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السادة  نطُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويُرجى م
 ىاملندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل

  www.fao.org اإلنرتنت على العنوان التايل:
MS525/A 

A 

 

 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الثانية عشرة

 2017أبريل/نيسان  11-5إنتشون، جمهورية كوريا، 

 ة بذبابإعادة تنظيم المعايير الدولية الخاص –اعتماد المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية 
 عليهاتحديثات فنية طفيفة وإدخال ثمار الفاكهة، ومواءمتها، 

 من جدول األعمال 2-9البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
      

 معلومات أساسية –أوالً 
 
إىل أنه ينبغي العمل على إعادة تنظيم ومواءمة املعايري  ،2011يف نوفمرب/تشااااااااااااارين ال ا   ،أشاااااااااااااارت  نة املعايري -1

ُقدم اقرتاح إىل  نة املعايري.  2015مثار الفاكهة، اليت اعتمدهتا هيئة تدابري الصاااااابة النباتية، ويف مايو/أيار  اخلاصااااااة بذبا 
ج النظم املتعلقة بذبا  مثار هات وبنُ ملناطق اخلالية من اآلفعلى توجيهات  نة املعايري، اجتمع الفريق الفين املعين با وبناء  

ت واساااااااااتضااااااااااف مثار الفاكهة. لذبا  ملعتمدةا، للعمل على إعادة تنظيم املعايري 2015الفاكهة يف فيينا، النمساااااااااا، يف عام 
 والوكالة الدولية للطاقة الذرية يف جمال اسااااااااااااتعماالت )املنظمة( الشااااااااااااعبة املشاااااااااااارتكة بني منظمة ا  ذية وال راعةاالجتماع 

 ية"(.والوكالة الدولية للطاقة الذر  املنظمةما يلي "الشعبة املشرتكة بني  الطاقات النووية يف ا  ذية وال راعة )يف
 
التبدي ات و ، ناقشاااااااااااااات  نة املعايري االقرتاح بتعمق،  ا يف ظلم إعادة التنظيم، واملواءمة، 2016ويف مايو/أيار  -2

 املقرتحة املرتتبة على ظلم. التبريرية الفنية، واستعرضت التعديالت
 
 (:1نظر أيضا  الشكل امثار الفاكهة قيد النظر ) ما يلي املعايري اخلاصة بذبا  ويف -3
 

 )ظبا  الفاكهةإنشاء مناطق خالية من آفات ( 26املعيار الدويل رقم  -

 ((Tephritidaeينخفض فيها انتشار آفات ظبا  الفاكهة ) )إنشاء مناطق 30املعيار الدويل رقم  -

http://www.fao.org/
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 )هنج النظم إلدارة خماطر آفات ظبا  الفاكهة( 35املعيار الدويل رقم  -

  ((.Tephritidae)حتديد حالة الفاكهة العائلة لذبا  الفاكهة ) 37املعيار الدويل رقم  -

 
وا قسااااام التالية(  2نظر الشااااكل اومل تتمكن  نة املعايري من التوصاااال إىل توافق يف اآلراء بشااااأن إعادة التنظيم ) -4

سااااري لذلم، وافقت  نة املعايري على أنه ينبغي تقدمي تفاصاااايل ايع املواق  إىل هيئة تدابري الصاااابة النباتية مع تف ونتيجة  
ذه الطريقة، وعن مثار الفاكهة يف ه ية لتدابري الصااااابة النباتية اخلاصاااااة بذبا واضاااااس عن سااااابب إعادة تنظيم املعايري الدول

الفوائد. وباإلضااافة إىل ظلم، ينبغي تقدمي بعض املرشاارات بشااأن املوارد املسااتخدمة إلعادة التنظيم املقرتحة أو    إعادة 
 تنظيم مستقبلية.

