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

 www.fao.orgيل: اإلنرتنت على العنوان التا
 

A 

 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الثالثة عشرة

 2018أبريل/نيسان  20-16روما، 

 اإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها

 من جدول األعمال 2-9البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 أساسية معلومات – أواًل 
 ، مبا يلي:1 2016املنعقدة يف أبريل/نيسان خالل دورهتا احلادية عشرة  قامت هيئة تدابري الصحة النباتية -1

استخدام اإلطار اخلاص باملعايري وتنفيذها لتسجيل املعايري وغريها من أدوات التنفيذ اليت على املوافقة  (1)
واملعددايري الدوليددة تددد  تيسددري مواسمتهددا. وسيتضددمن هددذا اإلطددار املعددايري تدددعم وتتدديف تنفيددذ االتفاقيددة 

 وغريها من األدوات اليت جرى اعتمادها/ وضعها، أو اجلاري إعدادها أو املقرر وضعها.
ا، وأنددة واملوافقددة علددى أنددة وثيقددة عمددل سدديتم  دددي ها دوري دد، اإلطددار اخلدداص باملعددايري وتنفيددذها اعتمدداد (2)

لدددى  ديدددد الشدددفافية علدددى مسدددتوى معدددايري وأدوات التنفيدددذ املوجدددودة أو املقرتحدددة، وسيسددداعد عسددديوفّر 
جلمدددع األولويدددات املتفدددق عليهدددا بشدددأن املعدددايري وأدوات تيسدددري التنفيدددذ الددديت  سدددبيال   وسيشدددّكلال غدددرات، 

 توافق عليها اهليئة على حنو منفصل.
وأن تقددع املسددةولية  ،اخلدداص باملعددايري وتنفيددذها وت ددويرهأن تتددوىل األمانددة  دددير اإلطددار علددى  املوافقددة (3)

مدا سيسدتبدهلا  وأوتنقيحة على عداتق كدل مدن جلندة املعدايري وجلندة تنميدة القددرات ) الستعراضةاملشرتكة 
 التخ يط االسرتاتيجي.اجملموعة املعنية باستعراضة من قبل (، و من جهاز

 إىل هيئة تدابري الصحة النباتية للموافقة علية.ا تقدمي اإلطار احملدث سنوي  على  املوافقة (4)
                                                      

  /https://www.ippc.int/en/publications/82487  -تقرير الدورة احلادية عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية   1

https://www.ippc.int/en/publications/82487/
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الصديغة احلاليدة لاطدار اخلداص باملعدايري وتنفيدذها الديت سدتتال بالكامدل علدى  علدىاحلفدا  على  املوافقة (5)
 البوابة الدولية للصحة النباتية.

 اإلطار اخلاص باملعايري وتنفيذها.  دير (6)

جلنددة تنميددة القدددرات وجلنددة املعددايري  تاستعرضددووفقددا لقددرارات الدددورة احلاديددة عشددرة هليئددة تدددابري الصددحة النباتيددة،  -2
 .2017وحدثتاه خالل اجتماعيهما يف مايو/أيار اإلطار اخلاص باملعايري وتنفيذها 

اخلدداص باملعددايري وتنفيددذها خددالل اجتماعهددا  احملدددث واستعرضددت اجملموعددة املعنيددة بددالتخ يط االسددرتاتيجي اإلطددار -3
 ، ومل تدخل علية أي تغيريات أو تعليقات.2017املعقود يف أكتوبر/تشرين األول 

 ق األول هلذه الوثيقة.لحاخلاص باملعايري وتنفيذها يف امل املراجع ويرد اإلطار -4

 وإن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل: -5

 ق.لحعلى اإلطار احملدث اخلاص باملعايري وتنفيذها الوراد يف امل املوافقة (1)
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 2017( واالجتماع العاشر للجنة تنمية القدرات في مايو/أيار 2017مايو/أيار  12-8) 2017اإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها الذي تم تحديثه من قبل لجنة المعايير في مايو/أيار 

 اإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها

( واالجتماع العاشر للجنة تنمية القدرات في 2017مايو/أيار  12-8) 2017(؛ والمحدث من قبل لجنة المعايير في مايو/أيار 2017قبل هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الثانية عشرة )المعتمد من 
 2017مايو/أيار 

 

 2017في أكتوبر/تشرين األول استعرضته المجموعة المعنية بالتخطيط االستراتيجي خالل اجتماعها المعقود 

 

 

 مفتاح الجدول

 قائمة املواضيعتمدة واليت مل توضع بعد على النص باللون األمحر: يشري إىل ال غرات املرتب ة مبواضيع جديدة أو تنقيحات جديدة على املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية املع
 النباتاتاملتصلة مبعايري االتفاقية الدولية لوقاية 

 من أجل إجراس تنقيحات على املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية )رقم املوضوع بني هاللني( قائمة املواضيع املتصلة مبعايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتالنص املس ر: يشري إىل املواضيع الواردة على 

 من أجل المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية )رقم الموضوع بين هاللين(قائمة المواضيع المتصلة بمعايير االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النص بالخط الداكن: يشير إلى المواضيع الواردة على 

 ترد املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية املعتمدة مع عنوان ورقم املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية.

 عيار واحد على حٍد سواس.املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية أو ال غرات املقرتحة اليت تغّ ي أو جيب أن تغّ ي القضايا املفاهيمية وقضايا التنفيذ يف م وترد يف الوسط

 وترد التوجيهات األخرى )مت وضعها، وقيد الت وير، واملزمع ت ويرها/الالزمة( يف األعمدة ذات الصلة.
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات: عاممجال 
 4، دال 2، دال 3، باء 2، باء 1، باء 4، ألف 3األهداف االستراتيجية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات: ألف 

 توجيهات أخرى "كيف" –معايير التنفيذ  "ماذا" –المعايير المفاهيمية 

 المزمع تطويرها/الالزمة قيد التطوير تم وضعها  

المراجعاااااات فااااااي ساااااايا  الصااااااحة النباتيااااااة  1
 (2( )األولوية 2015-003)

 املراجعات يف سياق الصحة النباتية ال ثغرات

 دالئل  

 تنظيم وتوفري املعلومات عن املوارد التقنية ال ثغرات ال ثغرات 2

صفحة موارد الصحة النباتية 
)قائمددددددددددددة اخلدددددددددددد اس وقاعدددددددددددددة 
بيانددددددات املشدددددداريع واجلدددددددول 
الددددددددزم  للنشدددددددد ة والوثددددددددائق 

 الفنية( 
عددددددددددر  االتفاقيددددددددددة الدوليددددددددددة 
لوقايددة النباتددات بشددأن تنميددة 

 القدرات واملوارد

وثيقة وقائع للدعوة من أجل 
 صفحة الصحة النباتية

إعدددادة تنظدددديم صدددفحة مددددوارد 
 الصحة النباتية

 

 التعاون مع املنظمات األخرى م ل املنظمات املعنية بالبيئة ال ثغرات ال ثغرات 3

مدددددددددددذكرات تفددددددددددداهم: أماندددددددددددة 
األوزون؛ واالتفاقيددددددددة بشدددددددددأن 
التندددددددوّع البيولدددددددوجي؛ ووثيقدددددددة 
 الشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددراكات

خ دددددة العمدددددل املشدددددرتكة بدددددني 
االتفاقيددددددددددة الدوليدددددددددددة لوقايدددددددددددة 
النباتدددددددددات واتفاقيدددددددددة التندددددددددوع 

تقاسددددددددددددم املددددددددددددوارد: إصدددددددددددددار 
الشددددددددددددددددهادات اإللكرتونيدددددددددددددددددة 
للصدددددددددددددحة النباتيدددددددددددددة، أدوات 
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(CPM 9/2014/21.) 
يرجى مراجعة: نظدام التعليدق 
اإللكدددرتوجل اجلديدددد لالتفاقيدددة 

