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ة تنمية القدرات في مايو/أيار ( واالجتماع العاشر للجن2017مايو/أيار  12-8) 2017اإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها الذي تم تحديثه من قبل لجنة المعايير في مايو/أيار 
2017 

 بالمعايير وتنفيذهااإلطار الخاص 

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

 

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

 

 

 مفتاح الجدول

قائمة مدة والتي لم توضع بعد على تالنص باللون األحمر: يشير إلى الثغرات المرتبطة بمواضيع جديدة أو تنقيحات جديدة على المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية المع
 المواضيع

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتالمتصلة بمعايير 

ات على المعايير الدولية لتدابير من أجل إجراء تنقيح قائمة المواضيع المتصلة بمعايير االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتالنص المسطر: يشير إلى المواضيع الواردة على 
 الصحة النباتية )رقم الموضوع بين هاللين(

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

 عيار الدولي لتدابير الصحة النباتية.ترد المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية المعتمدة مع عنوان ورقم الم

 التنفيذ في معيار واحد على حٍد سواء. اوترد في الوسط المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية أو الثغرات المقترحة التي تغطّي أو يجب أن تغطّي القضايا المفاهيمية وقضاي

 ويرها/الالزمة( في األعمدة ذات الصلة.وترد التوجيهات األخرى )تم وضعها، وقيد التطوير، والمزمع تط
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 مجال االتفاقية الدولية لوقاية النباتات: عام

 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 

المممممممممممممممزممممممممع  قيد التطوير تم وضعها  
 تطويرها/الالزمة

حة  1 ياص الصمممم المراجعات في سمممم
 (2( )األولوية 003-2015النباتية )

 المراجعات في سياص الصحة النباتية ال ثغرات

 دالئل  

 تنظيم وتوفير المعلومات عن الموارد التقنية ال ثغرات ال ثغرات 2

صفحة موارد الصحة 
النباتية )قائمة الخبراء 
وقممماعمممدة بممميمممانمممات 
المشممممماريع والجدول 
لألنشممممطممة  لزمني  ا

 والوثائص الفنية( 

عممرا االتممفمماقمميممة 
الدولية لوقاية النباتات 
بشممممنن تنمية القدرات 

 والموارد

وثيقممة وقممائع للممدعوة 
من أجممل صممممفحممة 

 الصحة النباتية

إعادة تنظيم صممممفحة 
 موارد الصحة النباتية

 

 التعاون مع المنظمات األخرى مثل المنظمات المعنية بالبيئة ال ثغرات ال ثغرات 3

نة  ما فاهم: أ مذكرات ت
األوزون؛ واالتفمماقيممة 
بشممممممنن المممتمممنمممّوع 
يقممة  يولوجي؛ ووث ب ل ا
 الشمممممممممممراكمممممممات

(CPM 9/2014/21.) 

خطة العمل المشتركة 
ية  لدول ية ا فاق بين االت
لمموقممايممة الممنممبمماتممات 
واتممفمماقمميممة الممتممنمموع 

-2017الممبمميممولمموجممي )
2018) 

تممقمماسمممممم الممممموارد: 
إصممممدار الشممممهادات 
اإللكترونية للصممممحة 
 النباتية، أدوات التقييم
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ظام  يرجى مراجعة: ن
كتروني  يص اإلل ل ع ت ل ا
قيممة  لالتفمما لجممديممد  ا
 الدولية لوقاية النباتات

ممممواد تمممدريمممبممميمممة 
لمسممممتخممدمي نظممام 
 التعليص اإللكتروني

 

 المناخ مثل اإلشراف على النباتات البريةحماية البيئة وتغيّر  ال ثغرات ال ثغرات 4

دليممل تنفيممذ معممايير 
ية في  بات الصممممحة الن

 مجال الغابات؛ 

ني:  ترو ك ل لم اإل ع ت ل ا
التجممارة في السمممملع 
الحرجية ودور تدابير 

 الصحة النباتية

القرارات الصمممممادرة 
عن الهيئممة المتقتممة 
لتدابير الصحة النباتية 
في دورتها السممممابعة 

قة  عاون مع المتعلّ بالت
االتفاقية بشممنن التنّوع 
البيولوجي: التهديدات 
التي تشممممّكلها األنواع 
الدخيلة التوسعية على 
 التنّوع البيولوجي(

توصممممية هيئة تدابير 
صحة النباتية  -CPMال

اسممممتبدال أو  -3/2008
تخممدام  فا اسممممم خ
بروميد الميثيل كتدبير 

 للصحة النباتية

دراسممممممة لمممنمممظمممام 
االسممممتعراا ودعم 
نبمماتممات  ل فيممذ: ا ن ت ل ا

تحديد نطاص مشمممروع 
ية مرف عالم ئة ال ص البي

من خالل فرقة العمل 
المعنية بتعبئة الموارد 
قيممة  لتممابعممة لالتفمما ا
 الدولية لوقاية النباتات

بروتوكول العالجممات 
 البديلة لبروميد الميثيل
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المائية: اسممممتخدامها 
 -والمممممممممخمممماطممممر
اسمممتعراا الوضمممع 
نبمماتممات  ل ل مي  ل لعمما ا

 المائية

توصممممية هيئة تدابير 
الصمممحة النباتية رقم: 

CPM-9/2014/01- 
شنن تغطية  التوصية ب
االتفاقية الدولية لوقاية 
النبمماتممات للنبمماتممات 

 المائية

 التعاون الدولي بين المنظمات الوطنية لوقاية النباتات ال ثغرات ال ثغرات 5

دليممل إدارة العالقممات 
 المصلحةمع أصحاب 

التعاون بين المنظمات  
المموطممنمميممة لمموقممايممة 
الممنممبمماتممات بشممممممنن 
تشممممخيص ا.فممات. 
مممثممل: الممتممدريممب، 
 والدالئل، والفيديوهات 

التوجيه بشممنن قضممايا 
خاطر  حددة: تقييم م م
ي   ت ف ت ل ا.فممات، وا
خاطر،  قائم على الم ال

 وما إلى ذلك.

