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

  www.fao.org اإلنرتنت على العنوان التايل:
MV784/A 

A 

 

 النباتية الصحة تدابير هيئة
 عشرةلثة الدورة الثا

 2018أبريل/نيسان  20-16، روما

 –التعديالت الحبريّة على المعايير الدولية المعتمدة لتدابير الصحة النباتية 
 إعادة ترتيب المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية الخاصة بذبابة الفاكهة 

 وإجراء تحديثات فنية بسيطة فيها اهوتوحيد

 من جدول األعمال 4-10البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 

 معلومات أساسية –الً أوّ 
 
إعادة تنظيم املعايري هبدف عمل إجراء إىل أنه ينبغي  ،2011يف نوفمرب/تشــــــــــــــرين الثاين ، أشــــــــــــــارت جلنة املعايري -1

ُقدم اقرتاح إىل جلنة  ،2015ويف مايو/أيار  (اهليئة). اخلاصــــــــــــــة بذباب الفاكهة اليت اعتمدهتا هيئة تدابري الصــــــــــــــحة النباتية
هج النظم املتعلقــة ات وبنُ على توجيهــات جلنــة املعــايري، اجتمع الفريق الفين املعين بــاملنــاطق اخلــاليــة من اآلفــ املعــايري. وبنــاءً 

للعمل على إعادة  2015يف فيينا، النمســـــــــــا، يف عام ) املعين باملناطق اخلالية من اآلفات الفريق الفين( بذباب مثار الفاكهة
 (املنظمة) الشـــــــعبة املشـــــــرتكة بني منظمة األغذية والزراعةواســـــــتضـــــــافت االجتماع  لذباب الفاكهة. املعتمدةتنظيم املعايري 

ما يلي "الشـــــــعبة  يفيشـــــــار إليها والوكالة الدولية للطاقة الذرية يف جمال اســـــــتعماالت الطاقات النووية يف األغذية والزراعة (
 والوكالة الدولية للطاقة الذرية"). املنظمةاملشرتكة بني 

 
إعادة تنظيم ما هو مقرتح من ق، مبا يف ذلك تعمّ شــــكل ماالقرتاح ب، 2016يف مايو/أيار  ،املعايري ناقشــــت جلنةو  -2

 ذلك. ناملقرتحة املرتتبة ع التحريرية ومواءمة وحتديثات فنية، واستعرضت التعديالت
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 ):1نظر أيضاً الشكل ا(هي كاآليت واملعايري اخلاصة بذباب الفاكهة قيد النظر  -3
 

 )ذباب الفاكهةإنشاء مناطق خالية من آفات ( 26املعيار الدويل رقم  •
 ))Tephritidae(إنشاء مناطق ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة ( 30املعيار الدويل رقم و  •
 (�ج النظم إلدارة خماطر آفات ذباب الفاكهة) 35املعيار الدويل رقم و  •
 .))Tephritidae(حتديد حالة الفاكهة العائلة لذباب الفاكهة ( 37املعيار الدويل رقم و  •

 
  30املعيار الدويل رقم  بنقلاالقرتاح القاضـــــــــــي  حيالعن قلقهم ، 2016يف مايو/أيار  ،أعرب بعض األعضـــــــــــاءو  -4

ينخفض فيها انتشـــــــار آفات ذباب  ةمنطقإنشـــــــاء ميكن اســـــــتخدام  أنهنظرا إىل  35املعيار الدويل رقم بملحق  وإدراجه يف
فيها انتشــــــار آفات ذباب الفاكهة عادًة ما يكون  ينخفض ةرغم أن إنشــــــاء منطق يف املســــــتقبلكإجراء قائم بذاته الفاكهة  

عن سلع يتم تداوهلا أي أمثلة لم بعيسوا على ل أ�مجلنة املعايري يف أوضح أعضاء آخرون و  النظم.قائم على جزءا من �ج 
دابري أخرى يتم تطبيقها وجود تينخفض فيها انتشــــــــــار آفات ذباب الفاكهة دون  ةمن منطقى املســــــــــتوى الدويل عليا جتار 