 
 النباتية الخاصة بذباب ثمار الفاكهة الحالية : لمحة عامة عن المعايير الدولية لتدابير الصحة1الشكل 

 

 
  

  الدول  رقم للمعيار   الملح  
اكهة داخل منطقة خالية من ظبابة الفحالة تفشي تدابري الرقابة بشأن

      

   للمعيار الدول  رقم   المرف  

نصب الشرا  لذبا  الفاكهة
      

   للمعيار الدول  رقم   الملح  
 Trephritidae إجراءات الصبة النباتية إلدارة ظبا  الفاكهة 

      

  رقم المعيار الدول  
إنشاء مناطق خالية من آفات 

      الفاكهة ظبا  

  المعيار الدول  رقم 
ا إنشاء مناطق ينخفض فيه 

انتشار آفات ظبا  الفاكهة 
 Tephritidae        

  المعيار الدول  رقم 
 هنج النظم إلدارة خماطر آفات

ظبا  الفاكهة
      

   رقمالمعيار الدول  
ة ديد حالة الفاكهة العائلحت

   Tephritidae ة لذبا  الفاكه
      

   للمعيار الدول  رقم   لملح  ا
اخلطو  التوجيهية بشأن خط  العمل التصبيبية

      

   للمعيار الدول  رقم   المرف  
ةاخلطو  التوجيهية  مع عينات الفاكه

      

  للمعيار الدول  رقم   الملح  
اخلطو  التوجيهية بشأن خط  العمل التصبيبية لذبا  

آفات ظبا  الفاكهة الفاكهة يف املناطق اليت ينخفض فيها انتشار 
      

  للمعيار الدول  رقم   الملح  
الفاكهةظبابة املعلمات املستخدمة لتقدير مستو  انتشار 

      

  للمعيار الدول  رقم   المرف  
ا اخلطو  التوجيهية بشأن إجراءات نصب الشر 

      

  للمعيار الدول  رقم   المرف  
ا انتشار آفات التطبيقات العملية ملنطقة ينخفض فيه

الفاكهة ظبا 
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 ،: اقتراح الفري  الفن  المعن  بالمناط  الخالية من اآلفات وبُنهج النظم المتعلقة بذباب ثمار الفاكهة2الشككككككككككككل 
 بشأن إعادة تنظيم المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية الخاصة بذباب ثمار الفاكهة

 

 
 

 2016اعتبارات لجنة المعايير الصادرة ف  مايو/أيار  –ثانياً 

 
)أرقام الفقرات تتوافق مع تلم الواردة يف  2016ما يلي مقتط  من تقرير  نة املعايري الصااااااااااادر يف مايو/أيار  يف -5

 تقرير  نة املعايري(.
 
 [ ناقشت  نة املعايري املسائل التالية املتعلقة بإعادة التنظيم املقرتحة.217]
 
يف إطار  26للمعيار الدويل رقم  3 امللبقب[ تساااااءل أحد أعضاااااء  نة املعايري عن ا ساااااء املنطقي وراء االحتفا  218]

ظات  3 لبقملا. وأوضاااااااااااااابت ا مانة أنه على الر م من أن 35بدال  من نقله إىل املعيار الدويل رقم  26املعيار الدويل رقم 
اعتُمد أوال ، وأنه ر بة  من الفريق الفين يف التقليل من التغيريات، فإنه  26الدويل رقم صاااااااااالة باملعيارين الدوليني، فإن املعيار 

 .26قد أوصى برتكه يف إطار املعيار الدويل رقم 
 
يف إطار املعيار الدويل  لبقمإىل  30أعر  بعض أعضاااااء  نة املعايري عن خماوفهم بشااااأن تغيري املعيار الدويل رقم [ 219]

ج ا من هنما يكون ج ء مناطق ينخفض فيها انتشاااااااااار آفات ظبا  الفاكهة عادة   نه، على الر م من أن إنشااااااااااء  35رقم 
 النظم، فإنه ميكن استخدام مناطق ينخفض فيها انتشار آفات ظبا  الفاكهة كإجراء مستقلّ يف املستقبل.

 



CPM 2017/19 4 

 

ساااالع ة يف التجارة الدولية حيث يتم التجارة بال[ أوضااااس أعضاااااء آخرون من  نة املعايري أهنم ال يعرفون عن أ  أم ل220]
من مناطق ينخفض فيها انتشااااااااااااااار آفات ظبا  الفاكهة دون ا اظ تدابري أخر  يتم تطبيقها كج ء من هنج النظم، وأن 

