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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 عشرةالدورة الرابعة 

 2019أبريل/نيسان  5-1روما، 

  تقرير لجنة المعايير

 من جدول األعمال 1-10البند 

، بمدخالت من أمانة االتفاقية الدولية Ezequiel FERROرئيس لجنة المعايير، السيد إعداد 
 اتاتلوقاية النب

 

 مقدمة -أوالا 
الذي يلوح يف األفق لعمل استشراف لباإلضافة إىل  ،2018نشطة جلنة املعايري يف عام أليقدم هذا التقرير عرضاً  -1

عليتى البوابيتة الدولييتة تيتدع  هيتذه املعلوميتات اليت  التفصيلية ألطراف املتعاقدة. وميكن االطالع على التقارير وبالتايل ل ،للجنة
 1للصحة النباتية.

 
هيئيتيتة تيتيتدابري الصيتيتحة بوضيتيتع ةسيتيتة معيتيتايري دولييتيتة لتيتيتدابري الصيتيتحة النباتييتيتة اعتميتيتد ا راً مثميتيتميتيتاً عااملعيتيتايري أجنيتيتزت جلنيتيتة  -2

تدابري الصيتحة  اعتمد ا جلنة املعايري بالنيابة عن هيئة تشخيص وةسة بروتوكوالت (2018) النباتية يف دور ا الثالثة عشرة
الرابعيتيتة عشيتيترة  ا هيئيتيتة تيتيتدابري الصيتيتحة النباتييتيتة يف دور يتيتالتعتميتيتدمثنيتيت  اعييتيتارين دولييتيت  أوصيتيتجل جلنيتيتة املعيتيتايري م ذلككيتيتالنباتييتيتة.  

هنيتيتيتع ملعيتيتيتايري السيتيتيتلع اتبيتيتيتاع املسيتيتيتتمر حيتيتيتوخ تباحيتيتيت  ، أبرزهيتيتيتا العيتيتيتدة يف أعميتيتيتاخ أخيتيتيترى جلنيتيتيتة املعيتيتيتايرياخنرطيتيتيتجل (. كميتيتيتا 2019)
 ،ها"املعيتيتايري وتنفييتيتذ"القيتيتحاح مواضيتيتيع  2018ليتيتدعوة اليتيت  أطلقيتيتجل يف عيتيتام انامجيتيتة عيتيتن جدييتيتدة اضيتيتيع ، وتقييتيتي  مو اومسيتيتارا 

 كيتل  يف  جلنيتة املعيتايري نظيترت وباإلضيتافة إىل لليتك،  .جلنيتة التنفييتذ وتنمييتة القيتدراتبيت  جلنيتة املعيتايري و التعيتاو  مواصلة حتسيت  و 
 .والئحتها الداخليةاملرجعية من اختصاصا ا 

                                                           
 setting-activities/standards-https://www.ippc.int/coreالصفحة اخلاصة بوضع املعايري:   1

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting
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عليتى التيتزام اخليت ا  كلييتاً اعتميتاداً  معايري دولية لتدابري الصحة النباتية وضع على املعايري  يعتمد التقدم يف عمل جلنة -3
. ويشيتمل لليتك األطيتراف املتعاقيتدة واملنظميتات اإلقليمييتة لوقاييتة اليت  يوفروهنيتا دخالت التقنيةاملعلى و من مجيع مناطق العامل 
التيتيتيتزام األطيتيتيتراف املتعاقيتيتيتدة بتزوييتيتيتد خيتيتيت ا   و اليتيتيت  سيتيتيتاعدت مجيعهيتيتيتا يف العميتيتيتل املتعليتيتيتق باملعيتيتيتايري.  الدولييتيتيتة،النباتيتيتيتات واملنظميتيتيتات 

لالتفاقييتيتة الدولييتيتة لوقاييتيتة النباتيتيتات إجنيتيتاز مهمتهيتيتا   تيتيتي لعميتيتل اللجنيتيتة ويضيتيترورة حيوييتيتة كأعضيتيتا  يف جلنيتيتة املعيتيتايري أميتيتر ضيتيتروري 
التعليقات القّيمة اليتواردة ميتن األطيتراف املتعاقيتدة واملنظميتات وضع املعايري يف جماخ الصحة النباتية. وباإلضافة إىل لكمنظمة 

ة هيتذه مسيتاعدميتن يف تنظيتي  بعيتا االجتماعيتات أيضيتاً املعيتايري جلنة فادت اإلقليمية لوقاية النباتات واملنظمات الدولية، است
ليتيتيتدع  املقيتيتيتدم ميتيتيتن األطيتيتيتراف باالتنوييتيتيت  تيتيتيتود جلنيتيتيتة املعيتيتيتايري و . اليتيتيت  زود يتيتيتا دخالت الفنييتيتيتة اةيتيتيتددةاألطيتيتيتراف واملنظميتيتيتات وميتيتيتن امليتيتيت

 .يف عملية وضع املعايريليشاركوا خ ا  و   أعضابتزويدها باملتعاقدة 
 
أعضيتيتا  فرييتيتق اخليتيت ا  الفنييتيت  قيتيتدمها و  اهلاميتيتة اليتيت  قيتيتدمتها جلنيتيتة املعيتيتايري يسيتيتله هيتيتذا التقرييتيتر الضيتيتو  عليتيتى امليتيتدخالت -4

 70أكثيتر ميتن أحيترز تقيتدم يف . وقيتد لتيتدابري الصيتحة النباتييتة الدوليةواخل ا  املعنّي  بالصياغة واملشرفو  على مشاريع املعايري 
مسامات كبرية من  للك ب تطلّ قد و  2،قائمة املواضيع ملعايري االتفاقية الدوليةعلى  ةمدرجموضوع  100من ب   اً موضوع
واخليتيتيت ا  واألطيتيتيتراف املتعاقيتيتيتدة واملنظميتيتيتات اإلقليمييتيتيتة لوقاييتيتيتة النباتيتيتيتات  وفيتيتيترخل اخليتيتيت ا  الفنييتيتيت املعنييتيتيت ، أي جلنيتيتيتة املعيتيتيتايري  كافيتيتيتة

 .ومنظمات أخرى وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 
وحيتدة وضيتع املعيتايري التابعيتة ألمانيتة االتفاقييتة الدولييتة يعتمد عمل جلنة املعايري على التيتزام واححافييتة وتفيتاو ميتو في  -5

، رحبنيتيتا كيكيتيتل جدييتيتد 2018. ويف عيتيتام عيتيتايريلعميتيتل جلنيتيتة املاليتيتدبو  دعمهيتيت  يف تقيتيتدير كيتيتن املبال يتيتة متوال لنباتيتيتات. الوقاييتيتة 
القييتيتود و الثقييتل عيتب  العميتيتل ميتيتن تنفييتيتذ خطيتة عملنيتيتا. وعليتى اليترغ  عليتى ألمانيتة االتفاقييتة الدولييتيتة لوقاييتة النباتيتيتات للمسيتاعدة 

تكيتن لتسيتتطيع  مل هيتا، لكنهيئيتة تيتدابري الصيتحة النباتييتةات تحقييتق توقعيتبيتذخ جهيتدها لجلنيتة املعيتايري واصيتلجل املوارد، املتعلقة ب
 .اجلماعي  وعمله  دو  التزامهللك 

 
هيئيتة تيتدابري الصيتحة النباتييتة أنشيتطتها والتزامهيتا حييتاخ املعيتايري . ستواصيتل جلنيتة تنتظرناعام جديد وحتديات جديدة  -6

 .وشفاف وشاملتطوير عمل هادف ب ية وجمتمع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
 

نيابة عن هيئة بالالمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية التي اعتمدتها لجنة المعايير  -اثانيا 
 لتي وافقت عليها لجنة المعاييراتدابير الصحة النباتية والمواصفات 

هيئيتيتيتيتة تيتيتيتيتدابري الصيتيتيتيتحة النباتييتيتيتيتة يف نيابيتيتيتيتة عيتيتيتيتن بالاخلمسيتيتيتيتة التالييتيتيتيتة التشيتيتيتيتخيص اعتميتيتيتيتدت جلنيتيتيتيتة املعيتيتيتيتايري بروتوكيتيتيتيتوالت  -7
 :2018أغسطس/آ  

