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 هيئة تدابير الصحة النباتية
 ةالدورة الثانية عشر 

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

 تقرير عن أنشطة لجنة المعايير

 من جدول األعمال 1-9 البند

 1رئيس لجنة المعاييرإعداد من 
 

 المقدمة -أوالً 
 
عن العمل الذي يلوح يف حملة نافذة باإلضاااافة إىل  2016يقدم هذا التقرير عرضاااا عن أن ااا ة عنة املعايري يف عام  -1
ت على هذه املعلوما تدعمتفصااااااااايلية ألطراف املتعاقدة. وميكن االطالع على تقارير بناء على ذلك للجنة املعايري و لفق األ

 2.البوابة الدولية للصحة النباتية
 
معيارا  دوليا   12اعتمد ، 2016ففي عام قياسااايا . مساااتو  عنة املعايري هذه السااانة وصااالت األن ااا ة ال  قامت  ا  -2

الوفاء لى ععملت عنة املعايري دون كلل قد لتعتمدها عنة املعايري. و كهذه معيارا    28رفعت توصية بااااا و  لتدابري الصحة النباتية
وعلى  فنيا  سااااليمة  يةلتدابري الصااااحة النباتاملعايري الدولية تكون بالوالية األساااااسااااية امللقاة على عاتقها واملتمالة يف ضاااامان أن 

تفاقية الدولية إجراءات وضااااااع معايري االعلى يف تنفيذ التعديالت  من اعودة. واخنرطت عنة املعايري أيضااااااا  ممكنة درجة أعلى 
 عواضاااااييف امل ،إىل املساااااتقبل ((، وأعادت النظر، مت لعة  2016للهيئة ) ةت )ال  اعتمدت يف الدورة احلادية ع ااااار لوقاية النباتا

 ية.معاعات الصحة النباتعلى تعاقدة األطراف امل إمكان حصولحتسني ويف خيارات  اعديدة ب أن معايري السلع
 

                                                      
 .15و 14لتصحيح خ أ طفيف يف الفقرتني  Revision 01 مّت إصدار النسخة املنقحة  1
 setting-activities/standards-https://www.ippc.int/coreصفحة وضع املعايري على اإلنرتنت   2
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نظمات على األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات واملاعتمادا  بالغا  ال تزال عنة املعايري تعتمد  -3
 دف زيادة الفهم  لتدابري الصحة النباتيةوكذلك إع اء آرائها ب أن م اريع املعايري الدولية  فنيةالدولية لتقدمي مدخالت 

طراف املتعاقدة ل الدعم الذي تقدمه األوبفضاااااااااااااا جمتمع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.ال  تواجه لتحديات لامل اااااااااااااارت  
لتدابري عايري الدولية عدد كبري من املتسجيل تقدم يف لتمكني أعضاء عنة املعايري والسماح هلم بالنهوض بواجبهم، يستمر 

 ذات اعودة العالية. الصحة النباتية
 
مل اااارفون على رباء املعنّيني بالصاااايااة وايساااالا هذا التقرير الضااااوء على ما قدمته عنة املعايري وأعضاااااء جمموعة اخ -4

ساعد ، ما سياملعايريهذه طوال السنة من مدخالت هامة يف وضع م اريع  لتدابري الصحة النباتيةم اريع املعايري الدولية 
من م ااااااااااااريع املعايري  44تقدما  كبريا  وحده، ساااااااااااّجل  2016ويف عام  لتدابري الصاااااااااااحة النباتية. ةالدولياملواءمة على حتقيق 

وال   لوقاية النباتات االتفاقية الدوليةمعايري  مواضاايعاملدرجة على قائمة  واضاايعمن أصاال امل، لتدابري الصااحة النباتيةالدولية 
ولية االتفاقية الدأمانة من اعهات املعنية، أي كافة ، وهو ما ت لب زيادة كبرية يف املدخالت من  موضااااااااااااااوع 100تفوق 

 وعنة املعايري واخرباء واألطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات. باتاتلوقاية الن
 
لسااااااااااااااوء احلد، نظرا  للقيود على املوارد، ع يقابل تزايد عبء العمل على عنة املعايري التمويل الالزم، بل على  -5

از مقابل خ ة عمل وحدة وضااااع املعايري التابعة ، ما قد يؤثر على اإلجن2017عام يف خفض متويل وضااااع املعايري  النقيض،
  .3االتفاقيةتبناها ال  تقائمة الدرجة على امل مواضيعللوضع معايري الرامية إىل  االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتألمانة 

 
 لتتمكن من العمل بدون الروح املهنية لوحدة وضع املعايريما كانت أود أن أشدد بالتحديد على أن عنة املعايري  -6

عنة املعايري  تواصاااااالوارد، املعلى رام عبء العمل الكبري والقيود و وتفانيها.  االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتالتابعة ألمانة 
معها ايري والعمل التزام وحدة وضااع املعما كان ذلك بوسااعها لوال إىل حتقيق ت لعات هيئة تدابري الصااحة النباتية، و  يسااعال

 بروح الفريق.
 

 دعم األطراف المتعاقدة ألنشطة وضع المعايير - ثانياً 
 
واملنظمات الدولية دعمها لألن اا ة املتعلقة  املتعاقدةاألطراف واصاالت  2016يف عام  ،كما يف الساانوات املاضااية -7

أو متويل   رق عديدة، مبا يف ذلك اساااااتضاااااافةبوضاااااع املعايري  تفقد دعم .االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بوضاااااع معايري
 اجتماعات متعلقة بوضع املعايري أو بتوفري مسامهات عينية بإعارة موظفني لدعم األمانة.

 
ينبغي توجيااه شااااااااااااااكر خااا  للبلاادان ال  دعماات اجتماااعاااتنااا ولتقاادميهااا الاادعم العي  بااإعااارة موظفني لألمااانااة  -8
 :2016 عام يف
 

                                                      
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات - (6102-60قائمة املواضيع ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )جر  حتدياها   3
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  لتدابري الدويل  بوضااااع املعياراجتماع جمموعة عمل اخرباء املعنية  متويليف ة  اااااركاملو ة السااااتضاااااف –أساااارتاليا
 (2008-007) احلركة الدولية للحبوبب أن  الصحة النباتية

  املع  باحلجر احلرجيالف  الستضافة اجتماعات الفريق  -كندا 
  املع  بربوتوكوالت الت خيص الف الفريق  الستضافة -جامايكا 
  يةاملع  مبعاعات الصحة النبات الف الستضافة وامل اركة يف متويل اجتماع الفريق  -اليابان 
  موظفني لألمانة عي  بإعارةفرنسا ونيوزيلندا والواليات املتحدة والوكالة الدولية لل اقة الذرية لتوفري دعم.  