يبدو منطقيا  وساايسااهل تنفيذ  35وضااع املناطق اليت ينخفض فيها انتشااار آفات ظبا  الفاكهة يف إطار املعيار الدويل رقم 
ن أنه    معيار بنفسااااااه. على الر م م لبقموأشااااااري أيضااااااا  إىل أنه ميكن اسااااااتخدام أ   ملعايري اخلاصااااااة بذبا  الفاكهة.ا
يكن من املتوقع أن تكون هنا  حاالت حيث تقبل البلدان ساااااااااااااالعا  من مناطق ينخفض فيها انتشااااااااااااااار آفات ظبا   مل

اول مساااألة إىل أن املعايري الدولية لتدابري الصااابة النباتية تتن الفاكهة من دون أن تكون هنا  تدابري أخر  مطبقة. وبالنظر
مواءمة التدابري على املسااااااااااااتو  الدويل، وليل الرتتيبات ال نائية املعينة، أيد العديد من أعضاااااااااااااء  نة املعايري إعادة التنظيم 

كن إدراج ح أعضااااااااااء آخرون أنه مياملقرتحة. ومع ظلم، ملعا ة املخاوف اليت أعر  عنها بعض أعضااااااااااء  نة املعايري، اقرت 
الساااااااابق لذكر أنه ميكن اساااااااتخدام املناطق اليت ينخفض فيها انتشاااااااار آفات ظبا  الفاكهة   30الة يف املعيار الدويل رقم 

 كتدبري مستقلّ إظا كان هنا  ر بة بذلم.
 
 نأ نه يعتقد  35يف إطار املعيار الدويل رقم  26[ اقرتح عضااااااو آخر يف  نة املعايري أن يتم إدراج املعيار الدويل رقم 221]

مناطق خالية من آفات ظبا  الفاكهة وإنشااااار مناطق ينخفض فيها انتشااااار آفات ظبا  الفاكهة ساااايكونان ج ءا إنشاااااء 
 من هنج النظم على قدم املساااواة. وعارأ أعضاااء آخرون  ن إنشاااء مناطق خالية من آفات ظبا  الفاكهة )على ساابيل

 روف مناخية طبيعية أو الع لة ا غرافية من املناطق املوبوءة( يستخدم كتدبري مستقلّ وليل يف هنج نظم.نتيجة لظ امل ال
 
[ أعربت ا مانة عن قلقها العميق إزاء حقيقة أنه قُدم اقرتاح شامل إلعادة التنظيم إىل  نة املعايري يف نوفمرب/تشرين 222]

إىل  30م اإلعرا  عن أية خماوف فيما يتعلق باقرتاح نقل املعيار الدويل رقم ، وأنه يف ظلم الوقت، مل يت2015ال ا  عام 
 أن الفريق الفين وا مانة قد بذال موارد كبرية لوضااااع اللمسااااات ا خرية على التعديالت عيني. وظلم 35املعيار الدويل رقم 

. وأشااار أحد أعضاااء  نة املعايري إىل 2015ل ا  املرتتبة على أساااء قرار  نة املعايري الصااادر يف نوفمرب/تشاارين ا التبريرية
بنساااااااااخة ورقية، كما أنه وليل  Power Pointأن إعادة التنظيم املقرتحة هذه مت تقدميها إىل  نة املعايري من خالل عرأ 

هذا  نمتت اإلشااااااارة إىل أن الفريق الفين وضااااااع خطة إعادة التنظيم املقرتحة قبل بضااااااعة أسااااااابيع فق . ومت التأكيد على أ
د متوفرة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأنه ال يوجد حاليا  أية موار  املنظمةبل الشااااااااااعبة املشاااااااااارتكة بني العمل مت متويله من ق  

للفريق الفين لكي جيتمع ويناقش املسااااااااااااألة مرة أخر . وعالوة على ظلم، أكدت ا مانة أنه على أساااااااااااااء أولويات هيئة 
 دة، فإهنا لن تكون قادرة على إجراء أية تعديالت إضاااااااااااافية إلعادة تنظيم املعايري والتعديالتتدابري الصااااااااااابة النباتية ا د

 يف الوقت احلاضر. التبريرية
 
[ اساااتعرضااات  نة املعايري التغيريات النصاااية، ووافقت على أهنا تعديالت حتريرية وأنه ينبغي عرضاااها على هيئة تدابري 223]

 ..[]. سو  مخسة تعديالت حتريرية، ومتت مراجعة واحد رفضالصبة النباتية لإلحاطة علما  هبا. ومل يتم 
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 إعادة التنظيم –ثالثاً 

 
 ئيسااي إىل املساااعدة يف تنفيذ جمموعة املعايري اخلاصااة بذبا  الفاكهة لكي تصاابسهتدف إعادة التنظيم بشااكل ر  -6

خمططا  مبسااااطا   3أك ر منطقية وأبساااا ، وظلم لتاليف إدخال وانتشااااار ظبا  الفاكهة ولتسااااهيل التجارة. ويعرأ الشااااكل 
 عن تصدير الفواكه واخلضروات أتاحته املعايري الدولية لتدابري الصبة النباتية.