 الدولية لوقاية النباتات

مددددددددواد تدريبيددددددددة ملسددددددددتخدمي 
 نظام التعليق اإللكرتوجل

 (2018-2017البيولوجي )

 

 التقييم

 

 املناخ م ل اإلشرا  على النباتات ال يةمحاية البيئة وتغرّي  ال ثغرات ال ثغرات 4

دليددددل تنفيددددذ معددددايري الصددددحة 
 النباتية يف جمال الغابات؛ 

الدددددتعلم اإللكدددددرتوجل: التجدددددارة 
يف السددددددددددددددلع احلرجيددددددددددددددة ودور 

 تدابري الصحة النباتية
القددرارات الصددادرة عددن اهليئددة 
املةقتة لتدابري الصحة النباتية 
يف دورهتددددددا السددددددابعة املتعّلقددددددة 
بالتعدداون مددع االتفاقيددة بشددأن 
التنددددددددددددددددددددددددددددوّع البيولددددددددددددددددددددددددددددوجي: 
التهديددددددددات الددددددديت تشدددددددّكلها 
األندددددددواع الدخيلدددددددة التوسدددددددعية 

 على التنوّع البيولوجي(
توصدددية هيئدددة تددددابري الصدددحة 

 -CPM-3/2008النباتيدددددددددددددددة 
اسددددددددددددددددددددددددتبدال أو خفدددددددددددددددددددددددد  
اسدددددددددتخدام بروميدددددددددد املي يدددددددددل  

 كتدبري للصحة النباتية

 ديدددد ن ددداق مشدددروع مرفدددق 
رقدة البيئة العاملية مدن خدالل ف

العمددددل املعنيددددة بتعبئددددة املددددوارد 
التابعدددددددددة لالتفاقيدددددددددة الدوليدددددددددة 

 لوقاية النباتات

ديلددة بروتوكددول العالجددات الب
 ل وميد املي يل
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دراسدددددددة لنظدددددددام االسدددددددتعرا  
التنفيدددددددددذ: النباتدددددددددات ودعدددددددددم 

املائيدددددددددددددددددددددددددة: اسدددددددددددددددددددددددددتخدامها 
استعرا  الوضدع  -واملخاطر

 العاملي للنباتات املائية
توصدددية هيئدددة تددددابري الصدددحة 

-CPMالنباتيددددددددددددددددددددة رقددددددددددددددددددددم: 

التوصددددددية  -9/2014/01
بشددددددددددددأن تغ يددددددددددددة االتفاقيددددددددددددة 
الدوليدددددددددددة لوقايدددددددددددة النباتدددددددددددات 

 للنباتات املائية

 التعاون الدويل بني املنظمات الوطنية لوقاية النباتات ال ثغرات ال ثغرات 5

دليددددددددل إدارة العالقددددددددات مددددددددع 
 أصحاب املصلحة

التعددددددددددداون بدددددددددددني املنظمددددددددددددات  
الوطنيددددددددددة لوقايددددددددددة النباتددددددددددات 
بشددددددأن تشددددددخيص ا فددددددات. 
م دددددل: التددددددريب، والددددددالئل، 

 والفيديوهات 
التوجية بشأن قضايا حمدددة: 
تقيددددددددددددديم  ددددددددددددداطر ا فدددددددددددددات، 
والتفتدددددددددددددي  القدددددددددددددائم علدددددددددددددى 

 املخاطر، وما إىل ذلك.
 قائمة باخل اس

اجملدددداالت أو كيددددُ تددددرتبط تددددا )مدددد ال  الوصددددول إىل األسددددواق كيدددُ ُتسددددتخدم املعددددايري يف  تلددددُ  ال ثغرات ال ثغرات 6
 واألنواع الدخيلة التوسعية وتغرّي املناخ(
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 –الوصددددددددددددول إىل األسددددددددددددواق 
دليددددددل عددددددن قضددددددايا الصددددددحة 
النباتيددددة للمنظمددددات الوطنيددددة 

 لوقاية النباتات
مدددددددددواد عدددددددددن تقيددددددددديم  ددددددددداطر 

 ا فات
 

مددواد تدريبيددة بشددأن الوصددول 
 إىل األسواق
التعلم ع  اإلنرتنت وحدات 

 بشأن الوصول إىل األسواق

 

 وثائق التوعية والدعوة

دراسددددددددددددات حدددددددددددداالت عددددددددددددن 
العالقددددددددددات امللموسددددددددددة بددددددددددني 
املعددددايري واملواضدددديع الرئيسددددية، 

 وقياس األثر

دراسدات ومنهجيددات لتقدددير 
 أثر التنفيذ املعياري

 الوطنية لوقاية النباتاتالدعوة إىل تعبئة املوارد من جانب املنظمات  ال ثغرات ال ثغرات 7

وثيقدددددددددة وقدددددددددائع عدددددددددن تقيددددددددديم 
القدددددددرات يف جمددددددال الصددددددحة 

 النباتية

دليددددل بشددددأن إنشدددداس منظمدددددة 
 وطنية لوقاية النباتات

دليدددل بشدددأن تشدددغيل منظمدددة 
  وطنية لوقاية النباتات

دليدددددددددل للددددددددددعوة واكتسدددددددددداب  
 الدعم السياسي
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 الحقو  والواجبات العامة مجال االتفاقية الدولية لوقاية النباتات:
 4، ذال 3، دال 3، جيم 4، باء 3، باء 2، باء 2، ألف 1األهداف االستراتيجية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات: ألف 

 توجيهات أخرى "كيف" –معايير التنفيذ  "ماذا" –المعايير المفاهيمية 

 المزمع تطويرها/الالزمة قيد التطوير تم وضعها  

ات مدددددد ال  نظمددددددة وطنيددددددة فعالددددددة لوقايددددددة النباتددددددملعناصددددددر  8
 التدددددددددددريب، إشددددددددددراا أصددددددددددحاب املصددددددددددلحة، الكفدددددددددداسة

 (1)األولوية 

 عناصر ملنظمة وطنية فعالة لوقاية النباتات م ل التدريب وإشراا أصحاب املصلحة والكفاسة ال ثغرات

دليل بشأن إنشاس منظمة وطنية 
 لوقاية النباتات

منظمدددددددة دليدددددددل بشدددددددأن تشدددددددغيل 
  وطنية لوقاية النباتات

دليددل بشددأن إدارة العالقددات مددع 
 أصحاب املصلحة

دليدددل بشدددأن املمارسدددات اجليددددة 
للمشددددددددددددداركة يف هيئدددددددددددددة تددددددددددددددابري 

 الصحة النباتية

جمموعدددددة أدوات تدريبيدددددة بشدددددأن 
إنشددددددداس منظمدددددددة وطنيدددددددة لوقايدددددددة 

 النباتات

جمموعدددددة أدوات تدريبيدددددة بشدددددأن 
تشددددددغيل منظمددددددة وطنيددددددة لوقايددددددة 

 النباتات

عددددددر  تقددددددديي عددددددن االتفاقيددددددة 
 الدولية لوقاية النباتات

مواد تدريبية ملشروع مرفق وضدع 
 401املعايري وتنمية التجارة 

إعددداد اسددرتاتيجية وطنيددة لتنميددة 
القددددددددددددرات يف جمدددددددددددال الصدددددددددددحة 

أداة للتددددددددددريب علدددددددددى -النباتيدددددددددة
تنمية القدرات يف جمدال الصدحة 
النباتيددددددددددة للمنظمددددددددددات الوطنيددددددددددة 

 لوقاية النباتات
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أداة تقيددددددديم القددددددددرات يف جمدددددددال 
 الصحة النباتية؛

( 2005الوثيقدددددددددددددددة التفسدددددددددددددددريية )
للمعيدددار الددددويل لتددددابري الصدددحة 