 قائمة بالخبراء

عايير  ال ثغرات ال ثغرات 6 خدم الم ها )مثالً كيف تُسممممت جاالت أو كيف ترتبط ب في مختلف الم
 الوصول إلى األسواص واألنواع الدخيلة التوسعية وتغيّر المناخ(

الوصول إلى األسواص 
يا  – يل عن قضممممما دل

الصممممحممة النبمماتيممة 
للمنظمممات الوطنيممة 

 لوقاية النباتات

ية بشممممنن  تدريب مواد 
 الوصول إلى األسواص

وحممدات التعلم عبر 
اإلنممتممرنممت بشممممممنن 
 الوصول إلى األسواص

وثممائممص الممتمموعمميممة 
 والدعوة

دراسمممات حاالت عن 
العالقات الملموسمممممة 
بمميممن المممممعممايمميممر 
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مواد عن تقييم مخاطر 
 ا.فات

 

والمواضيع الرئيسية،  
 وقياس األثر

دراسممممات ومنهجيات 
فيممذ  تن ل تقممدير أثر ا ل

 المعياري

 تالمنظمات الوطنية لوقاية النباتاالدعوة إلى تعبئة الموارد من جانب  ال ثغرات ال ثغرات 7

قائع عن تقييم  قة و وثي
القممدرات في مجممال 

 الصحة النباتية

دليل بشممممنن إنشمممماء 
ية  قا ية لو منظمة وطن

 النباتات

دليل بشممممنن تشممممغيل 
ية  قا ية لو منظمة وطن

  النباتات

دليل للدعوة واكتساب  
 الدعم السياسي
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 النباتات: الحقوص والواجبات العامةمجال االتفاقية الدولية لوقاية 

 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 

 تطويرها/الالزمةالمزمع  قيد التطوير تم وضعها  

ناصممممر  8 ية لمع قا لة لو عا ية ف مة وطن نظ
ات مثالً التدريب، إشمممراك أصمممحاب النبات

 الممممممصمممممممملمممممحمممممة، المممممكمممممفممممماءة
 (1)األولوية 

عناصممممر لمنظمة وطنية فعالة لوقاية النباتات مثل التدريب وإشممممراك أصممممحاب  ال ثغرات
 المصلحة والكفاءة

دليل بشنن إنشاء منظمة 
 وطنية لوقاية النباتات

دليل بشنن تشغيل منظمة 
  وطنية لوقاية النباتات

دلممميمممل بشممممممنن إدارة 
العالقات مع أصممممحاب 

 المصلحة

دليل بشممنن الممارسممات 
كة في  يدة للمشمممممار الج
هيئممة تممدابير الصممممحممة 

 النباتية

ية  مجموعة أدوات تدريب
بشممممنن إنشمممماء منظمة 
 وطنية لوقاية النباتات

ية  مجموعة أدوات تدريب
بشممممنن تشممممغيل منظمة 

 ة لوقاية النباتاتوطني

عممرا تممقممديمممممي عمن 
ية  قا ية لو لدول ية ا فاق االت

 النباتات

أداة تقييم القممدرات في 
 مجال الصحة النباتية؛

مواد تدريبية لمشممممروع 
مرفص وضممممع المعممايير 

 401وتنمية التجارة 

إعداد استراتيجية وطنية 
لتنمية القدرات في مجال 

أداة -ةالصممممحممة النبمماتيمم
للتممدريممب على تنميممة 
الممقممدرات فممي مممجممال 
الصمممممحممة الممنممبمماتمميممة 
للمنظمات الوطنية لوقاية 

 النباتات
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( 2005الوثيقة التفسيرية )
للمعيممار الممدولي لتممدابير 
 20الصممممحة النباتية رقم 

هيممة ) ي توج ل خطوط ا ل ا
ئ   لوا يص  ب ط ت نظممام  ل
ية على  بات حة الن الصمممم

لواردات ّمن ا يتضممممم ( )
مرفقممًا بشمممممنن الحقوص 
واألدوار والمسمممتوليات 
المتعلّقة باالتفاقية الدولية 
لوقاية النباتات والمعايير 
الدولية لتدابير الصممممحة 
النباتية وتدابير الصمممحة 

 والصحة النباتية(

دليمل االتفماقيمة المدوليمة 
تات بشمممممنن  با ية الن لوقا
تعبئة الموارد: تشممممجيع 
الشراكات بين األطراف 

 المتعاقدة

سمممممممة لمممنمممظمممام درا
االسمممممتممعممراا ودعممم 
من  ها األ ن فيممذ:  ن ت ل ا
تعراا  لحيوي: اسممممم ا
وتقييم تطبيقممه من قبممل 
ممممنمممظمممممممة األ مممذيمممة 
صعيد  والزراعة، على ال
لف  ت خ م في  لي و الممدو

 البلدان
تية رقم التنقي : اإلبالغ عن ا.فات )المعيار الدولي لتدابير الصممحة النبا 9

 (2( )األولوية 17
 التزامات اإلبالغ الوطنية

التوجيهممات المتوافرة: 
توصممممية بشممممنن تبادل 

(؛ ICPM 2/1) المعلومات
صال في  دور جهات االت
ية  قا ية لو لدول ية ا فاق االت

 (CPM 1/1النباتات )

لتعلم اإللكتروني  أداة ل
التزامات اإلبالغ بشمممنن 

عين تطويرهمما  ت ي تي  ل ا
 وإطالقها

وثمممائمممص دعمممم وأدوات 
لخطممة العمممل بشممممممنن 
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( 2005وثيقة تفسمممميرية )
لدولي  يار ا بشمممممنن المع

اإلبممالغ عممن ) 17رقممم 
 .المخاطر(

نشممممرات أمانة االتفاقية 
تات  با ية الن قا ية لو لدول ا
بشمممنن التزامات اإلبالغ 

 الوطنية

المممتمممزاممممات اإلبمممالغ 
 الوطنية

 

عة للحجر  10 خاضمممم ية بشمممممنن قوائم ا.فات ال التنقي : الخطوط التوجيه
 (2( )األولوية 19)المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

 اإلبالغ عن ا.فات

توضمممميحممات بشممممممنن   
المصممممطلحات في قوائم 
ا.فات الخاضممعة للوائ  
واسممتخدامها في المعيار 

 . 19الدولي رقم 

ار الخطوط التوجيهية لإلخطار بعدم االمتثال وإجراءات الطوارئ )المعي 11
 (13الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

 اإلخطار بعدم االمتثال 

دليمل  –نموذج اإلخطمار 
 التحقص من الواردات

إرشممادات بشممنن أدوات  
 اإلخطار المنسص

 تطوير التشريعات الوطنية للصحة النباتية ال ثغرات (4تشريعات وطنية مطلوبة )األولوية  12