 
: رسككم بيان  مبسكك  عن تصككدير الفواكض والخبككروات باسككتخدا  المعايير الدولية لتدابير الصككحة النباتية 3الشكككل 

 الخاصة بذباب الفاكهة
 

 
 
ال.  الفاكهة أم لتقييم ما إظا كانت السااااالعة مضااااايفة لذبا  37تساااااتخدم الدول املصااااادرة أوال  املعيار الدويل رقم  -7

نه ميكن تصاااديرها من دون ا اظ أية تدابري للصااابة النباتية إضاااافية. أما إظا كانت مضااايفة، وإن مل تكن السااالعة كذلم، فإ
نطقة منطقة خالية من آفات ظبا  الفاكهة أم ال. وإظا  لتبديد ما إظا كانت امل 26فإنه جيب اساااااتخدام املعيار الدويل رقم 

املنطقة    تدبري إضايف لتصدير السلعة. أما إظا كانتكانت املنطقة خالية من آفات ظبا  الفاكهة، فإنه ال ينبغي ا اظ أ

نعم ال

نعم
ال

ية هل مت إنتاج السلعة يف منطقة خال
   رقم املعيار الدويل  من اآلفات  

تصدير

 املعيار الدويل احلّد من خماطر اآلفات 
   واملعيار الدويل رقم    رقم 

هل السلعة مضيفة 
   رقم املعيار الدويل  
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، حيث يتم اساااتخدام تدبريين إضاااافيني أو أك ر 35موبوءة، فإنه ينبغي على البلد املصااادر أن يساااتخدم املعيار الدويل رقم 
 بالت امن، يف مرحليت ما قبل احلصاد وما بعده، للتخفي  من خماطر إدخال آفة إىل البلد املستورد.

 
للتأكد من أن التطبيق املنطقي  35للمعيار الدويل رقم  لبقملاحلايل  30الضاااااااااااااارور  دمج املعيار الدويل رقم  من -8

 للمعايري الدولية لتدابري الصبة النباتية اخلاصة بذبا  الفاكهة يتطابق مع ممارسات اإلنتاج والتجارة للفواكه واخلضروات.
 
 هلذا الدمج:  نوهنا  سببان أساسيا -9
 

   ال يوجد أم لة معروفة يف التجارة الدولية لبلدان اسااااااااااااااتخدمت منطقة ينخفض فيها انتشااااااااااااااار آفات ظبا
الفاكهة كتدبري مسااااااااتقل للتصاااااااادير منها. ويف ايع احلاالت املعروفة، تسااااااااتخدم املناطق اليت ينخفض فيها 

صاااااااااري املعيار لتطبيق أن يانتشاااااااااار آفات ظبا  الفاكهة كج ء من هنج النظم. وبالتايل، من املنطقي واملفيد ل
 للمعيار الدويل. لبقا  م 30الدويل رقم 

 بقلحيافظ النص بشاااااااااااأن املناطق اليت ينخفض فيها انتشاااااااااااار آفات ظبا  الفاكهة على طابع الفرأ كم .
 واملعايري الدولية لتدابري الصاااااااابة النباتية بنفل املسااااااااتو  من اإلل ام. وإن الفر  الوحيد يف مللبقاتاوتتمتع 
الة هو املسااااعدة على ضااامان أن الرواب  بني املعايري واضااابة نظرا  لضااارورة تطبيق املتطلبات الالزمة هذه احل

 للمناطق اليت ينخفض فيها انتشار آفات ظبا  الفاكهة يف إطار هنج النظم. 