طار املعيار حتت إالنظم، وأن وضـــــــــــــع املناطق اليت ينخفض فيها انتشـــــــــــــار آفات ذباب الفاكهة قائم على كجزء من �ج 
 ال يزال اخلاصـــــــة بذباب الفاكهة. وأشـــــــري أيضـــــــاً إىل أنه يســـــــهل تنفيذ املعايري من شـــــــأنه أن يبدو منطقياً و  35الدويل رقم 
 تتمكن جلنة املعايري من التوصــل إىل توافق يف اآلراء بشــأن إعادة التنظيم ومل. وحده لحق أي معيارماســتخدام من املمكن 

 ،يئةاهللذلك، وافقت على أنه ينبغي تقدمي تفاصـــــيل مجيع املواقف إىل  واألقســـــام التالية) ونتيجةً  2نظر الشـــــكل ا(املقرتحة 
 ذه الطريقة هبمع تفســـــــري واضـــــــح عن ســـــــبب إعادة تنظيم املعايري الدولية اخلاصـــــــة بذباب مثار الفاكهة جنبا إىل جنب مع 

 ادة التنظيم املقرتحة . وباإلضـــــــافة إىل ذلك، ينبغي تقدمي بعض املؤشـــــــرات بشـــــــأن املوارد املســـــــتخدمة إلعمنافع ذلكوعن 
 ستقبل.يف املأو أي إعادة تنظيم 

 
إعادة التنظيم املقرتحة. بشـأن التوصـل إىل اتفاق أشـري إىل أنه تعذر )، 2017(خالل الدورة الثانية عشـرة للهيئة و  -5
 الســـــتعراض الوثيقة الصـــــادرة تطوعت اللجنة اإلقليمية للصـــــحة النباتية يف املخروط اجلنويب لقيادة جمموعة عمل افرتاضـــــية و 

ت اهليئة . ودعاخلاصــة بذباب الفاكهةمعايري لة التنظيم املقرتحة لإعادخبصــوص  )2017( عن اهليئة يف دورهتا الثانية عشــرة
جنب مع اللجنة اإلقليمية للصـــــحة النباتية يف املخروط اجلنويب جنبا إىل لعمل إىل اأســـــرتاليا وأوروبا واليابان كال من أيضـــــا  

إىل أمــانـة  امنقحــ احــاقرت اجمموعــة العمــل هــذه كــان من املقرر أن تقــدم هــذا االقرتاح. و حول اآلراء يف بنــاء توافق أجــل من 
املنعقد  ايف اجتماعه هســتعرضــتو املعايري جلنة كي تناقشــه ل 2017 أيلول/ســبتمرب 30حبلول  وقاية النباتاتاالتفاقية الدولية ل

 ). 2018يف دورهتا الثالثة عشــــــــــــــرة (لكي تنظر فيه على اهليئة ح منقح ا قرت عرض ادف هب 2017 تشــــــــــــــرين الثاينيف نوفمرب/
 موارد توفري ، ســــــــــــــيلزم اتاملعين بــــاملنــــاطق اخلــــاليــــة من اآلفــــ لفريق الفينمن قبــــل ااالقرتاح تعني اســــــــــــــتعراض يف حــــال و 

 خارج امليزانية.من 
 
  املصــــــــغرة التابعة للدورة الثانية عشــــــــرة للهيئة اجتماع افرتاضــــــــي جملموعة العمل 2017 أيلول ســــــــبتمرب/ يفوانعقد  -6

اللجنة تولت قيادهتا هذه اجملموعة، اليت واشـــتملت إعادة تنظيم املعايري اخلاصـــة بذباب الفاكهة. مســـألة مناقشـــة من أجل 
اليت أثريت  ياالقضــــــايف  وانظر  ، من أســــــرتاليا وأوروبا والياباننيمشــــــارك علىاإلقليمية للصــــــحة النباتية يف املخروط اجلنويب، 