 
موا بالفعل قا من . ونت لع إىل اساااااتمرارها يف املساااااتقبل، ون اااااكر مقدما  ا  عظيما  تقدير  هذه املساااااامهاتنقدر  إننا -9

 .2017مبال هذه الرتتيبات لعام 
 

 تمدتها لجنة المعاييرالتي اعلتدابير الصحة النباتية المعايير الدولية  - ثالثاً 
 لمعاييراالتي وافقت عليها لجنة  والمواصفاتتدابير الصحة النباتية هيئة عن  نيابةً 

 
خيص الامانية بروتوكوالت الت اااااااا ،اعتمدت عنة املعايري، نيابة عن اهليئةيف يناير/كانون الااين وأاساااااااا  /آب،  -10

 التالية:
 

عيار الدويل بامل، ملحق Bursaphelenchus xylophilus (2004-016)آفة : 10بروتوكول الت ااااااااااااااخيص  (1)
 )بروتوكوالت ت خيص اآلفات اخاضعة للوائح(  27 رقم لتدابري الصحة النباتية

ملعيار با، ملحق Xiphinema americanum sensu lato (025-2004) : آفة11بروتوكول الت اااااااااااخيص  (2)
 27 رقم لتدابري الصحة النباتية الدويل

 يةالنباتلتدابري الصااحة ملعيار الدويل با، ملحق Phytoplasma  (2014-018): آفة12بروتوكول الت ااخيص  (3)
 27 رقم

لتدابري  ملعيار الدويلباملحق ، Erwinia amylovora (009-2004)بكترييا : 13الت ااااااااااااااخيص  بروتوكول (4)
 27 رقم الصحة النباتية

لتدابري  ملعيار الدويلباملحق  (2004-012) (Xanthomonas fragariae) آفة :14الت اااااخيص  بروتوكول (5)
 27 رقم الصحة النباتية

لتدابري  الدويلباملعيار  ، ملحق(2004-021) (Citrus tristeza virus) فريوس: 15بروتوكول الت ااااخيص  (6)
 27 رقم الصحة النباتية

لتدابري الصااااااااحة  الدويل باملعيار، ملحق (2006-017) (Genus Liriomyza) :16بروتوكول الت ااااااااخيص  (7)
 27 رقم النباتية

 ((Aphelenchoides besseyi, A. fragariae and A. ritzemabosi: 17بااروتااوكااول الاات اااااااااااااااخاايااص  (8)
 .27 رقم لتدابري الصحة النباتية الدويل باملعيار، ملحق (025-2006)
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صااااااااااايااة هذه  من أن متضااااااااااايوافقت عنة املعايري على املواصااااااااااافات التالية مبا مُيّكن من توجيه دعوة للخرباء و  -11
 املعايري قدما :

 
 (006-2008))استخدام تراخيص استرياد حمددة(  64املواصفة  (1)
)الرتخيص للكيانات من اري املنظمات الوطنية لوقاية النباتات لتنفيذ إجراءات الصاااااااااااااحة  65املواصااااااااااااافة  (2)

 .(002-2014) (النباتية
 

 المشاورات - رابعاً 
 
، قام كل من عنة املعايري وجمموعات اخرباء املعنّيني بالصاااااااااااااايااة والفريق الف  املع  بربوتوكوالت 2016يف عام  -12

 الصااحة النباتية الواردة يف م اااريع املعايري الدولية لتدابريالت ااخيص والفريق الف  املع  مبعاعات الصااحة النباتية بالنظر يف 
 .هاضاواستعر هذا القسم 

 
 الامانية التالية للم اورة األوىل: لتدابري الصحة النباتيةم اريع املعايري الدولية  2016يف عام قدمت  -13
 

املعيار الدويل لتدابري الصحة على  2016عام تعديالت م روع املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية ب أن  (1)
 (1994-100) (مص لحات الصحة النباتية )مسرد 5رقم  النباتية

 6 رقم باتيةاملعيار الدويل لتدابري الصاااااااحة النتنقيح م اااااااروع املعيار الدويل لتدابري الصاااااااحة النباتية ب اااااااأن  (2)
 (004-2009) للمراقبة( الوطنية)النظم 

ة شاااااروخ اساااااتخدام عالجات احلرارة كتدبري للصاااااحم اااااروع املعيار الدويل لتدابري الصاااااحة النباتية ب اااااأن  (3)
 (005-2014)النباتية 

املعيار ، ملحق بDendroctonus ponderosae (2006-019) م اااااروع بروتوكول الت اااااخيص املتعلق ب فة (4)
 27رقم  الدويل لتدابري الصحة النباتية

املعيار الدويل لتدابري الصااااااااااحة ، ملحق بAnguina spp (2013-003)بروتوكول الت ااااااااااخيص املتعلق ب فة  (5)
 27 رقم النباتية

املعيااار الاادويل ، ملحق بااPhytophthora ramorum (2004-013)بروتوكول الت ااااااااااااااخيص املتعلق باا فااة  (6)
 27رقم  لتدابري الصحة النباتية

املعيار الدويل لتدابري ، ملحق بFusarium circinatum  (2006-021)بروتوكول الت اااااااخيص املتعلق ب فة (7)
 27رقم  الصحة النباتية

، ملحق Liberibacter solanacearum  Candidatus (2013-001)املتعلق ببكرتيابروتوكول الت خيص  (8)
 .27 رقم املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتيةب
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 م اريع املعايري الدولية الاالثة التالية للم اورة الاانية: 2016يف عام قدمت  -14
 

( 2005-003) اتامتاال ال ااحن من البلد املُصااّدرترتيبات قيام البلد املسااتورد بالتحقق يف ملحق م ااروع  (1)
 ؛20للمعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 

املساتخدمة  للمركبات واآلالت واملعدات ب اأن احلركة الدولية املعيار الدويل لتدابري الصاحة النباتيةم اروع  (2)
(004-2006) 

 .(2006-003) للبذورب أن احلركة الدولية  املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتيةم روع  (3)
 

 رين الدوليني التاليني للم اورة الاالاة:ام روعا املعي 2016يف عام قدم  -15
 

 .(2006-029) لألخ اباحلركة الدولية ب أن  املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتيةم روع  (1)
اتات احلركة الدولية لوساااااااااااائا النمو املرتب ة بالنبب اااااااااااأن  املعيار الدويل لتدابري الصاااااااااااحة النباتيةم اااااااااااروع  (2)

 .(2005-004) املخصصة للغرس
 

ديساااااامرب/كانون  15و 2016أاساااااا  /آب  15-متوزيوليو/ 1) 4خالل فرتيت اإلشااااااعار بربوتوكوالت الت ااااااخيص -16
تالية البروتوكوالت الت ااااااااااخيص مب اااااااااااريع  أحي ت األطراف املتعاقدة علما   ،(2017يناير/كانون الااين  30 -2016األول 

 عتماد:الاملعروضة ل
 

 2016تموز /فترة اإلشعار ببروتوكول التشخيص يوليو
 

  Aphelenchoides besseyi،A. fragariaeتااعاالااق بااااااا فاااااااات املاات اااااااااااااااخاايااص الاابااروتااوكااول م اااااااااااااااروع  (1)
 27رقم  املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية، ملحق بA. ritzemabosi (2006-025)و

 ،virusCitrus tristeza  (021-2004) بروتوكول الت ااخيص املتعلق بفريوس ترسااتيتزا احلمضااياتم ااروع  (2)
 27 رقم املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتيةملحق ب

 ،Erwinia amylovora (009-2004)بكرتيااا اللفحااة الناااريااة املتعلق ببروتوكول الت ااااااااااااااخيص م ااااااااااااااروع  (3)
 27رقم  لتدابري الصحة النباتية املعيار الدويلملحق ب

املعيار الدويل ، ملحق بGenus Liriomyza (2006-017) م ااااااااااااروع بروتوكول الت ااااااااااااخيص املتعلق ب فة (4)
 27رقم  لتدابري الصحة النباتية

 Tomato spotted wilt virusم ااااااااااااااروع بروتوكول الت ااااااااااااااخيص املتعلق بفريوس الذبول املتبقع للبندورة  (5)
الفضااااااااااااااي للب يخ  الرقشوفريوس   Impatiens necrotic spot virusللمجزاعااةالنخريااة  وفريوس البقعااة

Watermelon silver mottle virus (2004-019)27 قمر  املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية، ملحق ب 
الدويل املعيار ، ملحق بXanthomonas fragariae (012-2004)بروتوكول الت اااااااااااااخيص املتعلق ببكترييا  (6)

 .27رقم  لتدابري الصحة النباتية
 

                                                      
 ر بربوتوكوالت الت خيص على البوابة الدولية للصحة النباتيةفرتة اإلشعا  4

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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 2016 /كانون األولديسمبر فترة اإلشعار ببروتوكول التشخيص
 

املعيار الدويل لتدابري ، ملحق بAnguina spp. (2013-003) بروتوكول الت اااااااخيص املتعلق ب فةم اااااااروع  (1)
 27رقم  الصحة النباتية