 
 المواءمة –رابعاً 

 
. وقد الفاكهة كأول معيار دويل لتدابري الصاابة النباتية خاب بذبا   2006يف عام  26اعُتمد املعيار الدويل رقم  -10

 ضسنوات بالضب . وخالل فرتة العشر سنوات هذه، تغريت بع 10، 2016يف عام  37استغر  اعتماد املعيار الدويل رقم 
املعتمدة امللبقات و النباتية  ةالتعاري  والتسميات، أو مت استخدامها بطريقة خمتلفة يف خمتل  املعايري الدولية لتدابري الصب

 وكانت هنا  أيضا  معلومات متكررة يف بعض املعايري الدولية لتدابري الصبة النباتية، كما أنه متخالل فرتة العشر سنوات. 
 تالشااعور بأن الرواب  اإلضااافية بني املعايري وبني الربوتوكوالت التشااخيصااية ومعا ات الصاابة النباتية املعتمدة، قد ساااعد

 على تع ي  قابلية استخدام املعايري.
 
الفاااكهااة  هج النظم املتعلقااة بااذبااا  مثااارالفريق الفين املعين باااملناااطق اخلاااليااة من اآلفااات وبنُ واسااااااااااااااتعرأ  -11
ة اخلاصااااااااااة جملموعة املعايري الدولية لتدابري الصاااااااااابة النباتي مرفقاتو  مالحقو معيارا  دوليا  لتدابري الصاااااااااابة النباتية  13

ل ا رر بكهة، لضاااااااامان املواءمة واالتسااااااااا  فيما بينها. وباإلضااااااااافة إىل ظلم، مت حترير ايع الوثائق من ق  بذبا  الفا 
العلمي لالتفاااقيااة الاادوليااة لوقااايااة النباااتااات. وتعترب هااذه التغيريات تعااديالت حتريريااة  ااا أهنااا ال تغري حمتو  املعااايري، 

   هنا تساعد يف تسهيل قراءهتا واستخدامها.إ بل
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لي ية هلذه الوثيقة فق  بساااااابب الوفورات كلنسااااااخة اإلناب 5ىل إ 1من  يتم عرأ التعديالت التبريرية يف املرفقات -12
 يف التكالي : 

 
o  26: املعيار الدويل رقم 1املرفق (إنشاااااااااااااء مناطق خالية من آفات ظبا  الفاكهة (Tephritidae) مع امللبق )1 

 الفاكهة()اع عينات  2)خطة العمل التصبيبية( واملرفق 

o  تدابري مكافبة تفشاااي ا مراأ ضااامن منطقة خالية من آفات ظبا  مثار الفاكهة( للمعيار  2: امللبق 2املرفق(
 26الدويل رقم 

o  3: امللبق 3املرفق (( إجراءات الصبة النباتية إلدارة ظبا  الفاكهةTephritidae للمعيار الدويل رقم ))26 

o  26  الفاكهة( للمعيار الدويل رقم )نصب الشرا  لذبا 1 امللبق: 4املرفق 

o  السااابق(،  30)إنشاااء مناطق ينخفض فيها انتشااار آفات ظبا  الفاكهة( )املعيار الدويل رقم  1: امللبق 5املرفق
  )التطبيقااااات العمليااااة للمناااااطق اليت ينخفض فيهااااا انتشاااااااااااااااااار آفااااات ظبااااا  الفاااااكهااااة( 1 ااااا يف ظلاااام املرفق 

 )املعلمات املسااااااااتخدمة لتقدير مسااااااااتو  انتشااااااااار ظبا  2 امللبقو (، 30السااااااااابق للمعيار الدويل رقم  2)املرفق 
هنج النظم إلدارة خماطر آفات ) 35( للمعيار الدويل رقم 30السااااااااااااااابق للمعيار الدويل رقم  1 مللبقاالفاكهة( )

 ((Tephritidaeظبا  الفاكهة )
 

 التحديثات الفنية –خامساً 
 
التغيريات الفنية على مد  الساااااااانوات العشاااااااارة املاضااااااااية، وحتديدا  ضاااااااامن جمال التصااااااااني . وكان  حدثت بعض -13

، B.invadens، وBactrocera (B.dorsalisاملقرتح يف إعاااادة التنظيم، مرادفاااة أربعاااة أنواع  التبااادياااث الفين الرئيسااااااااااااااي
 تأثري إجيا ي مباشاااااااااااااار على  ارة الفواكه . وكان هلذا التغيريB.dorsalis( يف نوع واحد B.phillipinensis، وB.papayaو

 واخلضروات يف ايع أحناء العامل. وتدعم ا دلة العلمية هذا التغيري.
 