هيممة  ي ج تو ل طوط ا خ ل ا
لمراجعممة التشممممريعممات 
الوطنية المتعلقة بالصحة 

منظمة األ ذية  –النباتية 
 والزراعة

إنشاء منظمة دليل بشنن 
 وطنية لوقاية النباتات

ية  مجموعة أدوات تدريب
بشممممنن إنشمممماء منظمة 
 وطنية لوقاية النباتات

مواد تممدريبيممة بشمممممنن 
التشممممريعات للصممممحة 
النباتية لمشمممروع مرفص 
وضممممع المعايير وتنمية 

 401التجارة 

 

 

 دراسات حاالت

القممانونيممة وأطر  األطر
ية  قا ياسمممممات لو السمممم

 النباتات
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دليل بشنن تشغيل منظمة 
  وطنية لوقاية النباتات

ية  مجموعة أدوات تدريب
بشممممنن تشممممغيل منظمة 
  وطنية لوقاية النباتات

وحدة أداة تقييم القدرات 
في مجال الصحة النباتية 

 ريعاتبشنن التش

دراسمممممممة لمممنمممظمممام 
االسمممممتممعممراا ودعممم 
من  ها األ ن فيممذ:  ن ت ل ا
تعراا  لحيوي: اسممممم ا
وتقييم تطبيقممه من قبممل 
ممممنمممظمممممممة األ مممذيمممة 
صعيد  والزراعة، على ال
لف  ت خ م في  لي و الممدو

 البلدان

عه مع المنظمات الوطن ال ثغرات ال ثغرات 13 قدة )النظر في جم عا لدولي بين األطراف المت عاون ا ية الت
 لوقاية النباتات(

 عناصمممر لمنظمة إقليمية فعالة لوقاية النباتات )مثل التدريب، وإشمممراك أصمممحاب ال ثغرات ال ثغرات 14
 والكفاءة(المصلحة، 

إجممممراءات اإلقممممرار 
بممالمنظمممات اإلقليميممة 
 الجديدة لوقاية النباتات 

ICPM-4  (2002؛) 

دور ووظائف المنظمات 
اإلقليمية لوقاية النباتات 

ICPM-5 (2003 المرفص )
 التاسع عشر؛ 

دور ووظيفممة المنظمممة 
اإلقليمية لوقاية النباتات 

مد لدورة االمعت ن خالل ا

إجممممراءات اإلقممممرار  
بممالمنظمممات اإلقليميممة 
تات  با ية الن يدة لوقا جد ال
التي يتعين استعراضها، 
وإجراءات إلغاء اإلقرار 
بممالمنظمممات اإلقليميممة 

 لوقاية النباتات



هااإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها  

 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 28من  10الصفحة 

 الثممانيممة عشممممرة لهيئممة
تدابير الصممممحة النباتية 

(2017) 

 

 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 

المممممممممممممممممزمممممممممع  قيد التطوير تم وضعها  
 تطويرها/الالزمة

مبادئ الصممممحة النباتية لحماية النباتات  15
وتطبيص تممدابير الصممممحممة النبمماتيممة في 
تدابير  التجارة الدولية )المعيار الدولي ل

 (1الصحة النباتية رقم 

 التنجيل بال مبرر واإلجراءات الفورية ال ثغرات

   

مصممممطلحات الصممممحة النباتية  سممممردم 16
)المعيار الدولي لتدابير الصمممحة النباتية 

 (5رقم 

ية الت فاق نّوع البيولوجي مصممممطلحات ات
مصممطلحات الصممحة سممرد المتصمملة بم

النباتية )المعيار الدولي لتدابير الصمممحة 
 (1المرفص  – 5النباتية رقم 

 المصطلحات  سردم ال ثغرات

لممة  قممائمممممة مممفصممممممّ
وثيقة بالمصممممطلحات: 

( بشممنن 2013تفسمميرية )
 5المعيممار الممدولي رقم 

مسممممرد مصممممطلحات )
 (الصحة النباتية

  

 فّعالية اإلجراءات ال ثغرات (4فعالية التدابير )األولوية  17

ية   ما وراء أداة االمتثال دراسممممات حول فعال
التممدابير )على سممممبيممل 
المثممال عالجممات ذبممابممة 

 الفاكهة(

 

 التبرير الفني بما فيه موثوقية المعلومات العلمية ال ثغرات 18



 اإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها

 28من  11الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

اإلقممرار بممالمممممنمماطممص 
من ا.فممات  ليممة  لخمما ا
جد  ناطص ذات التوا والم
المممممنممخممفمما لمم فممات 
تدابير  لدولي ل )المعيار ا
 (29الصحة النباتية رقم 

دليممل مراقبممة ا.فممات 
 النباتية

دليممل التنفيممذ المتعلص 
بممالمنمماطص الخمماليممة من 
بها ا.فات وما يتصممممل 

من تممدابير لتحسممممين 
 الصحة النباتية

دليممل الوكممالممة الممدوليممة 
ية بشمممممنن  لذر قة ا طا لل

 ذباب الفاكهة

دلها الخطوط التوجيهية لتحديد تدابير الصممممحة النباتية واإلقرار بتعا 19
 (24)المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

 تعادل تدابير الصحة النباتية

دراسمممممممة لمممنمممظمممام 
عم  عراا ود ت االسممممم
التنفيممذ: اسممممتعراا 
ين  ب تعممادل  ل يص ا ب ط ت
تدابير الصممممحة النباتية 
المسممممتخممدمممة إلدارة 
 فيممخمماطمر ا.فممات 

 التجارة

 ما وراء أداة االمتثال

ية   دراسممممات حول فعال
التممدابير )على سممممبيممل 
المثممال عالجممات ذبممابممة 

 الفاكهة(

 

مات  20 نات من  ير المنظ يا الترخيص لك
الوطنية لوقاية النباتات بتنفيذ إجراءات 

 2)األولوية  (2014-002الصممحة النباتية )
 ((3)من 

 ترقابة الكيانات المرخص لها، بما في ذلك إجراءات الفحص وتقييم االختصاصا ال ثغرات

دليل بشنن إنشاء منظمة 
  وطنية لوقاية النباتات

يل بشممممنن تشممممغيل  دل
منظمممة وطنيممة لوقممايممة 

  النباتات

 دليل المراجعات 

 مستوى مناسب من الوقاية ال ثغرات ال ثغرات 21

   

