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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 عشرةرابعة الدورة ال

 2019أبريل/نيسان  5-1روما، 

 اإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها

 من جدول األعمال 3-9البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 أساسية معلومات –    ً أوال  

                    أن تتوىل األمانة حتديث      على   ،1 )    2016 (                      خالل دورهتا احلادية عشـــرة    ،       (اهليئة)                           هيئة تدابري الصـــحة النباتية       وافقت  - 1
                   على عاتق كل من جلنة                   عديله بصورة مشرتكة   وت          استعراضه               أن تقع مسؤولية    لى  ع   ،                           اإلطار اخلاص باملعايري وتنفيذها       وصيانة 

           واتفق أيضــــــا                     التخطيط االســــــرتاتيجي.               اجملموعة املعنية ب       من قبل    ض     ســــــتعر     أن ي    على   و    ،             تنمية القدرات          التنفيذ و             املعايري وجلنة 
  .     قراره     يئة إل  اهل   لى  ع  ا       ً ث سنويً          ّ اإلطار احملدّ      عرض    على 

 
       إىل بعض      حباجة     زال     ما ي                أن هيكل الوثيقة    ،    2017      عام  يف   ،                                اجملموعة املعنية بالتخطيط االســــــــــــــرتاتيجي     رأت    قد  و   - 2

        اســــتعراض                  أســــندت إليهم مهمة   ،                    بتعيني مناصــــرين لإلطار               تنمية القدرات          التنفيذ و      وجلنة                  وقامت جلنة املعايري            التحســــينات. 
  . ه       استخدام          ته وسهولة     قراء      سهولة     حتسني        من أجل       هيكله      نقيح              اإلطار احلايل و 

 
      تولت     الذي                       اخلاص باملعايري وتنفيذها        اإلطار      2018      يف عام                                           واســتعرضــت اجملموعة املعنية بالتخطيط االســرتاتيجي   - 3

                       اجملموعــة املعنيــة بــالتخطيط             وخالل اجتمــاع   .     2018      يف عــام                تنميــة القــدرات          التنفيــذ و      وجلنــة            جلنــة املعــايري       كــل من        حتــديثــه  
                                                      

      اإلطار   و    ؛ /https://www.ippc.int/en/publications/82487                     ) على العنوان التايل:     2016 (      لهيئة  ل                     ر الدورة احلادية عشـــــــــــــــرة     تقري              ميكن االطالع على     1
framework-implementation/ippc-and-activities/standards-https://www.ippc.int/ar/core-                    على الصفحة التالية:                        اخلاص باملعايري وتنفيذها

implementation-and-standards-for/  

https://www.ippc.int/en/publications/82487/%D8%9B
https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-and-implementation/ippc-framework-for-standards-and-implementation/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-and-implementation/ippc-framework-for-standards-and-implementation/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-and-implementation/ippc-framework-for-standards-and-implementation/
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            ا إىل جنب مع    ً جنبً             مت إدارج ذلك     . و       وهيكله                  لشـرح أهداف اإلطار    وجز        إضـافة م     قرتح ُ اُ   ،     2018     عام   يف       املنعقد           االسـرتاتيجي 
        استخدام  ب    ته       أو طباع      تصفحه         ، ينبغي            على حنو أفضل      إلطار ا     لفهم   و              فهم الوثيقة.     على          للمساعدة                 لرموز املستخدمة ل    شرح 

        األلوان.
 
  .           ً                            يعملون حالًيا بشأن إعداد هيكل منقح لإلطار       اإلطار       مناصري                   لكن جتدر اإلشارة إىل   و   - 4
 
                                        وإن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل:  - 5
 

  .           هبذه الوثيقة   1   ق  لح           الوراد يف امل          على النحو                         ث اخلاص باملعايري وتنفيذها          ّ اإلطار احملدّ        إقرار  ) 1 (
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 1الملحق 

  2018 عامفي ولجنة التنفيذ وتنمية القدرات اإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها الذي تم تحديثه من قبل لجنة المعايير 
 

 اإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها

 ؛2018في مايو/أيار ولجنة التنفيذ وتنمية القدرات  2018قامت بتحديثه لجنة المعايير في مايو/أيار و  )؛2018عشرة (   ّ                            أقر ته الهيئة في دورتها الثالثة 

 2018استعرضته المجموعة المعنية بالتخطيط االستراتيجي خالل اجتماعها المعقود في أكتوبر/تشرين األول و 

 ملخص اإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها

 الخاص بالمعايير وتنفيذها؟ ما هو اإلطار -1

) الدولية الدولية لوقاية النباتات (االتفاقيةبالتنفيذ يف سياق األحكام األساسية لالتفاقية  ةاإلطار اخلاص باملعايري وتنفيذها هو قاعدة بيانات مبا هو قائم أو مقرتح من معايري وأدوات خاص
ً                  معايري ومواد تنفيذ دعم ا لتنفيذ االتفاقيةن من حتديد الثغرات كتوجيهات لوضع             ّ من أجل التمك    .)ةتدابري الصحة النباتية (اهليئ واملعايري والتوصيات الصادرة عن هيئة الدولية                     

 أهداف اإلطار -2

يف برنامج طروحة إدراج املواضيع املعملية من أجل توجيه يئة أولويات اهل     ّ ً  ، مبي نا  ويساعد على حتديد الثغرات ،بالتنفيذ ةيوفر اإلطار الشفافية ملا هو قائم أو مقرتح من معايري وأدوات خاص
 . الدولية االتفاقيةعمل 

 هيكل اإلطار -3

 :الدولية يشمل اإلطار مثانية جماالت عمل اسرتاتيجية لالتفاقية

 مسائل عامة -
 االلتزامات العامة و احلقوق  -
 ) الدولية املبادئ والسياسات (تفسري االتفاقية -
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 حالة اآلفات  -
 حتليل خماطر اآلفات -
 اآلفاتإدارة  -
 التصدير و  االستريادبالنظم التنظيمية للصحة النباتية املتعلقة  -
 اتالتشخيص -

 شرح الرموز المستخدمة

 بالنسبة إلى المعايير (الجانب األيسر من الجدول)

              قائمة املواضـــــيع                                                                                 جديدة على معايري دولية لتدابري الصـــــحة النباتية (معايري دولية) معتمدة مل تدرج بعد على                                                   : يشـــــري إىل الثغرات املرتبطة مبواضـــــيع جديدة أو تنقيحات                النص باللون األمحر
                               املتصلة مبعايري االتفاقية الدولية.

                                  عايري الدولية (رقم املوضوع بني هاللني)                           من أجل إجراء تنقيحات على امل                                                 على قائمة املواضيع املتصلة مبعايري االتفاقية الدولية                                    النص وحتته خط: يشري إىل املواضيع املدرجة 

                                                      من أجل وضع معايير دولية جديدة (رقم الموضوع بين هاللين)                                                 قائمة المواضيع المتصلة بمعايير االتفاقية الدولية                            : يشير إلى مواضيع مدرجة على                    النص باحلروف الداكنة

       ورقمه.                                                      ترد املعايري الدولية املعتمدة مصحوبة بعنوان املعيار الدويل 

ٍ       قضايا املفاهيمية وقضايا التنفيذ يف معيار واحد على حد  سواء.الترد يف الوسط املعايري الدولية أو الثغرات املقرتحة اليت تغطي أو ينبغي أن تغطي                                                    

                                                            بالنسبة إلى المواد التوجيهية األخرى (الجانب األيمن من الجدول)

 وقيد اإلعداد واملزمع إعدادها/ الالزمة. هادإعداترد التوجيهات يف األعمدة ذات الصلة: مت 
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 مجال االتفاقية الدولية: مسائل عامة

 4، دال 2، دال 3، باء 2، باء 1، باء 4، ألف 3األهداف االستراتيجية لالتفاقية الدولية: ألف 
 

                      المزمع إعدادها/الالزمة           قيد اإلعداد           تم إعدادها   :         التوجيهات      "كيف"   –               معايير التنفيذ        "ماذا"   –                    المعايير المفاهيمية  