، Candidatus Liberibacter solanacearum (001-2013) ب فة بروتوكول الت اااااخيص املتعلقم اااااروع  (2)
 27رقم  املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتيةملحق ب

ملحق باملعيار ، Dendroctonus ponderosae (2006-019)بروتوكول الت اااااخيص املتعلق ب فة م اااااروع  (3)
 27الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 

املعيار الدويل ، ملحق بFusarium circinatum (2006-021)الت اااخيص املتعلق ب فة  م اااروع بروتوكول (4)
 27رقم  لتدابري الصحة النباتية

، ملحق Sorghum halepense  (2004-027)الذرة احللبية بروتوكول الت ااااااااااخيص املتعلق ب فةم ااااااااااروع  (5)
 27رقم  املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتيةب

 Tomato spotted wilt virusم ااااااااااااااروع بروتوكول الت ااااااااااااااخيص املتعلق بفريوس الذبول املتبقع للبندورة  (6)
الفضااااااااااااااي للب يخ  الرقشوفريوس   Impatiens necrotic spot virusللمجزاعة النخرية وفريوس البقعة 

Watermelon silver mottle virus (2004-019)27قم ر  النباتيةاملعيار الدويل لتدابري الصحة ، ملحق ب. 
 

تضااامن ذلك قيام ، و 5م ااااريع بروتوكوالت ت اااخيصساااتة أربع م ااااورات للخرباء ب اااأن  2016انعقدت يف عام  -17
 ب أن: عليها والردجمموعة من التعليقات  22استعراض و  امل اريع يفالنظر ا  بخبري  77
 

، ملحق Bactrocera dorsalis complex (2006-026) م اااااااااااااروع بروتوكول الت اااااااااااااخيص املتعلق ب فة (1)
 27رقم  املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتيةب

 على احلمضااااااااااااااياااات .Candidatus Liberibacter spp بااا فاااةم ااااااااااااااروع بروتوكول الت ااااااااااااااخيص املتعلق  (2)
Citrus spp. (2004-010)27رقم  املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية، ملحق ب 

املعيار ، ملحق بConotrachelus nenuphar (2013-002)ب فة م اااااااااروع بروتوكول الت اااااااااخيص املتعلق  (3)
 27رقم  الدويل لتدابري الصحة النباتية

املعيار الدويل لتدابري الصاااحة ، ملحق بIps spp.  (020-2006)م اااروع بروتوكول الت اااخيص املتعلق ب فة (4)
 27رقم  النباتية

املعيار الدويل ملحق ب ،Winter Puccinia psidii (2006-018) الت خيص املتعلق ب فةم روع بروتوكول  (5)
 27رقم  لتدابري الصحة النباتية

املعيار الدويل ، ملحق بXylella fastidiosa (2004-024)م ااااااااااااروع بروتوكول الت ااااااااااااخيص املتعلق ب فة  (6)
 .27رقم  لتدابري الصحة النباتية

 

                                                      
 م اورة اخرباء ب أن م اريع بروتوكوالت الت خيص على البوابة الدولية للصحة النباتية:  5

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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 (2017) ةهيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الثانية عشر التوصية باعتماد  -خامساً 
 مشاريع معايير دولية لتدابير الصحة النباتية

 
من خالل قرار إلكرتوين على  ،2016عام  وافقت عنة املعايري، يف اجتماعها املنعقد يف نوفمرب/ت اااااااااااااارين الااين -18
 وثيقةالضااااا  أي نظرا)لتدابري الصااااحة النباتية التالية دولية العايري ( امل2017) ةبأن تعتمد اهليئة يف دورهتا الاانية ع اااار توصااااية ال

CPM 2017/03 ومرفقاهتا:) 
 

 (029-2006) الدولية لألخ اب احلركةب أن  املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتيةم روع  (1)
النباتات لوساااااااااااائا النمو املرتب ة باحلركة الدولية ب اااااااااااأن  املعيار الدويل لتدابري الصاااااااااااحة النباتيةم اااااااااااروع  (2)

 (2005-004) املخصصة للغرس
 (2009-003) احلركة الدولية للبذورب أن  املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتيةم روع  (3)
 تخدمةاحلركة الدولية للمركبات واآلالت واملعدات املساب اأن  املعيار الدويل لتدابري الصاحة النباتيةم اروع  (4)

(004-2006) 
للمعيار الدويل  اتامتاال ال ااحن من ترتيبات قيام البلد املسااتورد بالتحقق يف البلد املُصااّدرم ااروع ملحق  (5)

 (003-2005) 20لتدابري الصحة النباتية رقم 
 Ceratitis capitataبالربودة للتخلص من آفة  Citrus sinensis م اااروع معاعة الصاااحة النباتية للربتقال (6)

(A206-2007)  ،معاعات الصحة النباتية لآلفات ) 28رقم  املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتيةكملحق ب
 اخاضعة للوائح التنظيمية(

بالربودة  Citrus sinensisوالربتقال  Citrus reticulata م اااااااااااااروع معاعة الصاااااااااااااحة النباتية للمندارين (7)
املعيار الدويل كملحق ب  ،Ceratitis capitate (2007-206B)للتخلص من ذبابة فاكهة البحر املتوساااااااا 

  28رقم  لتدابري الصحة النباتية
 بااااااالربودة للتخلص من آفااااااة Citrus limonاحلااااااامض م اااااااااااااروع معاااااااعااااااة الصاااااااااااااحااااااة النباااااااتيااااااة لليمون  (8)

Ceratitis capitata (2007-206C)28رقم  املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية، كملحق ب 
 بااااااالربودة للتخلص من آفااااااة Citrus paradisiم اااااااااااااروع معاااااااعااااااة الصاااااااااااااحااااااة النباااااااتيااااااة لليمون اعنااااااة  (9)

Ceratitis capitata (2007-210)28رقم  املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية، كملحق ب 
 باااااااالربودة للتخلص من آفاااااااة reticulate Citrusم اااااااااااااروع معااااااااعاااااااة الصاااااااااااااحاااااااة النبااااااااتياااااااة للمنااااااادارين  (10)

Ceratitis capitata (212-2007)28رقم  املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية، كملحق ب 
 بااااااالربودة للتخلص من آفااااااة clementina  Citrusم اااااااااااااروع معاااااااعااااااة الصاااااااااااااحااااااة النباااااااتيااااااة للكليمونتني (11)

Ceratitis capitata (2010-102)28رقم  املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية، كملحق ب 
من  حبرارة البخااار للتخلص Mangifera indica للماااجنو اهلنااديااةم ااااااااااااااروع معاااعااة الصااااااااااااااحااة النباااتيااة  (12)

 28رقم  املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية، كملحق بCeratitis capitata (2010-106)آفة 
حبرارة البخااار للتخلص من  Mangifera indica م ااااااااااااااروع معاااعااة الصااااااااااااااحااة النباااتيااة للماااجنو اهلنااديااة (13)

 28رقم  املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية، كملحق بBactrocera tryoni  (2010-107)ذبابة



CPM 2017/22/Rev_01 8 

 

،  )2007-114(م ااااااااروع معاعة الصااااااااحة النباتية للخ ااااااااب باحلرارة باسااااااااتخدام التسااااااااخني بالرتدد العايل  (14)
 28رقم  املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتيةكملحق ب

 تبخري احل ااااااارات يف األخ ااااااااب املق اااااااورة بواسااااااا ة فلوريد السااااااالفوريللالنباتية م اااااااروع معاعة الصاااااااحة  (15)
(2007-101A)28رقم  املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية، كملحق ب 

تبخري الديدان اخي ية واحل ااارات يف األخ ااااب املق اااورة بواسااا ة فلوريد النباتية لم اااروع معاعة الصاااحة  (16)
 .28رقم  املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية، كملحق ب(101B-2007)السلفوريل 