 حالة وقاية النباتات في العالم ال ثغرات ال ثغرات 22

مواد هيئة تدابير الصحة 
 النباتية

وثيقة التربة والصممممحة 
 النباتية

مجموعممة من األوراص 
التي سمميتم وضممعها في 



هااإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها  

 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 28من  12الصفحة 

حلقات دراسية لالتفاقية 
 الدولية لوقاية النباتات

القضايا الناشئة العالمية 
تقرير عن  -2016لعممام 
تائا  يان ور  ن اسممممتب

العمل اإلقليمية لالتفاقية 
تات  با ية الن ية لوقا لدول ا

  2016في عام

ية  لدول نة ا طار السمممم إ
 للصحة النباتية

ير  ب يئممة تممدا ه ئص  وثمما
 الصحة النباتية

قائمة ر بات للتواصمممل 
 مع ا.خرين

 

 الدولية لوقاية النباتات: حالة ا.فاتمجال 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  

نباتية تحديد حالة ا.فات في منطقة ما )المعيار الدولي لتدابير الصممحة ال 23
 (1)األولوية ( 8رقم 

هيممة   ي ج تو ل طوط ا خ ل ا
لة ا.فات في  يد حا حد لت

 منطقة ما

 

التنقي : ا.فات  ير الحجرية الخاضممممعة  24
لدولي  يار ا للوائ : المفهوم والتطبيص )المع

(، للتوسمممع 16لتدابير الصمممحة النباتية رقم 
لشممممل ا.فات وتوضمممي  المفاهيم المتعلّقة 
با.فات الحجرية، وا.فات  ير الحجرية 
الخاضعة للوائ  وا.فات موضع الشوا ل 

 (2الوطنية )األولوية 

الخطوط التوجيهية بشممنن تفسممير وتطبيص 
ضعة  سمية ل فات الخا مفهوم المراقبة الر

حة للحجر  تدابير الصمممم لدولي ل يار ا )المع
 (1الملحص  – 5النباتية رقم 

 للتوسممممع لشمممممل ا.فات 16مراجعة المعيار الدولي لتدابير الصممممحة النباتية رقم  ال ثغرات
 وا.فات  ير الحجرية الخاضممممعةوتوضممممي  المفاهيم المتعلقة با.فات الحجرية، 

 للوائ  وا.فات موضع الشوا ل الوطنية

ية  لدول ية ا فاق تغطية االت
تات  با تات للن با ية الن لوقا
ئة  ية هي ية )توصمممم مائ ال
تدابير الصممممحة النباتية 

CPM-9/2014/01 ؛) 

لة وراثيً  ا، الكيانات المعدّ
السممممالمممة البيولوجيممة 
واألنواع الغازية: القرار 
الصممممممادر عن الممدورة 
الثممالثممة للهيئممة المتقتممة 
لتدابير الصممممحة النباتية 

(2001) 

  



 اإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها

 28من  13الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

ليممل  قبممة ا.فممات د مرا
 النباتية

ة حالة النباتات العائلة أو  ير العائلة ل ف 25
 (3)األولوية 

تحممديممد حممالممة النبماتمات 
الحمماملممة .فممة الممذبمماب 
المتنقممل بين الفمماكهممة 

-031)الذبابة المنزلية( )
 (1)األولوية ( 2006

 حالة النباتات العائلة أو  ير العائلة ل فة

 دليممل الوكممالممة الممدوليممة 
ية بشمممممنن  لذر قة ا طا لل

 ذباب الفاكهة

يمكن وضع مجموعة من 
ناما  طار بر المواد في إ
التنفيذ التجريبي بشممممنن 

 المراقبة

 

صحة النبات 26 ية رقم الخطوط التوجيهية للمراقبة )المعيار الدولي لتدابير ال
 (1)األولوية  (6

 

   

توجيهات محددة بشممممنن  ال ثغرات 27
عة  فة أو مجمو بة آ مراق
 (3من ا.فات )األولوية 

 توجيهات عن مراقبة آفة ما أو مجموعة من ا.فات

 دليل مراقبة ا.فات

 وثيقممة وقممائع بشمممممنن 
Xylella fastidiosa 

جلسة مواضيعية خاصة 
بشمممنن سممموسمممة النخيل 
الحمراء عرضمممت على 
الصممممفحممة النبمماتيممة مع 

تتعلص عروا إضمممافية 
  بالمراقبة

مخرجممات المشممممروع 
التجريبي للتنفيذ بشممممنن 
المراقبممة )األنشممممطممة 
المتعلقممة بثالث آفممات 

 نموذجية(

 

صحة متطلبات إنشاء مناطص خالية من ا.فات )المعيار الدولي لتدابير ال 28
 ((2)من  4)األولوية  (4النباتية رقم 

صيلة  شاء منطقة خالية من ا.فات لذباب ثمار الفاكهة )ف ( Tephritidaeإن
 (26)المعيار الدولي رقم 

فات، توجيهات بشممممنن المناطص الخالية من ا.فات، وأماكن اإلنتاج الخالية من ا.
 والمناطص ذات االنتشار المنخفا ل فات، .فة أو لمجموعة من ا.فات

دليل بشنن إنشاء مناطص  
خمماليممة من ا.فممات وممما 
يتصممممل بذلك من تدابير 
 تحسين للصحة النباتية

 



هااإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها  

 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 28من  14الصفحة 

من  متطلبات إنشممماء أماكن لإلنتاج خالية من ا.فات ومواقع إنتاج خالية 29
 (10ا.فات )المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

ات، ا.فتوجيهات بشممممنن المناطص الخالية من ا.فات، وأماكن اإلنتاج الخالية من 
 والمناطص ذات االنتشار المنخفا ل فات، .فة أو لمجموعة من ا.فات

دليل بشنن إنشاء مناطص  
خمماليممة من ا.فممات وممما 
يتصممممل بذلك من تدابير 
 تحسين للصحة النباتية

 

)المعيار الدولي متطلبات إنشممماء مناطص ذات انتشمممار منخفا ل فات  30
 (22لتدابير الصحة النباتية رقم 

 متطلبات إنشاء مناطص ذات انتشار منخفا ل فات

دليل بشنن إنشاء مناطص  دليل مراقبة ا.فات 
خمماليممة من ا.فممات وممما 
يتصممممل بذلك من تدابير 
 تحسين للصحة النباتية

دليممل الوكممالممة الممدوليممة 
ية بشمممممنن  لذر قة ا طا لل

 ذباب الفاكهة

 

توجيهات محددة بشممممنن  ال ثغرات 31
المنمماطص الخمماليممة من 
تاج  ماكن اإلن فات، وأ ا.
ليممة من ا.فممات،  لخمما ا
والمناطص ذات االنتشممار 
فة  فات، . المنخفا ل 
 أو لمجموعة من ا.فات