اخل ددددددددددددو  ) 20النباتيددددددددددددة رقددددددددددددم 
التوجيهيددددة لنظددددام ت بيددددق لددددوائف 
( الصددحة النباتيددة علددى الددواردات

)يتضددددّمن مرفقددددا  بشددددأن احلقددددوق 
واألدوار واملسددددددددةوليات املتعّلقددددددددة 
باالتفاقيددددددددددددددة الدوليددددددددددددددة لوقايددددددددددددددة 
النباتات واملعايري الدولية لتددابري 
الصددحة النباتيددة وتدددابري الصددحة 

 والصحة النباتية(

دليدددددل االتفاقيدددددة الدوليدددددة لوقايدددددة 
النباتدددددات بشدددددأن تعبئدددددة املدددددوارد: 
تشدددددددددددددددجيع الشدددددددددددددددراكات بدددددددددددددددني 

 األطرا  املتعاقدة

ودعددم دراسددة لنظددام االسددتعرا  
التنفيدددددذ: مددددددي األمدددددن احليددددددوي: 
اسدددددتعرا  وتقيددددديم ت بيقدددددة مدددددن 
قبددددل منظمددددة األغذيددددة والزراعددددة، 
على الصعيد الدويل ويف  تلدُ 

 البلدان

 التزامات اإلبالغ الوطنية (2( )األولوية 17التنقيف: اإلبالغ عن ا فات )املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم  9

التوجيهددددددددات املتددددددددوافرة: توصددددددددية 
بشدددددددددددددددأن تبدددددددددددددددادل املعلومدددددددددددددددات 

أداة للددددددتعلم اإللكدددددددرتوجل بشدددددددأن 
يتعددددددني التزامدددددات اإلبددددددالغ الدددددديت 
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(ICPM 2/1 ؛ دور) جهددددات
االتصددددددال يف االتفاقيددددددة الدوليددددددة 

 (CPM 1/1لوقاية النباتات )
( بشددددأن 2005وثيقددددة تفسددددريية )
اإلبدالغ ) 17املعيار الددويل رقدم 

 .عن املخاطر(

نشدددرات أماندددة االتفاقيدددة الدوليدددة 
لوقايددة النباتددات بشددأن التزامددات 

 اإلبالغ الوطنية

 ت ويرها وإطالقها

وثدددددددددددائق دعدددددددددددم وأدوات خل ددددددددددددة 
العمددل بشددأن التزامددات اإلبددالغ 

 الوطنية

 

التنقددديف: اخل دددو  التوجيهيدددة بشدددأن قدددوائم ا فدددات اخلاضدددعة للحجدددر )املعيدددار الددددويل لتددددابري  10
 (2( )األولوية 19الصحة النباتية رقم 

 اإلبالغ عن ا فات

توضدديحات بشددأن املصدد لحات   
يف قدددددددددددوائم ا فدددددددددددات اخلاضدددددددددددعة 
للددددوائف واسددددتخدامها يف املعيدددددار 

 . 19الدويل رقم 

اخل ددددو  التوجيهيددددة لاخ ددددار بعدددددم االمت ددددال وإجددددراسات ال ددددوار  )املعيددددار الدددددويل لتدددددابري  11
 (13الصحة النباتية رقم 

 اإلخ ار بعدم االمت ال 

دليددددددددددددددل  –منددددددددددددددوذ  اإلخ ددددددددددددددار 
 التحقق من الواردات

إرشددددددددددددددددددددددادات بشددددددددددددددددددددددأن أدوات  
 اإلخ ار املنسق

 ت وير التشريعات الوطنية للصحة النباتية ال ثغرات (4تشريعات وطنية م لوبة )األولوية  12

اخل ددددددددددو  التوجيهيددددددددددة ملراجعددددددددددة 
التشدددددددددريعات الوطنيدددددددددة املتعلقدددددددددة 

منظمددددددددددة  –بالصددددددددددحة النباتيددددددددددة 
 األغذية والزراعة

إنشاس منظمة وطنية دليل بشأن 

مدددواد تدريبيدددة بشدددأن التشدددريعات 
للصدددددحة النباتيدددددة ملشدددددروع مرفدددددق 
وضدددددع املعدددددايري وتنميدددددة التجدددددارة 

401 
 

 دراسات حاالت

القانونية وأطر السياسات  األطر
 لوقاية النباتات
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 لوقاية النباتات

جمموعدددددة أدوات تدريبيدددددة بشدددددأن 
إنشددددددداس منظمدددددددة وطنيدددددددة لوقايدددددددة 

 النباتات

دليدددددددل بشدددددددأن تشدددددددغيل منظمدددددددة 
  وطنية لوقاية النباتات

جمموعدددددة أدوات تدريبيدددددة بشدددددأن 
تشددددددغيل منظمددددددة وطنيددددددة لوقايددددددة 

  النباتات
وحددددددة أداة تقيددددديم القددددددرات يف 
جمدددددددال الصدددددددحة النباتيدددددددة بشدددددددأن 

 ريعاتالتش
دراسددة لنظددام االسددتعرا  ودعددم 
التنفيدددددذ: مددددددي األمدددددن احليددددددوي: 
اسدددددتعرا  وتقيددددديم ت بيقدددددة مدددددن 
قبددددل منظمددددة األغذيددددة والزراعددددة، 
على الصعيد الدويل ويف  تلدُ 

 البلدان

 

 التعاون الدويل بني األطرا  املتعاقدة )النظر يف مجعة مع املنظمات الوطنية لوقاية النباتات( ال ثغرات ال ثغرات 13

 والكفاسة(عناصر ملنظمة إقليمية فعالة لوقاية النباتات )م ل التدريب، وإشراا أصحاب املصلحة،  ال ثغرات ال ثغرات 14

إجددددددددراسات اإلقددددددددرار باملنظمددددددددات 
اإلقليميددددددددددددددة اجلديدددددددددددددددة لوقايددددددددددددددة 

 النباتات 

إجددددددددراسات اإلقددددددددرار باملنظمددددددددات  
اإلقليميددددددددددددددة اجلديدددددددددددددددة لوقايددددددددددددددة 
النباتات اليت يتعني استعراضها، 
وإجدددددددددددددددراسات إلغددددددددددددددداس اإلقدددددددددددددددرار 
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ICPM-4  (2002؛) 
دور ووظددددددددددددددددددددائُ املنظمددددددددددددددددددددات 
اإلقليميدددددددددددددة لوقايدددددددددددددة النباتدددددددددددددات 

ICPM-5 (2003 املرفددددددددددددددددددددددددددددددق )
 التاسع عشر؛ 

دور ووظيفدددددة املنظمدددددة اإلقليميدددددة 
ن خالل الوقاية النباتات املعتمد

تدددابري  الددورة ال انيددة عشددرة هليئددة
 (2017الصحة النباتية )

باملنظمدددددددددات اإلقليميدددددددددة لوقايدددددددددة 
 النباتات

 
 مجال االتفاقية الدولية لوقاية النباتات: المبادئ والسياسات )تفسير االتفاقية(

 3، دال 1، دال 3، جيم 3، باء 2لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات: باء  األهداف االستراتيجية
 توجيهات أخرى "كيف" –معايير التنفيذ  "ماذا" –المعايير المفاهيمية 

 المزمع تطويرها/الالزمة قيد التطوير تم وضعها  

مبددددداد  الصدددددحة النباتيدددددة حلمايدددددة النباتدددددات وت بيدددددق  15
تدددددابري الصددددحة النباتيددددة يف التجددددارة الدوليددددة )املعيددددار 

 (1الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 

 التأجيل بال م ر واإلجراسات الفورية ال ثغرات

   

مصددد لحات الصدددحة النباتيدددة )املعيدددار الددددويل  سدددردم 16
 (5لتدابري الصحة النباتية رقم 