 
ملحيتيتيتق  (،2016-007) فيتيتيتريود جيتيتيتدري اخليتيتيتو بروتوكيتيتيتوخ لتشيتيتيتخيص : مراجعيتيتيتة 2بروتوكيتيتيتوخ التشيتيتيتخيص  (1)

 )بروتوكوالت التشخيص لآلفات اخلاضعة للوائ (. 27النباتية رق   الصحة لتدابريللمعيار الدويل 
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لمعييتيتار لملحيتيتق  ،Xylella fastidiosa (024-2004) لتشيتيتخيصا: بروتوكيتيتوخ 25روتوكيتيتوخ التشيتيتخيص ب (2)
 27لصحة النباتية رق  االدويل لتدابري 

(، ملحيتيتيتيتق 018-2016) Austropuccinia psidii: بروتوكيتيتيتيتوخ لتشيتيتيتيتخيص 26بروتوكيتيتيتيتوخ التشيتيتيتيتخيص  (3)
 27لصحة النباتية رق  اللمعيار الدويل لتدابري 

(، ملحق للمعيار الدويل لتدابري 020-2006. )Ips sppبروتوكوخ لتشخيص  :27بروتوكوخ التشخيص  (4)
 27لصحة النباتية رق  ا

(، ملحيتيتق 002-2013) Conotrachelus nenuphar: بروتوكيتيتوخ لتشيتيتخيص 28بروتوكيتيتوخ التشيتيتخيص  (5)
 27لصحة النباتية رق  اللمعيار الدويل لتدابري 

ّكن من توجي   -8  دعوة للخ ا  وصياغة املعيار:وافقجل اللجنة على املواصفات التالية ما ميم
 

 )شيتهادات الصيتحة النباتييتة( 12زة للمعيار الدويل لتيتدابري الصيتحة النباتييتة رقيت  مراجعة مركّ : 67واصفة امل (1)
 2األولوية  -ما يتعلق بإعادة التصدير يف

ترّسيتخها فييت   انتقاخ اآلفيتة إىل عائيتل مناسيتب و : ملحق بشأ  اإلرشاد حوخ مفهوم احتماخ 68املواصفة  (2)
)حتلييتل خميتاطر  11رقيت  لصيتحة النباتييتة التدابري جرية للمعيار الدويل كما هو مستخدم يف حتليل خماطر اآلفات الح 

 4األولوية  - (010-2015) اآلفات آلفات الجر الصحي(

يتيت69املواصيتيتفة  (3)  للمعييتيتار  )ملحيتيتق اخشيتيتع اليتيتنظ  يف إدارة خميتيتاطر اآلفيتيتات املرتبطيتيتة  ركيتيتة األ: اسيتيتتخدام هنم
 3األولوية  - (الركة الدولية لألخشا : 39رق   لصحة النباتيةاالدويل لتدابري 

 
 هاوتنفيذالتعاون بين وضع المعايير  -ثالثاا

كبيتيترية منيتيتذ أ  أدرجيتيتجل جلنيتيتة املعيتيتايري وجلنيتيتة التنفييتيتذ زييتيتادة  التنفييتيتذ أنشيتيتطة ازداد التفاعيتيتل بيتيت  أنشيتيتطة وضيتيتع املعيتيتايري و  -9
تتطليتيتب االسيتيتحاتيجية و هيتيتا  ميتيتن هيتيتذا التقرييتيتر(.  -القسيتيت  السيتيتابع انظيتيترا )ميتيتمشيتيتحكة يف جيتيتداوخ أعماهلوتنمييتيتة القيتيتدرات مهيتيتام 

 ،يف العيتام األخيتريو . فيهميتا لذين تعميتل اللجنتيتا لاكليهما لمجال   لاجلديدة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات توضيحاً أك  
 هناك مثاال  على تعاو  أقوى: ، كا 2018

 
 :وفريق المهام المعني بالمواضيع ها"المعايير وتنفيذ" يعضامو القتراح دعوة ال -10
 

بشيتكل  عيتاجلياجتميتع فرييتق املهيتام املعيتمل باملواضيتيع  ،2018لعيتام  ها"املعيتايري وتنفييتذ"الدعوة القحاح مواضيتيع "بعد  -11
 اً مهميتيت جتربيتيتة غنييتيتة وعميتيتالً تليتيتك كانيتيتجل و بيتيتا  ميتيتن هيتيتذا التقرييتيتر(. -القسيتيت  السيتيتابع انظيتيتراملواضيتيتيع املقّدميتيتة أثنيتيتا  اليتيتدعوة ) مشيتيتحك
 مواضيع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.لتناوخ القيام ب  يف إطار ربية أوسع نطاقا جرى 

 
 لمراقبة:بشأن ااستعراض المشروع التجريبي  -12
 

فييتيتذ وتنمييتيتة القيتيتدرات التنوجلنيتيتة املعيتيتايري  نيتيتةجل ميتيتنهليئيتيتة تيتيتدابري الصيتيتحة النباتييتيتة  (2018) ةجل اليتيتدورة الثالثيتيتة عشيتيتر طلبيتيت -13
عن لليتك اإلجرا ات املنجزة من خطة العمل وبرنامع التنفيذ التجرييب بشأ  ثالث آفات لات أولوية وتقدمي تقرير مراجعة 
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تقييميتاً  جلنة املعايري وجلنة التنفييتذ وتنمييتة القيتدراتأجرت وقد . (2019هليئة تدابري الصحة النباتية ) ةالدورة الرابعة عشر إىل 
 ةاليتدورة الرابعيتة عشيتر من جدوخ أعميتاخ  9البند  انظر)هيئة تدابري الصحة النباتية مشحكاً هلذه األنشطة وقدمجل توصية إىل 

 (.هليئة تدابري الصحة النباتية
 

 املشحك.على توقع حتقيق مزيد من التقدم يف إطار هذا العمل املعايري  ، حتافظ جلنةمجيعها يف الاالت -14
 

 المشاورات -رابعاا
الفرييتيتق الفيتيتمل املعيتيتمل  وأمجاعيتيتة العميتيتل التابعيتة للجنيتيتة املعيتيتايري )اليتيتدورة السيتيتابعة للجنيتة املعيتيتايري(  وأجلنيتيتة املعيتيتايري نظيترت  -15

فريق اخل ا  الفيتمل املعيتمل بإعيتداد بروتوكيتوالت تشيتخيص آفيتات ويتددة أو الفرييتق التقيتمل  وأ مسرد مصطلحات الصحة النباتية
 .املدرجة يف هذا القس املعمل معاجلات الصحة النباتّية يف املواصفات وال توكوالت 

 
 ألوخ مرة:للتشاور  مشاريع املعايري الدولية األربعة التاليةمجل دّ قم ، 2018يف عام  -16
 

: مسيترد مصيتطلحات الصيتحة 5 لصيتحة النباتييتةالتيتدابري  على املعيار اليتدويل 2018مشروع تعديالت عام  (1)
 (1994-001)النباتية 

 (2009-00: حتديد حالة اآلفات يف منطقة ما )8مشروع تعديل املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رق   (2)

  (2014-002) حخيص لكيانات ألدا  أعماخ الصحة النباتيةالمشروع معيار دويل لتدابري الصحة النباتية:  (3)

مشيتيتروع معييتيتار دويل لتيتيتدابري الصيتيتحة النباتييتيتة: متطلبيتيتات اسيتيتتخدام عالجيتيتات اجليتيتو املعيتيتّدخ كتيتيتدبري للصيتيتحة  (4)
 (2014-006)النباتية 

 
 الثانية:  للتشاور للمرة التدابري الصحة النباتية التاليقمّدم مشروعا املعيارين الدولي   -17

: مسيترد مصيتطلحات الصيتحة 5 لصيتحة النباتييتةالتيتدابري  على املعيار اليتدويل 2017مشروع تعديالت عام  (1)
 (1994-001النباتية )

 كتيتيتيتيتيتدبري للصيتيتيتيتيتحة النباتييتيتيتيتيتةالتبخيتيتيتيتيتري  مشيتيتيتيتيتروع معييتيتيتيتيتار دويل لتيتيتيتيتيتدابري الصيتيتيتيتيتحة النباتييتيتيتيتيتة: متطلبيتيتيتيتيتات اسيتيتيتيتيتتخدام  (2)
(004-2014) 

 
 3(:2018  آ/أغسطس 31متوز إىل /يوليو 1مشاريع املواصفات التالية )من للتشاور قمدمجل  -18
 