 (4)األولوية 

إنشمممممماء منمماطص ذات 
فة  انتشمممممار منخفا .
الذبابة المنزلية )المعيار 
الدولي لتدابير الصممممحة 

 (30النباتية رقم 

تممدابير رقممابيممة لحمماالت 
اإلصمممابة با.فة ضممممن 
منطقممة خمماليممة من آفممة 
الذبابة المنزلية )المعيار 

 متطلبات إنشاء مناطص ذات انتشار منخفا ل فات

دليل بشنن إنشاء مناطص  دليل مراقبة ا.فات 
خمماليممة من ا.فممات وممما 

تدابير  يتصممممل بذلك من
 تحسين للصحة النباتية

دليممل الوكممالممة الممدوليممة 
ية بشمممممنن  لذر قة ا طا لل

 ذباب الفاكهة

يمكن وضع مجموعة من 
ناما  طار بر المواد في إ
التنفيذ التجريبي بشممممنن 

 المراقبة

 



 اإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها

 28من  15الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

الدولي لتدابير الصممممحة 
الملحص  – 26النباتية رقم 

2) 

 
  



هااإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها  

 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 28من  16الصفحة 

 

 مجال االتفاقية الدولية لوقاية النباتات: تحليل مخاطر ا.فات

 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  

إطممار تحليممل مخمماطر ا.فممات )المعيممار  32
  (2الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

ملحص بشممنن اإلرشمماد حول مفهوم احتمال 
يل مخاطر ا.فات  إنشمممماء عنصممممر لتحل

( 010-2015) ل فممات الخمماضممممعممة للحجر
 للمعيار الدولي لتدابير الصممحة النباتية رقم

تحليل مخاطر ا.فات ل فات الخاضعة ) 11
 (4( )األولوية للحجر

تحليممل مخمماطر ا.فممات 
ضعة للحجر  ل فات الخا

لدولي  يار ا تدابير )المع ل
 (11 الصحة النباتية رقم

تحليممل مخمماطر ا.فممات 
ل فممات  ير الحجريممة 
ئ  لوا ل لخمماضمممممعممة   ا
تدابير  لدولي ل يار ا )المع

 (21الصحة النباتية رقم 

تصممممنيف فئات السمممملع 
فة  خاطر ا. حسمممممب م
تدابير  لدولي ل يار ا )المع

 (32الصحة النباتية رقم 

شنن  الخطوط التوجيهية ب
تصممدير عوامل المكافحة 

بيولوجيممة و يرهمما من ال
الكائنات األخرى المفيدة، 
وشمممحنها، واسمممتيرادها، 

المعيار الدولي وإطالقها )
لتدابير الصممممحة النباتية 

 (3رقم 

توجيهممات بشمممممنن تغيّر 
المنمماخ )ملحص للمعيممار 
الدولي لتدابير الصممممحة 

 (3( )األولوية 11النباتية 

 ةقوائم بالسلع وا.فات العائل

 

 أدوات توعيممة بشمممممنن
 تحليل مخاطر ا.فات

حليممل  ت تممدريممب على 
مخمماطر ا.فممات )دليممل 
 وتعلّم عبر اإلنترنت(

االنممممحممممراف عممممن 
االسممممتخممدام المتوخى: 
 النظر إلى مدى المسنلة

الخطوط التوجيهية بشنن 
 اإلبالغ عن المخاطر

إرشممادات بشممنن االلتزام 
 32بالمعيار الدولي رقم 

نمذجة ا.فات في سممياص 
 تقييم مخاطر ا.فات 

لية تنقي  ومزج معايير تحليل مخاطر ا.فات )بما في ذلك المعايير الدو 33
 (4( )األولوية 21، 11، 2لتدابير الصحة النباتية 

 ةقوائم بالسلع وا.فات العائل

   



 اإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها

 28من  17الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

فات  34 خاطر ا. هات بشمممممنن إدارة م  توجي
 ((1)من  2)األولوية  (001-2014)

توجيهات محددة بشممممنن 
إدارة مخمماطر ا.فممات 
.فممة أو مجموعممة من 

 (3ا.فات )األولوية 

 إدارة مخاطر ا.فات .فة أو مجموعة من ا.فات

   

 اإلبالغ عن المخاطر (3اإلبالغ عن المخاطر )األولوية  35

التوجيهية بشنن  طالخطو 
 اإلبالغ عن المخاطر

 

الخطوط التوجيهيممة بشمممممنن فهم األهميممة  36
حات  لة والمصممممطل ية المحتم االقتصممممماد
المتصمممملة بها بما في ذلك اإلشممممارة إلى 
ير االعتبارات البيئية( )المعيار الدولي لتداب

 (2الملحص  – 5الصحة النباتية رقم 

التحليل االقتصمممادي في 
تحليممل مخمماطر ا.فممات 

 (2)األولوية 

 مخاطر ا.فات التحليل االقتصادي في تحليل

نممممموذج لمملممتممحمملمميممل   
 االقتصادي .ثار ا.فات 

متوخى  37 ل تخممدام ا االنحراف عن االسممممم
( )معيار مفاهيمي ا؟ تحدد الحقً 2)األولوية 

 أو وثيقة ملحقة(

 االنحراف عن االستخدام المتوخى ال ثغرات

دراسمممممممة لمممنمممظمممام 
االسمممممتممعممراا ودعممم 
التنفيممذ عن االنحراف 
عن االسممتخدام المتوخى 

 النظر إلى مدى المسنلة –

  

 
  



هااإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها  

 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 28من  18الصفحة 

 

 مجال االتفاقية الدولية لوقاية النباتات: إدارة ا.فات

 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 الخاضعة للوائ  ال ثغرات (4إدارة ا.فات الخاضعة للوائ  )األولوية  38

ميممة   ن ت جنممة  ل يقممة  ث و
تدابير  قدرات بشمممممنن  ال

 الصحة النباتية

 

 خيارات إدارة ا.فات ال ثغرات ال ثغرات 39

 دراسات عن الفعالية  ما وراء أداة االمتثال

حاالت الطوارئ  40 بة ل جا التخطيط واالسممممت
 (1)األولوية 

 التخطيط واالستجابة لحاالت الطوارئ ال ثغرات

دلممميمممل بشممممممنن إدارة 
العالقات مع أصممممحاب 

 المصلحة 

دليل بشنن إنشاء منظمة 
  لوقاية النباتاتوطنية 

دليل بشنن تشغيل منظمة 
  وطنية لوقاية النباتات

مواد الممدورة الجممانبيممة 
ئة  عة لهي تاسمممم لدورة ال ل
تدابير الصممممحة النباتية 
 بشنن الكوارث الطبيعية