سدرد ندوّع البيولدوجي املتصدلة مبمص لحات اتفاقيدة الت
مصدد لحات الصددحة النباتيددة )املعيددار الدددويل لتدددابري 

 (1املرفق  – 5الصحة النباتية رقم 

 املص لحات  سردم ال ثغرات

قائمدددة مفّصددددلة باملصدددد لحات: 
( بشددأن 2013وثيقددة تفسددريية )

مسدددددرد ) 5املعيددددار الددددددويل رقددددم 
 (مص لحات الصحة النباتية
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 فّعالية اإلجراسات ال ثغرات (4فعالية التدابري )األولوية  17

دراسدددات حدددول فعاليدددة التددددابري   ما وراس أداة االمت ال
)علددددى سددددبيل امل ددددال عالجددددات 

 ذبابة الفاكهة(

 

اإلقددددددرار باملندددددداطق اخلاليددددددة مددددددن  ال ثغرات 18
ا فددات واملندداطق ذات التواجددد 
املدددددددددنخف  ليفدددددددددات )املعيدددددددددار 
الددددويل لتددددابري الصدددحة النباتيدددة 

 (29رقم 

 الت ير الف  مبا فية موثوقية املعلومات العلمية

دليددددل التنفيددددذ املتعلددددق باملندددداطق  دليل مراقبة ا فات النباتية
اخلاليددة مددن ا فددات ومددا يتصددل 
تا من تدابري لتحسدني الصدحة 

 النباتية

دليددددددل الوكالددددددة الدوليددددددة لل اقددددددة 
 الذرية بشأن ذباب الفاكهة

اخل و  التوجيهية لتحديد تدابري الصحة النباتية واإلقدرار بتعادهلدا )املعيدار الددويل لتددابري  19
 (24الصحة النباتية رقم 

 تعادل تدابري الصحة النباتية

دراسة لنظام االستعرا  ودعم 
التنفيددددددددددذ: اسددددددددددتعرا  ت بيددددددددددق 
التعددددددادل بددددددني تدددددددابري الصددددددحة 
النباتيدددددددددددددددة املسدددددددددددددددتخدمة إلدارة 

 التجارة يف اطر ا فات 
 ما وراس أداة االمت ال

دراسدددات حدددول فعاليدددة التددددابري  
)علددددى سددددبيل امل ددددال عالجددددات 

 ذبابة الفاكهة(

 

الوطنيااة التاارخيص لايانااات ماان مياار المن مااات  20
لوقايااة النباتااات بتنفيااذ إجااراءات الصااحة النباتيااة 

 ((3)من  2)األولوية  (002-2014)

 رقابة الكيانات املرخص هلا، مبا يف ذلك إجراسات الفحص وتقييم االختصاصات ال ثغرات

دليدددددددل بشدددددددأن إنشددددددداس منظمدددددددة 
  وطنية لوقاية النباتات

دليددددددل بشددددددأن تشددددددغيل منظمددددددة 
  وطنية لوقاية النباتات

 دليل املراجعات 
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 مستوى مناسب من الوقاية ال ثغرات ال ثغرات 21

   

 حالة وقاية النباتات يف العامل ال ثغرات ال ثغرات 22

مدددددددددواد هيئدددددددددة تددددددددددابري الصدددددددددحة 
 النباتية

حلقددددددددددات دراسددددددددددية لالتفاقيددددددددددة 
 الدولية لوقاية النباتات

القضددددايا الناشددددئة العامليددددة لعددددام 
تقريدددددددددددر عدددددددددددن نتدددددددددددائي  -2016

اسددتبيان ورا العمددل اإلقليميددة 
لالتفاقيددددددددددددددة الدوليددددددددددددددة لوقايددددددددددددددة 

  2016النباتات يف عام

جمموعددة مددن األوراق الدديت سدديتم  وثيقة الرتبة والصحة النباتية
وضددعها يف إطددار السددنة الدوليددة 

 للصحة النباتية
وثددددددددائق هيئددددددددة تدددددددددابري الصددددددددحة 

 النباتية

قائمدددددددة رغبدددددددات للتواصدددددددل مدددددددع 
 ا خرين

 
 الدولية لوقاية النباتات: حالة اآلفاتمجال االتفاقية 

 1، باء 2، ألف 1لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات: ألف  األهداف االستراتيجية
 توجيهات أخرى "كيف" –معايير التنفيذ  "ماذا" –المعايير المفاهيمية 

 المزمع تطويرها/الالزمة قيد التطوير تم وضعها  

اخل دددددددددو  التوجيهيدددددددددة لتحديدددددددددد   (1)األولوية ( 8 ديد حالة ا فات يف من قة ما )املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم  23
 حالة ا فات يف من قة ما

 

التنقيف: ا فدات غدري احلجريدة اخلاضدعة للدوائف: املفهدوم  24
والت بيددددق )املعيددددار الدددددويل لتدددددابري الصددددحة النباتيددددة رقددددم 

للتوسددع لشدددمل ا فددات وتوضددديف املفدداهيم املتعلقدددة  16مراجعددة املعيددار الددددويل لتدددابري الصدددحة النباتيددة رقدددم  ال ثغرات
 وا فات غري احلجرية اخلاضعة للوائف وا فات موضع الشواغل الوطنيةبا فات احلجرية، 
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(، للتوسع لشمل ا فدات وتوضديف املفداهيم املتعّلقدة 16
با فددددددات احلجريددددددة، وا فددددددات غددددددري احلجريددددددة اخلاضددددددعة 

 (2للوائف وا فات موضع الشواغل الوطنية )األولوية 

اخل دو  التوجيهيدة بشددأن تفسدري وت بيددق مفهدوم املراقبددة 
)املعيدار الددويل لتددابري الرمسية ليفات اخلاضعة للحجر 

 (1امللحق  – 5الصحة النباتية رقم 

تغ يددددة االتفاقيددددة الدوليددددة لوقايددددة 
النباتات للنباتات املائية )توصية 
هيئدددددددة تددددددددابري الصدددددددحة النباتيدددددددة 

CPM-9/2014/01 ؛) 
ا، الكيانددددددددددددددات املعّدلددددددددددددددة وراثي دددددددددددددد

السددددددددالمة البيولوجيددددددددة واألنددددددددواع 
الغازيدددددددة: القدددددددرار الصدددددددادر عدددددددن 
الدددددددددورة ال ال ددددددددة للهيئددددددددة املةقتددددددددة 

 (2001لتدابري الصحة النباتية )

 مراقبة ا فات النباتيةدليل 

  

تحديد حالة النباتات الحاملة  (3حالة النباتات العائلة أو غري العائلة ليفة )األولوية  25
آلفاااااة الاااااذباب المتنقااااال باااااين 
الفاكهااااااة )الذبابااااااة المنزليااااااة( 

 (1)األولوية ( 031-2006)

 حالة النباتات العائلة أو غري العائلة ليفة

لل اقدددددددة  دليدددددددل الوكالدددددددة الدوليدددددددة 
 الذرية بشأن ذباب الفاكهة

يكدددن وضدددع جمموعدددة مدددن املدددواد 
يف إطار برنامي التنفيذ التجرييب 

 بشأن املراقبة
 

  (1)األولوية  (6اخل و  التوجيهية للمراقبة )املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم  26

   

توجيهدددات حمدددددة بشدددأن مراقبدددة  ال ثغرات 27
آفدددددددة أو جمموعدددددددة مدددددددن ا فدددددددات 

 (3)األولوية 

 توجيهات عن مراقبة آفة ما أو جمموعة من ا فات

 دليل مراقبة ا فات

 Xylella وثيقدة وقددائع بشدأن 

fastidiosa 

جلسددة مواضدديعية خاصددة بشددأن 

 رجددددددددددات املشددددددددددروع التجددددددددددرييب 
للتنفيددذ بشددأن املراقبددة )األنشدد ة 
 املتعلقة ب الث آفات منوذجية(
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 الدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية  30من  14الصفحة 