 (2015-004مشروع مواصفة: استخدام هنمع النظ  يف إدارة خماطر اآلفات املرتبطة  ركة السلع اخلشبية ) (1)

 
 جلبل يتيتيتيتأم  2018،4آ  /أغسيتيتيتيتطس 31متيتيتيتيتوز إىل /يوليو 1فيتيتيتيتحة اإلبيتيتيتيتالت عيتيتيتيتن بروتوكيتيتيتيتوالت التشيتيتيتيتخيص ميتيتيتيتن خيتيتيتيتالخ  -19

 العتماد:لمة الستة التالية املقدّ بروتوكوالت التشخيص األطراف املتعاقدة مشاريع 
 

                                                           
activities/standards-https://www.ippc.int/en/core-مشيتيتيتيتيتيتيتيتيتاورة حيتيتيتيتيتيتيتيتيتوخ مشيتيتيتيتيتيتيتيتيتروع مواصيتيتيتيتيتيتيتيتيتفات للمعيتيتيتيتيتيتيتيتيتايري الدولييتيتيتيتيتيتيتيتيتة لتيتيتيتيتيتيتيتيتيتدابري الصيتيتيتيتيتيتيتيتيتحة النباتييتيتيتيتيتيتيتيتيتة:   3

setting/member-consultation-draft-specifications-ispms 
 dps-period-setting/notification-activities/standards-s://www.ippc.int/en/corehttpفحة اإلبالت عن بروتوكوخ التشخيص:   4
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 Xylella fastidiosa (024-2004)مشروع بروتوكوخ لتشخيص  (1)

 Austropuccinia psidii (018-2006) مشروع بروتوكوخ لتشخيص (2)

 Ips spp( .020-2006)مشروع بروتوكوخ لتشخيص  (3)

 Bactrocera dorsalis complex  (026-2006)مشروع بروتوكوخ لتشخيص  (4)

 Conotrachelus nenuphar (002-2013)مشروع بروتوكوخ لتشخيص  (5)

 (2016-007) فريود جدري اخلو : 2تنقي  بروتوكوخ التشخيص  (6)

 
 Bactroceraمركيتب : بروتوكيتوخ التشيتخيصعليتى مشيتروع  5اً تلقجل أمانة االتفاقية الدولييتة لوقاييتة النباتيتات اعحاضيت -20

dorsalis (026-2006 .) فرييتيتق اخليتيت ا  الفيتيتمل املعيتيتمل بإعيتيتداد بروتوكيتيتوالت ، نيتيتاق  إجيتيترا ات وضيتيتع املعيتيتايرييف ييتيترد وحسيتيتبما
عليتى االعيتحا  ووافقيتيتجل  فرييتق اخليت ا وافقيتجل جلنيتة املعيتايري عليتيتى ردود و االعيتحا  واقيتيتحح حيتاًل. هيتذا  ويتددةتشيتخيص آفيتات 

 العتماده.Bactrocera dorsalis (026-2006 ) بروتوكوخ التشخيص املنّق  ليتعلى مشروع 
 

أمبل يتيتجل  ،2019شيتيتبا  /ف اير 20كيتيتانو  الثيتيتاو إىل /يناير 5خيتيتالخ فيتيتحة اإلبيتيتالت عيتيتن بروتوكيتيتوالت التشيتيتخيص ميتيتن  -21
هيئيتة تيتدابري الصيتحة  ورقيتةأعيتّدت عنيتدما : مالحظيتةالعتميتاد )املقيتدم لالتيتايل األطراف املتعاقدة مشروع بروتوكوخ التشيتخيص 

 :التشخيص ال تزاخ مفتوحة( تاإلبالت عن بروتوكوال، كانجل فحة النباتية هذه
 

 Bactrocera dorsalis (026-2006) تشخيصلبروتوكوخ  مشروع (1)
 
 

 التوصية بمشاريع معايير دولية لتعتمدها هيئة تدابير الصحة النباتية -اخامسا 
 (2019عشرة ) الرابعةفي دورتها 

  اليتدولي ينار يعلى التوصية بإدراج مشروعي املع 2018تشرين الثاو /وافقجل جلنة املعايري يف اجتماعها يف نوفم  -22
هيئة تقرير أيضا  انظر( )2019لتدابري الصحة النباتية التالي  لتعتمدما هيئة تدابري الصحة النباتية يف دور ا الرابعة عشرة )

 واملرفقات(: 03/2019النباتية تدابري الصحة 
 

: مسيترد مصيتطلحات الصيتحة 5لتيتدابري للصيتحة النباتييتة على املعيار الدويل  2017مشروع تعديالت عام  (1)
 (1994-001النباتية )

 .(2014-004)متطلبات استخدام التبخري كتدبري للصحة النباتية  (2)

                                                           
to-dps/objection-period-setting/notification-activities/standards-http://www.ippc.int/en/core-اعيتيتحا  عليتيتى بروتكيتيتوخ التشيتيتخيص:   5

adoption-of-dps/ 
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 دعم األطراف المتعاقدة ألنشطة وضع المعايير -اسادسا 

السنوات السابقة، واصلجل األطراف املتعاقدة واملنظمات الدولية دعمهيتا لألنشيتطة املتعلقيتة بوضيتع معيتايري  كما يف -23
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

 
 اً عينييتيت اً االجتماعيتيتات املتعلقيتيتة بوضيتيتع املعيتيتايري ولتقيتيتدميها دعميتيت دعميتيتجلينب يتيتي توجييتيت  شيتيتكر خيتيتال إىل البليتيتدا  اليتيت   -24

 لألمانة: بإعارة مو ف 
 

  منظميتيتة وقاييتيتة النباتيتيتات يف أوروبيتيتا والبحيتيتر املتوسيتيته لتقيتيتدمي دعيتيت  ميتيتايل واستضيتيتافة اجتميتيتاع فرييتيتق اخليتيت ا  الفيتيتمل
 املعمل بإعداد بروتوكوالت تشخيص آفات وددة 

  التوجييت  بشيتأ  إدارة خميتاطر ليتيت "دويل اليتعييتار املمالطا الستضافتها اجتماع جمموعة العمل اإللكحونية لتطيتوير
 ورويب لتقدمي دع  مايل لالجتماعواالحتاد األ( 2014-001) "اآلفات

  واستضافتها ل الفريق التقمل املعمل معاجلات الصحة النباتّية جتماع الالص  لتقدمي دع  مايل 

  الفريق الفمل املعمل مسرد مصطلحات الصحة النباتية إيطاليا الستضافة اجتماع 

 ب  منظمة األغذية والزراعة والوكاليتة الدولييتة للطاقيتة الذرييتة املعنييتة  فرنسا واململكة املتحدة والشعبة املشحكة
لوحيتدة وضيتع املعيتايري التابعيتة ألمانيتة بالتقنيات النوعية يف األغذية والزراعة لتقدمي دع  عيمل بإعارة مو ف  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

 
قيتاموا ميتن ونتطليتع إىل اسيتتمرارها يف املسيتتقبل. كميتا نيتود أ  نشيتكر مقيتدماً  اكبيتري تقيتديراً  إننا نقدر هذه اإلسهامات  -25

 .2019لعام كهذه بالفعل بحتيبات  
 

 لجنة المعاييربحثتها قضايا أخرى  -اسابعا 

 هالسلع ومساراتامعايير  -ألف
 

الحكييتيتيتز املعنييتيتيتة معيتيتيتايري  ، نظيتيتيترت جلنيتيتيتة املعيتيتيتايري وتباحثيتيتيتجل يف النيتيتيتواتع الرئيسيتيتيتية  موعيتيتيتة2018يف نوفم /تشيتيتيترين الثيتيتيتاو  -26
 . ورحب العديد من أعضا  جلنة املعايري مقححات جمموعة الحكيز واعت وا أهنا متثل خطوة كبرية إىل األمام.االسلع ومسارا 

 
عليتيتى يتعيتيت  زاخ ييتيتلكيتيتن ال و قيتيتد تيتيتوفر حيتيتداً أدىن ميتيتن الماييتيتة،  ا ثيتيتجل جلنيتيتة املعيتيتايري يف أ  معيتيتايري السيتيتلع ومسيتيتارا  -27

 قوة التدابري.لوتوفر م رات تقنية ها تنظيممن  كي تتمكنالبلدا  إجرا  حتليل ملخاطر اآلفات  
 

