار الدولي رقم A. ritzemabosi (025-2006)و

ملحذذق باملعيذذار Xanthomonas fragariae (012-2004 ،) بكترييذذاب املتعلذذقبروتوكذذول التشذذخيص  (4)

 ؛27الدولي رقم 



CPM 2016/19 4 

 

(، ملحق باملعيذار  027-2006)  Sorghum halepense آفة الذرة احللبية ب املتعلقبروتوكول التشخيص  (5)

 ؛27الدولي رقم 

 بذذالرتدد العذذاليعاجلذذة اخلشذذب بذذاحلرارة باسذذتخدام التسذذخني  مب املتعلقذذةمعاجلذذة الصذذحة النباتيذذة  (6)

معذامالت الصذحة النباتيذة لتفذات اخلاضذعة لقواعذد       ) 28ملحق باملعيار الدولي رقذم  (، 114-2007)

 ؛(احلجر الزراعي

تذبخري احلشذرات يف األخشذاب املقشذورة بواسذطة فلوريذد السذلفوريل        ب املتعلقذة معاجلة الصحة النباتية  (7)

( A101-2007) ؛28، ملحق باملعيار الدولي رقم 

تذبخري الديذدان اخليطيذة واحلشذرات يف األخشذاب املقشذورة بواسذطة        ب املتعلقةمعاجلة الصحة النباتية  (8)

 ؛28، ملحق باملعيار الدولي رقم (B101 -2007 فلوريد السلفوريل )

علذى املذا و اذرارة البخذار      Bactrocera tryoni بذبابذة  عاجلذة  مب املتعلقذة معاجلة الصذحة النباتيذة    (9)

Bactrocera tryoni on Mangifera indica  (107-2010 ،)28باملعيار الدولي رقم  ملحق. 

 

 لغرض فرتة إبذداء التعليقذات بشذأن الشذواةل اجلوهرّيذة خذالل       نيمت تقديم مشروعي املعيارين الدوليني التاليو - 11

 :2015سبتمرب/أيلول  30يونيو/حزيران إىل  1الفرتة من 
 

بذل  (: أعيذد تقدميذه مذن ق    Tephritidae ( )031-2006 ) حالة الفاكهة العائلة لذذباب الفاكهذة   حتديد  (1)

 ؛2015جلنة املعايري يف مايو/أيار 

(: 1994-001)مسرد مصطلحات الصذحة النباتيذة(: )   5على املعيار الدولي رقم  2014تعديالت عام  (2)

 .2015املؤلفة من سبعة أعضاء التابعة للجنة املعايري يف مايو/أيار  تموعة العملبل من ق  تمدُِّق

 

 2015أةسذذطس/آب  15 -يوليو/متذذوز 1) 2وخذذالل فرتتذذي اإلشذذعار املتعلقذذتني بربوتوكذذوالت التشذذخيص     - 12

 األطذراف املتعاقذدة علمذا باملشذاريع السذتة     أحيطذت  ( 2016يناير/كانون الثذاني   30 -2015ديسمرب/كانون األول  15و

 التالية املعروضة لغرض اعتمادها:
 

  2015فرتة اإلشعار اخلاصة بربوتوكوالت التشخيص يف يوليو/متوز 
 

، ملحذذق  Ditylenchus destructor وآفذذة   Ditylenchus dipsaci آفذذة ب املتعلذذقبروتوكذذول التشذذخيص  (1)

 ؛27باملعيار الدولي رقم 

 ؛27ملحق باملعيار الدولي رقم  ،Phytoplasmas (018-2004)بكترييا ب املتعلقبروتوكول التشخيص  (2)

ملحذق باملعيذار    ،Genus Anastrepha Schiner  (015-2004)ذباببذ  املتعلذق بروتوكذول التشذخيص    (3)

 . 27الدولي رقم 
 

                                        
-https://www.ippc.int/en/coreميكن االطالع على فرتة اإلشعار اخلاصة مبشاريع بروتوكوالت التشخيص على البوابة الدولية للصحة النباتية:   2

activities/standards-setting/draft-ispms/notification-period-dps/  

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/draft-ispms/notification-period-dps/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/draft-ispms/notification-period-dps/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/draft-ispms/notification-period-dps/
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 2015فرتة اإلشعار اخلاصة بروتوكوالت التشخيص يف ديسمرب/كانون األول 
 

، ملحذذق باملعيذذار Bursaphelenchus xylophilus (016-2004)املتعلذذق بآفذة  بروتوكذول التشذذخيص   (4)

 ؛27الدولي رقم 

 Xiphinema americanum sensu lato مذن نذوع   النيمذاتودا اخلنجريذة   باملتعلق بروتوكول التشخيص  (5)

 ؛27باملعيار الدولي رقم  ملحق، (025-2004)

 . 27، ملحق باملعيار الدولي رقم Phytoplasmas  (018-2004)بكترييا باملتعلق بروتوكول التشخيص  (6)

 

مشذذاريع  ةخبصذذوص مخسذذ 3انعقذذدت ثذذالا مشذذاورات للخذذرباء بشذذأن مشذذاريع بروتوكذذوالت التشذذخيص  و - 13

 تموعة من التعليقات والرد عليها بشأن: 21، واستعراض فيها خبريا 74لربوتوكوالت التشخيص، واقتضى ذلك نظر 
 

 ؛27ملحق باملعيار الدولي رقم  ،Fusarium circinatum (021-2006) آفةب املتعلقبروتوكول التشخيص  (1)

ملحق باملعيار الذدولي   ،Phytophthora ramorum (013-2004)آفة ب املتعلقبروتوكول التشخيص  (2)

 ؛27 رقم

ملحق باملعيار الدولي ، Dendroctonus ponderosae (019-2006)آفة ب املتعلقبروتوكول التشخيص  (3)