 
 لجنة المعايير –سادساً 

 
 مفهوم المعيار السلعي -ألف

 
 مرة أخر  مفهوم املعيار السااااااااالعي إثر طلب املعايريحبات عنة  يف اجتماعها املنعقد يف نوفمرب/ت ااااااااارين الااين، -19

 .2015لعام  عواضي لب املل استجابةّدمت املتعلقة بالسلع ال  قُ  واضيعالنظر يف امل (2016للهيئة ) ةالدورة احلادية ع ر 
 

 واضاااايعاملكافة لى  ععلى حد سااااواء تكون املعايري الراهنة قابلة للت بيق ميكن أن حبات عنة املعايري إىل أي مد   -20
لى أساااااااس عاملتعلقة بساااااالع من مال اخ ااااااب أو املنتجات اخ اااااابية  واضاااااايعاملم تقيّ أن ، ما إذا كان ينبغي امل روحة، ماال  

كذلك لمعايري و ل عمواضااااااياملقبل  واضاااااايعاملمبا أن من احملتمل أن يغ ي طلب أنه أشااااااري املعايري املتعلقة بسااااااالمة األاذية. و 
 .السلعية واضيعالراهنة على املاملعايري قابلية ت بيق يف نظر الإعادة يكون من الضروري واد التنفيذ، قد مل مواضيع

 
مصاا لحات املساارد  املع  باملساارد النظر يف بعض الفنينيباإلضااافة إىل ذلك، طلبت عنة املعايري من فريق اخرباء  -21
 .بالسلع ةرتب امل
 

 جديدة للمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية مواضيع -باء
 
تقدميها يف عام أعيد ال   2015لعام  واضاااااايعاملتعلقة بالساااااالع املقرتحة أثناء طلب امل واضاااااايعحبات عنة املعايري امل -22

 الاالثة التالية: واضيعتقدمي املأعيد كان قد و . للهيئة الدورة احلادية ع ر تطلبكما ،  2016
 

 قدمته أسرتاليا ،)2015-002( تدابري الصحة النباتية للسلع (1)
 (، قدمته كندا.2015-004) هج يف إدارة خماطر اآلفات املرتب ة حبركة السلع اخ بيةاستخدام أنظمة النُ  (2)
 .قدمته منظمة وقاية النباتات يف أوروبا والبحر املتوسا ،)2015-006( احلركة الدولية للتفاح (3)

 
النباتات لوقاية  االتفاقية الدوليةمعايري  مواضاااايععلى قائمة والااين  األولني وضااااوعأوصاااات عنة املعايري بإدرا  امل -23
 لتفاحاحلركة الدولية ل موضااااااااوعبإدرا  ع تتوصاااااااال إىل توافق يف اآلراء ب ااااااااأن التوصااااااااية و (. CPM 2017/17الوثيقة  أنظر)

 .قائمةهذه العلى  (2015-006)
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 التعاون بين لجنة المعايير ولجنة تنمية القدراتتوثيق  -جيم
 

، نظرت عنة املعايري 20156تقييم تعزيز أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام عقب االقرتاحات املقدمة من  -24
اريع  اااااامل 2016ت أثناء م اااااااورات عام يف التعليقات على قضااااااايا التنفيذ احملتملة ال   ع 2016الااين ت اااااارين /يف نوفمرب

الدولية احلركة  اااااااااأن ب املعيار الدويل لتدابري الصاااااااااحة النباتية اااااااااروع وفيما يتعلق مب. لتدابري الصاااااااااحة النباتية املعايري الدولية
ن هذه القضااااايا أواعتقدت عنة املعايري . قضااااايا التنفيذ املع  باحلجر احلرجي الف لفريق احدد  ، (029-2006)لخ اااابل

لتدابري الصاااااااحة  لدعم وتنفيذ املعايري الدوليةتها عنة تنمية القدرات أو خليفتساااااااتفيد منها ميكن أن تكون معلومات قيمة 
أهنا نة تنمية القدرات د عدحتقضايا ة أيإليها حتال أن  كل م ابه، أملت عنة املعايري مواد إرشادية. وبوضع عرب النباتية 

 .املواءمةمن  تستفيدميكن أن 
 

 رمعايي مواضيعالمدرجة على قائمة لتدابير الصحة النباتية المعايير الدولية  -سابعاً 
 التي نظرت فيها لجنة المعايير االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
جمموعه   مايفنظرت عنة املعايري بالتفصاااااااااااااايل يف مايو/أيار ونوفمرب/ت اااااااااااااارين الااين،  اعقداللذين يف اجتماعيها  -25
وصاية رفع تللم ااورة أو  يعها لامل ااريع جاهزة تلك عترب أن . وع يُ 7لتدابري الصاحة النباتية من م ااريع املعايري الدولية 10

 إىل إجراء املزيد من العمل ب أن القضايا املفاهيمية. للحاجة نظرا   إىل اهليئة العتمادها
 

لتدابري  الدولية املعايريمن م اااااااااااااااريع ثالثة يف مايو/أيار على تقدمي د الذي عقعنة املعايري يف اجتماعها  وافقت -26
املعيار الدويل ى  ااروع التعديالت علوفيما يتعلق مب. للم اااورة الاالاةمنها وم ااروع واحد  األوىلللم اااورة الصااحة النباتية 

مع عنة املعايري على أن يُ  وافقت ،(001-1994)( مساااااااارد مصاااااااا لحات الصااااااااحة النباتية) 5رقم  لتدابري الصااااااااحة النباتية
 يف وثيقة واحدة. ة اور ملل اويقدممعا   2016عام ل تعديالتالوم روع  2015عام لتعديالت الم روع 

 
أزهار الق ف  ااأن ب املعيار الدويل لتدابري الصااحة النباتيةاالجتماع على أن م ااروع ذلك املعايري يف  عنةوافقت  -27

ا  للم ااورة األوىل وهنا  ضارورة بأن تقوم جمموعة صاغرية من عنة املعايري مبزيد كن جاهز يع  (005-2008) وأوراق ال اجر
 من العمل  ذا الصدد.

 
اال الوارد يف فهوم شاااهادات االمتملساااتك ااااف االأنه ينبغي القيام مبزيد من  يف مايو/أيار أيضاااا  املعايري  عنةرأت  -28

وية املصاانوعة احلركة الدولية للمنتجات اخ اابية وامل ااغوالت احلرفية اليدب ااأن  النباتيةاملعيار الدويل لتدابري الصااحة م ااروع 
راض ودعم نظام االساااتعيقوم به ساااح ملمن عنة املعايري بوضاااع مقرتح  جمموعة صاااغريةتقوم وأن  (008-2008) من اخ اااب

إعداد عايري من عنة املطلب و سااااااااألة، املحبث املكتب هذه  ،/حزيرانيف يونيوو جدو  شااااااااهادات االمتاال. ب ااااااااأن  التنفيذ

                                                      
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  - تقييمات أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  6
 :عيضاو ملا لحار م ىلع عالطالل ،نظر قائمة املواضيع ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتا  7

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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 ةورة الاانية ع اااار لتدابري الصااااحة النباتية لتنظر فيها الدمتاال يف املعايري الدولية االاسااااتخدام شااااهادات عن مفاهيمية  وثيقة
  (.CPM 2017/18الوثيقة  نظرا)( 2017للهيئة )

 
 ةاملعيار الدويل لتدابري الصاااااااحة النباتينظرت عنة املعايري مرة أخر  يف م اااااااروع  ،2016ت ااااااارين الااين /يف نوفمرب -29

موعة جمأن تقوم  للم اورة وطلبتمل روع اع توافق على تقدمي  هالكن ،(005-2008) أزهار الق ف وأوراق ال جرب أن 
مع  2017/أيار مايوقد يف عايري الذي سينعمن عنة املعايري بتنقيح م روع املعيار وتقدميه للبحث يف اجتماع عنة املصغرية 