                                  المراجعــــات في ســـــــــــيــــاق الصـــــــــــحــــة النبــــاتيــــة  )1(
  ) 1           ) (األولوية 2015-014 (

                      يف سياق الصحة النباتية   ة      املراجع      ثغرات        ال توجد

                         دليل بشــــــــأن املراجعة يف ســــــــياق   
               الصحة النباتية

                                        تنظيم املعلومات عن املوارد الفنية وتوفريها      ثغرات        ال توجد      ثغرات        ال توجد )2(

                                 صـــــفحة موارد الصـــــحة النباتية (قائمة 
                            اخلرباء وقــــاعــــدة بيــــانــــات املشــــــــــــــــــاريع 
                             واجلــدول الزمين لألنشـــــــــــــــطــة والوثــائق 

         الفنية) 

                                عرض االتفاقية الدولية بشــــــــــــأن تنمية 
                القدرات واملوارد

                            صـــــــــــــــحيفة وقائع ألغراض الدعوة من 
                        أجل صفحة الصحة النباتية

                       إعــــــادة تنظيم صـــــــــــــــفحــــــة موارد 
               الصحة النباتية

 

                                                     التعاون مع املنظمات األخرى، مثل املنظمات املعنية بالبيئة      ثغرات        ال توجد      ثغرات        ال توجد )3(

               مذكرات تفاهم: 

                              أمــــــــانــــــــة األوزون، واتفــــــــاقيــــــــة التـنـوع 
                         الــبــيــولــوجــي؛ ووثــيــقــــــــة شـــــــــــــــــراكــــــــات

) CPM 9/2014/21.(   

                    خطــــــة العمــــــل املشـــــــــــــــرتكــــــة بني 
                                 االتفــاقيــة الــدوليــة واتفــاقيــة التنوع 

    )    2018 -    2017           البيولوجي (

                             تقاسم املوارد: إصدار الشهادات 
                          اإللكرتونيـــة للصـــــــــــــــحـــة النبـــاتيـــة، 

        التقييم      أدوات 
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                      المزمع إعدادها/الالزمة           قيد اإلعداد           تم إعدادها   :         التوجيهات      "كيف"   –               معايير التنفيذ        "ماذا"   –                    المعايير المفاهيمية  

                            يرجى مراجعــــــــة: نظــــــــام التعليقــــــــات 
                               اإللكرتوين اجلديد لالتفاقية الدولية

             ملســـــــــــــــتخـــــدمي نظـــــام              مواد تـــــدريبيـــــة 
                  التعليقات اإللكرتوين

                         دراســـــــــــــــــة نظـــام االســـــــــــــــتعراض ودعم 
                                   التنفيــذ: حتليــل منــافع تنفيــذ االتفــاقيــة 

        الدولية

                 ّ                                 محاية البيئة وتغّري املناخ، مثل مراقبة النباتات الربية      ثغرات        ال توجد      ثغرات        ال توجد )4(

                            دليل بشـــــــــــــأن تنفيذ معايري الصـــــــــــــحة 
                          النباتية يف قطاع الغابات؛ 

    ّ                            التعّلم اإللكرتوين: التجارة يف الســــــــلع 
                                 احلرجية ودور تدابري الصحة النباتية

       املؤقتـة                           القرارات الصــــــــــــــــادرة عن اهليئـة 
                              لتـــدابري الصـــــــــــــــحـــة النبـــاتيـــة يف دورهتـــا 
            ّ                        الســــــــــــابعة املتعّلقة بالتعاون مع اتفاقية 
                                التنوع البيولوجي: التهـــــــديـــــــدات اليت 
ّ                             تشـــــــــــّكلها األنواع الدخيلة التوســـــــــــعية    

ّ             على التنوّع البيولوجي)          

          ) الصـــــادرة CPM-3/2008         التوصـــــية (
                          عن اهليئة بشــــــــــأن االســــــــــتعاضــــــــــة عن 
                              اســـــــــتخدام بروميد امليثيل أو خفضـــــــــه 

                     كتدبري للصحة النباتية

                            حتديد نطاق مشــــروع مرفق البيئة 
                          العــــامليــــة من خالل فرقــــة العمــــل 
                             املعنيـــــــة بتعبئـــــــة املوارد التـــــــابعـــــــة 