 ؛27 رقم

 ؛27ملحق باملعيار الدولي رقم ، Anguina spp (003-2013)املتعلق بآفة بروتوكول التشخيص  (4)

، Liberibacter solanacearum  "Candidatus" (001-2013)بكرتيا املتعلق ببروتوكول التشخيص  (5)

 .27ملحق باملعيار الدولي رقم 

 

 (2016بل اهليئة يف دورتها احلادية عشرة )باعتماد مشاريع معايري دولية من ِقالتوصية  -رابعًا

 

قذدم  تعلذى أن   ،يف اجتماعها املنعقد يف نوفمرب/تشرين الثاني ومن خالل قذرار إلكرتونذي   ،وافقت جلنة املعايري - 14

 05/2016وثيقة اهليئة رقذم   توصية بشأن أربعة معايري دولية لكي تعتمدها اهليئة يف دورتها احلادية عشرة )انظر أيضًا

 واملرفقات(:
 

 ؛(1994-001مسرد مصطلحات الصحة النباتية ) - 5على املعيار الدولي رقم  2014تعديالت عام  (6)

 (Tephritidae  الفاكهذذة )  فاكهذذة العائلذذة لذذذباب  حالذذة المشذذروع املعيذذار الذذدولي بشذذأن حتديذذد      (7)

 ؛(031-2006)

 باإلشعاع Ostrinia nubilalisحفار الذرة األوروبي مشروع معاجلة الصحة النباتية يف ما يتعلق مبعاجلة  (8)

 ؛28(، ملحق باملعيار الدولي رقم 009-2012)

                                        
روتوكذذذذوالت التشذذذذخيص علذذذذى البوابذذذذة الدوليذذذذة للصذذذذحة النباتيذذذذة:  ميكذذذذن االطذذذذالع علذذذذى مشذذذذاورة اخلذذذذرباء بشذذذذأن مشذذذذاريع ب   3

https://www.ippc.int/en/expert-consultation-on-draft-diagnostic-protocols-ecdp/   

https://www.ippc.int/en/expert-consultation-on-draft-diagnostic-protocols-ecdp/
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يف    B. xanthodesو   Bactrocera melanotus ذبابمشذروع معاجلذة الصذحة النباتيذة يف مذا يتعلذق بذ        (9)

 .28(، ملحق باملعيار الدولي رقم 2009-105( ارارة البخار )  Carica papaya  ) البابايا

 

 املعايريجلنة  -ًاخامس
 

 مفهوم معيار سلعي -ألف

 

جلنة املعايري بشكل مستفيض، يف اجتماعها املنعقد يف نوفمرب/تشرين الثذاني، مفهذوم معيذار سذلعي يف      تناقش - 15

سيا  إعداد مشاريع املعايري الدولية احلالية واملواضيع اجلديدة املقرتحة، وإطار املعايري والتنفيذ، مع األخذذ يف االعتبذار   

واجتمذاع امموعذة املعنيذة     4املعنية بوضذع مفهذوم ملعيذار سذلعي    النقاشات اليت دارت يف اجتماع تموعة عمل اهليئة 

 .5بالتخطيط االسرتاتيجي املنعقد يف أكتوبر/تشرين األول 

 

طذار املعذايري والتنفيذذ أن يشذكل األسذا  للتخطذيط للمعذايري الدوليذة         ميكذن إل  هووافقت جلنة املعايري على أن - 16

ملعذايري الدوليذة اخلاصذة بالسذلع     أن تتضذمن ا  ضذرورة كمذا وافقذت علذى    واألدوات األخرى ولرتتيبها اسب األولويذة.  

املعذايري  "تئذي أن النطذا  ميكذن أن يشذكل تسلسذال بذني       رمتطلبات، على أن يتوقف ذلك على نطا  املعيذار الذدولي. وا  

أو احلبذوب أو   الواسعة" واملعايري "الضيقة". وحيثما يكون النطذا  واسذعا يف املعذايري الدوليذة )مثذل اخلشذب أو البذذور       

قدم توجيهات متناسقة بشأن اخليارات املتاحة إلدارة ةاطر اآلفات املرتبطة مبجموعة من السلع، الفواكه واخلضار(، ُت

ومن ثم فإن هذه املعايري الدولية لن تتضمن سوى متطلبات عامة. يف حني عنذدما يكذون النطذا  ضذيقا، سذيتناول املعيذار       

مذا   ةاطر اآلفات وميكن للمعيار الدولي أن حيتو  على متطلبات حمددة تتنذاول إمذا آفذة   السلع اليت تتقاسم خصائص 

)مثل املناطق اخلالية من آفة ذباب الفاكهة ومعاجلات الصحة النباتية( أو العائل )مثذل التفذايف أو املذا و أو الطمذاطم(.     

يذة بذالتخطيط االسذرتاتيجي وتموعذة العمذل      وترد النقاشات اليت دارت يف اجتماعات جلنذة املعذايري وامموعذة املعن   

 .17/2016التابعة للهيئة والتوصيات الصادرة عنها بشكل كامل يف وثيقة اهليئة رقم 

 

ولئن أقرت جلنة املعايري بأنه قد يكون من الصعوبة مبكان وضع معايري سلعية وتنسيقها، فإنها مستعدة للعمذل   - 17

الدولي إذا كان ذلك هو  من أجل وضع هذه املعايري لغرض التنسيق على املستوى مع تموعات اخلرباء املعنية بالصياةة

   طراف املتعاقدة.ترةبه األ ما

                                        
قريذذذذذر تموعذذذذذة العمذذذذذل املعنيذذذذذة بوضذذذذذع مفهذذذذذوم ملعيذذذذذار سذذذذذلعي علذذذذذى العنذذذذذوان التذذذذذالي:      ميكذذذذذن االطذذذذذالع علذذذذذى ت   4

https://www.ippc.int/en/publications/81503/ 
علذذذى العنذذذوان التذذذالي:   2015ميكذذذن االطذذذالع علذذذى تقريذذذر اجتمذذذاع امموعذذذة املعنيذذذة بذذذالتخطيط االسذذذرتاتيجي املنعقذذذد يف عذذذام          5

https://www.ippc.int/en/publications/81716/ 
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 استعراض إجراءات وضع املعايري -باء