سوسددة النخيددل احلمددراس عرضددت 
علدددددددددى الصدددددددددفحة النباتيدددددددددة مدددددددددع 

  تتعلق باملراقبةعرو  إضافية 

 (4مت لبددات إنشدداس مندداطق خاليددة مددن ا فدددات )املعيددار الدددويل لتدددابري الصددحة النباتيددة رقدددم  28
 ((2)من  4)األولوية 

( )املعيدار الددويل Tephritidaeإنشاس من قة خالية من ا فات لذباب مثار الفاكهدة )فصديلة 
 (26رقم 

توجيهات بشدأن املنداطق اخلاليدة مدن ا فدات، وأمداكن اإلنتدا  اخلاليدة مدن ا فدات، واملنداطق ذات االنتشدار 
 املنخف  ليفات،  فة أو جملموعة من ا فات

خاليدة دليل بشأن إنشاس مناطق  
مدددن ا فدددات ومدددا يتصدددل بدددذلك 
مددددددددن تدددددددددابري  سددددددددني للصددددددددحة 

 النباتية

 

مت لبدات إنشدداس أمدداكن لانتددا  خاليددة مددن ا فدات ومواقددع إنتددا  خاليددة مددن ا فددات )املعيددار  29
 (10الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 

ا فدات، واملنداطق ذات االنتشدار توجيهات بشدأن املنداطق اخلاليدة مدن ا فدات، وأمداكن اإلنتدا  اخلاليدة مدن 
 املنخف  ليفات،  فة أو جملموعة من ا فات

دليل بشأن إنشاس مناطق خاليدة  
مدددن ا فدددات ومدددا يتصدددل بدددذلك 
مددددددددن تدددددددددابري  سددددددددني للصددددددددحة 

 النباتية

 

)املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية مت لبات إنشاس مناطق ذات انتشار منخف  ليفات  30
 (22رقم 

 مت لبات إنشاس مناطق ذات انتشار منخف  ليفات

دليل بشأن إنشاس مناطق خاليدة  دليل مراقبة ا فات 
مدددن ا فدددات ومدددا يتصدددل بدددذلك 
مددددددددن تدددددددددابري  سددددددددني للصددددددددحة 

 النباتية

دليدددددددل الوكالدددددددة الدوليدددددددة لل اقدددددددة 
 الذرية بشأن ذباب الفاكهة
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 30من  15الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

توجيهددات حمددددة بشددأن املندداطق  ال ثغرات 31
ا فددددددات، وأمدددددداكن اخلاليددددددة مددددددن 

اإلنتددددددا  اخلاليددددددة مددددددن ا فددددددات، 
واملندددددددددددددددددددددداطق ذات االنتشددددددددددددددددددددددار 
املددددددددنخف  ليفددددددددات،  فددددددددة أو 
 جملموعددددددددددددددددددددة مدددددددددددددددددددددن ا فدددددددددددددددددددددات

 (4)األولوية 

إنشددددددددداس منددددددددداطق ذات انتشددددددددددار 
مدددددنخف   فدددددة الذبابدددددة املنزليدددددة 
)املعيدددار الددددويل لتددددابري الصدددحة 

 (30النباتية رقم 

تدددددابري رقابيددددة حلدددداالت اإلصددددابة 
با فددة ضددمن من قددة خاليددة مددن 
آفددددددددة الذبابددددددددة املنزليددددددددة )املعيددددددددار 
الدددددويل لتدددددابري الصددددحة النباتيددددة 

 (2امللحق  – 26رقم 

 مت لبات إنشاس مناطق ذات انتشار منخف  ليفات

دليل بشأن إنشاس مناطق خاليدة  دليل مراقبة ا فات 
مدددن ا فدددات ومدددا يتصدددل بدددذلك 

تدددددددددابري  سددددددددني للصددددددددحة  مددددددددن
 النباتية

دليدددددددل الوكالدددددددة الدوليدددددددة لل اقدددددددة 
 الذرية بشأن ذباب الفاكهة

يكدددن وضدددع جمموعدددة مدددن املدددواد 
يف إطار برنامي التنفيذ التجرييب 

 بشأن املراقبة
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 الدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية  30من  16الصفحة 

 
 مجال االتفاقية الدولية لوقاية النباتات: تحليل مخاطر اآلفات

 4، باء 3، باء 2، باء 3، جيم 2لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات: جيم  األهداف االستراتيجية
 توجيهات أخرى "كيف" –معايير التنفيذ  "ماذا" –المعايير المفاهيمية 

 المزمع تطويرها/الالزمة قيد التطوير تم وضعها  

إطدددددار  ليدددددل  ددددداطر ا فدددددات )املعيدددددار الددددددويل لتددددددابري  32
  (2الصحة النباتية رقم 

ملحااب بشااإلن اإلرشاااد حااول مفهااوم احتمااال إنشاااء 
لآلفااات الخاضاااعة عنصاار لتحليااال مخاااطر اآلفاااات 

( للمعياااااااار الااااااادولي لتااااااادابير 010-2015) للحجااااااار
تحليااال مخااااطر اآلفاااات ) 11الصاااحة النباتياااة رقااام 

 (4( )األولوية لآلفات الخاضعة للحجر

 ليددددل  دددداطر ا فددددات ليفددددات 
اخلاضعة للحجر )املعيار الدويل 

 (11 لتدابري الصحة النباتية رقم

 ليددددل  دددداطر ا فددددات ليفددددات 
 غدددددري احلجريدددددة اخلاضدددددعة للدددددوائف
)املعيدددار الددددويل لتددددابري الصدددحة 

 (21النباتية رقم 

تصددددنيُ فئددددات السددددلع حسددددب 
 ددددددداطر ا فدددددددة )املعيدددددددار الددددددددويل 

 (32لتدابري الصحة النباتية رقم 

تصددير اخل و  التوجيهية بشدأن 
بيولوجيدددددددددددة عوامددددددددددل املكافحدددددددددددة ال

وغريهددددا مددددن الكائنددددات األخددددرى 
املفيدددددة، وشدددددحنها، واسدددددتريادها، 

املعيددار الدددويل لتدددابري وإطالقهددا )
 (3الصحة النباتية رقم 

توجيهدددددددات بشدددددددأن تغدددددددرّي املنددددددداخ 
)ملحددددق للمعيددددار الدددددويل لتدددددابري 

 (3( )األولوية 11الصحة النباتية 

 ةقوائم بالسلع وا فات العائل

 

تحليااااال  أدوات توعياااااة بشاااااإلن
 مخاطر اآلفات

تددددددددددريب علدددددددددى  ليدددددددددل  ددددددددداطر 
ا فدددددددددات )دليدددددددددل وتعلّدددددددددم عددددددددد  

 اإلنرتنت(

االحنددددددددددددرا  عددددددددددددن االسددددددددددددتخدام 
املتددددددددددددوخى: النظددددددددددددر إىل مدددددددددددددى 

 املسألة

اخل ددددددددددددو  التوجيهيددددددددددددة بشددددددددددددأن 
 اإلبالغ عن املخاطر

إرشدددادات بشدددأن االلتدددزام باملعيدددار 
 32الدويل رقم 

منذجددة ا فدددات يف سددياق تقيددديم 
  اطر ا فات 

 ةقوائم بالسلع وا فات العائلتنقيف ومز  معايري  ليل  داطر ا فدات )مبدا يف ذلدك املعدايري الدوليدة لتددابري الصدحة النباتيدة  33



CPM 2018/20 
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    (4( )األولوية 21، 11، 2

 توجيهااااااااااااااات بشااااااااااااااإلن إدارة مخاااااااااااااااطر اآلفااااااااااااااات  34
 ((1)من  2)األولوية  (001-2014)