                  لالتفاقية الدولية 

ـــــديلـــــة                            بروتوكول للمعـــــاجلـــــات الب
              لربوميد امليثيل
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                      المزمع إعدادها/الالزمة           قيد اإلعداد           تم إعدادها   :         التوجيهات      "كيف"   –               معايير التنفيذ        "ماذا"   –                    المعايير المفاهيمية  

                          دراســــــــــــــــة لنظـام االســـــــــــــــتعراض ودعم 
                                    التنفيذ: النباتات املائية: اســـــــتخدامها 

                     اســـــتعراض الوضـــــع العاملي    -       واملخاطر
                للنباتات املائية

  ) CPM9/2014/01         الـــــتـــــوصــــــــــــــــــــيــــــــة (
           بشــــــــــــــــأن تغطية                   الصــــــــــــــــادرة عن اهليئة

                                 االتفاقية الدولية للنباتات املائية

                                                 التعاون الدويل بني املنظمات الوطنية لوقاية النباتات      ثغرات        ال توجد      ثغرات        ال توجد )5(

           العالقـــات مع                 كتيـــب بشــــــــــــــــــأن إدارة 
             أصحاب املصلحة

                           التعــــاون بني املنظمــــات الوطنيــــة  
                           لوقاية النباتات بشــــأن تشــــخيص 
ـــتــــــــدريــــــــب،                       اآلفــــــــات. مـــثــــــــل: ال

                         والدالئل، وأشرطة الفيديو 

                         التوجيه بشـــــــــــأن قضـــــــــــايا حمددة: 
                           تقييم خمـــاطر اآلفـــات، والتفتيش 
                          القــــائم على املخــــاطر، ومــــا إىل 

     ذلك.

             قائمة باخلرباء

ــــــدوة رفيعــــــة املســـــــــــــــتوى "حز     ام                       ن
                  واحد، طريق واحد".

                                                 ً                                              ّ كيف تتصـــل املعايري باملواضـــيع الرئيســـية وتؤثر فيها (مثالً الوصـــول إىل األســـواق واألنواع الغازية الدخيلة وتغّري       ثغرات        ال توجد      ثغرات        ال توجد )6(
       املناخ)



CPM 2019/21 
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          دليل بشـــأن    –                 الوصـــول إىل األســـواق 
ه  ّ   قضــــــــــــــــــايـــا الصـــــــــــــــحـــة النبـــاتيـــة موجـــّ                        

         النباتات                        للمنظمات الوطنية لوقاية 

                         مواد عن تقييم خماطر اآلفات

                            مواد تدريبية بشــــأن الوصــــول إىل 
       األسواق

          ّ                وحدات للتعّلم اإللكرتوين بشأن 
                 الوصول إىل األسواق

 

                      وثائق للتوعية والدعوة

                       دراســــــات حاالت عن العالقات 
                           امللموســـــــة بني املعايري واملواضـــــــيع 

                     الرئيسية، وقياس األثر

                       دراســـــــــــــــــات مكتبيــة ومنهجيــات 
                 أثر تنفيذ املعايري       لتقدير 

 

                                                        الدعوة إىل تعبئة املوارد للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات      ثغرات        ال توجد      ثغرات        ال توجد )7(

                               صــــحيفة وقائع بشــــأن تقييم القدرات 
                     يف جمال الصحة النباتية

                            كتيب بشــــــــــأن إنشــــــــــاء منظمة وطنية 
                لوقاية النباتات

                            كتيب بشــــــــأن تشــــــــغيل منظمة وطنية 
                 لوقاية النباتات

                       دليــــل للــــدعوة واحلصـــــــــــــــول على  
              الدعم السياسي

                          اســرتاتيجيات وســياســات لتطبيق 
                         أداة تقييم القـــــــدرات يف جمـــــــال 

               الصحة النباتية

                          حتـــديـــث أداة تقييم القـــدرات يف 
                   جمال الصحة النباتية
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 مجال االتفاقية الدولية: الحقوق والواجبات العامة