 

عقب تطبيق أةلبية التغيريات الواردة يف إجذراءات وضذع املعذايري الذيت اعتمذدتها اهليئذة يف دورتهذا السذابعة          - 18

نة املعايري اإلجراءات على حنو مذا أوكلذت إليهذا اهليئذة، مذع تقذديم توصذيات إىل اهليئذة يف         (، استعرضت جل2012)

( لزيادة تبسيط وتوضيح إجراءات وضع معايري االتفاقية الدولية وزيادة الشفافية واملشذاركة  2016دورتها احلادية عشرة )

 (.11/2016)انظر وثيقة اهليئة رقم 

 

وأجر  استعراض إجراءات وضع معايري االتفاقية الدولية يف عدد من املناسبات، وعلذى وجذه التحديذد خذالل      - 19

، وأثناء يذومني كذاملني   2014، واجتماع جلنة املعايري يف نوفمرب/تشرين الثاني 2014اجتماع جلنة املعايري يف مايو/أيار 

مذع   ،2015الذذ  انعقذد يف مايو/أيذار     للجنذة املعذايري   تابعذة املؤلفة مذن سذبعة أعضذاء ال   من اجتماع امموعة املوسعة 

 .2015استعراض نهائي من جانب جلنة املعايري يف نوفمرب/تشرين الثاني 

 

 القضايا املفاهيمية -جيم

 

( القاضي بتخصيص الوقت الالزم للنظر يف التنفيذذ  2015ه اهليئة يف دورتها العاشرة )تدعما للقرار الذ  اعتمد - 20

والقضايا املفاهيمية ذات الصلة باملعايري الدولية املعتمدة ومبشاريع املعايري، اقرتحت جلنذة املعذايري عذددا مذن املواضذيع      

( على مكتب اهليئة للنظر فيها. وسيناقش مكتب اهليئذة  2016احملتملة ملناقشتها خالل الدورة احلادية عشرة للهيئة )

 كيفية اختيار املواضيع وختصيص الوقت الالزم خالل دورة اهليئة. آلية  2016بشكل كامل يف يونيو/حزيران 

 

 املواضيع اجلديدة للمعايري الدولية -دال

 

من املواضيع اجلديدة اليت اقرتحتها األطراف املتعاقدة انطالقا من دعوة عذام  موضوعا  11ناقشت جلنة املعايري  - 21

اهليئذة  املعذايري  م مل تقرتيف بعد أ  مواضيع جديدة. وأوصذت جلنذة   واضيع، مشرية إىل أن بعض األقالياملالقرتايف  2015

بأربعة مواضيع جديدة تستويف املعايري الرئيسية لتربير املواضيع املقرتحة وحتديد أولويتها، وذلك مذن أجذل إدراجهذا يف    

 .(10/2016رقم قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية )انظر وثيقة اهليئة 

 

 التعاون بني جلنة املعايري وجلنة تنمية القدراتتوثيق  -هاء

 

فكار لدعم اعتماد نهج متكامذل بذني    اخليارات املتاحة والتعبري عن أكّرست جلنة املعايري أيضا الوقت للنظر يف - 22

املنعقذد يف  وضع املعايري وتنفيذ كل من املعايري واالتفاقية. وترد تفاصذيل هذذه املناقشذة يف تقريذر اجتمذاع جلنذة املعذايري        
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2015 نوفمرب/تشذذرين الثذذاني
. وقذذد ارتذذبط ذلذذك بالرةبذذة الذذيت أعربذذت عنهذذا اهليئذذة وامموعذذة املعنيذذة بذذالتخطيط  6

االسرتاتيجي ومكتب اهليئة يف اعتماد هذا النهج، ومت التوصية بذه نتيجذة للدراسذة الذيت أجريذت بشذأن تقيذيم تعزيذز         

( وتقدم بها نائب رئيس اهليئة يف ورقذة عرضذت علذى جلنذة     2015ئة )األمانة واليت عرضت خالل الدورة العاشرة للهي

 .2015املعايري يف اجتماعها املنعقد يف نوفمرب/تشرين الثاني 

 

بل جلنة املعايري وقد كان هناك مقرتيف مفاده أنه ميكن تقييم االقرتاحات اخلاصة باملواضيع بشكل مشرتك من ق  - 23

اقية الدولية املعنية األخرى على ضوء املعايري املتعلقة باملعايري الدولية لتدابري الصذحة  وجلنة تنمية القدرات وأجهزة االتف

 النباتيذذة أو الذذدالئل أو توصذذيات اهليئذذة. ويتمثذذل اهلذذدف مذذن وراء ذلذذك يف متكذذني اهليئذذة مذذن اختذذاذ قذذرار بشذذأن   

 والتنفيذ وبشأن األولوية اليت ينبغي إسنادها ( ما يلزم إضافته إىل إطار املعايريعلى سبيل املثال )معيار أو توصية أو دليل

 إلعداد كل منها. 