والتيتيتدابري اليتيت  تسيتيتتخدمها البليتيتدا .  اومسيتيتارا بالسيتيتلع تبيتيتادخ املعلوميتيتات عيتيتن اآلفيتيتات املرتبطيتيتة ّي  القحيتيت  أ  ميتيتن اعتميتيت -28
 إلا كانجل التدابري الالية قابلة للتطبيق على الصعيد العاملي.وعالوة على للك، اقحمح البد  معايري إقليمية، وحتديد ما 

 
الفرييتيتق الفيتيتمل املعيتيتمل  ميتيتا إلا كيتيتا يف لسيتيتلع و اوالعملييتيتة لوضيتيتع معيتيتايري وكميتيتة هيكيتيتل اليف مقيتيتحح جلنيتيتة املعيتيتايري  ثيتيتجل  -29

. ورأت العميتل اإللكحونييتةبيتداًل ميتن جمموعيتات  امسيتارا معايري غ معايري السلع أو يصيوف املقحح سبتدابري الصحة النباتية 
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لفرييتق تتيتوفر لأ    ال ميكيتن بأنيت  يسلمت التاملعايري بداًل من صياغتها. و إصدار جلنة املعايري أ  بإمكا  الفريق اإلشراف على 
لالنضيتمام إليهيتا تيتدعى ح أن  ميكن أ  تكو  هناك جمموعة أساسية املسارات، واقحم /نظر يف مجيع السلعلؤهل  لتخ ة كافية 

 عند الاجة.خ ات إضافية 
 

 ةً نيتيتالفرييتيتق التقيتيتمل املعيتيتمل معاجليتيتات الصيتيتحة النباتييتيتة القيتيتائ  جلكيتيتو  يإلا كيتيتا  ميتيتن املناسيتيتب أ  حيتيتوخ ميتيتا تسيتيتابخ أثيتيتري  -30
تيتدابري الصيتحة ر معاجلات على أساد املعيتايري يف معييتار طوّ ألن  ياجلديد" للفريق التقمل املعمل بتدابري الصحة النباتية " فرعيةً 

التقيتمل املعيتمل معاجليتات الصيتحة النباتييتة الفرييتق  عليتىأيضيتاً تع  ي  سيتأنيتأشري الذي يتضمن بيانات الفعالية. و  28رق  النباتية 
. يقوم بتطويرها الفريق التقمل املعمل بتدابري الصحة النباتيةال  صياغة معاجلات صحة نباتية غري تلك على أ  يعمل القائ  

أ  يقّيمهيتا ندئذ  نب ي علسلع، فيما يتعلق با يفإلدارة املخاطر راً خياتشّكل أن  إلا كانجل املعاجلات يف و ثجل جلنة املعايري 
عليتى تيتدابري  ييتاً تعتمد جزئسيت امعيتايري السيتلع ومسيتارا أشري أيضيتاً إىل أ  لكن . و الفريق التقمل املعمل معاجلات الصحة النباتّية

قيتيتيتيتد ات وهيتيتيتيتذه التيتيتيتيتدابري واملعاجليتيتيتيتإىل معلوميتيتيتيتات تار ييتيتيتيتة، معاجليتيتيتيتات تسيتيتيتيتتند عليتيتيتيتى أو القائميتيتيتيتة حالييتيتيتيتاً، مسيتيتيتيتتخدمة يف التجيتيتيتيتارة 
 تتضمن بيانات فعالية. ال
 

ع إدراج يتطليتيتب قيتيتد األميتيتر  أ املعيتيتايري جلنيتيتة  ثيتيتجل  -31 يتيت اجليتيتات  معتتيتيتوفر معيتيتايري السيتيتلع كخييتيتارات إلا مل يف نمظ  اليتيتهنم
عاميتيتة، ولكيتيتن قيتيتد يصيتيتعب االتفيتيتاخل عليتيتى هيتيتذه التيتيتدابري وغريهيتيتا اليتيت  تسيتيتتخدمها األطيتيتراف العاجليتيتات املال سيتيتيما و كافييتيتة، 
 .عينةسلعة ملاملتعاقدة 

 
أ  ميتيتن املهيتيتيت  اختبيتيتار اليتيتنهع اجلدييتيتيتد أت ، لكنهيتيتا ر تناوهليتيتيتانب يتيتي يالحظيتيتجل جلنيتيتة املعيتيتيتايري أنيتيت  ال تيتيتزاخ هنيتيتيتاك قضيتيتايا  -32

 بشيتيتأ ( 2019النباتييتيتة )الصيتيتحة لليتيتدورة الرابعيتيتة عشيتيترة هليئيتيتة تيتيتدابري جلنيتيتة املعيتيتايري أ  اجللسيتيتة اجلانبييتيتة اعتيتيت ت . و واتعومعرفيتة النيتيت
 النقا  الرئيسية.إيضاح جيدة لتبادخ اخل ات و  فرصةكو  ستهذه القضية 

 
 فريق المهام المعني بالمواضيع -باء

 
واختيتارت  باملواضيتيع املعيتملاملمثل  إىل فريق املهيتام  2018جلنة املعايري يف اجتماعها يف نوفم /تشرين الثاو  ثّبتجل -33

 .اثن مناوب   ممثل 
 

ليتدعوة لاسيتتجابة  باملقححيتات املقدميتةميتا يتعليتق  فرييتق املهيتام املعيتمل باملواضيتيع يف توصيتيات ثجل جلنيتة املعيتايري يف  -34
عشيترة أطيتراف متعاقيتدة تقيتدمجل كيتا موضيتوعاً مقححيتاً  36. كا  هناك 2018عام "املعايري وتنفيذها" يف  قحاح مواضيعال

عليتيتيتى معظيتيتيت  املعيتيتيتايري وافقيتيتيتجل جلنيتيتيتة وقيتيتيتد للمعيتيتيتايري.  عاً موضيتيتيتو  23وأربيتيتيتع منظميتيتيتات إقليمييتيتيتة لوقاييتيتيتة النباتيتيتيتات، ميتيتيتا يف لليتيتيتك 
 عيضيتيتااملو مقححيتيتات ليتيتديها تعليقيتيتات إضيتيتافية عليتيتى بعيتيتا كانيتيتجل و  فرييتيتق املهيتيتام املعيتيتمل باملواضيتيتيعا كيتيت قيتيتدمتالتوصيتيتيات اليتيت  

النباتييتة حتيتجل الصيتحة لدورة الرابعة عشرة هليئة تيتدابري االتوصية النهائية على  ويعر  فريق املهام املعمل باملواضيع. ّدمةاملق
 من جدوخ األعماخ. 9لبند ا
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أ  ينب يتي أ  إجيترا ات وضيتع املعيتايري العادييتة رأت و  فريق املهام املعمل باملواضيتيع ل شم ة عملي  ثجل جلنة املعايري يف -35
بروتوكيتيتوالت التشيتيتخيص و  )مصيتيتطلحات املسيتيتردمواضيتيتيع قيتيترارات إضيتيتافة عيتيتن املعيتيتايري ميتيتا يتعليتيتق مسيتيتؤولية جلنيتيتة  مطبقيتيتة يفتظيتيتل 

 .أو تعديلهاالعمل على برنامع ( ومعاجلات الصحة النباتية
 

أهنيتا قيتد اعتيت ت ألوخ دعيتوة مشيتحكة و اسيتتجابة التقدميات  من أعر  أعضا  جلنة املعايري عن إعجاك  بالعدد الكبري -36
التنفييتذ وجلنيتة املعايري العمل الراهنة للجنة املوازنة ب  املوارد املتاحة وبرامع بضرورة أيضاً جرى التنوي  . كما كامالتقييماً  قّيمجل 

فرييتيتق لتمكيتيت   ميتيتا يكفيتيتي حو وضيتيتال علوميتيتات أوييتيتوفر ميتيتن اململ التقيتيتدميات جلنيتيتة املعيتيتايري أ  العدييتيتد ميتيتن وأشيتيتارت . وتنمييتيتة القيتيتدرات
 ا عليتى إعيتداد األطراف املتعاقدة قدر أ  تزيد ااملفيد  من على أ عايري من تقدمي توصية. ووافقجل جلنة املاملهام املعمل باملواضيع 