 الموارد المستخدمة إلعادة التنظيم المقترحة أو ألية إعادة تنظيم مستقبلية –سادساً 

 
 مل هذا املبلغ ما يلي: دوالر أمريكي. ويش 113 000بلغت تكالي  إعادة التنظيم احلالية حوايل  -14
 

   دوالر أمريكي  48 000بل أعضاء الفريق الفين ال مانية وتكالي  سفرهم: الوقت املقدر املكرء للعمل من ق
 )اجملموع(

  )دوالر أمريكي، وتكالي  املوارد البشااااااااااارية  25 000التكالي  التشاااااااااااغيلية )ترتيبات االجتماعات، والتبرير
دوالر  40 000ة والوكالة الدولية للطاق املنظمة مانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات/الشاااااااعبة املشااااااارتكة بني 

 طاقة الذرية. والوكالة الدولية لل املنظمةبل الشعبة املشرتكة بني أمريكي؛ مت ت ويد معظم هذا التمويل من ق  

 
 ملرجس أن يكون إلعادة تنظيم مستقبلية تكالي  مماثلة.من ا -15
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ال، من خالل يف إعادة التنظيم ج ئيا فق ، على ساابيل امل  يف املضااي قدما   إظا ر بت هيئة تدابري الصاابة النباتية -16
، فإن ينبغي إعادة النظر يف التعديالت التبريرية مرة أخر  واساااااااااتبعاد بعضاااااااااها. ومن 30اساااااااااتبعاد نقل املعيار الدويل رقم 
دوالر أمريكي )حمرر ووقت موظفني(، باإلضااااافة إىل تكالي  مماثلة مشااااار إليها  10 000املقدر أن ظلم ساااايكل  حوايل 

 أعاله الجتماع آخر  عضاء الفريق الفين.
 
السااااااااااات  ميع  ظمةاملنتعلقة بالرتاة وإدماج التعديالت التبريرية يف لغات و در اإلشاااااااااااارة إىل أن التكالي  امل -17

 بل هيئة تدابري الصبة النباتية.املعايري ستكون مماثلة بغض النظر عن مستو  إعادة التنظيم املقرر من ق  
 

 االستنتاجات -سابعاً 

 
معايري لذبا  الفاكهة حتت رعاية االتفاقية ، لوضاااااااااااااع 2004لقد عمل أعضااااااااااااااء الفريق الفين احلاليون، منذ عام  -18

الدولية لوقاية النباتات. وهم ال مي لون فق  أعلى اخلربات العاملية ولكن أيضا ا قاليم الستة للمنظمة، وحيملون معهم ثروة 
 من املعرفة العلمية واخلربة العملية يف جمال إدارة خماطر اآلفات املتعلقة بذبا  الفاكهة.

 
اقرتاح إعادة التنظيم إىل املمارسااات الدولية. وسااييساار تنفيذ املعايري اخلاصااة بذبا  الفاكهة  ا أنه ساايخلق ويسااتند  -19

رابطا  منطقيا  فيما بينها، وسااااايساااااهل ظلم بدوره التجارة. وقد نظر الفريق الفين يف طر  أخر  ممكنة لتبقيق التنفيذ ا سااااان 
 كن مت االتفا  على أن هذا االقرتاح هو أفضل وسيلة للمضي قدما .الفاكهة، ولمثار  لمعايري اخلاصة بذبا ل

 
 ال ي ال مستو  االلت ام باملعايري هو نفسه. -20
 
 املنظمةبني  بل الشااااااااعبة املشاااااااارتكةكانت تكالي  إعادة التنظيم كبرية، ليل فق  من ناحية ا موال املنفقة من ق   -21

فاقية الدولية لوقاية النباتات، ولكن أيضااااااااااااااا من ناحية الوقت وا موال املنفقة من والوكالة الدولية للطاقة الذرية وأمانة االت
 بل البلدان لدعم أعضاء الفريق الفين.ق  
 
وإظا ر بت هيئة تدابري الصااااااااااابة النباتية يف أن يقوم الفريق الفين بإعادة النظر يف إعادة التنظيم، فإن ينبغي توقع  -22