 

وأعربت جلنة املعايري عن تقديرها هلذا النهج والدعوة العامة املقرتحة إىل طريف مواضيع وأدوات كوسيلة لتعزيز  - 24

عم هذذا املقذرتيف كذأن تقذوم     التعاون بني جلنة املعايري وجلنة تنمية القدرات. كما ناقشت جلنة املعايري طرقذا إضذافية لذد   

اللجنتان، على سبيل املثال، بتنسيق اجتماع مشرتك لنصف يوم والتفاعل مباشرة مع بعضهما البعض من خذالل عذرض   

وثائق مناقشة حتدد القضايا ذات الصلة بالعالقة بني وضع املعايري وتنفيذها، ودعت جلنة تنميذة القذدرات إىل النظذر يف    

 شتها. وسيستمر العمل اهلادف إىل زيادة التعاون. االقرتاحات اليت مت مناق

 

 املعايري الدولية املدرجة على قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية -سادسًا

 اليت نظرت فيها جلنة املعايري

 

نظرت جلنة املعايري بالتفصيل، يف اجتماعيها املعقودين يف مايو/أيذار ونوفمرب/تشذرين الثذاني، يف مذا تموعذه       - 25

إجذراء   ضذرورة إىل  املشاريع جذاهزة ملشذاورة األعضذاء نظذراً     ه. ومل تعترب كل هذ7مشروعا من مشاريع املعايري الدولية 11

 املزيد من العمل بشأن القضايا املفاهيمية.

 

مواصلة النظر يف مشروعني اثنني من مشاريع املعايري الدولية تلقيا اعرتاضات رمسية  ،خالل هذا االجتماع ،متو - 26

(. ووافقت جلنة املعايري على مشروع املعيار الدولي بشذأن احلركذة الدوليذة لوسذائط     2015خالل الدورة العاشرة للهيئة )

( إلحالته على فرتة إبداء التعليقات بشأن الشذواةل اجلوهرّيذة،   2005-004النمو املرتبطة بالنباتات املخصصة للغر  )

وطلبت أن تركز التعليقات على التغيريات الرئيسية اليت أدخلت من أجل معاجلذة االعذرتاض الرمسذي. وطلبذت جلنذة      

                                        
علذذذذى العنذذذذوان التذذذذالي:    2015ميكذذذذن االطذذذذالع علذذذذى تقريذذذذر اجتمذذذذاع جلنذذذذة املعذذذذايري املنعقذذذذد يف نوفمرب/تشذذذذرين الثذذذذاني           6

https://www.ippc.int/en/publications/81824/ 
-https://www.ippc.int/en/coreانظذذر قائمذذة مواضذذيع معذذايري االتفاقيذذة الدوليذذة لالطذذالع علذذى مراحذذل املواضذذيع علذذى العنذذوان التذذالي:         7

activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards  

https://www.ippc.int/en/publications/81824/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/
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قذى أيضذا   الذذ  تل  ،(2006-009املعايري أن يواصل املشرف على مشروع املعيار الدولي بشأن احلركة الدولية للخشب )

فريذق اخلذرباء الفنذيني املعذين بذاحلجر      ، إعادة صياةة هذذا املعيذار الذدولي بالتعذاون مذع      2015يف عام  رمسيًا اعرتاضًا

 ، مع األخذ بعني االعتبار نقاشات جلنة املعايري بشأن "مفهوم مواصفة سلعية".احلرجي

 

ناقشت جلنة املعايري مشروعني اثنني مذن مشذاريع املعذايري الدوليذة بشذأن احلركذة الدوليذة لازهذار واألةصذان           كما - 27

، (2008-008( واحلركة الدولية للمنتجذات اخلشذبية والصذناعات اليدويذة املصذنوعة مذن اخلشذب )       2008-005املقطوعة )

 لى جلنة املعايري خالل اجتماعها القادم. وطلبت أن جير  املشرفون املزيد من العمل وأن يعاد عرضهما ع

 

( 2009-003، زّودت جلنة املعايري املشرفني على مشروع املعيار الدولي بشأن احلركة الدولية للبذذور ) وأخريًا - 28

( بتوجيهذات عذن   2006-004ومشروع املعيار الدولي بشأن احلركة الدوليذة للمركبذات واآلالت واملعذدات املسذتخدمة )    

 مشاورة األعضاء. خاللددة أثريت مسائل حم

 

 مشاريع املواصفات -ألف

 

نظذذرت جلنذذة املعذذايري يف ردود املشذذرفني علذذى تعليقذذات مشذذاورة األعضذذاء الذذيت وردت خبصذذوص أربعذذة مشذذاريع   - 29

 (2014-008)متطلبات استخدام معاجلات الصذحة النباتيذة كتذدابري للصذحة النباتيذة       :مواصفات، ووافقت على اثنني منها

 . (2014-001) والتوجيهات بشأن إدارة ةاطر اآلفات

 

الرتخذيص    :وأرجأت جلنة املعايري املوافقة إىل قرار إلكرتوني للجنة املعايري بالنسذبة إىل املواصذفتني األخذريني    - 30

 دام ترخيصواستخ ،(2014-002) للكيانات من ةري املنظمات الوطنية لوقاية النباتات لتنفيذ إجراءات الصحة النباتية

اخلطوط التوجيهية لنظام تطبيق لذوائح الصذحة النباتيذة     ،20( )ملحق باملعيار الدولي رقم 2008-006استرياد حمدد )

 (.الوارداتعلى 
 

 التابعة للجنة املعايري جمموعة العمل املؤلفة من سبعة أعضاء -باء

 (7-)جلنة املعايري

 

 2014يف التعليقات املقدمة خالل فرتة مشذاورة األعضذاء يف عذام    املؤلفة من سبعة أعضاء العمل تموعة نظرت  - 31

لى فرتة إبداء التعليقذات بشذأن   ع( 1994-001) 5على املعيار الدولي رقم  2014تعديالت عام  عرضوتوصي بأن يعاد 

 .2015الشواةل اجلوهرّية لعام 

 

يف الكثري من التعليقات املقدمة خبصوص مشروع املعيار الدولي بشأن احلركذة الدوليذة    موعةهذ امكما نظرت  - 32

املشروع، تقديم توصية بعرضه على فرتة إبذداء   عليها، بسبب ضيق الوقت وتعقيد هذا( ولكن تعذر 2009-003للبذور )

 . 2015التعليقات بشأن الشواةل اجلوهرّية لعام 
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جدول أعمال حافل ألنه من املقرر أن تسذتعرض مشذاريع املعذايري     امموعةهذه  ، سيكون أمام2016ويف عام  - 33