  هذا امل روع.جر  على حلجم العمل الذي  قصو  نظرا  الولوية إع ائه األ
 

مخسة من ( 2017لهيئة )ل ةأن تعتمد الدورة الاانية ع ر ت رين الااين /أوصت عنة املعايري يف اجتماعها يف نوفمرب -30
 .لتدابري الصحة النباتية م اريع املعايري الدولية

 
 مواصفاتمشاريع ال -ألف

 
م اورة األعضاء  يف ردود امل رفني على تعليقات ات املتخذة بال رق اإللكرتونيةقرار البواس ة نظرت عنة املعايري  -31

تنفيذ لالرتخيص للكيانات من اري املنظمات الوطنية لوقاية النباتات  :نيمواصاااااااااااااافتم ااااااااااااااروعي ال  وردت ووافقت على 
 (.2008-006) استخدام ترخيص استرياد حمدد، و (002-2014)إجراءات الصحة النباتية

 
عايري ب اااااااااأن عمع تعليقات عنة امل اإلنرتنتاساااااااااتخدمت عنة املعايري، للمرة األوىل، نظام إبداء التعليقات على  -32

 تنقيح ال، (003-2015)التدقيق يف سااااياق الصااااحة النباتية واصاااافات الاالثة التالية: م اااااريع امل
ُ
 12رّكز للمعيار الدويل رقم امل

توجيه ب ااااااااأن مفهوم احتمال وضااااااااع مكوّن لتحليل خماطر اآلفات ملحق الو (011-2015) )شااااااااهادات الصااااااااحة النباتية(
نّقح امل ااارفون املواصااافات مع األخذ باالعتبار وقد  .11رقم  ( للمعيار الدويل لتدابري الصاااحة النباتية2015-010) احلجرية

تقدمي ملوافقة على اإىل قرار إلكرتوين للجنة املعايري رجأت أُ  ،ضاااااااااااااايق الوقتل، ولكن ال   عت من عنة املعايريتعليقات ال
 . إىل امل اورةهذه املواصفات الاالث 

 
 7 - جماعة العمل التابعة للجنة المعايير -باء

 
 2015تعليقات ال  قدمت أثناء م اااااااااورة األعضاااااااااء يف عام اليف  7 - العمل التابعة للجنة املعايرينظرت  اعة  -33
 : لتدابري الصحة النباتية أربعة م اريع معايري دولية على
 

 (2009-003) احلركة الدولية للبذورب أن  املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتيةم روع  (1)
معاعات معتمدة مقرتنة مبواد التعبئة ) 1تنقيح امللحق الدويل لتدابري الصااااااااااااااحة النباتية لاملعيار م ااااااااااااااروع  (2)

تنظيم مواد التعبئة اخ ااااااااابية يف التجارة ) 15رقم  للمعيار الدويل ا(العالمة وت بيقه) 2( وامللحق اخ ااااااااابية
لتسااااااااااااااخني وتنقيح قساااااااااااااام ا التبخري بفلوريد السااااااااااااااولفوريلب(: إلدرا  معاعات الصااااااااااااااحة النباتية الدولية
 (010A&B-2006)العايل  بالرتدد
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 تخدمةاحلركة الدولية للمركبات واآلالت واملعدات املساب اأن  املعيار الدويل لتدابري الصاحة النباتيةم اروع  (3)
(004-2006) 

صااّدر من امتاال ال ااحنات للمعيار الدويل م ااروع  (4)
ُ
ملحق ترتيبات قيام البلد املسااتورد بالتحقق يف البلد امل

)مبادئ توجيهية ب ااااأن نظام للوائح التنظيمية للصااااحة النباتية للواردات(   20لتدابري الصااااحة النباتية رقم 
(2005-003). 

  
. وفيما ةالااني ة اااااااااور مثالثة م اااااااااريع معايري دولية لتقدميها للعلى  7- اعة العمل التابعة للجنة املعايريوافقت  -34

( معاعات معتمدة مقرتنة مبواد التعبئة اخ اااااااااااابية) 1لتنقيح امللحق  املعيار الدويل لتدابري الصااااااااااااحة النباتية ااااااااااااروع مبيتعلق 
عات إلدرا  معا تجارة الدولية(:تنظيم مواد التعبئة اخ ااااااااااااابية يف ال) 15رقم  للمعيار الدويلالعالمة وت بيقها( ) 2وامللحق 

 اعة العمل طلبت  ،(010A&B-2006)التبخري بفلوريد السولفوريل وتنقيح قسم التسخني بالرتدد العايل بالصحة النباتية 
اإلشاااارة إىل ب ا  ، خصاااوصااامرة أخر  اااروع املمبعاعات الصاااحة النباتية تقييم  الف  املع من الفريق  7-التابعة للجنة املعايري

 .2017 /أيارمايويف  7- اعة العمل التابعة للجنة املعايريوتقدمي تقرير إىل بفلوريد السولفوريل فعالية العال  
 

 موجز عن القرارات اإللكترونية -جيم
 

لتسااريع وترية وضااع املعايري الدولية والعدد الكبري من م اااريع بروتوكوالت الت ااخيص ومعاعات الصااحة النباتية،  -35
 ويت(.عنة املعايري تستعني بالقرارات اإللكرتونية )املنتديات وعمليات التصال زالت وللبت يف القضايا العالقة األخر ، 

 
 التالية: 31ارات اإللكرتونية الا القر  2016أدارت عنة املعايري يف عام  -36
 

 توصية مبعاعات للصحة النباتية إىل اهليئة العتمادهالل ا  أحد ع ر قرار  (1)
 تسعة قرارات للموافقة على بروتوكوالت ت خيص لغرض فرتات اإلشعار (2)
 أربعة قرارات للموافقة على بروتوكوالت ت خيص لغرض م اورة األعضاء (3)
 لتدابري الصحة النباتية لموافقة على م اريع مواصفات للمعايري الدوليةل نين اثنيقرار  (4)
 للموافقة على تنقيح ف  لربوتوكول ت خيص ا  واحد ا  قرار  (5)
 للموافقة على ردود الفريق الف  على تعليقات امل اورة وإزالة فريق ف  من برنامج العمل ا  واحد ا  قرار  (6)
 املع  باحلجر احلرجيالف  للموافقة على خرباء للفريق  ا  واحد ا  قرار  (7)
  5م رقلتدابري الصحة النباتية للموافقة على وثيقة توضيحية للمعيار الدويل  ا  واحد ا  قرار  (8)
 .ستعراض ودعم التنفيذاالمقرتحات لنظام لبحث  ا  واحد ا  قرار و  (8)
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 العمل في المستقبل
 
تمل أن حيلوضااااع املعايري. و املخصااااص التمويل  2017يف عام أنه نظرا  للقيود املالية، ساااايخفض عنة املعايري تدر   -37

 8ة لوقاية النباتاتالدوليمعايري االتفاقية  مواضاااااايعقائمة يؤثر ذلك على اإلجناز مقابل خ ة عمل وضااااااع املعايري احملددة يف 
 .إضايفمتويل إياد ما ع يتم 

. 
 ومجموعات عمل الخبراءفريق الخبراء الفنيين  -دال

 
ذه الفرق ه ت اااااااااااااارف عنة املعايري على عمل فرق اخرباء الفنيني وجمموعات عمل اخرباء ويرد أدناه موجز لعمل -38

 .وجمموعات العمل
 

 فريق الخبراء الفني المعني ببروتوكوالت التشخيص
 

ولااه برنااامج عماال يتكّون من  10من مثااانيااة أعضااااااااااااااااء 9يتااألف فريق اخرباء الف  املع  بربوتوكوالت الت ااااااااااااااخيص -39
 ،2016(. ويف عام 1)ال ااكل سااتة م ااروع بروتوكول ت ااخيص يف مراحل إعداد خمتلفة تندر  حتت إطار تصااصااات  18