توجيهددددددات حمددددددددة بشددددددأن إدارة 
 دداطر ا فدددات  فددة أو جمموعدددة 

 (3من ا فات )األولوية 

 إدارة  اطر ا فات  فة أو جمموعة من ا فات

   

 اإلبالغ عن املخاطر (3اإلبالغ عن املخاطر )األولوية  35

التوجيهيددددددددددددة بشددددددددددددأن   اخل ددددددددددددو  
 اإلبالغ عن املخاطر

 

اخل ددددددو  التوجيهيددددددة بشددددددأن فهددددددم األمهيددددددة االقتصددددددادية  36
احملتملددة واملصدد لحات املتصددلة تددا مبددا يف ذلددك اإلشددارة 
إىل االعتبددارات البيئيددة( )املعيددار الدددويل لتدددابري الصددحة 

 (2امللحق  – 5النباتية رقم 

التحليددددل االقتصدددددادي يف  ليدددددل 
 (2 اطر ا فات )األولوية 

  اطر ا فات التحليل االقتصادي يف  ليل

مندددددددددوذ  للتحليدددددددددل االقتصدددددددددادي   
  ثار ا فات 

؟  ددددد 2االحندددرا  عدددن االسدددتخدام املتدددوخى )األولويدددة  37
 ( )معيار مفاهيمي أو وثيقة ملحقة(االحق  

 االحنرا  عن االستخدام املتوخى ال ثغرات

دراسددة لنظددام االسددتعرا  ودعددم 
التنفيدددددددددذ عدددددددددن االحندددددددددرا  عدددددددددن 

النظددددددر  –االسددددددتخدام املتددددددوخى 
 إىل مدى املسألة
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 الدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية  30من  18الصفحة 

 
 مجال االتفاقية الدولية لوقاية النباتات: إدارة اآلفات

 1، دال 2، جيم 4، باء 2، باء 1، باء 2، ألف 1لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات: ألف  األهداف االستراتيجية
 توجيهات أخرى "كيف" –معايير التنفيذ  "ماذا" –المعايير المفاهيمية 

 المزمع تطويرها/الالزمة قيد التطوير تم وضعها  

 إدارة ا فات اخلاضعة للوائف ال ثغرات (4إدارة ا فات اخلاضعة للوائف )األولوية  38

وثيقة جلنة تنمية القدرات بشأن  
 تدابري الصحة النباتية

 

 خيارات إدارة ا فات ال ثغرات ال ثغرات 39

 دراسات عن الفعالية  ما وراس أداة االمت ال

 التخ يط واالستجابة حلاالت ال وار  ال ثغرات (1التخ يط واالستجابة حلاالت ال وار  )األولوية  40

دليددل بشددأن إدارة العالقددات مددع 
 أصحاب املصلحة 

دليل بشأن إنشاس منظمة وطنية 
  لوقاية النباتات

دليدددددددل بشدددددددأن تشدددددددغيل منظمدددددددة 
  وطنية لوقاية النباتات

مددددددددواد الدددددددددورة اجلانبيددددددددة للدددددددددورة 
التاسددددددعة هليئددددددة تدددددددابري الصددددددحة 
 النباتية بشأن الكوارث ال بيعية

 Xylellaخ ة التواصل بشأن 

 

اخل ددددددددددددو  التوجيهيددددددددددددة لوضددددددددددددع 
 خ ط ال وار 

منتجات ورا العمل للتخ ديط 
 ال وار واالستجابة حلاالت 
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 30من  19الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

معاااااايير معالجاااااة ماااااواد التعبئاااااة  ال ثغرات 41
 الخشااابية فاااي التجاااارة الدولياااة

( )مشروع ملحاب 010-2006)
 للمعيار الدولي لتدابير الصاحة

  (2)األولوية  (15النباتية 

 1التعااااديالت علااااى الملحقااااين 
 15للمعيااااااار الاااااادولي رقاااااام  2و

)إدراج معالجااااااااااااات الصااااااااااااحة 
النباتياااااة وتبخيااااار ماااااواد التعبئاااااة 
 الخشاااابية بفلوريااااد السااااولفوريل

(010A-2006 وتنقيح القسام )
 عن التسخين بالتردد العالي.

 معاجلة مواد التعبئة اخلشبية

 

 اسددددددددددددددددتبدال بروميددددددددددددددددد املي يددددددددددددددددل
(CPM 3/1) 

  

عالجدددددات الصدددددحة النباتيدددددة ليفدددددات اخلاضدددددعة للدددددوائف  42
 (28)املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 

عددددددم وجدددددود عالجدددددات حمدددددددة 
غدددددددري سددددددددلعية للصدددددددحة النباتيددددددددة 
ليفدددات اخلاضدددعة للدددوائف )مددد ال  
تبلل الرتبة، التعقيم( )امللحقات 
للمعيدددار الددددويل لتددددابري الصدددحة 

 (4( )األولوية 28النباتية 

 عالجات الصحة النباتية ليفات اخلاضعة للوائف

( بشددددأن 2006وثيقددددة تفسددددريية )
 18:2003املعيدددددار الددددددويل رقدددددم 

)خ ددددددو  توجيهيددددددة السددددددتخدام 
 اإلشعاع يف الصحة النباتية(

 قاعدة بيانات بالعالجات 

اخل و  التوجيهية الستخدام اإلشعاع كتدبري للصحة النباتية )املعيار الددويل لتددابري الصدحة  43
 ((2)من  3)األولوية  (2014-007( )18النباتية رقم 

 اخل و  التوجيهية الستخدام اإلشعاع كتدبري للصحة النباتية

( بشددددأن 2006وثيقددددة تفسددددريية )
املعيددددار الددددددويل لتدددددابري الصدددددحة 

 18:2003النباتية رقم 

)اخل ددددو  التوجيهيددددة السددددتخدام 
 اإلشعاع كتدبري للصحة النباتية(

 دليل التشعيع 
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 الدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية  30من  20الصفحة 

شاااااااروا اساااااااتخدام التبخيااااااار   ال ثغرات 44
 كتااااااااادبير للصاااااااااحة النباتياااااااااة

 (1( )األولوية 004-2014)

 دليل  

شاااااروا اساااااتخدام عالجاااااات  ال ثغرات 45
كتااااااااادبير للصاااااااااحة   الحااااااااارارة

  النباتياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة
 (1( )األولوية 005-2014)

 دليل  

شاااااروا اساااااتخدام عالجاااااات  ال ثغرات 46
الجو المعّدلاة كتادبير للصاحة 
 النباتياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة

 (2( )األولوية 006-2014)

 دليل  

شااااروا اسااااتخدام العالجااااات  ال ثغرات 47
كتااااادبير للصاااااحة  الايميائياااااة

 النباتياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة
 (3( )األولوية 003-2014)

 دليل  

 برامي استئصال ا فات (9اخل و  التوجيهية ل امي استئصال ا فات )املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم  48

دليددل بشددأن إدارة العالقددات مددع 
 أصحاب املصلحة 

دليل بشأن إنشاس منظمة وطنية 
  لوقاية النباتات

دليدددددددل بشدددددددأن تشدددددددغيل منظمدددددددة 
  وطنية لوقاية النباتات

اجلانبيددددددددة للدددددددددورة  مددددددددواد الدددددددددورة

 Xylellaخ ة التواصل بشأن 

 
 لوضع خ ط ال وار  دليل

 دليل بشأن استئصال ا فات

منتجات ورا العمل للتخ ديط 
لل دددددوار  واالسدددددتجابة حلددددداالت 

 ال وار 
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التاسددددددعة هليئددددددة تدددددددابري الصددددددحة 
 النباتية بشأن الكوارث ال بيعية

إجاااااااراءات الصاااااااحة النباتياااااااة  ال ثغرات 49
الفاكهاااة )الذباباااة إلدارة ذبابااة 