 الدولية األربعة التالية بشأن:
 

 ؛(2009-003احلركة الدولية للحبوب ) (1)

 ؛(2006-004احلركة الدولية للمركبات واآلالت واملعدات املستخدمة ) (2)

روع (، مشذ 2005-003البلد املسذتورد يف البلذد املصذدر )   بل ترتيبات التحقق من امتثال الشحنات من ق  (3)

 ؛20مرفق باملعيار الدولي رقم 

( A010-2006بتذبخري مذواد التعبئذة اخلشذبية بفلوريذد السذلفوريل )       معاجلة الصحة النباتية املتعلقذة   (4)

 2و 1( مذن امللحقذني   B010-2006لإلدراج،  ومشروع تنقيح القسم اخلاص بالتسخني بالرتدد العالي )

 .15من املعيار الدولي رقم 

 

 موجز عن القرارات اإللكرتونية -جيم

 

لتسريع وترية وضع املعايري الدولية والعدد الكبري من مشاريع بروتوكوالت التشخيص ومعاجلات الصحة النباتية،  - 34

 نتديات وعمليات التصويت(.وللبت يف القضايا العالقة األخرى، ظلت جلنة املعايري تستعني بالقرارات اإللكرتونية )امل

 

 وقد شاركت جلنة املعايري يف القرارات اإللكرتونية الستة عشر التالية:  - 35
 

 ؛مخسة قرارات للموافقة على بروتوكوالت تشخيص لغرض مشاورة األعضاء (5)

د ومخسة قرارات للموافقة على بروتوكوالت تشخيص لغرض فرتات اإلشعار، وهذو مذا يذؤد  إىل اعتمذا     (6)

 ؛بروتوكوالت التشخيص

 ؛وقراران اثنان من أجل رفع توصية بشأن معاجلات للصحة النباتية إىل اهليئة العتمادها (7)

 ؛وثالثة قرارات من أجل املوافقة على خرباء بالنسبة إىل تموعات اخلرباء املعنية بالصياةة (8)

 وقرار واحد للموافقة على رد على اعرتاض رمسي. (9)
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 املستقبلالعمل يف 

 

إىل إبالغ األطراف املتعاقدة وإتاحة املزيد من الوضويف بشأن خطة عمل جلنة املعايري، قدمت وحذدة وضذع املعذايري     سعيًا

(. ورأت جلنة املعايري أن هذذه  2017-2016وثيقة إىل جلنة املعايري تعرض فيها األنشطة املقررة لفرتة السنتني القادمة )

 .8من األمانة نشرها على البوابة الدولية للصحة النباتية الوثيقة مفيدة للغاية وطلبت

 

 اخلرباء الفنيني وجمموعات عمل اخلرباء فرق -دال

 

تشرف جلنة املعايري على عمل فر  اخلرباء الفنيني وتموعات عمل اخلرباء. ويرد أدناه موجز ملا تقذوم بذه    - 36

 من عمل.

 

 خيصفريق اخلرباء الفين املعين بربوتوكوالت التش

 

 يفتشخيص ال اًل من بروتوكوالتبروتوكو 24وله برنامج عمل يتكّون من  10من مثانية أعضاء 9يتألف هذا الفريق - 37

التشذخيص   تمت صذياةة مجيذع بروتوكذوال   قذد  (. و1مراحل إعداد ةتلفة تندرج حتت إطار ستة ختصصذات )الشذكل   

بروتوكذول تشذخيص واحذد ينتظذر إعذداد أدوات      لكذن  يوجذد   ؛ 11املدرجة على قائمة مواضيع معايري االتفاقيذة الدوليذة  

مؤلذف يف بلذدان    100جزيئية مصاد  عليها لتحديد يرقات ذبذاب الفاكهذة. كمذا يشذرف هذذا الفريذق علذى أكثذر مذن          

 لضمان اجلودة واالتسا  يف الربوتوكوالت املنسقة. 12ةتلفة

 

، مذن  2016. ويف عذام  2015خيص تقدما يف عام مشروعا من مشاريع بروتوكوالت التش 18وأحرز ما تموعه  - 38

مشروعا من مشاريع بروتوكوالت التشخيص من خالل عمليذة وضذع املعذايري، وهذو مذا       20املتوقع أن يتدفق ما تموعه 

 (.2)الشكل  2015يف املائة عن عام  10ميثل زيادة قدرها 

 

                                        
( اخلاصذذذذة بوحذذذذدة وضذذذذع املعذذذذايري علذذذذى العنذذذذوان التذذذذالي: 2017-2016ميكذذذذن االطذذذذالع علذذذذى خطذذذذة عمذذذذل فذذذذرتة السذذذذنتني )  8

https://www.ippc.int/en/publications/81957/ 
العنذذذوان التذذذالي:   ميكذذذن االطذذذالع علذذذى صذذذفحة فريذذذق اخلذذذرباء الفذذذين املعذذذين بربوتوكذذذوالت التشذذذخيص علذذذى اإلنرتنذذذت علذذذى           9

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-diagnostic-

protocols/  
ميكذذذذن االطذذذذالع علذذذذى  قائمذذذذة أعضذذذذاء فريذذذذق اخلذذذذرباء الفذذذذين املعذذذذين بربوتوكذذذذوالت التشذذذذخيص علذذذذى العنذذذذوان التذذذذالي:          10

https://www.ippc.int/en/publications/81560/  
-https://www.ippc.int/en/core-activities/standardsميكن االطالع على  قائمة مواضيع معذايري االتفاقيذة الدوليذة علذى العنذوان التذالي:          11

setting/list-topics-ippc-standards/  
ميكذذذذن االطذذذذالع علذذذذى تموعذذذذات الصذذذذياةة املعنيذذذذة بربوتوكذذذذوالت تشذذذذخيص االتفاقيذذذذة الدوليذذذذة علذذذذى العنذذذذوان التذذذذالي:           12

2582w.ippc.int/en/publications/https://ww/  

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-diagnostic-protocols/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-diagnostic-protocols/
https://www.ippc.int/en/publications/81560/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/
https://www.ippc.int/en/publications/2582/
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لية الذ  سريكز على املراقبذة خذالل السذنوات    ويدعم وضع بروتوكوالت التشخيص برنامج تنفيذ االتفاقية الدو - 39

 القليلة املقبلة.