خطة التواصمممل بشمممنن 
Xylella 

 

هيممة  ي ج تو ل طوط ا خ ل ا
 لوضع خطط الطوارئ

منتجممات ور  العمممل 
بة للتخطيط  واالسممممتجما
 الطوارئلحاالت 

معممايير معممالجممة مواد  ال ثغرات 41
التعبئممة الخشممممبيممة في 
 المممتمممجمممارة المممدولممميمممة

 معالجة مواد التعبئة الخشبية

 



 اإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها

 28من  19الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

( )مشمممممروع 010-2006)
ملحص للمعيممار الممدولي 

النباتية  لتدابير الصممممحة
  (2)األولوية  (15

التعممديالت على الملحقين 
لدولي رقم  2و 1 يار ا للمع
)إدراج مممعممالممجممات  15

الصممممحة النباتية وتبخير 
مواد التعبئممة الخشممممبيممة 
 بفلوريممد السممممولفوريممل

(010A-2006  وتممنممقمميمم )
القسممممم عن التسممممخين 

 بالتردد العالي.

 اسمممتبدال بروميد الميثيل
(CPM 3/1) 

  

ضعة  42 صحة النباتية ل فات الخا عالجات ال
حة  تدابير الصمممم لدولي ل يار ا للوائ  )المع

 (28النباتية رقم 

عممدم وجمود عمالجممات 
محممددة  ير سمممملعيممة 
للصممممحة النباتية ل فات 
الخاضممممعة للوائ  )مثالً 
تبلممل التربممة، التعقيم( 
عيممار  م ل ل حقممات  ل م ل )ا
الدولي لتدابير الصممممحة 

 (4( )األولوية 28النباتية 

 عالجات الصحة النباتية ل فات الخاضعة للوائ 

( 2006وثيقة تفسمممميرية )
لدولي  يار ا بشمممممنن المع

)خممطمموط  18:2003رقممم 
توجيهيممة السممممتخممدام 
اإلشممممعاع في الصممممحة 

 النباتية(

 قاعدة بيانات بالعالجات 

ار الخطوط التوجيهية السممتخدام اإلشممعاع كتدبير للصممحة النباتية )المعي 43
 ((2)من  3)األولوية  (007-2014( )18الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

 الخطوط التوجيهية الستخدام اإلشعاع كتدبير للصحة النباتية

( 2006وثيقة تفسمممميرية )
لدولي  يار ا بشمممممنن المع
لتدابير الصممممحة النباتية 

 18:2003رقم 

هيممة  ي ج تو ل خطوط ا ل )ا
السممممتخممدام اإلشممممعمماع 
 كتدبير للصحة النباتية(

 دليل التشعيع 



هااإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها  

 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 28من  20الصفحة 

ستخدام التبخير  ال ثغرات 44 شروط ا
 كتدبير للصممممحة النباتية

 (1( )األولوية 004-2014)

 دليل  

تخممدام  ال ثغرات 45 شمممممروط اسممممم
كتدبير  عالجات الحرارة

تيممة نبمما ل   للصمممممحممة ا
 (1( )األولوية 005-2014)

 دليل  

تخممدام  ال ثغرات 46 شمممممروط اسممممم
لة  عالجممات الجو المعمدّ
 كتدبير للصممممحة النباتية

 (2( )األولوية 006-2014)

 دليل  

تخممدام  ال ثغرات 47 شمممممروط اسممممم
 العالجممات الكيميممائيممة
 كتدبير للصممممحة النباتية

 (3( )األولوية 003-2014)

 دليل  

 الخطوط التوجيهية لبراما اسمممتئصمممال ا.فات )المعيار الدولي لتدابير 48
 (9الصحة النباتية رقم 

 براما استئصال ا.فات

دلممميمممل بشممممممنن إدارة 
العالقات مع أصممممحاب 

 المصلحة 

دليل بشنن إنشاء منظمة 
  وطنية لوقاية النباتات

دليل بشنن تشغيل منظمة 
  وطنية لوقاية النباتات

الجممانبيممة  مواد الممدورة
ئة  عة لهي تاسمممم لدورة ال ل
تدابير الصممممحة النباتية 
 بشنن الكوارث الطبيعية

خطة التواصمممل بشمممنن 
Xylella 

 

ليممل طط  د خ لوضمممممع 
 الطوارئ

دليل بشممنن اسممتئصممال 
 ا.فات

منتجممات ور  العمممل 
طوارئ  ل ل يط  ط خ ت ل ل
واالسممممتجممابممة لحمماالت 

 الطوارئ

 إجراءات الصحة النباتية لذبابة الفاكهة ال ثغرات 49



 اإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها

 28من  21الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

إجراءات الصحة النباتية 
الفمماكهممة إلدارة ذبممابممة 
لذبابة المنزلية( -010) )ا

2005) 

دليممل الوكممالممة الممدوليممة  
ية بشمممممنن  لذر قة ا طا لل

 ذباب الفاكهة

 

تممدابير متكمماملممة للنبمماتممات التي تغرس  50
م )المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رق

36) 

 تدابير متكاملة ونها النظم 

النظم )المعيار الدولي لتدابير الصممحة نها  51
 المممممممممممنمممممممممممبممممممممممماتممممممممممميمممممممممممة

 (14رقم 

لة  كام تدابير المت فاهيم ال توضممممي  حول م
 (4ونها النظم )األولوية 

البطمماطس الخمماليممة من 
( Solanum sppا.فمممات )

المواد المتكمماثرة مجهريممًا 
بيممب الصممممغيرة  واألنمما
يار  ية )المع لدول جارة ا للت
تدابير الصممممحة  لدولي ل ا

 (33النباتية رقم 

نها النظم إلدارة مخاطر 
آفممات ذبممابممة الفمماكهممة 
ليممة(  نز م ل )الممذبممابممة ا
تدابير  لدولي ل يار ا )المع

 (35الصحة النباتية رقم 

اسمممتخدام نها النظم في 
إدارة المخاطر المرتبطة 
بحركة السمملع الخشممبية 

لويممة 2015-004) ( )األو
3) 