عة النخرية فريوس الذبول املتبقع للبندورة وفريوس البقاعرتاضااااااااااااااا  أثناء فرتة إشااااااااااااااعار )أحد بروتوكوالت الت ااااااااااااااخيص تلقى 
 يع بروتوكوالت الت ااااااخيص املدرجة على . ولكن متت صاااااايااة (2004-019) وفريوس الرقش الفضااااااي للب يخللمجزاعة 

جزيئية مصااااااادق ل وسااااااائبروتوكول ت ااااااخيص واحد إعداد وينتظر ؛ االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمعايري  مواضاااااايعقائمة 
لى أكار من عاملع  بربوتوكوالت الت ااااااااااااااخيص اخرباء يرقااات ذباااب الفاااكهااة. كمااا ي اااااااااااااارف فريق لتعرف على عليهااا ل

 الت خيص. واتساق بروتوكوالتجودة  ضمانلمساعدة على ل 11مؤلف يف بلدان خمتلفة 100
 

ميّر توقع أن ي ،2017. ويف عام تقدما من م ااااااااريع بروتوكوالت الت اااااااخيص 21جمموعه ما أحرز ، 2016يف عام  -40
 (.2عملية وضع املعايري )ال كل عرب من م اريع بروتوكوالت الت خيص  17جمموعه  ما
 

القساام الرابع أعاله  رنظام اااورات عدة )عرب جنز برنامج عمل فريق اخرباء الف  املع  بربوتوكوالت الت ااخيص أُ  -41
 لكرتونية لفريق اخرباء.اإلنتديات من املاملعنون "امل اورات"( إضافة  إىل أربعة ع ر 

 

                                                      
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -( 2016-06اها قائمة املواضيع ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )جر  حتدي  8
setting/expert-activities/standards-https://www.ippc.int/en/core- صفحة فريق اخرباء الف  املع  بربوتوكوالت الت خيص على اإلنرتنت:  9

drafting-groups/technical-panels/technical-panel-diagnostic-protocols/ 
  /https://www.ippc.int/en/publications/81560 قائمة عضوية فريق اخرباء الف  املع  بربوتوكوالت الت خيص:   10
 /https://www.ippc.int/en/publications/2582 بروتوكوالت الت خيص التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات:اجملموعات املعنية بصيااة   11

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/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/publications/81560/
https://www.ippc.int/en/publications/2582/
https://www.ippc.int/en/publications/2582/
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حدا  وجها  لوجه وا ا  اجتماعاملع  بربوتوكوالت الت ااااااااااااااخيص يف يونيو/حزيران قد فريق اخرباء ع، 2016يف عام  -42
الصاااادرة تقارير لاوميكن االطالع على  اساااتضاااافته جامايكا، واجتماعني اثنني افرتاضااايني )يف مارس/آذار وسااابتمرب/أيلول(.

  12النباتية. االجتماعات على البوابة الدولية للصحةعن هذه 
 

  
برنامج عمل فريق الخبراء الفني المعني ببروتوكوالت التشكككككككككخيص عدد بروتوكوالت التشكككككككككخيص في  -1الشككككككككككل

 (2016-12-06)تم تحديثه في حسب التخصص العلمي 
 

  
 (2016-12-20 توقع متوسط األجل لمشاريع بروتوكوالت التشخيص )تم تحديثه في -2الشكل 

  

                                                      
 :setting/expert-activities/standards-https://www.ippc.int/en/core-تقاااارير اجتمااااعاااات فريق اخرباء املع  بربوتوكوالت الت اااااااااااااااخيص:    12

drafting-groups/technical-panels/technical-panel-diagnostic-protocols/   
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( 2016ل كانون األو /في ديسمبر)برنامج عمل فريق الخبراء الفني المعني ببروتوكوالت التشخيص 
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توقع متوسط األجل لمشاريع بروتوكوالت التشخيص
(2016كانون األول /في ديسمبركما )

م اورة خرباء
م اورة
تقدمي لفرتة اإلشعار

 موضوعا   18مباحث /  6

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/
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 الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية
 

ويلتزم أعضااااااء الفريق الف  بوضاااااع معايري  13أعضااااااء. 10يتألف الفريق الف  املع  مبعاعات الصاااااحة النباتية من  -43
ملعيار الدويل لتدابري اومعاعات للصحة النباتية تتسم جبودة عالية وتستويف املت لبات املبينة يف لتدابري الصحة النباتية دولية 

قد ال  وامل عالقضااايا أخر  ذات صاالة، مال ب ااأن شاارت  الفريق الف  يف تقدمي توصاايات كما ا.  28رقم  الصااحة النباتية
 .األنواع املضيفة( تؤثر على استجابة اآلفات للمعاعات )مال جمموعات اآلفات أو

 
معاعات الصااااااااااحة النباتية ع ير ام اااااااااامن  12من املع  مبعاعات الصااااااااااحة النباتية يتكون برنامج عمل الفريق الف   -44
املعاعات كيميائية و الاملعاعة التالية: املعاعات )ب ااااااااااااأن مت لبات أنواع لتدابري الصااااااااااااحة النباتية م اااااااااااااريع معايري دولية  5و
 يعها. لكن هنا  هذه معاعات الصااااحة النباتية م اااااريع قد صاااايغت و  14(.واإلشااااعاع وتعديل البيئة ودرجة احلرارةالتبخري ب

عاعات بالربودة ملامعاعات )منها مخ  تلقت اعرتاضااات رةية( تنتظر نتائج البحث ب ااأن الردود املختلفة املمكنة على  10
والوكالة الدولية  اعةمنظمة األاذية والزر ري البحث حاليا ال ااعبة امل اارتكة بني . وتُ خمتلفة جملموعات ذباب الفاكهة من أقاليم

ويقدم  15نباتية.ث تدابري الصااااااااااااحة الو لل اقة الذرية السااااااااااااتخدام التقنيات النووية يف األاذية والزراعة باالقرتان مع جمموعة حب
معلومات علمية  ،الدولية لوقاية النباتات أية تكاليف دون أن تتكبد أمانة االتفاقية، ث هذهو البحالعلماء التابعون جملموعة 

الفريق الف  كٌل من ا  ددهحيعن حتليل قضااااااااايا الصااااااااحة النباتية املعقدة ويسااااااااعون ملعاعة احتياجات البحث ال  نا ة وفنية 
وجود اختالفات يف قدرة  مبيّنت النتائج بوضوح أنه ليست هنا  أدلة تدعقد وعنة املعايري. و املع  مبعاعات الصحة النباتية 

املع  مبعاعات ق الف  . وأشار الفريللمعاعة بالتربيدحتمل جمموعات ذبابة فاكهة البحر املتوسا من مناطق منفصلة جغرافيا  
وجود ى علدليال  ال يوفر ذلك ن لكة خمتلفة، نتائج فعالياملعاعة قد تؤدي إىل برجمة ختلفة يف املنهجيات املأنه الصحة النباتية 
املع  مبعاعات ق الف  الفرياست اع  ،وبفضل هذا البحث .بالربودةمعاعات لختلفة لاملموعات اجملاستجابات اختالفات يف 
 .هذه الفاكهة املتعلقة بأنواع ذبابةعاعات الصحة النباتية ب أن مواصلة عمله مالصحة النباتية 

 
 م اااااااااااااروعااا  ملعاااعااات الصاااااااااااااحااة النباااتيااة 11املع  مبعاااعااات الصاااااااااااااحااة النباااتيااة إىل عنااة املعااايري قاادم الفريق الف   -45

بكترييا ل معاعة واحد للخ اااااااااب وم اااااااااروعلذبابة فاكهة البحر املتوساااااااااا وثالثة م ااااااااااريع معاعة )سااااااااابعة م ااااااااااريع معاعة 
Bactrocera tryoni)  واحد معاعة وم ااروع (، 2017) ةدورهتا الاانية ع اار يف  ااعتمادهبلتوصااي هيئة تدابري الصااحة النباتية