 

)انظذر  عدة ومت تنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء الفين املعين بربوتوكوالت التشخيص من خالل عقد مشاورات  - 40

إىل تسعة منتديات إلكرتونية هلذا الفريق. واختار الفريق أيضا ستة أعضذاء   "( إضافًةاتأعاله املعنون "املشاور ًاالقسم ثالث

 .2015يف تموعة الصياةة من ترشيحات اخلرباء اليت وردت يف عام 

 

وعقد هذا الفريق اجتماعا مباشرا يف يونيو/حزيران، استضافه املمثل الدائم للصني، وأربعة اجتماعات افرتاضية  - 41

. وميكذن االطذالع علذى تقريذر كذل      2015بريل/نيسان وسبتمرب/أيلول ونوفمرب/تشرين الثاني( يف عذام  )يف فرباير/شباط وأ

 .13اجتماع على البوابة الدولية للصحة النباتية 

 

 
عذذدد بروتوكذذوالت التشذذخيص اسذذب التخصذذص حتذذت إطذذار برنذذامج عمذذل فريذذق اخلذذرباء الفذذين املعذذين  -1الشككل 

 ( 2015-12-08 )مت حتديثه يف التشخيص بربوتوكوالت

                                        
-https://www.ippc.int/en/coreميكن االطالع على تقارير اجتماعات فريق اخلرباء الفين املعين بربوتوكوالت التشخيص على العنوان التذالي:    13

activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-diagnostic-protocols/  
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https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-diagnostic-protocols/
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 (2015-12-08يف  ا)مت حتديثهتوقعات اخلطة املتوسطة األجل بالنسبة إىل مشاريع بروتوكوالت التشخيص  -2الشكل 

 

 الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية

 

معاجلذة مذن معاجلذات الصذحة النباتيذة       15وله برنامج عمذل يتكذون مذن     14أعضاء 10يتألف هذا الفريق من  - 42

، والتبخري، واإلشذعاع، وتعذديل   الكيميائيةومخسة مشاريع معايري دولية )بشأن متطلبات األنواع التالية من املعاجلات: 

 معاجلذات  10هنذاك   لكذن . وقذد مت صذياةة مجيذع مشذاريع معاجلذات الصذحة النباتيذة،        15 البيئة، ودرجة احلذرارة( 

لقت اعرتاضات رمسية( تنتظذر نتذائج البحذش بشذأن الذردود املختلفذة املمكنذة علذى معاجلذات          )منها مخس معاجلات ت

بالربودة مموعات ذباب الفاكهة من ةتلف األقاليم، الذ  جتريه حاليا الشعبة املشرتكة بني املنظمة والوكالة الدولية 

رتان مذع تموعذة أاذاا تذدابري الصذحة النباتيذة       للطاقة الذرية الستخدام التقنيات النووية يف األةذية والزراعة بذاالق 

(PMRG)16  ودة عاليذة وتسذتويف   تتسذم  ذ  . ويلتزم أعضاء الفريق الفين بوضع معايري دولية ومعاجلات للصحة النباتيذة

 .28املتطلبات املبينة يف املعيار الدولي رقم 

 

                                        
وان التذذذذالي:  ميكذذذذن االطذذذذالع علذذذذى قائمذذذذة أعضذذذذاء الفريذذذذق الفذذذذين املعذذذذين مبعاجلذذذذات الصذذذذحة النباتيذذذذة علذذذذى العنذذذذ              14

https://www.ippc.int/en/publications/81655/  
-https://www.ippc.int/en/core-activities/standardsميكن االطالع على قائمذة مواضذيع معذايري االتفاقيذة الدوليذة علذى العنذوان التذالي:            15

setting/list-topics-ippc-standards/  
ميكن االطالع على تموعة أااا تدابري الصذحة النباتيذة )الذيت كانذت تسذمى سذابقا "تموعذة خذرباء معاجلذات الصذحة النباتيذة بذاحلرارة               16

"PTTEG"    :علذذذذذذذذذذذذى العنذذذذذذذذذذذذوان التذذذذذذذذذذذذالي)https://www.ippc.int/en/liasion/organizations/core-activities/standards-

setting/phytosanitarytemperaturetreatmentsexpertgroup  . 
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، من املتوقذع  2016. ويف عام 2015عام  يف مشاريع ملعاجلات الصحة النباتية تقدمًا 10وقد حقق ما تموعه  - 43

معاجلات للصحة النباتية، ومشروع واحد من مشذاريع الصذحة النباتيذة مذن خذالل       ة مشاريعأن يتدفق ما تموعه تسع

 (.3-عملية وضع املعايري )الشكل

 

وسذتة  أعذاله(   3شذاورات )انظذر القسذم    عذدد مذن امل  تنفيذ برنامج عمل الفريق الفين من خذالل عقذد   ومت  - 44

 منتديات إلكرتونية.