 (2005-010) المنزلية(

 إجراسات الصحة النباتية لذبابة الفاكهة

دليدددددددل الوكالدددددددة الدوليدددددددة لل اقدددددددة  
 الذرية بشأن ذباب الفاكهة

 

تدددددابري متكاملددددة للنباتددددات الدددديت تغددددرس )املعيددددار الدددددويل  50
 (36لتدابري الصحة النباتية رقم 

 تدابري متكاملة ومي النظم 

 الدددددنظم )املعيدددددار الددددددويل لتددددددابري الصدددددحة النباتيدددددةمدددددي  51

 (14رقم 

توضددديف حدددول مفددداهيم التدددددابري املتكاملدددة ومدددي الددددنظم 
 (4)األولوية 

الب ددددددداطة اخلاليدددددددة مدددددددن ا فدددددددات 
(Solanum spp املددواد املتكدداثرة )

جمهريددا  واألنابيددب الصددغرية للتجددارة 
الدوليددددددة )املعيددددددار الدددددددويل لتددددددددابري 

 (33الصحة النباتية رقم 

مدددي الدددنظم إلدارة  ددداطر آفدددات 
ذبابدددة الفاكهدددة )الذبابدددة املنزليدددة( 
)املعيدددار الددددويل لتددددابري الصدددحة 

 (35النباتية رقم 

اسدددددتخدام مدددددي الدددددنظم يف إدارة 
املخددددداطر املرتب دددددة  ركدددددة السدددددلع 

( 004-2015اخلشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبية )
 (3)األولوية 

توجيهدددددات حمدددددددة بشدددددأن نُدُهدددددي 
الددددددددددددددنظم للسددددددددددددددلع أو ا فددددددددددددددات 

 (4)األولوية 

 دليل  ما وراس االمت ال
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 مجال االتفاقية الدولية لوقاية النباتات: ن م االستيراد والتصدير الراعية للصحة النباتية

 3، دال 3، جيم 2، جيم 1، جيم 4، باء 3لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات: ألف  األهداف االستراتيجية
 توجيهات أخرى "كيف" –معايير التنفيذ  "ماذا" –المعايير المفاهيمية 

 المزمع تطويرها/الالزمة قيد التطوير تم وضعها  

نظام إصدار الشهادات الصدحة النباتيدة )املعيدار الددويل  52
 (7لتدابري الصحة النباتية رقم 

 

شددددددددددددهادات الصددددددددددددحة النباتيددددددددددددة 
)املعيدددار الددددويل لتددددابري الصدددحة 

 (12النباتية رقم 

شددددددددهادات إلكرتونيددددددددة للصددددددددحة 
النباتيددددددددددددددددة، معلومددددددددددددددددات عددددددددددددددددن 

 XMLاملخ  ددددددددددات القياسددددددددددية 
املعيددار الددددويل وآليددات التبدددادل )

 12لتدددابري الصددحة النباتيددة رقددم 
 (1امللحق  –

الدددددويل املراجعدددة املركدددزة للمعيدددار 
 12نباتيددة رقددم لتدددابري الصددحة ال

)شدددددددددهادات الصدددددددددحة النباتيدددددددددة( 
 (2( )األولوية 011-2015)

 إصدار شهادات الصحة النباتية

دليددددددددددددددل إصدددددددددددددددار الشددددددددددددددهادات 
 للتصدير

الوثدددددددددددددددائق املتعلقدددددددددددددددة بإصددددددددددددددددار 
الشدددهادات اإللكرتونيدددة للصدددحة 

 النباتية 

إصدددددار الشددددهادات اإللكرتونيددددة 
للصحة النباتيدة )النظدام املقدرتل: 

HUB) 

 

الشدددحنات قيدددد العبدددور )املعيدددار الددددويل لتددددابري الصدددحة  53
 (25النباتية رقم 

  الشحنات قيد العبور 

   دليل الشحنات قيد العبور

 تصددير اخل و  التوجيهية بشدأن  ال ثغرات 54
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عوامددددددددددل املكافحدددددددددددة البيولوجيدددددددددددة 
وغريهددددا مددددن الكائنددددات األخددددرى 
املفيدددددة، وشدددددحنها، واسدددددتريادها، 

املعيددار الدددويل لتدددابري وإطالقهددا )
 (3الصحة النباتية رقم 

عالجددددددددددددات الصددددددددددددحة النباتيددددددددددددة 
ليفات اخلاضعة للوائف )املعيار 
الدددددويل لتدددددابري الصددددحة النباتيددددة 

 (28رقم 

اخل و  التوجيهية بشدأن عمليدة   دليل التحقق من الواردات
تنظددددددددددددددديم عوامدددددددددددددددل املكافحددددددددددددددددة 

 البيولوجية

اخل دو  التوجيهيددة لنظددام اسددترياد يرعددى الصددحة النباتيددة  55
 (20)املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 

 تنظيم الواردات 

 دليل التحقق من الواردات

( بشددددأن 2005وثيقددددة تفسددددريية )
املعيددددار الددددددويل لتدددددابري الصدددددحة 

 :20النباتية رقم 
)اخل دددددددددددو  التوجيهيدددددددددددة لنظدددددددددددام 

  النباتية( استرياد يرعى الصحة

دليل بشأن إنشاس منظمة وطنية 
  لوقاية النباتات

دليدددددددل بشدددددددأن تشدددددددغيل منظمدددددددة 
  وطنية لوقاية النباتات

  

اخل ددددددددددددو  التوجيهيددددددددددددة لنظدددددددددددددام   56
اسدددددترياد يرعدددددى الصدددددحة النباتيدددددة 
)املعيدددار الددددويل لتددددابري الصدددحة 

 (20النباتية رقم 

 تنظيم الواردات

 دليل التحقق من الواردات

( بشددددأن 2005وثيقددددة تفسددددريية )
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اساااتخدام تفوي اااات محاااددة 
( 2008-006باالسااااااااااااااااااتيراد )

)المعيااااااااار الاااااااادولي لتاااااااادابير 
، 20الصااااااااحة النباتيااااااااة رقاااااااام 

 ملحااااااااااااااااااااااااااااااب جدياااااااااااااااااااااااااااااااد(
 ((3)من  4)األولوية 

املعيددددار الددددددويل لتدددددابري الصدددددحة 
 :20النباتية رقم 

)اخل دددددددددددو  التوجيهيدددددددددددة لنظدددددددددددام 
  استرياد يرعى الصحة النباتية(

بشأن إنشاس منظمة وطنية دليل 
  لوقاية النباتات

دليدددددددل بشدددددددأن تشدددددددغيل منظمدددددددة 
 وطنية لوقاية النباتات

اخل ددددددددو  التوجيهيددددددددة للتفتددددددددي   ال ثغرات 57
)املعيدددار الددددويل لتددددابري الصدددحة 

 (23النباتية رقم 

 التفتي 

 دليل  

منهجيات أخذ العّينات مدن الشدحنات )املعيدار الددويل  58
 (31لتدابري الصحة النباتية رقم 

 أخذ العينات  

( بشددددأن 2009وثيقددددة تفسددددريية )
املعيددددار الددددددويل لتدددددابري الصدددددحة 

 :31النباتية رقم 
)منهجيدددات أخددددذ العينددددات مددددن 

 الشحنات(
 دليل التشخيص

 دليل مراقبة ا فات 

  

تصميم وتشغيل حم ات احلجدر  ال ثغرات 59
التددايل لدددخول ا فددات للنباتددات 
)املعيدددار الددددويل لتددددابري الصدددحة 

 (34النباتية رقم 

 حم ات احلجر التايل لدخول ا فات للنباتات

تصددددددميم خ ددددددة للحجددددددر التددددددايل   
 لدخول ا فات



CPM 2018/20 

 30من  25الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 تسوية املنازعات ال ثغرات ال ثغرات 60

   دليل تسوية املنازعات

 الرقابااة علااى الصااحة النباتيااة التااي تساابب االسااتيراد 61
 (3)األولوية  (003-2005)