 ع.يضاتقدمي املو حوخ دورة هيئة تدابري الصحة النباتية عالية اجلودة واقححجل عقد جلسة جانبية يف تقدميات 
 

 النباتيةالسنة الدولية للصحة  -جيم
 

أعضا  جلنة املعايري يف اللجنة التوجيهّية للسنة الدولية للصحة النباتية التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتيتات قام  –37
  ّشيتيت. وقيتيتد رم 2020يف عيتيتام  ييتيتةلصيتيتحة النباتلالتقيتيتدم اةيتيترز يف إعيتال  السيتيتنة الدولييتيتة آخر املعلوميتيتات عيتيتن بيتيتبتزوييتد جلنيتيتة املعيتيتايري 

 .اً مناوب ممثالً رمش  آخر و يف اللجنة التوجيهّية للسنة الدولية للصحة النباتية للجنة عن ا ممثالً عايري جلنة امل من أعضا  عضو
 

للصيتحة النباتييتة لسيتنة الدولييتة لليتدعوة يف ابليتداهن  ومنيتاطقه  يف االخنيترا  عليتى املعيتايري أعضيتا  جلنيتة  جرى تشجيع -38
 ميتواد التميييتز ، كما باستخدامباستخدام حزمة املعلومات ال  وضعتها أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 2020يف عام 

إىل النظيتر يف كييت  املعيتايري توفرهيتا. ودعيتي أعضيتا  جلنيتة  حيتاخاليت  توفرهيتا االتفاقييتة التوجيهييتة لالتصيتاالت الدولييتة خلطيتو  وا
مثيتل إنشيتا  ميتن لسنة الدولية، ما يف لليتك دعيت  جهيتود لة والفعاليات العاملية بلداهن  ومناطقه  يف األنشطميكن أ  تشارك 

اهليكيتل دع  ليتواملشاركة يف األنشطة اإلقليمية وتشجيع األمانة على إجرا  حتليل للموارد للسنة الدولية جلا  توجيهية وطنية 
 .(2018) يةكما اقحح يف الدورة الثالثة عشرة هليئة تدابري الصحة النبات  لسنة الدوليةالعاملي لفعاليات ا

 
 حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات -دال

 
آخيتر املعلوميتات عيتن حلقيتات العميتل اإلقليمييتة لالتفاقييتة الدولييتة لوقاييتة النباتيتات اليت  عليتى جلنة املعيتايري اطلعجل  -39

ميتيتن حلقيتيتات حلقيتيتة كيتيتل عليتيتى األقيتيتل يف  ميتيتن اللجنيتيتة  عضيتيتو واحيتيتدوجيتيتود لأعربيتيتجل عيتيتن تقيتيتديرها و  .2018عقيتيتدت يف عيتيتام 
ال  ستعقد ستهدف إىل مشاركة عضو واحد على األقل يف حلقات العمل أيضاً على أهنا  ايريععمل. ووافقجل جلنة املال

 .2019عام يف 
 

حيتوخ مشيتاريع مباحثيتات  2019لعيتام حلقيتات العميتل اإلقليمييتة لالتفاقييتة الدولييتة لوقاييتة النباتيتات توقع أ  تشمل يم  -40
 لتقيتيتدمتبعيتيتاً ل، واآلفيتيتات الناشيتيتئة )مقححيتيتة مواضيتيتيعتقيتيتدمي معيتيتايري دولييتيتة لتيتيتدابري الصيتيتحة النباتييتيتة، والتحضيتيتري لليتيتدعوة القادميتيتة ل

لبح  وللك لري أ  إدارة خماطر اآلفات قد تكو  موضوعاً قيماً اقححجل جلنة املعايو . صحة النباتية( والسنة الدولية للاةرز
برنيتيتامع درج يف مميتيتموضيتيتوع أيضيتيتاً ألهنيتيتا قطاعيتيتات عيتيتابرة للقضيتيتية جلميتيتع معلوميتيتات ميتيتن البليتيتدا . وأشيتيتارت األمانيتيتة إىل أ  هيتيتذه 

 لوضع دليل للتنفيذ.جلنة التنفيذ وتنمية القدرات  عمل
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 التنفيذ وتنمية القدراتولجنة التعاون بين لجنة المعايير  -هاء
 

عيتيتايري يف جلنيتيتة التنفييتيتيتذ اثنيتيت  ميتيتن أعضيتيتا  جلنيتيتة املعضيتيتوي  حجل جلنيتيتة املعيتيتايري رّشيتيت، 2018تشيتيترين الثيتيتاو /يف نوفم  -41
 .واآلخر كممثل مناو هلا أحدما كممثل ، 2019وتنمية القدرات لعام 

 
أحيتيتدما   ة،البحرييتيتات فرييتيتق املهيتام املعيتيتمل بالاوييتاثنيتيت  ميتن أعضيتيتائها للمشيتاركة يف أعميتيتاخ أيضيتيتاً عيتايري نيتجل جلنيتيتة املعيّ  -42

 كممثل هلا واآلخر كممثل مناو .
 

مشيتاريع حيتوخ أثنيتا  املشيتاورات  جلعالتنفيذ اةتملة ال  مجم قضايا تواصل جلنة املعايري النظر يف التعليقات املتعلقة ب -43
قيتدم مشيتروع اسيتحاتيجية قيتد للنظيتر فيهيتا. و التنفييتذ وتنمييتة القيتدرات املعايري الدولية لتدابري الصيتحة النباتييتة وتوجههيتا إىل جلنيتة 

جانيتيتب مشيتيتروع إىل  جلنيتيتة املعيتيتايري إىلالتنفييتيتذ وتقييتيتي  القيتيتدرات اليتيتذي أعدتيتيت  جلنيتيتة  "القيتيتدرات يف جميتيتاخ الصيتيتحة النباتييتيتة تقييتيتي "
 .املعايري مدخالت هلذين املشروع وقدمجل جلنة  ،"أدلة ومواد تدريبيةع وضاسحاتيجية وعملية "
 

سيتيتتتطور ميتيتع أهنيتيتا و  اً تتقيتيتدم جييتيتدالتنفييتيتذ وتنمييتيتة القيتيتدرات أ  التفيتيتاعالت بيتيت  جلنيتيتة املعيتيتايري وجلنيتيتة املعيتيتايري رأت جلنيتيتة  -44
 .جلنة التنفيذ وتنمية القدراتتطور إجرا ات وأنشطة 

 
 (7-للجنة المعايير )لجنة المعاييرجماعة العمل التابعة  -واو

 
لتدابري   الدولي ينار ي( يف التعليقات على مشروعي املع7-نظرت مجاعة العمل التابعة للجنة املعايري )جلنة املعايري -45

 :2016دما خالخ مشاورات عام الصحة النباتية التالي ، اللذين قم 
 

: مسيترد مصيتطلحات الصيتحة 5 لتيتدابري للصيتحة النباتييتة على املعيار الدويل 2017مشروع تعديالت عام  (1)
 (1994-001النباتية )

مشيتيتيتروع معييتيتيتار دويل لتيتيتيتدابري الصيتيتيتحة النباتييتيتيتة: متطلبيتيتيتات اسيتيتيتتخدام التبخيتيتيتري كتيتيتيتدبري للصيتيتيتحة النباتييتيتيتة  (2)
(004-2014) 

 
 كليهما.  وع مشر للجرا  مشاورة ثانية إعلى ( 7-مجاعة العمل التابعة للجنة املعايري )جلنة املعايريوافقجل  -46
 

 موجز عن القرارات اإللكترونية -يزا
 

والعيتيتدد الكبيتيتري ميتيتن مشيتيتاريع بروتوكيتيتوالت التشيتيتخيص ومعاجليتيتات واملواصيتيتفات لتسيتيتريع وتيتيترية وضيتيتع املعيتيتايري الدولييتيتة  -47
إلكحونييتة )منتيتديات قرارات بوسيتائل وال تزاخ تتخذ يف القضايا العالقة األخرى، كانجل جلنة املعايري  الصحة النباتية، وللبجلّ 

 .وعمليات تصويجل(
 

 :التالية 19اإللكحونية اليت القرارات عملية اختال عايري جلنة املأجرت  ،2018عام  يف -48
 

 االعتمادهبروتوكوالت تشخيص  لموافقة على مشروعلستة  (1)
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 مواصفات للمعايري الدولية لتدابري الصحة النباتيةمشاريع للموافقة على أربعة  (2)