 30املعيار الدويل رقم  إدراجبأنه، يف بعض املشــــــــــاركني شــــــــــواغل متثل أحد . و )2017( خالل الدورة الثانية عشــــــــــرة للهيئة
ينخفض فيها انتشـــــــــار آفات ذباب الفاكهة  ةمنطقإنشـــــــــاء البلدان يكون لزاما على ســـــــــ، 35املعيار الدويل رقم بملحق ك
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لب من األمانة هذا االجتماع، وطُ خالل اتفاق تســـن التوصـــل إىل أي مل يالنظم. و وضـــع �ج قائم على كشـــرط ضـــروري ل
 منظمة.للقانونية الشورة التماس امل

 
 ها املنعقد اجتماعيف وثيقة عرضــــــــــــــت على جلنة املعايري يف  ،نظمةاملمكتب الشــــــــــــــؤون القانونية يف أوضــــــــــــــح و  -7
 ةمنطقإنشـــــــــــــاء  علجيال  35املعيار الدويل رقم بملحق ك  30املعيار الدويل رقم  إدراج، أن 2017 تشـــــــــــــرين الثايننوفرب/ يف

 ةمنطقإنشــــاء اســــتخدام يعيق النظم، ولن قائم على �ج وضــــع شــــرطا إلزامياً لينخفض فيها انتشــــار آفات ذباب الفاكهة 
الشـــــــــــــؤون ذلك. واقرتح مكتب  فعل يف بلدانال رغبتإذا  قائم بذاتهآفات ذباب الفاكهة كإجراء ينخفض فيها انتشـــــــــــــار 

ينخفض فيها انتشـــــار آفات ذباب الفاكهة  ةمنطقإنشـــــاء أن توضـــــيح ل 35املعيار الدويل رقم  إضـــــافة حاشـــــية إىل ةالقانوني
 .قائم على النظم�ج إىل بالنسبة  اليس إلزامي

 
 اللجنة املنحدرون ، اتفق أعضــــــــــــــاء 2017 تشــــــــــــــرين الثاين /نوفمربجلنة املعايري الذي انعقد يف اجتماع  وخالل -8

 وإدراجه  30املعيار الدويل رقم  نقلعلى ، يف حل وســــــــــــــط، لصــــــــــــــحة النباتية يف املخروط اجلنوباللجنة اإلقليمية لمن 
 نظمة، ولكن املمكتب الشـــــــؤون القانونية يف ما اقرتحه شـــــــيا مع امتمجلة مع اقرتاح بإدراج  35املعيار الدويل رقم بملحق  يف

تغيريات إضــافية كما اقرتحت حاشــية.  أن يكون بدالً من  35ملعيار الدويل رقم من ايف اجلزء الرئيســي على أن يكون ذلك 
 باحللّ رحب أحد أعضــــــــــــــاء جلنة املعايري يف حني و . )2017( ى اهليئة يف دورهتا الثانية عشــــــــــــــرةعرض عللنص الذي على ا

لبلدان الراغبة اتمل أن تقوم من غري احمل هأنعتباره القلق الانتابه فقد إعادة التنظيم، ميكن إجراء  هما يعين أنوهو الوســـــــــط، 
 ةطقمننشاء إلباالستناد إىل شرط اخلاصة هبا  الوارداتباملتعلقة بوضع شروط الصحة النباتية الفاكهة  يف منع دخول ذباب

ينخفض  ةطقنمإنشاء ، مشرية إىل إن لنص ااملعايريوعّدلت جلنة واحد. إجراء كفيها انتشار آفات ذباب الفاكهة   ينخفض
 النص الذي ميكن فهمه  ت، وحذفقائم على النظم�ج إىل بالنســــــــــــــبة  اليس إلزامي فيها انتشــــــــــــــار آفات ذباب الفاكهة

 قائم �ج إىل بالنســـــــــبة  اشـــــــــرطيعترب  ينخفض فيها انتشـــــــــار آفات ذباب الفاكهة ةمنطقإنشـــــــــاء على أنه يعين ضـــــــــمناً أن 
 يســــــــــــتخدم غالبا ما  ينخفض فيها انتشــــــــــــار آفات ذباب الفاكهة ةطقمنإنشــــــــــــاء أن الذي يشــــــــــــري إىل والنص  نظمعلى ال