توجيهات محددة بشممممنن 
ُنُها النظم للسمممملع أو 

 (4ا.فات )األولوية 

 دليل  ما وراء االمتثال

  



هااإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها  

 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 28من  22الصفحة 

 

 مجال االتفاقية الدولية لوقاية النباتات: نظم 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 إصمممدار الشمممهادات الصمممحة النباتية  52
م )المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رق

7) 

 

صحة النباتية  شهادات ال
تدابير  لدولي ل يار ا )المع

 (12الصحة النباتية رقم 

شممممهممادات إلكترونيممة 
تيممة،  نبمما ل للصمممممحممة ا
ممممعممملممموممممات عمممن 
ية  ياسمممم طات الق المخط

XML  تبممادل ل ليممات ا وآ
تدابير ) لدولي ل يار ا المع

 – 12الصحة النباتية رقم 
 (1الملحص 

المممممراجممعممة المممممركممزة 
الممدولي لتممدابير للمعيممار 

 12نباتية رقم الصممممحة ال
)شممممهممادات الصممممحممة 

( 2015-011النبمماتيممة( )
 (2)األولوية 

 إصدار شهادات الصحة النباتية

دليل إصممدار الشممهادات 
 للتصدير

صدار  الوثائص المتعلقة بإ
ية  الشممممهادات اإللكترون

 للصحة النباتية 

إصمممممدار الشممممهممادات 
اإللكترونيممة للصممممحممة 
النباتية )النظام المقترح: 

HUB) 

 

الشممممحنمات قيمد العبور )المعيمار المدولي  53
 (25لتدابير الصحة النباتية رقم 

  الشحنات قيد العبور 

دليممل الشممممحنممات قيممد 
 العبور

  

شنن  ال ثغرات 54 الخطوط التوجيهية ب
تصممدير عوامل المكافحة 

 



 اإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها

 28من  23الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

البيولوجيممة و يرهمما من 
الكائنات األخرى المفيدة، 
وشمممحنها، واسمممتيرادها، 

المعيار الدولي وإطالقها )
لتدابير الصممممحة النباتية 

 (3رقم 

صحة النباتية  عالجات ال
ل فات الخاضممعة للوائ  
تدابير  لدولي ل يار ا )المع

 (28الصحة النباتية رقم 

دلمميممل الممتممحممقممص مممن 
 الواردات

الخطوط التوجيهية بشنن  
عمليممة تنظيم عوامممل 

 المكافحة البيولوجية

الخطوط التوجيهية لنظام اسممممتيراد يرعى  55
تدابير  باتية )المعيار الدولي ل الصممممحة الن

 (20الصحة النباتية رقم 

 تنظيم الواردات 

دلمميممل الممتممحممقممص مممن 
 الواردات

( 2005وثيقة تفسمممميرية )
لدولي  يار ا بشمممممنن المع
لتدابير الصممممحة النباتية 

 :20رقم 

هيممة  ي توج ل خطوط ا ل )ا
لنظممام اسممممتيراد يرعى 

  النباتية( الصحة

دليل بشنن إنشاء منظمة 
  وطنية لوقاية النباتات

دليل بشنن تشغيل منظمة 
  وطنية لوقاية النباتات

  

الخطوط التوجيهية لنظام   56
اسممتيراد يرعى الصممحة 
لدولي  يار ا ية )المع بات الن
لتدابير الصممممحة النباتية 

 (20رقم 

اسممممتخدام تفويضممممات 
ستيراد ) -006محددة باال

( )المعيممار الممدولي 2008

 تنظيم الواردات

دلمميممل الممتممحممقممص مممن 
 الواردات

( 2005وثيقة تفسمممميرية )
لدولي  يار ا بشمممممنن المع

  



هااإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها  

 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 28من  24الصفحة 

لتدابير الصممممحة النباتية 
 ، ملحص جممديممد(20رقم 

 ((3)من  4)األولوية 

لتدابير الصممممحة النباتية 
 :20رقم 

هيممة  ي توج ل خطوط ا ل )ا
لنظممام اسممممتيراد يرعى 

  الصحة النباتية(

بشنن إنشاء منظمة دليل 
  وطنية لوقاية النباتات

دليل بشنن تشغيل منظمة 
 وطنية لوقاية النباتات

هيممة  ال ثغرات 57 ي ج تو ل طوط ا خ ل ا
لدولي  للتفتي  )المعيار ا
لتدابير الصممممحة النباتية 

 (23رقم 

 التفتي 

 دليل  

منهجيممات أخممذ العيّنممات من الشممممحنممات  58
م )المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رق

31) 

 أخذ العينات  

( 2009وثيقة تفسمممميرية )
لدولي  يار ا بشمممممنن المع
لتدابير الصممممحة النباتية 

 :31رقم 

نات  خذ العي يات أ )منهج
 من الشحنات(

 دليل التشخيص

 دليل مراقبة ا.فات 

  

تصميم وتشغيل محطات  ال ثغرات 59
الحجر التممالي لممدخول 
ا.فات للنباتات )المعيار 
الدولي لتدابير الصممممحة 

 (34النباتية رقم 

 محطات الحجر التالي لدخول ا.فات للنباتات

تصممممميم خطممة للحجر   
 التالي لدخول ا.فات

 تسوية المنازعات ال ثغرات ال ثغرات 60



 اإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها

 28من  25الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

   دليل تسوية المنازعات

الرقابة على الصمممحة النباتية التي تسمممبص  61
 االسممممممممممممممممممتمممممممممممممميممممممممممممممراد

 (3)األولوية  (003-2005)

  ال ثغرات

  التتبع ال ثغرات ال ثغرات 62

 اإلرشاد المقترح للتتبع  

تقليص حركممة ا.فممات  ال ثغرات 63
عبر الحمماويممات الجويممة 
والطائرات إلى أدنى حدّ 

ية ( 002-2008)  3)األولو
 ((1)من 

 المسارات

 مدونة سلوك  

الحركة الدولية لألزهار  ال ثغرات 64
 واأل صممممان المقطوعة

 (4)األولوية  (005-2008)

 الحركة الدولية لألزهار واأل صان المقطوعة

لص    ع ت ي ئي  جرا ليممل إ د
صحة  بالمعايير الدولية لل

 النباتية

نفممايممات ذات  ال ثغرات 65 ل تممداول ا
مخمماطر آفممات محتملممة 

ية خالل الرحالت  لدول ا
كل  ها بشمممم والتخلص من
 آمممممممممممممممممممممممممممممن