 أربعة للموافقة على اختيار خ ا  (3)

ةسة بشأ  مسائل أخرى )ورقة تروجيية للسنة الدولية للصحة النباتية، قضيتايا تتعليتق بالتنفييتذ، مصيتطل   (4)
 .(لنظام االستعرا  ودع  التنفيذ، مقحح 2030-2020للفحة  اإلطار االسحاتيجي ،"تفتي "

 
 الخبراءفرق الخبراء الفنيين ومجموعات عمل  -حاء

 
هيتيتذه تشيترف جلنيتيتة املعيتيتايري عليتيتى عميتيتل فيتيترخل اخليتيت ا  الفنييتيت  وجمموعيتيتات عميتل اخليتيت ا . وييتيترد أدنيتيتاه ميتيتوجز مليتيتا تقيتيتوم بيتيت   -49

 من عمل.الفرخل وا موعات 
 

 فريق الخبراء الفني المعني ببروتوكوالت التشخيص
 

سيتتة ختصصيتات   برنامع عمليتويشمل  7أعضا  ةمن مثاني 6يتأل  فريق اخل ا  الفمل املعمل ب وتوكوالت التشخيص -50
ولقيتد مشروع بروتوكوخ تشخيص يف مراحيتل تطيتوير خمتلفيتة.  13لدي  كا    2019 أو مواضيع، وبد اح من يناير/كانو  الثاو

هنيتاك ولكيتن الزاخ  ؛8بروتوكوالت التشخيص املدرجة على قائمة مواضيتيع معيتايري االتفاقييتة الدولييتةستة من مشاريع صي جل 
الفاكهيتة. وأضيتافجل جلنيتة املعيتايري  ةبروتوكوخ تشخيص واحد ينتظر إعداد أدوات جزيئية مصادخل عليها لتحدييتد يرقيتات لبابيت

قيتّدمجل مواضيتيع  سيتبعةإىل قائميتة مواضيتيع معيتايري االتفاقييتة الدولييتة  2018يف اجتماعها الذي عقيتد يف نوفم /تشيترين الثيتاو 
كانيتيتجل قيتيتد مفييتيتدة و  هابروتوكيتيتوالت تشخيصيتيتكو  تآفيتيتات سيتيتة بتقييتيتي  عيتيتدفرييتيتق القيتيتام وقيتيتد مواضيتيتيع.  اقيتيتحاحأثنيتيتا  اليتيتدعوة إىل 

للمسيتاعدة  9،بليتدا  خمتلفيتةيف   مؤليت 40ليتى عميتل أكثيتر ميتن ويشيترف الفرييتق ع ملعيتايري والتنفييتذ.اأدرججل كث يترات يف إطيتار 
 .بروتوكوالت التشخيصضما  جودة واتساخل على 

 
ففيتيتي عيتيتام ختلفيتيتة عليتيتى ميتيتر السيتيتن . التطيتيتوير امليف مراحيتيتل  بروتوكيتيتوالت التشيتيتخيصعيتيتدد مشيتيتاريع  1يبيتيت  الشيتيتكل  -51

املعيتيتايري نيابيتيتة عيتيتن هيئيتيتيتة ، ميتيتا يف لليتيتيتك ةسيتيتة اعتميتيتد ا جلنيتيتة مشيتيتاريع بروتوكيتيتوالت تشيتيتخيص ةسيتيتبع، أحيتيترزت تقيتيتدماً 2018
 .وتنهيها عملية وضع املعايريب بروتوكوالت تشخيصأربعة مشاريع متر توقع أ  ي، 2019 ويف عام. التدابري الصحية

 
وأربعيتيتة منتيتيتديات  (أعيتيتاله "القسيتيت  الرابيتيتع "املشيتيتاورات انظيتيتر)فرييتيتق ميتيتن خيتيتالخ عقيتيتد مشيتيتاورات الجنيتيتز برنيتيتامع عميتيتل أم  -52

 يفمنظميتيتة وقاييتيتة النباتيتيتات استضيتيتافت  و  ،يف بيتيتاريس، فرنسيتيتا 2018شيتيتبا  /، عقيتيتد يف ف ايرمباشيتيترإلكحونييتيتة واجتميتيتاع واحيتيتد 
 10.على البوابة الدولية للصحة النباتيةتقرير االجتماع ميكن االطالع على و . أوروبا والبحر املتوسه

 
                                                           

setting/expert-dardsactivities/stan-https://www.ippc.int/en/core-: اإلنحنجلفريق اخل ا  الفمل املعمل ب وتوكوالت التشخيص على صفحة   6

drafting-groups/technical-panels/technical-panel-diagnostic-protocols/   
 60https://www.ippc.int/en/publications/815/فريق اخل ا  الفمل املعمل ب وتوكوالت التشخيص: قائمة أعضا    7
  :https://www.ippc.int/en/publications/84405/قائمة املواضيع ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات:   8
 https://www.ippc.int/en/publications/2582/جمموعات الصياغة املعنية ب وتوكوالت تشخيص االتفاقية الدولية لوقاية النباتات:   9

setting/expert-activities/standards-https://www.ippc.int/en/core-تقيتيتارير اجتماعيتيتات فرييتيتق اخليتيت ا  الفيتيتمل املعيتيتمل ب وتوكيتيتوالت التشيتيتخيص:   10

drafting-groups/technical-panels/technical-panel-diagnostic-protocols/  

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-diagnostic-protocols/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-diagnostic-protocols/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-diagnostic-protocols/
https://www.ippc.int/en/publications/81560/
https://www.ippc.int/en/publications/84405/
https://www.ippc.int/en/publications/2582/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-diagnostic-protocols/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-diagnostic-protocols/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/expert-drafting-groups/technical-panels/technical-panel-diagnostic-protocols/
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العميتل عليتى النباتيتات يف  لوقاييتة الدولييتة التيتابع االتفاقييتة فرييتق اخليت ا  الفيتمل املعيتمل ب وتوكيتوالت التشيتخيصم تقيتد   :1الشكل 

 2019بروتوكوالت التشخيص وتوقعات لعام وضع 
 

 التقني المعني بمعالجات الصحة النباتيّة الفريق
 

ومعاجليتيتات  لتيتيتدابري الصيتيتحة النباتييتيتة ويلتيتيتزم أعضيتيتا  الفرييتيتق بوضيتيتع معيتيتايري دولييتيتة 11يتيتيتأل  الفرييتيتق ميتيتن مثانييتيتة أعضيتيتا . -53
 28 رقيتيتيتيتيت لصيتيتيتيتيتحة النباتييتيتيتيتيتة التيتيتيتيتيتدابري للصيتيتيتيتيتحة النباتييتيتيتيتيتة تتسيتيتيتيتيت  ويتيتيتيتيتودة عالييتيتيتيتيتة وتسيتيتيتيتيتتويف املتطلبيتيتيتيتيتات اةيتيتيتيتيتددة يف املعييتيتيتيتيتار اليتيتيتيتيتدويل 

 .هذه املعايريويشاركو  يف وضع  (الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة للوائ  معاجلات)
 

تطلبيتات تتعليتق ملصيتحة النباتييتة )اتدابري لوأربعة مشاريع معايري ة مشروع معاجل 25يتأل  برنامع عمل الفريق من  -54
اليتيتدورة اعتميتيتدت وقيتيتد  12(.اجليتيتوتعيتيتديل و اإلشيتيتعاع و التبخيتيتري معاجليتيتات و الكيميائييتيتة املعاجليتيتات األنيتيتواع التالييتيتة ميتيتن املعاجليتيتات: 

 يترارة  Carica papaya: معاجليتة البباييتا 32معاجليتة الصيتحة النباتييتة رقيت   (2018) الثالثة عشرة هليئيتة تيتدابري الصيتحة النباتييتة
  عليتى اعتميتاد ااعيتح نشأ   أنإىل جتدر اإلشارة و . Bactrocera dorsalis ((2018البخار ملكافحة لبابة الفاكهة الشرقية 

عشرة هليئة تدابري الصحة النباتييتة الثانية الدورة ( قبل 2007-114) بالرارة بواسطة التسخ  بالحدد العايلمعاجلة اخلشب 
 زيد من املعلومات.امليتوفر أ  عّلقجل البح  فيها إىل وأ  جلنة املعايري  (2017)
 