ة واحد معاعم اااااااااااروع ال يزال و . معاعة أخر  يف م اااااااااااروعهذه املعاعة مدر  اآلن برنامج أن  ، إذمن برنامج العملته إلزال
  Carica papayaعااالاااى الاااباااااااابااااااااياااااااا Bactrocera dorsalis)املاااعااااااااعاااااااة حبااارارة الاااباااخاااااااار لااالاااتاااخااالاااص مااان باااكاااتاااريياااااااا 

ن ممم إضااااااااااااااافية دعبيانات حصاااااااااااااول الفريق الف  املع  مبعاعات الصاااااااااااااحة النباتية على يف انتظار معلقا  ، (2009-109))
 .امل روع مقدّ 
 

                                                      
 /https://www.ippc.int/en/publications/81655 قائمة عضوية الفريق الف  املع  مبعاعات الصحة النباتية:   13
 standards/-ippc-topics-setting/list-activities/standards-https://www.ippc.int/en/core: قائمة املواضيع ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  14
"(:  خرباء معااااااااعاااااااات الصاااااااااااااااحاااااااة النبااااااااتياااااااة بااااااااحلرارةجمموعاااااااة كاااااااانااااااات تسااااااااااااااامى ساااااااااااااااااااااابقاااااااا  "جمموعاااااااة حبوث تااااااادابري الصاااااااااااااااحاااااااة النبااااااااتياااااااة )   15

https://www.ippc.int/en/liasion/organizations/core-activities/standards-setting/phytosanitarytemperaturetreatmentsexpertgroup  

https://www.ippc.int/en/publications/81655/
https://www.ippc.int/en/publications/81655/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/
https://www.ippc.int/en/liasion/organizations/core-activities/standards-setting/phytosanitarytemperaturetreatmentsexpertgroup
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عن  أعاله 4القسم  نظراعدد من امل اورات )املع  مبعاعات الصحة النباتية عرب جنز برنامج عمل الفريق الف  أُ  -46
 ( وستة منتديات إلكرتونية.امل اورات

 
يف سااااااااابتمرب/أيلول، واحدا  وجها  لوجه اجتماعا   2016املع  مبعاعات الصاااااااااحة النباتية يف عام عقد الفريق الف   -47

 اسااااتضااااافته اليابان، وأربعة اجتماعات افرتاضااااية )مارس/آذار ويوليو/متوز وأكتوبر/ت اااارين األول وديساااامرب/كانون األول(.
 16االجتماعات على البوابة الدولية للصحة النباتية.الصادرة عن هذه تقارير الوميكن االطالع على 

 
 .2017يف  ملعاعات الصحة النباتيةطلب صدار إلت ا أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  -48
 

 
 

( ومشكككككككاريع 28رقم  المعيار الدولي لتدابير الصكككككككحة النباتيةعدد معالجات الصكككككككحة النباتية )م حق  -3الشككككككككل 
 (2016-12-04تحديث في الستخدام معالجات الصحة النباتية )تم لتدابير الصحة النباتية الالمعايير الدولية 

 
 المعني بالحجر الحرجي الفنيالفريق 

 
قضااااااااااايا احلجر املتعلقة يف  الفنيةويعاجل املسااااااااااائل  17من مثانية أعضاااااااااااءاحلرجي املع  باحلجر  الف يتألف الفريق  -49

ع  مبعاعات الصحة ق الف  امليب كل وثيق مع الفر  يعمل أيضا  هو وأنواع ال جر. و التعبئة اخ بية ب فات اخ ب ومواد 
 تدابري الصااااااحة النباتيةاملعيار الدويل لاخاصااااااة بالساااااالع احلرجية ومعاعات  اتباملعاع ةتعلقالنباتية يف وضااااااع التوجيهات امل

                                                      
 setting/expert-activities/standards-https://www.ippc.int/en/core-تقااارير اجتماااعااات الفريق الف  املع  مبعاااعااات الصاااااااااااااااحااة النباااتيااة:  16

drafting-groups/technical-panels/technical-panel-phytosanitary-treatments/ 
 /https://www.ippc.int/en/publications/1191 عضوية الفريق الف  املع  باحلجر احلرجي:   17
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لتدابير ر الدوليةيلمعايعدد مشاريع بروتوكوالت التشخيص ومشاريع ا-الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية
(2016كانون األول/ في ديسمبركما )مختلفة العداد اإلفي مراحل الصحة النباتية 

معاعات صحة نباتية قيد امل اورة

معاعات صحة نباتية مقّدمة لالعتماد

معاعات صحة نباتية معلقة

يد امل اورةمعايري دولية لتدابري الصحة النباتية ق

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-phytosanitary-treatments/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-phytosanitary-treatments/
https://www.ippc.int/en/publications/1191/
https://www.ippc.int/en/publications/1191/
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والعلمية ذات الصاالة  نيةفيف اسااتعراض املعلومات اللفريق الف  املع  باحلجر احلرجي وتتمال الوظيفة األساااسااية ل. 15 رقم
ملع  الجنة املعايري ب ااأن وضااع املعايري املتعلقة باحلجر احلرجي وتعديلها وتنقيحها. ويقدم الفريق الف  لإلع اء توجيهات 
 معاعات الصحة النباتية آلفات أنواع ال جر أو اخ ب، عندما ت لب اريعم  أيضا  مدخالت يف تقييمباحلجر احلرجي 
 .ذلك منه عنة املعايري

 
حلرجي. الف  املع  باحلجر ا للفريق، نتيجة ل لب خرباء، اختري أربعة أعضااااااااااء جدد لالنضااااااااامام 2016يف عام   -50

ونيو/حزيران يف ي ،انعقد يف فكتوريا، كندا لوجه وجها  ن واألعضاااااااء اعدد للم اااااااركة يف اجتماع ودعي األعضاااااااء السااااااابقو 
 لضمان حتقيق انتقال سل . 2016

 
باحلجر  رئاسااااااااااااة اجملموعة الدولية للبحوث املعنية أيضااااااااااااا  الف  املع  باحلجر احلرجي أعضاااااااااااااء الفريق يتوىل أحد  -51

يف، االتفاااقيااة الاادوليااة لوقااايااة النباااتااات أيااة تكااالدون أن تتكبااد أمااانااة ، اجملموعااة. ويقاادم العلماااء التااابعون هلااذه 18احلرجي
معلومات علمية وفنية نا ة عن حتليل قضاااايا الصاااحة النباتية املعقدة ويساااعون ملعاعة احتياجات البحث ال  حيددها كٌل 

 من الفريق الف  املع  باحلجر احلرجي وعنة املعايري.
 