إعادة ) 2018عشــــــرة ( أن تعرض على اهليئة يف دورهتا الثالثةعلى جلنة املعايري وافقت و . قائم على النظم�ج إىل بالنســــــبة 
 بالصـــــــــيغة املعّدلة خالل اجتماع جلنة املعايري الذي انعقد  ذباب الفاكهةاالتفاقية الدولية اخلاصـــــــــة بالتنظيم املقرتحة ملعايري 

 .2017 تشرين الثاين /نوفمربيف 
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 الخاصة بذباب الفاكهة الحالية : لمحة عامة عن المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية 1الشكل 
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، اآلفات وبُنهج النظم المتعلقة بذباب ثمار الفاكهة: اقتراح الفريق الفني المعني بالمناطق الخالية من 2الشـــــــــــكل 
 بشأن إعادة تنظيم المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية الخاصة بذباب ثمار الفاكهة

 

 
 

 إعادة التنظيم –اً نيثا
 
هتدف إعادة التنظيم بشــكل رئيســي إىل املســاعدة يف تنفيذ جمموعة املعايري اخلاصــة بذباب الفاكهة لكي تصــبح  -9

خمططاً مبســـطاً  3أكثر منطقية وأبســـط، وذلك لتاليف إدخال وانتشـــار ذباب الفاكهة ولتســـهيل التجارة. ويعرض الشـــكل 
 بري الصحة النباتية.عن تصدير الفواكه واخلضروات أتاحته املعايري الدولية لتدا
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: رســم بياني مبســط عن تصــدير الفواكه والخضــروات باســتخدام المعايير الدولية لتدابير الصــحة النباتية 3الشــكل 
 الخاصة بذباب الفاكهة

 

 
 

ال.  لتقييم ما إذا كانت الســــلعة مضــــيفة لذباب الفاكهة أم 37تســــتخدم الدول املصــــدرة أوالً املعيار الدويل رقم  -10
للصـــحة النباتية. أما إذا كانت مضـــيفة، إضـــافية وإن مل تكن الســـلعة كذلك، فإنه ميكن تصـــديرها من دون اختاذ أية تدابري 

 نطقة منطقة خالية من آفات ذباب الفاكهة أم ال. لتحديد ما إذا كانت امل 26اســــــــــــــتخدام املعيار الدويل رقم  ينبغيفإنه 
أي تدبري إضــايف لتصــدير الســلعة. فإنه ليســت هناك حاجة إىل فات ذباب الفاكهة، خالية من آمنطقة وإذا كانت املنطقة 

، حيث يتم اســـــــــــتخدام 35على البلد املصـــــــــــدر أن يســـــــــــتخدم املعيار الدويل رقم ب أما إذا كانت املنطقة موبوءة، فإنه جي
 طر إدخال آفة إىل البلد املستورد.تدبريين إضافيني أو أكثر بالتزامن يف مرحليت ما قبل احلصاد وما بعده للتخفيف من خما

 
تطبيق املنطقي للمعايري الدولية اخلاصـــة بذباب الفاكهة مع ممارســـات اإلنتاج والتجارة للفواكه لضـــمان متاشـــي الو  -11

 .35ملعيار الدويل رقم با ملحقكاحلايل   30من الضروري دمج املعيار الدويل رقم  ،واخلضروات
 

نعم ال

نعم
ال

ية هل مت إنتاج السلعة يف منطقة خال
)26رقم املعيار الدويل (من اآلفات؟ 

تصدير

 املعيار الدويل(احلّد من خماطر اآلفات 
)30واملعيار الدويل رقم  35رقم 

هل السلعة مضيفة؟
)37رقم املعيار الدويل (
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 المواءمة –اً ثالث
 

اعتماد املعيار اســـــــــتغرق كأول معيار دويل خاص بذباب الفاكهة. و   26اعُتمد املعيار الدويل رقم  ،2006يف عام  -12
التعاريف والتسميات  ضسنوات بالضبط. وخالل فرتة العشر سنوات هذه، تغريت بع عشر 2016يف عام  37الدويل رقم 