 

 وعقد الفريذق اجتماعذات مباشذرة يف سذبتمرب/أيلول، استضذافتها اليابذان، وثالثذة اجتماعذات افرتاضذية          - 45

. وميكن االطالع على تقرير كل اجتماع على بوابة 2015)يف فرباير/شباط ومايو/أيار وديسمرب/كانون األول( يف عام 

 .17الصحة النباتية

 

 

( 28توقعات اخلطة املتوسطة األجل يف ما يتعلق مبشاريع معاجلات الصحة النباتية )مالحق املعيار الدولي رقذم   -3الشكل 

   (.2015-05-04ومشاريع املعايري الدولية بشأن متطلبات املعاجلة )مت حتديثها يف 

                                        
-https://www.ippc.int/en/core-activities/standardsميكذذن االطذذالع علذذى تقذذارير اجتماعذذات الفريذذق الفذذين علذذى العنذذوان التذذالي:          17
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 فريق اخلرباء الفنيني املعين باحلجر احلرجي

 

ويعاجل املسائل الفنيذة املتعلقذة بقضذايا احلجذر احلرجذي. ويعمذل أيضذا         18أعضاءيتألف هذا الفريق من مثانية  - 46

بصورة وثيقة مع الفر  الفنية األخرى، خصوصا الفريق الفين املعين مبعاجلات الصذحة النباتيذة، يف وضذع التوجيهذات     

الوظيفة األوىل هلذذا الفريذق يف   . وتتمثل 15اليت تتعلق باملعاجلة اخلاصة بالسلع احلرجية ومعاجلات املعيار الدولي رقم 

استعراض املعلومات الفنية والعلمية ذات الصلة من أجل إعطاء التوجيهات إىل جلنة املعايري بشأن وضع املعايري املتعلقذة  

 باحلجر احلرجي وتعديلها وتنقيحها.

 

لبحذوا املعنيذة بذاحلجر    ويذكر أن عضوا واحدا من أعضاء هذذا الفريذق يتذوىل أيضذا رئاسذة امموعذة الدوليذة ل        - 47

عن حتليذل   تنبثق. ويقدم العلماء التابعون هلذه مموعة الدولية، بامان، معلومات علمية وفنية 19( IFQRG) احلرجي

 قضايا الصحة النباتية املعقدة، ويسرتشدون بتوجيهات فريق اخلرباء الفنيني املعين باحلجر احلرجي وجلنة املعايري.

 

ثالثة اجتماعات )يف فرباير/شباط تنظيم ، عمل فريق اخلرباء بشكل افرتاضي فحسب من خالل 2015ويف عام  - 48

 من أجل تقديم إسهامات إىل ما يلي: 20ويونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين األول(
 

(، باملعيذار  2006-010) معايري معاجلات مواد التعبئة اخلشبية يف التجارة الدوليذة مشروع ملحق بشأن  (1)

 .15قم الدولي ر

 باحلركة الدولية للبذذور ، ملحق مبشروع املعيار الدولي املتعلق بذور أشجار الغاباتومشروع ملحق بشأن  (2)

(. ورأت جلنة املعايري أنه قد يكون من املفيد االطالع على مشروع امللحق عنذد اسذتعراض   003-2009)

( بعذد فذرتة إبذداء التعليقذات بشذأن      2009-003مشروع املعيار الدولي املتعلق باحلركة الدولية للبذذور ) 

 الشواةل اجلوهرّية.

 احلركذة الدوليذة  مساعدة املشرف يف الرد على االعرتاض الرمسذي علذى مشذروع املعيذار الذدولي بشذأن       و (3)

 ( وحتسني املشروع.2006-029) للخشب

 املتعلذق طلب من فريق اخلرباء مسذاعدة املشذرف علذى تنقذيح القسذم      الرد على تعليقات األعضاء؛ فقد ُيو (4)

بشأن املعاجلات املعتمدة املرتبطة مبواد التعبئذة اخلشذبية( باملعيذار     1التسخني بالرتدد العالي )امللحق ب

 (.AB010-2006) 15الدولي رقم 

 للمنتجذات اخلشذبية والصذناعات   احلركة الدوليذة  املساعدة على استعراض مشروع املعيار الدولي بشأن و (5)

 (.2008-008) اليدوية املصنوعة من اخلشب
 

                                        
 ميكن االطالع على قائمة أعضاء فريق اخلرباء الفنيني املعين باحلجر احلرجي على العنوان التالي:  18
 ميكذذذذذذن زيذذذذذذارة موقذذذذذذع امموعذذذذذذة الدوليذذذذذذة للبحذذذذذذوا املعنيذذذذذذة بذذذذذذاحلجر احلرجذذذذذذي علذذذذذذى العنذذذذذذوان التذذذذذذالي:         19

https://www.ippc.int/en/liason/organizations/internationalforestryquarantineresearchgroup 
20  Reports of the TPFQ: https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-

panels/technical-panel-forest-quarantine/ 
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 الفريق الفين املعين باملناطق اخلالية من اآلفات وبُنهج النظم املتعلقة بذباب مثار الفاكهة

 

ويشذمل ثذثال عذن الشذعبة املشذرتكة بذني        21خرباء دوليني يف تال ذباب الفاكهذة  10يتألف هذا الفريق من  - 49

نظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية السذتخدام التقنيذات النوويذة يف األةذيذة والزراعذة. ويعتذرب التعذاون بذني منظمذة          امل

األةذية والزراعة والوكالة الدولية بشأن ذباب الفاكهة مثاال جيدا على التعاون الدولي وفيما بذني الوكذاالت للمسذاعدة يف    

 قية الدولية.تهيئة أسا  علمي متني ملعايري االتفا

 

، استضذافته الشذعبة املشذرتكة بذني     2015عقد هذا الفريق الفين اجتماعا مباشذرا يف أكتوبر/تشذرين األول   قد و - 50

منظمة األةذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية الستخدام التقنيات النوويذة يف األةذيذة والزراعذة. وعمذل الفريذق      

 بشأن ما يلي:
 

 املقرتيف ألربعة معايري دولية تتعلق بذباب الفاكهة جتنبا لالزدواجية وملواصلة تنسيق التوجيهذات   إعادة التنظيم

إىل  نظذراً  35كملحق للمعيار الدولي رقم  30املقدمة. ومتثل التغيري الرئيسي املقرتيف يف إدراج املعيار الدولي رقم 