 19وساابتمرب/أيلول( فرباير/شااباخاجتماعني ) عربافرتاضاايا  ر احلرجي الف  املع  باحلج، عمل الفريق 2016يف عام  -52
 ما يلي: إىليف يونيو/حزيران )فكتوريا، كندا( لتقدمي مدخالت  وجها  لوجهوأثناء اجتماع 

 
معايري معاعات مواد التعبئة اخ ااابية  ب اااأن 15باملعيار الدويل لتدابري الصاااحة النباتية رقم م اااروع ملحق  (1)

 (2006-010) التجارة الدوليةيف 
، مع الرتكيز )2006-029( الدولية لألخ اااااب احلركةب ااااأن  املعيار الدويل لتدابري الصااااحة النباتيةم ااااروع  (2)

 على مسائل التنفيذ احملتملة
احلرفية امل اااغوالت و احلركة الدولية للمنتجات اخ ااابية  ب اااأن املعيار الدويل لتدابري الصاااحة النباتيةم اااروع  (3)

  (008-2008) اليدوية املصنوعة من اخ ب
 

 هاوبنُهج النظم المتعلقة بة ذباب ثمار الفاكهة آف الفريق الفني المعني بالمناطق الخالية من
 

مقرتحا  إلعادة تنظيم جمموعة املعايري الدولية  2015يف عام لكنه قّدم ، 2016ع يعقد الفريق اجتماعا  يف عام  -53
 .(CPM 2017/19قة الوثي نظراأن تبت فيه اهليئة )، وال يزال هذا املقرتح معلقا  بانتظار ذباب مثار الفاكهةاملتعلقة ب

 
الضاااااااااااااارورة.  ذا ما دعتإطفيفة، فنية املعايري وتتيح إجراء حتدياات  عربزيد إعادة التنظيم االتساااااااااااااااق تتوقع أن ي -54

 .2018ذكورة أعاله يف موعد أقصاه عام ويتوقع أن ينتهي العمل على إعادة تنظيم املعايري امل
                                                      

 موقع اجملموعة الدولية للبحوث املعنية باحلجر احلرجي:   18
https://www.ippc.int/en/liason/organizations/internationalforestryquarantineresearchgroup/ 

drafting-setting/expert-activities/standards-https://www.ippc.int/en/core-تااااقااااااااارياااار الاااافااااريااااق الاااافاااا  املااااعاااا  باااااااااحلااااجاااار احلاااارجااااي:    19

groups/technical-panels/technical-panel-forest-quarantine/  

https://www.ippc.int/en/liason/organizations/internationalforestryquarantineresearchgroup/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-forest-quarantine/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-forest-quarantine/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-forest-quarantine/
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 الفريق الفني المعني بمسرد مصطلحات الصحة النباتية

 
على دراية بنظم الصااااحة النباتية  20يتألف الفريق الف  املع  مبساااارد مصاااا لحات الصااااحة النباتية من مثانية خرباء -55

 ميالون معا   يع لغات املنظمة.
 

، استضافته منظمة األاذية والزراعة 2016يف ديسمرب/كانون األول وجها  لوجه عقد الفريق الف  اجتماعا  واحدا   -56
ل قام بتعديال  أدخلت على املساااارد و  2016تعديالت عام م ااااروع على  ةتعليقات امل اااااور  ضااسااااتعر فيه يف روما، جر  

صاااا لحات فيما يتعلق باسااااتخدام امل معايريالتعليقات على م ااااروعي اسااااتعراض تعديالت وفقا  لذلك، وكذلك م ااااروع ال
 لىعوقضايا االتساق والرت ة ال  ميكن أن تؤثر يف م اريع املعايري. وناقش الفريق الف  ع رة مص لحات وواصل عمله 

االتفاقية لذي أصااادرته اسااالوب األالعامة املتعلقة باالتسااااق، وال  تتضااامن قائمة باملصااا لحات املن اااورة يف دليل  توصاااياته
 صيااة املعايري. وأجر  الفريق الف  مع ممال مدعو من اجملموعة التوجيهية تيسريمن شأنه والذي  21الدولية لوقاية النباتات

منتجات  " مقابل أوصااافالساالعة فئةب ااأن مصاا لحات "معمقة  مواضاايع للصااحة النباتية إلصاادار ال ااهادات اإللكرتونية
 .املص لحاتعلى صيااة مبادئ للعمل  الفريقباشر  أخريا ،و  ة للصحة النباتية.ال هادات اإللكرتوني

 
 .مص لحا  على برنامج عمل الفريق الف  املع  مبسرد مص لحات الصحة النباتية 24هنا  حاليا   -57
 

 007-2008)) لحركة الدولية للحبوبامجموعة عمل الخبراء المعنية بوضع مشاريع المعايير الدولية بشأن 
 

 يف ملبورن، 22 )2008-007(حلركة الدولية للحبوب اانعقد اجتماع جمموعة عمل اخرباء لوضع معيار دويل ب أن  -58
 ق اع تارة احلبوب.لن و ممالكذلك خرباء يف جمال الصحة النباتية و فيه وشار  ، 2016أيلول /سبتمرب يف أسرتاليا،

 
معايري  واضيعم قائمةب أن احلبوب إىل  املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية (2008أضافت الدورة الاالاة للهيئة ) -59

لخرباء، لاجتماعات عدة  يف وضوعالقضايا املتعلقة  ذا امل ، حباتخالل السنوات التاليةو . النباتات االتفاقية الدولية لوقاية
 .2013الااين  ت رين/يف نوفمربري يعنة املعا قضايا اسرتاتيجية خالل اجتماعب أن اخرباء مدخالت مبا يف ذلك 

 
رورة ضااالقضااايا الرئيسااية املتعلقة باحلركة الدولية للحبوب ال  اعتربت ضاارورية كافة ناق اات جمموعة عمل اخرباء   -60

تدابري لى ت وير عهذا املعيار وضاااااع توقع أن يسااااااعد يُ . وكان املعيار الدويل لتدابري الصاااااحة النباتيةلوضاااااع م اااااروع حيوية 
 الدولية للحبوب.للحركة متسقة صحة نباتية 

 

                                                      
 /https://www.ippc.int/en/publications/8069قائمة عضوية الفريق الف  املع  مبسرد مص لحات الصحة النباتية:   20
 دليل األسلوب لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات:   21

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2016/02/IPPCStyleGuide_2016-02-11_vwpAclH.pdf  
22  21.pdf-12-https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2016/12/Report_EWG_Grains_2016_Sept_2016  

https://www.ippc.int/en/publications/8069/
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2016/02/IPPCStyleGuide_2016-02-11_vwpAclH.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2016/12/Report_EWG_Grains_2016_Sept_2016-12-21.pdf
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دويل لتدابري املعيار اللضاااااااايق الوقت يف اجتماع جمموعة عمل اخرباء، ع توضااااااااع الصاااااااايغة النهائية مل ااااااااروع  نظرا   -61
 وساااايواصاااال أعضاااااء جمموعة عمل اخرباء العمل على هذا امل ااااروع من خالل منتد  إلكرتوين. ويتوقع أن الصااااحة النباتية
واحتمال املوافقة على لبحاه  2017هذا على عنة املعايري يف مايو/أيار  املعيار الدويل لتدابري الصااحة النباتيةيعرض م ااروع 

لى عخ وة كبرية  ،التحضاااارييةاملباحاات بعد ساااانوات من  ،. وقد شااااّكل ذلك2017من يوليو/متوز ءا  بد ة اااااور معرضااااه لل
 م روع املعيار هذا.طريق ت وير 

 
 في المستقبل العمل

 
عمل اخرباء  جملموعاتاجتماعني ت اااامل أولويات العمل يف املسااااتقبل يف جمال وضااااع املعايري اجتماعا  واحدا  أو  -62

ربوتوكوالت فريق اخرباء الف  املع  بوجها  لوجه لتربعات من الصاااااااااندوق االساااااااااتئماين( واجتماعات ال)ويعتمد ذلك على 
وقد ة. مبعاعات الصاااااااحة النباتية والفريق الف  املع  مبسااااااارد مصااااااا لحات الصاااااااحة النباتياملع   والفريق الف الت اااااااخيص 

يف أن يقوم نظر يري الولذا  ،(الرت ة الفورية)الساااااااااااااافر و  2017/أيار مايوالتمويل للجنة املعايري الكاملة يف  حاليا  ُخّفض 
رض عاملوافقة على و  اواصااااااافات واملوافقة عليهامل م ااااااااريعاساااااااتعراض بفقا  7- اعة العمل التابعة للجنة املعايريأعضااااااااء 

 .عنة املعايري بكاملهانيابة عن  ة اور ملللتدابري الصحة النباتية عايري الدولية اريع املم 
 

 هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل:وإن  -63
 

 .2016التقرير عن أن  ة عنة املعايري يف عام ب أخذ علم (1)
 