وكانت هناك املعتمدة خالل فرتة العشـــــــر ســـــــنوات. قات وامللحأو مت اســـــــتخدامها بطريقة خمتلفة يف خمتلف املعايري الدولية 
املعايري شــــــــــعور بأن الروابط اإلضــــــــــافية بني املعايري وبني كان هناك أيضــــــــــاً معلومات متكررة يف بعض املعايري الدولية، كما  

 ساعد على تعزيز قابلية استخدام املعايري.ت معاجلات الصحة النباتية املعتمدةبروتوكوالت التشخيص و و 
 

 ومالحقية األســــــاســــــية الثالثة عشــــــر دولال يريعااملالفريق الفين املعين باملناطق اخلالية من اآلفات واســــــتعرض  -13
لضــمان املواءمة واالتســاق فيما بينها. وباإلضــافة إىل ذلك،  ةاصــة بذباب الفاكهاخلجمموعة املعايري الدولية  ومرفقات

بل احملرر العلمي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات. وتعترب هذه التغيريات تعديالت حتريرية مت حترير مجيع الوثائق من قِ 
  تساعد يف تسهيل قراءهتا واستخدامها. أ�ا ال تغري حمتوى املعايري، بلنظرا إىل 

 
 بســــــــــــــبــب التوفري ليزيــة هلــذه الوثيقــة فقط كلنســــــــــــــخــة اإلنبــا 6إىل  1من  التعــديالت التحريريــة يف املرفقــاتوترد  -14

 يف التكاليف: 
 

 1) مع امللحق )Tephritidae( (إنشـــــــــاء مناطق خالية من آفات ذباب الفاكهة 26: املعيار الدويل رقم 1املرفق  •
 عينات الفاكهة) أخذ( 2(خطة العمل التصحيحية) واملرفق 

ملعيار با(تدابري مكافحة تفشـــي األمراض ضـــمن منطقة خالية من آفات ذباب مثار الفاكهة)  2: امللحق 2املرفق  •
 26الدويل رقم 

 26ملعيار الدويل رقم با)) Tephritidaeإجراءات الصحة النباتية إلدارة ذباب الفاكهة (( 3: امللحق 3املرفق  •
 26ملعيار الدويل رقم با(نصب الشراك لذباب الفاكهة)  1 امللحق: 4املرفق  •
السـابق)،  30(إنشـاء مناطق ينخفض فيها انتشـار آفات ذباب الفاكهة) (املعيار الدويل رقم  1: امللحق 5املرفق  •

  (التطبيقــــات العمليــــة للمنــــاطق اليت ينخفض فيهــــا انتشـــــــــــــــــار آفــــات ذبــــاب الفــــاكهــــة) 1مبــــا يف ذلــــك املرفق 
(املعلمات املســـــــتخدمة لتقدير مســـــــتوى انتشـــــــار ذباب  2 لحقوامل)، 30الســـــــابق للمعيار الدويل رقم  2(املرفق 

�ج النظم إلدارة خماطر آفات ( 35ملعيار الدويل رقم با) 30ملعيار الدويل رقم باالســــــــــــــابق  1 امللحقالفاكهة) (
 ))Tephritidaeذباب الفاكهة (

 .))Tephritidae(�ج النظم إلدارة خماطر آفات ذباب الفاكهة ( 35ملعيار الدويل رقم ا: 6املرفق  •
 

 التحديثات الفنية –اً رابع
 

تعلق املاضـــــــية، وحتديداً ضـــــــمن جمال التصـــــــنيف. و  ات الفنية على مدى الســـــــنوات العشـــــــرحدثت بعض التغيري  -15
، Bactrocera:( B.dorsalis(( من ذباب الفاكهة رادفة أربعة أنواعمباملقرتح يف إعادة التنظيم  التحديث الفين الرئيســــــــــــــي
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 . وكــان هلــذا التغيري أثر إجيــايب مبــاشــــــــــــــر B.dorsalis) يف نوع واحــد B.phillipinensis، وB.papaya، وB.invadensو
 األدلة العلمية.هو مدعوم بأحناء العامل. و  خمتلفعلى جتارة الفواكه واخلضروات يف 

 
 االستنتاجات -ساً خام

 
وضـــــع معايري من أجل ، 2004، منذ عام اخلالية من اآلفاتلفريق الفين املعين باملناطق احلاليون عضـــــاء األعمل ي -16

ولكن فحســـــــب على اخلربات العاملية أذباب الفاكهة حتت رعاية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. وهم ال ميثلون خاصـــــــة ب
إدارة خماطر اآلفات من املعرفة العلمية واخلربة العملية يف جمال  كما هائالأيضــــــــــا األقاليم الســــــــــتة للمنظمة، وحيملون معهم  

 املتعلقة بذباب الفاكهة.
 