وتبعيته له. كما قام الفريق بتنسيق اإلحاالت املرجعية بذني   35باملعيار الدولي رقم  30الدولي رقم  املعيارصلة 

املعايري الدولية اخلاصة بذباب الفاكهة وبضمان إقامة روابط واضحة بني املعايري، وبني برتوكوالت التشذخيص  

 ومعاجلات الصحة النباتية املتعلقة مبعايري ذباب الفاكهة. واقرتيف الفريق إجراء تعذديالت حتريريذة وتغذيريات   

تتعلق بتحقيق االتسا  على النصوص الرئيسية للمعايري الدولية، واملالحذق واملرافذق األحذد عشذر الذيت تتنذاول       

، اقرتيف الفريق بعض التحديثات الفنيذة مذن أجذل مراعذاة املعذارف العلميذة اجلديذدة،        ذباب الفاكهة. وأخريًا

اقرتيف الفريق علذى جلنذة املعذايري إضذافة      والطعوم اجلديدة، وألةراض الشفافية، بالتصنيفخاصة يف ما يتعلق 

 ذلك إىل قائمة مواضيع معايري االتفاقية الدولية.

 إسداء املشذورة الفنيذة لتنقذيح مشذروع املعيذار الذدولي بشذأن حتديذد حالذة الفاكهذة العائلذة لذذباب الفاكهذة              و

(Tephritidae )(2006-031.) 

 

 الفريق الفين املعين مبسرد املصطلحات

 

 مجيع لغات املنظمة. بنظم الصحة النباتية وميثلون معًا درايةعلى  22يتألف هذا الفريق من مثانية خرباء - 51

 

، استضافته منظمة األةذية والزراعذة  2015يف ديسمرب/كانون األول  واحدًا مباشرًا وقد عقد هذا الفريق اجتماعًا - 52

، وأصذدر  2015يوليو/متذوز   12مشروعا للمعايري الدولية عقب مشاورة األعضاء الذيت جذرت يف    12يف روما، واستعرض 

                                        
تذالي:  الطالع على قائمة أعضاء الفريق الفين املعين باملناطق اخلالية من اآلفات وبُنهج النظم املتعلقة بذباب مثذار الفاكهذة علذى العنذوان ال    ميكن ا  21

https://www.ippc.int/en/publications/1234/ 
 /https://www.ippc.int/en/publications/8069تالي: ميكن االطالع على قائمة أعضاء الفريق الفين املعين مبسرد املصطلحات على العنوان ال  22
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توصيات إىل املشرفني املعنيني بشأن استخدام املصطلحات وقضذايا االتسذا  والرتمجذة الذيت ميكذن أن تذؤثر يف مشذاريع        

رتايف تغيريات تتعلق باالتسا  عذرب املعذايري   املعايري. وناقش الفريق سبعة مصطلحات، مبا يف ذلك مفهوم "التتبع". ومت اق

مدرجة يف املسذرد وتذؤد  إىل االلتبذا . وقذام الفريذق بتحذديش الوثيقذة التفسذريية          ليستلتجنب استخدام مصطلحات 

)ينشذر كذل ثذالا     2016)مسرد املصطلحات املشروحة( اليت ستصدر يف بدايذة عذام   " Annotated Glossary"املعنونة 

ة إىل ذلك، بادر الفريق إىل حتديش توصياته العامة بشأن االتسا  والذيت تتضذمن قائمذة باملصذطلحات     سنوات(. وباإلضاف

 .23املنشورة يف دليل أسلوب االتفاقية الدولية املتعلق بوثائق وضع املعايري اليت تيسر صياةة املعايري

 

 يف برنامج عمل هذا الفريق. ( مدرجااملواضيعقائمة بشأن  29) مصطلحًا 33ويف الوقت احلالي، هناك  - 53

 

 )اخلطوط التوجيهية بشأن مراقبة اآلفات( 6جمموعة عمل اخلرباء املعنية بتنقيح املعيار الدولي رقم 

 

)اخلطذوط التوجيهيذة بشذأن مراقبذة      6انعقد اجتماع تموعة عمل اخلرباء املعنية بتنقيح املعيذار الذدولي رقذم     - 54

 .2015يف سبتمرب/أيلول  ،نيوزيلنداب، يف أوكالند 24(2009-004اآلفات( )

 

بالنسذبة إىل الكذثري    اال ةنى عنهذ  مسألةمعيارا أساسيا، فالقدرة على مراقبة اآلفات  6يعترب املعيار الدولي رقم  - 55

طلبت اهليئة إجراء تنقيح من أجل مراعاة حتسن معرفة منهجيات املراقبة اليت باتت متاحذة   من األنشطة األخرى. وقد

 اآلن، باإلضافة إىل التجارب يف تال تطبيق املعيار.

 

وُطلب من تموعة عمل اخلرباء، على وجذه التحديذد، إدراج املزيذد مذن التوجيهذات عذن تذوافر منهجيذات          - 56

إىل أةراض ةتلفة، وإدراج املزيد من املعلومات عن مراقبة اآلفات اليت تنطو  علذى تبعذات   املراقبة وموثوقيتها بالنسبة 

 بيئية، أو تتسبب يف اخنفاض التنوع البيولوجي.

 

 وإّن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل: - 57
 

 .2015بالتقرير عن أنشطة جلنة املعايري يف عام  األخذ علمًا (1)

 

                                        
 /https://www.ippc.int/en/publications/81329ميكن االطالع على دليل أسلوب االتفاقية الدولية على العنوان التالي:   23
-https://www.ippc.int/en/coreعلذى العنذوان التذالي:     6ميكن االطالع على تقرير تموعة عمل اخلرباء املعنيذة بتنقذيح املعيذار الذدولي رقذم        24

activities/standards-setting/expert-drafting-groups/expert-working-groups/ 