األكادميييتيتة حزيرا  يف مدينيتيتة شيتيتينزين، الصيتيت ، استضيتيتافت  /يونييتيتو يفهيتيتذا العيتيتام واحيتيتداً مباشيتيتراً اجتماعيتيتاً الفرييتيتق  عقيتيتد -55
 آلار/وميتيتيتيتيتيتاردشيتيتيتيتيتيتبا  /ف ايركيتيتيتيتيتيتانو  الثيتيتيتيتيتيتاو و /، وأربعيتيتيتيتيتيتة اجتماعيتيتيتيتيتيتات افحاضيتيتيتيتيتيتية )ينايرالصيتيتيتيتيتيتينية للتفتيتيتيتيتيتيتي  والجيتيتيتيتيتيتر الصيتيتيتيتيتيتحي

 13البوابة الدولية للصحة النباتية.االجتماعات على هذه ميكن االطالع على تقارير و (. كانو  األوخ/وديسم 
 

                                                           
 /https://www.ippc.int/en/publications/81655الفريق التقمل املعمل معاجلات الصحة النباتية: قائمة أعضا    11
  standards-ippc-topics-setting/list-activities/standards-https://www.ippc.int/en/core/ قائمة املواضيع ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات:  12
setting/expert-activities/standards-https://www.ippc.int/en/core-تقيتيتيتيتارير اجتماعيتيتيتيتات الفرييتيتيتيتق التقيتيتيتيتمل املعيتيتيتيتمل معاجليتيتيتيتات الصيتيتيتيتحة النباتييتيتيتيتة:   13

drafting-groups/technical-panels/technical-panel-phytosanitary-treatments/ 
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عدد بروتوكوالت التشخيص  فريق الخبراء الفني المعني ببروتوكوالت التشخيص
مختلفةالتطوير الفي مراحل 

       كانون الثاني  في ينايركما  
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 اخل ا  مشاورات عدد

 شاوراتامل عدد

 اإلخطار فحة إىل التقدميات عدد

 التشخيص  بروتوكوالت عدد
 أضيفجل ال  
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جييتيتيتوز لألطيتيتيتراف املتعاقيتيتيتدة واملنظميتيتيتات و  14ال تيتيتيتزاخ اليتيتيتدعوة لتقيتيتيتدمي مقححيتيتيتات ملعاجليتيتيتات الصيتيتيتحة النباتييتيتيتة مفتوحيتيتيتة. -56
 28اإلقليمية لوقاية النباتات أ  تقدم مقححات ملعاجلات العتمادها كملحقات للمعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رق  

حيت   ورد دوقيتميكن تقدمي مقححات معاجلات يف أي وقجل. ا لذو الدعوة مفتوحة، ال تزاخ و ساه  كا. نشرها كموارد مم لأو 
املعيتيتايري الفرييتيتق املقححيتيتات املقّدميتيتة مقابيتيتل  املكّلفيتيتو  ميتيتن أعضيتيتا قيتيتّي  قيتيتد . و 2018ثالثيتيتة منهيتيتا يف عيتيتام  15،مقححيتيتاً  31اآل  

ليتيت  تطيتويرزييتد ميتن المالقييتام وا ب، وأوصيت28ومتطلبيتات املعييتار رقيت   16اخلاصة بت ير املواضيتيع املقححيتة وترتيبهيتا حسيتب األولوييتة
ووافقيتجل جلنيتة  2018 كيتانو  الثيتاو/يناير 30 ليتوخ وردت اليت  املقححيتات كافيتة الفريق يف اجتماعات    قّي كما .  مقححاً  24

  .على مجيع توصياتاملعايري 
 

آلار وديسيتيتيتم /كانو  /وميتيتيتارد شيتيتيتبا /وف ايرالثيتيتيتاو  كيتيتيتانو /يف يناير يتيتيت  الفرييتيتيتق خيتيتيتالخ اجتماعاتيتيتيت  االفحاضيتيتيتية  -57
 معيار واحد لتدابري صحة نباتية واعحا  واحد وقضايا أخرى.يف عشر مقححاً مقدماً و  أحد األوخ يف تقيي 

 

التوصيتيتية ووافيتق عليتى مقححيتاً مقيتدما، مراجعيتة أربعيتيتة عشيتر  2018حزيرا  /  املباشيتر يف يونييتويف اجتماعيتقيتام الفرييتق  -58
جيترى معاجليتة مثانية مشاريع لتشاور للموافقة على اعر  أ  تبى ، وأوصوع منها يف برنامع العمل كموضبإدراج مقحح  

داً وطليتب مزييت ،برنيتامع العميتل بسيتبب عيتدم كفاييتة البيانيتات الداعميتةميتدرج  عليتى بإزالة موضيتوع  ى سابقاً، وأوصتقييمها 
األخيتري،   اجتماعيت املقححيتات اليت  وردت منيتذ تقيي  يواصل الفريق سو . ااملتقدم  كمن عن سبعة مقححات من املعلومات 

 برنامع عمل .مدرجة على عاً موضو  25ستمر يف العمل على يسكما 
 

اخلاصيتيتة معاجليتيتات الصيتيتحة النباتييتيتة ومشيتيتاريع املعيتيتايري الدولييتيتة لتيتيتدابري الصيتيتحة النباتييتيتة عيتيتدد مشيتيتاريع  2يبيتيت  الشيتيتكل  -59
 ختلفة من التطوير على مر السن .املراحل املتطلبات املعاجلات كتدابري صحة نباتية يف م
 

 
  .2019تقدم الفريق التقمل املعمل معاجلات الصحة النباتية يف برنامع عمل  والتوقعات لعام  :2الشكل 

                                                           
  treatments-setting/calls-activities/standards-https://www.ippc.int/en/core/دعوة لتقدمي مقححات ملعاجلات الصحة النباتية مفتوحة:    14
 treatments-setting/calls-activities/standards-https://www.ippc.int/en/core/ يع املقححات املقّدمة: دعوة لتقدمي مقححات ملعاجلات ومج  15
 https://www.ippc.int/en/publications/2367/ وية: املعايري اخلاصة بت ير املواضيع املقححة وترتيبها  سب األول  16
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عدد مشاريع معالجات الصحة النباتية ومشاريع المعايير الدولية   الفريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية 
مختلفةالتطوير اللتدابير الصحة النباتية  في مراحل 

     كانون الثاني  في ينايركما  

PTs for consultation

PTs submitted for adoption

ISPMs for consultation

ISPMs for adoption

New PTs submissions

 عدد معاجلات الصحة النباتية للتشاور 
 عدد معاجلات الصحة النباتية املقدمة لالعتماد 
 

للتشاور النباتية الصحة لتدابري الدولية املعايري عدد  

لالعتماد النباتية الصحة لتدابري الدولية املعايري عدد  

اجلديدة النباتية الصحة معاجلات تقدميات عدد  

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/calls-treatments/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/calls-treatments/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/calls-treatments/
https://www.ippc.int/en/publications/2367/
https://www.ippc.int/en/publications/2367/
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 الفريق التقني المعني بالحجر الحرجي
 

مسيتيتائل  اخلاصيتيتةيتعاميتيتل ميتيتع املسيتيتائل التقنييتيتة هيتيتو و  17الرجيتيتي ميتيتن مثانييتيتة أعضيتيتا يتيتيتأل  الفرييتيتق التقيتيتمل املعيتيتمل بيتيتالجر  -60
بشيتيتكل وثييتيتق ميتيتع هيتيتذا الفرييتيتق الجيتيتر الصيتيتحي املتعلقيتيتة بآفيتيتات اخلشيتيتب وميتيتواد التعبئيتيتة اخلشيتيتبية وأنيتيتواع األشيتيتجار. كميتيتا يعميتيتل 

السيتيتلع الرجييتيتة ومعاجليتيتات املعييتيتار  اتمعاجليتيت ةتعلقيتيتوضيتيتع التوجيهيتيتات امل عليتيتىالفرييتيتق التقيتيتمل املعيتيتمل معاجليتيتات الصيتيتحة النباتييتيتة 
األساسيتية يف مراجعيتة املعلوميتات الفنييتة والعلمييتة لات الصيتلة لتيتوفري تيت  وتتمثيتل و يف. 15رقيت  لصيتحة النباتييتة التيتدابري الدويل 