  ال ثغرات

  التتبع ال ثغرات ال ثغرات 62

 اإلرشاد املقرتل للتتبع  

تقلاااايص حركااااة اآلفااااات عباااار  ال ثغرات 63
الحاويااات الجويااة والطااائرات 

( 2008-002إلااى أدنااى حااّد )
 ((1)من  3)األولوية 

 املسارات

 مدونة سلوا  

الحركاااااااااة الدولياااااااااة ل زهاااااااااار  ال ثغرات 64
 واألمصاااااااااااااااااان المقطوعاااااااااااااااااة

 (4)األولوية  (005-2008)

 احلركة الدولية للزهار واألغصان املق وعة

دليددددددل إجرائددددددي يتعلددددددق باملعددددددايري   
 الدولية للصحة النباتية

تداول النفاياات ذات مخااطر  ال ثغرات 65
آفاااااااااااات محتملاااااااااااة خااااااااااااالل 

الدولياااة والاااتخلص الااارحالت 
 منهاااااااااااااااااا بشاااااااااااااااااال آمااااااااااااااااان

 2)األولويددددددددددددددددددددددة ( 004-2008)
 ((3)من 

 تداول النفايات والتخلص منها بشكل آمن

دليددددددل إجرائددددددي يتعلددددددق باملعددددددايري   
 الدولية للصحة النباتية

 مدونة سلوا 

 احلركة الدولية لتنامي اإلعالم الحركة الدولية لتنامي اإلعالم  ال ثغرات 66
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 المتصل بالنباتات التي تغار 
(004-2005) 

 (1)األولوية 

 دليل إجرائي  

تقلاااااايص حركااااااة اآلفااااااات عباااااار  ال ثغرات 67
 الحاويات البحرية إلى أدناى حادّ 

 (1)األولوية  (001-2008)

 حركة ا فات ع  احلاويات البحرية

توصدددددددية هيئدددددددة تددددددددابري الصدددددددحة 
 النباتية بشأن احلاويات البحرية 

 (CPM-10/2015/1) 

 مدونة سلوا

خ ددددددة العمددددددل التكميليددددددة هليئددددددة 
تددددددابري الصددددددحة النباتيدددددة بشددددددأن 

 احلاويات البحرية

توجيهات حول تنفيدذ توصديات  
هيئدددددددة تددددددددابري الصدددددددحة النباتيدددددددة 

 بشأن احلاويات البحرية

الحركااااااااة الدوليااااااااة للحبااااااااوب  ال ثغرات 68
 (1)األولوية ( 007-2008)

 احلركة الدولية للحبوب

بروتوكدددددددول للعالجدددددددات البديلدددددددة 
 ل وميد املي يل

 دليل بشأن احلبوب 

دليددددددل إجرائددددددي يتعلددددددق باملعددددددايري 
 الدولية للصحة النباتية

الخطاااااوا التوجيهياااااة لتن ااااايم  ال ثغرات 69
ماااااواد التعبئاااااة الخشااااابية فاااااي 
التجااااااااارة الدوليااااااااة )المعيااااااااار 
الدولي لتدابير الصحة النباتية 

  (15رقم 

)تنقددددددديف لتضدددددددمني االسدددددددتخدام 
 (2االحتيايل( )األولوية 

 املعاجلة بالتسخني بالرتدد العايل

( بشددددأن 2014وثيقددددة تفسددددريية )
اخل ددو  ) 15املعددار الدددويل رقددم 

التوجيهيدددة بشدددأن إخضددداع مدددواد 
التعبئددددددددددة اخلشددددددددددبية يف التجدددددددددددارة 

 ( الدولية للوائف

دليددددددل سددددددريع بشددددددأن التسددددددخني 
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 بالرتدد العايل.

الحركااااااة الدوليااااااة للمركبااااااات  ال ثغرات 70
 واآلالت واألجهزة المستعملة

 (3)األولوية  (004-2006)

 احلركة الدولية للمركبات وا الت واألجهزة املستعملة

 مدونات سلوا  

الحركااااااااااة الدوليااااااااااة للبااااااااااذور  ال ثغرات 71
 (1)األولوية ( 003-2009)

 احلركة الدولية للبذور

دليددددددل إجرائددددددي يتعلددددددق باملعددددددايري   النباتيةمعاجلات الصحة 
 الدولية للصحة النباتية

الحركاااااة الدولياااااة ل خشااااااب  ال ثغرات 72
 (1)األولوية  (029-2006)

 احلركة الدولية للخشاب

معاجلددددددددددددات الصددددددددددددحة النباتيددددددددددددة 
 )بروميد املي يل، وما إىل ذلك(

  دليل 

دلياال إجرائااي يتعلااب بالمعااايير 
 النباتيةالدولية للصحة 

الحركاااااة الدولياااااة للمنتجاااااات  ال ثغرات 73
الخشاااااابية والحاااااارف اليدويااااااة 
المصااااااانوعة مااااااان األخشااااااااب 

 2)األولويددددددددددددددددددددددة  (008-2008)
 ((1)من 

 احلركة الدولية للمنتجات اخلشبية واحلر  اليدوية املصنوعة من األخشاب

التجدارة علددى اإلنرتنددت )التجددارة 
اإللكرتونية( يف النباتات وغريهدا 

املدددددددددواد اخلاضدددددددددعة للدددددددددوائف مدددددددددن 
)توصددددددية هيئددددددة تدددددددابري الصددددددحة 

 (CPM-9/2014/2النباتية

مدددواد الددددورة املواضددديعية اخلاصدددة 
للدورة ال انيدة عشدرة هليئدة تددابري 
الصددددحة النباتيددددة بشددددأن التجددددارة 

 اإللكرتونية.

  

 



 

 

 مجال االتفاقية الدولية لوقاية النباتات: التشخيص
 4، باء 1، باء 1لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات: ألف  األهداف االستراتيجية

 توجيهات أخرى "كيف" –معايير التنفيذ  "ماذا" –المعايير المفاهيمية 

 المزمع تطويرها/الالزمة قيد التطوير تم وضعها  

بروتوكددددوالت التشدددددخيص ليفدددددات اخلاضدددددعة  74
للوائف )املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية 

 (27رقم 

امللحقات ب وتوكوالت التشخيص 
ليفدددات اخلاضددددعة للددددوائف )املعيددددار 
الدويل لتددابري الصدحة النباتيدة رقدم 

27) 

 مت لبات التشخيص

دليدددل لتقدددددمي خددددمات التشددددخيص 
 يف جمال الصحة النباتية 

توصدددية الددددورة احلاديدددة عشدددرة هليئدددة 
تدددابري الصددحة النباتيددة بشددأن أمهيددة 

 تشخيص ا فات النباتية

 إطار تقييم خلدمات التشخيص
 

دليددل تصددوير العينددات للطددرا  
 املتعاقدة 

 

 مت لبات التشخيص (2مت لبات التشخيص )األولوية  ال ثغرات 75

دليدددل لتقدددددمي خددددمات التشددددخيص 
 يف جمال الصحة النباتية 

 

 إطار تقييم خلدمات التشخيص
 

توجيدددددددددة بشدددددددددأن اسدددددددددتخدام قاعددددددددددة 
 البيانات اجلزيئية

التددددددددددددددددريبات املتعلقدددددددددددددددة   زوندددددددددددددددات
 بالتشخيص

 التعاون الدويل أو اإلقليمي بشأن التشخيصات )م ال  املراكز اإلقليمية للخ ات( ال ثغرات ال ثغرات 76

توصدددية الددددورة احلاديدددة عشدددرة هليئدددة 
تدددابري الصددحة النباتيددة بشددأن أمهيددة 

 تشخيص ا فات النباتية

  زونات اجملموعات التصنيفية 

 خب اس التصنيُقائمة 

 