ية ( 004-2008)  2)األولو
 ((3)من 

 تداول النفايات والتخلص منها بشكل آمن

لص    ع ت ي ئي  جرا ليممل إ د
صحة  بالمعايير الدولية لل

 النباتية

 مدونة سلوك 

نامي  ال ثغرات 66 ية لت لدول كة ا الحر
اإلعممالم المممممتصممممممل 
 بممالنبمماتممات التي تغرس

(004-2005) 

 (1)األولوية 

 الحركة الدولية لتنامي اإلعالم 

 دليل إجرائي  



هااإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها  

 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 28من  26الصفحة 

تقليص حركة ا.فات عبر  ال ثغرات 67
الحمماويممات البحريممة إلى 
 أدنمممممممممى حمممممممممدّ 

لويممة  (001-2008) )األو
1) 

 حركة ا.فات عبر الحاويات البحرية

توصمممميممة هيئممة تممدابير 
الصمممحة النباتية بشمممنن 

 الحاويات البحرية 

 (CPM-10/2015/1) 

 مدونة سلوك

خطممة العمممل التكميليممة 
حة  لهيئمة تمدابير الصمممم
النباتية بشمممنن الحاويات 

 البحرية

توجيهممات حول تنفيممذ  
تدابير  ئة  يات هي توصمممم
الصمممحة النباتية بشمممنن 

 الحاويات البحرية

ية للحبوب  ال ثغرات 68 لدول الحركة ا
 (1)األولوية ( 007-2008)

 الحركة الدولية للحبوب

عالجممات  ل ل كول  تو برو
 البديلة لبروميد الميثيل

 دليل بشنن الحبوب 

لص  ع ت ي ئي  جرا ليممل إ د
صحة  بالمعايير الدولية لل

 النباتية

هيممة  ال ثغرات 69 ي ج تو ل طوط ا خ ل ا
بئممة  ع ت ل مواد ا ظيم  ن ت ل
الخشممممبيممة في التجمارة 
لدولي  يار ا ية )المع لدول ا
لتدابير الصممممحة النباتية 

  (15رقم 

)تممنممقمميمم  لممتضمممممممميممن 
يالي(  خدام االحت االسممممت

 (2)األولوية 

 المعالجة بالتسخين بالتردد العالي

( 2014وثيقة تفسمممميرية )
شنن المعار الدولي رقم  ب

الخطوط التوجيهيممة ) 15
بشممممنن إخضمممماع مواد 
التعبئممة الخشممممبيممة في 
 ( التجارة الدولية للوائ 

دليممل سممممريع بشمممممنن 
 التسخين بالتردد العالي.

  

المممحمممركممة الممدولمميممة  ال ثغرات 70
لمملمممممركممبممات وا.الت 
 واألجهزة المسممممتعملممة

 (3)األولوية  (004-2006)

 الحركة الدولية للمركبات وا.الت واألجهزة المستعملة

 مدونات سلوك  



 اإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها

 28من  27الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

بذور  ال ثغرات 71 ية لل لدول كة ا الحر
 (1)األولوية ( 003-2009)

 الحركة الدولية للبذور

لص   النباتيةمعالجات الصحة  ع ت ي ئي  جرا ليممل إ د
صحة  بالمعايير الدولية لل

 النباتية

المممحمممركممة الممدولمميممة  ال ثغرات 72
 (2006-029لألخشمممماب )
 (1)األولوية 

 الحركة الدولية لألخشاب

معالجات الصحة النباتية 
)بروميممد الميثيممل، وممما 

 إلى ذلك(

  دليل 

لص  ع ت ي ئي  جرا ليممل إ د
صحة  بالمعايير الدولية لل

 النباتية

الحركة الدولية للمنتجات  ال ثغرات 73
حرف  ل بيممة وا لخشممممم ا
اليدوية المصممممنوعة من 

 (2008-008األخشمممماب )
 ((1)من  2)األولوية 

 الحركة الدولية للمنتجات الخشبية والحرف اليدوية المصنوعة من األخشاب

التجممارة على اإلنترنممت 
)التجممارة اإللكترونيممة( 
في النباتات و يرها من 
المواد الخاضمممعة للوائ  
تدابير  ئة  ية هي )توصمممم

ية بات حة الن -CPMالصمممم

9/2014/2) 

مواد الدورة المواضيعية 
الخاصممممة للدورة الثانية 
عشممممرة لهيئممة تممدابير 
الصمممحة النباتية بشمممنن 

 التجارة اإللكترونية.

  

 



 وتنفيذها بالمعايير الخاص اإلطار

 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 28من  28الصفحة 
 

 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  

بروتوكوالت التشممممخيص ل فات  74
الخاضمممعة للوائ  )المعيار الدولي 

 (27لتدابير الصحة النباتية رقم 

الملحقممات ببروتوكوالت 
الممتشمممممخمميممص لمم فممات 
الخاضممعة للوائ  )المعيار 
حة  تدابير الصمممم لدولي ل ا

 (27النباتية رقم 

 متطلبات التشخيص

يم خممدمممات  تقممد ل ليممل  د
مجممال  في  خيص  لتشممممم ا

 الصحة النباتية 

ية  حاد لدورة ال ية ا توصمممم
عشرة لهيئة تدابير الصحة 
النبمماتيممة بشممممممنن أهميممة 

 النباتيةتشخيص ا.فات 

إطممار تقييم لخممدمممات 
 التشخيص

 

نات  يل تصمممموير العي دل
 لألطراف المتعاقدة 

 

لتشمممممخيص  ال ثغرات 75 طلبممات ا مت
 (2)األولوية 

 متطلبات التشخيص

يم خممدمممات  تقممد ل ليممل  د
مجممال  في  خيص  لتشممممم ا

 الصحة النباتية 

 

إطممار تقييم لخممدمممات 
 التشخيص

 

توجيه بشنن استخدام قاعدة 
 الجزيئيةالبيانات 

مممخممزونممات الممتممدريممبممات 
 المتعلقة بالتشخيص

 ت(التعاون الدولي أو اإلقليمي بشنن التشخيصات )مثالً المراكز اإلقليمية للخبرا ال ثغرات ال ثغرات 76

ية  حاد لدورة ال ية ا توصمممم
عشرة لهيئة تدابير الصحة 
النبمماتيممة بشممممممنن أهميممة 
 تشخيص ا.فات النباتية

مجموعممات   ل مخزونممات ا
 التصنيفية

 قائمة بخبراء التصنيف

 