 هذا العمل، وينبغي تغطية هذه التكالي  من ا موال من خارج املي انية.تكالي  مماثلة على ايع مستويات 
 
كما  در اإلشاااااااااااارة إىل أن الشاااااااااااعبة املشااااااااااارتكة بني منظمة ا  ذية وال راعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية يف جمال  -23

يف  تااسااااتعماالت الطاقات النووية يف ا  ذية وال راعة، قد وضااااعت جانبا  موارد ملساااااعدة أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات
ية لتدابري الصاااااااااابة النباتية اخلاصااااااااااة بذبا  الفاكهة. ومن شااااااااااأن هذا التوجيه أن يوفر وضااااااااااع دليل حول تنفيذ املعايري الدول

املعلومات ا ددة بشاااأن تسااالسااال ا حداغ اليت ينبغي ا اظها يف االعتبار عند تنفيذ هذه اجملموعة من املعايري لتوفري الرواب  
الصلة. ويتم  التشخيصية ومعا ات الصبة النباتية ظات ، وكذلم الربوتوكوالتاملرفقاتو  امللبقاتو بني املعايري ظات الصلة 

 ترحيلها إظا مل يتم االتفا  على إعادة التنظيم هذه.، ولن يتم 2017 صيص هذه ا موال الستخدامها يف عام 
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 القرارات -ثامناً 

 
 إن هيئة تدابري الصبة النباتية مدعوة إىل:  -24
 

ار الفاكهة مث على إعادة تنظيم جمموعة املعايري الدولية لتدابري الصاااااااااابة النباتية اخلاصااااااااااة بذبا  املوافقة (1)
 ،  ا يف ظلم،2على النبو املبني يف الشكل 

 
، مع اإلشااارة إىل أن 1بصاافته امللبق  35يف إطار املعيار الدويل رقم  30إدماج املعيار الدويل رقم  )أ(

 وبالتايل:نفل مستو  الفرأ يظل قائما، 
 

من  8مت إدماجه يف القساااااااااام  30السااااااااااابق للمعيار الدويل رقم  2إىل أن نص امللبق اإلشااااااااااارة  (1)
  السابق(. 30)املعيار الدويل رقم  35للمعيار الدويل رقم  1امللبق 

مل يعد ظات أمهية  ن املعيار الدويل  30السااااااااابق للمعيار الدويل رقم  1 ملرفقاإىل أن  اإلشااااااااارة (2)
لتايل ، وبامفصاااال بشااااأن نصااااب الشاااارا  لذبا  الفاكهة، مت اعتماده مرخرا   رفقملديه  26رقم 
 .26 للمعيار الدويل رقم 1 ملرفقا. وهنا  إشارة إىل 35يتم إدماج ظلم يف املعيار الدويل رقم  مل

للمعيار  1 لملبقل 1 ملرفقاأصااااااااابس  30الساااااااااابق للمعيار الدويل رقم  2 ملرفقاإىل أن  اإلشاااااااااارة (3)
 السابق(. 30)املعيار الدويل رقم  35لدويل رقم ا

 
 .30إلغاء املعيار الدويل لتدابري الصبة النباتية رقم  ) (

 
معايري الفاكهة والرواب  املباشاااااااارة لل مثار إىل أن الرواب  املباشاااااااارة بني املعايري اخلاصااااااااة بذبا اإلشااااااااارة  (2)

قد مت تضاااامينها  27واملعيار الدويل رقم  28الفاكهة وامللبقات للمعيار الدويل رقم  مثار اخلاصااااة بذبا 
 الفاكهة ظات الصلة.  يف املعايري اخلاصة بذبا 

 
، 5-1إىل االتساااا  والتغيريات التبريرية )التعديالت التبريرية( يف املعايري املذكورة يف املرفقات اإلشاااارة  (3)

 لي ية هلذه الوثيقة فق . كاملرفقة بالنسخة اإلن
 

افقة هيئة تدابري على مو  بناء  ، املنظمةإىل ايع لغات  ساااااتتم تراة التعديالت التبريرية إىل أنه اإلشاااااارة (4)
الصاااااااااابة النباتية على إعادة التنظيم. وساااااااااايتم إدراج ايع التعديالت التبريرية يف كل اللغات يف ايع 

 املعايري الفردية والنسخ السابقة للمعايري اليت مت إلغاؤها. 

 
 