نظرا إىل أنه ويســـــتند اقرتاح إعادة التنظيم إىل املمارســـــات الدولية. وســـــييســـــر تنفيذ املعايري اخلاصـــــة بذباب الفاكهة  -17
يف  اخلالية من اآلفاتالفين املعين باملناطق ســـيخلق رابطاً منطقياً فيما بينها، وســـيســـهل ذلك بدوره التجارة. وقد نظر الفريق 

الفاكهة، ولكن اتفق على أن هذا االقرتاح هو أفضـــــل وســـــيلة مثار ملعايري اخلاصـــــة بذباب اتنفيذ لتحســـــني طرق أخرى ممكنة 
 للمضي قدماً.

 
 املعايري هو نفسه.املنصوص عليه يف ال يزال مستوى االلتزام و  -18

 
 القرارات -اً سادس

 
 إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل:  -19

 
على إعادة تنظيم جمموعة املعايري الدولية لتدابري الصــــــــحة النباتية اخلاصــــــــة بذباب الفاكهة على  املوافقة )1(

 من أجل ، مبا يف ذلك2النحو املبني يف الشكل 
 

، مع اإلشـــــارة إىل أن نفس مســـــتوى 1بصـــــفته امللحق  35إطار املعيار الدويل رقم حتت  30اج املعيار الدويل رقم ر إد (أ)
 يظل قائما، وبالتايل:اإللزام 

 
ملعيار الدويل رقم با 1من امللحق  8يف القسم أدرج  قد 30ملعيار الدويل رقم باالسابق  2إىل أن نص امللحق اإلشارة  )1(

  السابق). 30(املعيار الدويل رقم  35

 رفقيشتمل على م 26ألن املعيار الدويل رقم صلة مل يعد ذا  30ملعيار الدويل رقم باالسابق  1 املرفقإىل أن  اإلشارة )2(
. وهناك إشارة 35يف املعيار الدويل رقم درج ي بشأن نصب الشراك لذباب الفاكهة، وبالتايل ملاعتمد مؤخرا مفصل 

 .26 ملعيار الدويل رقمبا 1 املرفقإىل 

(املعيار  35ملعيار الدويل رقم با 1 مللحقبا 1 املرفقأصـــــــبح  30ملعيار الدويل رقم باالســـــــابق  2 املرفقإىل أن  اإلشـــــــارة )3(
 السابق). 30الدويل رقم 
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 .30إلغاء املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم  )2(
 

ملعايري اخلاصة بني االفاكهة والروابط املباشرة  إىل أن الروابط املباشرة بني املعايري اخلاصة بذباباإلشارة  )3(
 املعــايري أدرجــت يفقــد  27واملعيــار الــدويل رقم  28ملعيــار الــدويل رقم بــاالفــاكهــة وامللحقــات  بــذبــاب

 اخلاصة بذباب الفاكهة ذات الصلة. 
 

، 6-1إىل االتســاق والتغيريات التحريرية (التعديالت التحريرية) يف املعايري املذكورة يف املرفقات اإلشــارة  )4(
 ليزية هلذه الوثيقة فقط. كة بالنسخة اإلناملرفق

 
يئة على إعادة اهلموافقة عند ، املنظمةإىل مجيع لغات ســـــــــــترتجم  إىل أن التعديالت التحريرية اإلشـــــــــــارة )5(

املعايري الفردية والنســـــــــــخ الســـــــــــابقة  كلكل اللغات يف  بمجيع التعديالت التحريرية تدرج التنظيم. وســـــــــــ
 للمعايري اليت مت إلغاؤها. 
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