يف تقييتي  مدخالت أيضاً كما يقدم ،  املعايري املتعلقة بالجر الرجيوتعديل وتنقي  توجيهات إىل جلنة املعايري حوخ وضع 
 .للك املعايريجلنة من  أو اخلشب، عندما تطلب األشجار معاجلات الصحة النباتية آلفات أنواع مشاريع 

 
 زيد من املعلومات.املانتظار توفر بمعلقة برنامع عمل  على املدرجة أل  املواضيع  2018جيتمع الفريق يف عام  مل -61
 

 اآلفات وبنُهج النظم المتعلقة بذباب ثمار الفاكهةالفريق الفني المعني بالمناطق الخالية من 
 

عمرضجل املهمة الرئيسية للفريق الفمل املعمل باملناطق اخلالية من اآلفات وبنمهع النظ  املتعلقة بذبا  مثار الفاكهيتة،  -62
تيتيتدابري الصيتيتحة النباتييتيتة عليتيتى اليتيتدورة الثالثيتيتة عشيتيترة هليئيتيتة ، إعيتيتادة تنظيتيتي  جمموعيتيتة املعيتيتايري الدولييتيتة اخلاصيتيتة بيتيتذبا  الفاكهيتيتةوهيتيتي 

اعتميتيتدت وأعييتيتد  معيتيتايري لبيتيتا  الفاكهيتيتة وميتيتا أ  كافيتيتةخيتيتالخ العيتيتام. وضيتيتعجل الصيتيتياغة النهائييتيتة هليتيتا و خيتيتذ عليتيت   كيتيتا أل( 2018)
  مجيع األعماخ املعلقة.قد استكمل الفريق يكو  ، تنظيمها

 
لصيتياغة اخليت ا  ميتن جمموعة عميتل دعوة و لفريق ايئة تدابري الصحة النباتية بإل ا  تقدمي توصية هلقررت جلنة املعايري  -63

 .املستفياعمل  الفريق لمعايري جديدة لذبابة الفاكهة إلا لزم األمر. وشكرت جلنة املعايري 
 

 الفريق الفني المعني بمسرد مصطلحات الصحة النباتية
 

عليتى دراييتة بيتنظ  الصيتحة النباتييتة  18ميتن مثانييتة خيت ا  الفريق الفمل املعمل مسرد مصطلحات الصحة النباتية تأل  ي -64
 .الفريقبرنامع عمل مدرجاً على  حاً مصطل 24حالياً وهناك  ميثلو  معاً مجيع ل ات املنظمة.

 
لوقاييتة  اإليطالييتة الوطنييتة املنظميتة ، استضيتافت 2018األوخ كانو  /ديسيتم   مباشيتراً واحيتداً يفاجتماعيتاً الفريق عقد  -65

مشيتروع عيتّدخ و  2018لعيتام  املسيترد عيتديالتمشيتروع ت بشيتأ املشاورة النامجة عن  تعليقاتالفي  يف روما، استعر  النباتات 
 تتعلق األوىلاملشاورة من معايري دولية التعليقات على أربعة مشاريع يف الفريق أيضاً    لذلك. كما  وفقاً هذا التعديالت 

ميتيتيتن ةسيتيتة الفرييتيتيتق  يتيت  و املعييتيتيتار. شيتيتروع م االتسيتيتيتاخل والحمجيتيتة اليتيتيت  قيتيتد تيتيتؤثر عليتيتيتىمسيتيتائل اسيتيتتخدام املصيتيتيتطلحات و قضيتيتايا ب
املعيتايري الدولييتة لتيتدابري الصيتحة النباتييتة وواصيتل يف "فئيتة السيتلع" اتساخل مصطل  ملسألة سرد، وأجرى مراجعة املمصطلحات 

                                                           
  https://www.ippc.int/en/publications/1191/ الفريق التقمل املعمل بالجر الرجي:   17
 https://www.ippc.int/en/publications/8069/أعضا  الفريق الفمل املعمل مسرد مصطلحات الصحة النباتية:  قائمة  18

https://www.ippc.int/en/publications/1191/
https://www.ippc.int/en/publications/1191/
https://www.ippc.int/en/publications/8069/
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واليتيت  تتضيتيتمن قائميتيتة باملصيتيتطلحات املنشيتيتورة يف دلييتيتل أسيتيتلو   املصيتيتطلحات اتسيتيتاخلاملتعلقيتيتة ب ةالتوصيتيتيات العاميتيتعليتيتى عمليتيت  
 .الذي يّيسر صياغة املعايري 19االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
املنظميتات اإلقليمييتة   وطلبتيتاملعيتايري فريق أيضا تعري  "اآلفة الناشئة" على النحيتو اليتذي وافقيتجل علييت  جلنيتة    ال –66

مشيتروع تعرييت  املصيتطل  تنظر جلنيتة املعيتايري يف سيتو أفضيتل. تنسيتيقاً املنيتا رة تنسيق املعايري لتحديد املصطل  للوقاية النباتات 
 .2019وائل عام أيف 
 

 إدارة هةةةةاتشةةةةأن تطةةةةوير مشةةةةروع معيةةةةار دولةةةةي لتةةةةدابير الصةةةةحة النباتيةةةةة يتعلةةةةق بتوجيبمجموعةةةةة عمةةةةل الخبةةةةراء 
 (2014-001مخاطر اآلفات )

 
مشروع معيار دويل لتدابري الصيتحة النباتييتة يتعليتق بتوجيهيتات إدارة  وضعشأ  بجمموعة عمل اخل ا  عمقد اجتماع  -67

 .2018 آلار /يف مارد ،مالطة ،كاورا  ( يف2014-001خماطر اآلفات )
 

اخلاضيتعة للحجيتر الزراعيتي واملرتبطيتة بالركيتة الدولييتة للميتواد بشيتأ  إدارة خميتاطر اآلفيتات املعييتار توجيهيتات م مشروع يقدّ  -68
لقيتيترارات يف ختيتيتال االعملييتيتات لتحدييتيتد خييتيتارات إدارة خميتيتاطر اآلفيتيتات، ميتيتا يف لليتيتك األسيتيتاد الاملعييتيتار . ويصيتيت  اخلاضيتيتعة لليتيتوائ 

ختييتيتار تيتيتدابري اخلطيتيتو  العريضيتيتة الاملعييتيتار حييتيتدد كيتيتذلك اخلييتيتارات.  وتيتيتأثري ى فعالييتيتة وجيتيتدو عملييتيتة إدارة خميتيتاطر اآلفيتيتات، وتقييتيتي  
 ،)املتعلقيتيتيتة بتقييتيتيتي  واختييتيتيتار تيتيتيتدابري الصيتيتيتحة النباتييتيتيتة إلدارة خميتيتيتاطر اآلفيتيتيتات(تحدييتيتيتد الوثيتيتيتائق املطلوبيتيتيتة لالصيتيتيتحة النباتييتيتيتة املناسيتيتيتبة، و 

 تقيي  جودة وموثوقية خيارات إدارة خماطر اآلفات.بشأ  ويقدم إرشادات ، رصد وإعادة تقيي  اخلياراتلو 
 

عليتى أ  وافقجل جلنيتة املعيتايري ، و 2018تشرين الثاو /يف نوفم املعايري يف اجتماع جلنة بإجياز املعيار  م  مشروع  -69
 شيتيتيتيتيتأ  إدارة خميتيتيتيتيتاطر اآلفيتيتيتيتيتات لتوجيهيتيتيتيتيتات بلدويل عييتيتيتيتيتار مشيتيتيتيتيتروع موضيتيتيتيتيتع مواصيتيتيتيتيتلة املعيتيتيتيتيتايري تقيتيتيتيتيتوم جمموعيتيتيتيتيتة صيتيتيتيتيت رية ميتيتيتيتيتن جلنيتيتيتيتيتة 

خميتيتاطر اآلفيتيتات  حتلييتيتل) 11رقيتيت  لصيتيتحة النباتييتيتة التيتيتدابري املعييتيتار اليتيتدويل ميتيتن  3املرحليتيتة ميتيتع األخيتيتذ باالعتبيتيتار  ،(001-2014)
 .2019أيار /يف مايواملعايري اجتماع جلنة على  ة عرض إعادبقصد  ،(اخلاضعة للحجر

 
 القرارات -اثامنا 

 هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل:إ   -70
 

 .2018أنشطة جلنة املعايري يف عام عن التقرير ب األخذ علماً  (1)
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