 4، ذال 3، دال 3، جيم 4، باء 3، باء 2، باء 2، ألف 1األهداف االستراتيجية لالتفاقية الدولية: ألف 
 

                      المزمع إعدادها/الالزمة           قيد اإلعداد           تم إعدادها   :         التوجيهات      "كيف"   –               معايير التنفيذ        "ماذا"   –                    المعايير المفاهيمية  

   ً مثالً    ،  ات                              نظمة وطنية فعالة لوقاية النبات      خاصـــــــــــــة مب      عناصـــــــــــــر  )8(
        الكفــــــاءة  و                    إشـــــــــــــــراك أصـــــــــــــــحــــــاب املصـــــــــــــــلحــــــة   و         التــــــدريــــــب 

  ) 1         (األولوية 

         على ســـــبيل                                       التدريب وإشـــــراك أصـــــحاب املصـــــلحة والكفاءة ك     ،                                نظمة وطنية فعالة لوقاية النباتات مب      خاصـــــة      عناصـــــر       ثغرات        ال توجد
      املثال

                       بشـــــــأن إنشـــــــاء منظمة وطنية       كتيب
                لوقاية النباتات

                       بشــــأن تشــــغيل منظمة وطنية       كتيب
                 لوقاية النباتات

                      بشــــــــــــــــأن إدارة العالقـات مع       كتيـب
             أصحاب املصلحة

                    بشــــــــــــأن املمارســــــــــــات اجليدة      كتيب 
                            للمشــــــــــاركة يف هيئة تدابري الصــــــــــحة 

         النباتية

                               جمموعة أدوات تدريبية بشــأن إنشــاء 
                            منظمة وطنية لوقاية النباتات

                         جمموعــــة أدوات تــــدريبيـــــة بشـــــــــــــــــــأن 
                لوقاية النباتات                  تشغيل منظمة وطنية 

                               عرض تقدميي عن االتفاقية الدولية 

                               أداة تقييم القدرات يف جمال الصحة 
          النباتية؛

    ّ                         التعّلم اإللكرتوين بشــــــــــــــــأن التزامات 
ــــــة (ســـــــــــــــيتم                              تقــــــدمي التقــــــارير الوطني

        إصداره)

                        رســــــــــــــــالــة إخبــاريــة بشــــــــــــــــأن حتــديـث 
                               التزامات تقدمي التقارير الوطنية

   ن                          حلقــات عمــل ودورات تــدريبيــة ع
                               التزامات تقدمي التقارير الوطنية

 

 
 

                          اســـــــرتاتيجيات وســـــــياســـــــات لتطبيق 
                               أداة تنمية القدرات يف جمال الصــحة 

         النباتية

                              حتديث أداة تنمية القدرات يف جمال 
               الصحة النباتية

               وســـــــــــياســـــــــــات وعملية    ة ي       اســـــــــــرتاتيج
              فــــاقيــــة الــــدوليــــة  ت             إلعــــداد دالئــــل اال

                  وموادها التدريبية

  يف               لتــدريــب املــدربني           حلقــات عمــل 
                   جمال الصحة النباتية
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     بشــــــــــأن   )     2005                  الوثيقة التفســــــــــريية (
ـــــــدويل رقم  ا ـــــــار ال       اخلطوط  (    20                ملعي

                            الــتــوجــيــهــيــــــــة لــنــظــــــــام تــطــبــيــق لــوائـح 
  )                            الصـــــــــــــــحــــة النبــــاتيــــة على الواردات

ّ        ً            (يتضـــــــــــــــّمن مرفقــاً بشـــــــــــــــــأن احلقوق      
    ّ    املتعّلقــــــــة                     واألدوار واملســـــــــــــــؤوليــــــــات

                                  بــاالتفــاقيــة الــدوليــة واملعــايري الــدوليــة 
  )                           تدابري الصحة والصحة النباتية  و 

                                 دليل االتفاقية الدولية بشـــــــــــــأن تعبئة 
                          املوارد: تشــــــــــــــجيع الشــــــــــــــراكات بني 

                األطراف املتعاقدة

                          دراســـــــــــــة لنظام االســـــــــــــتعراض ودعم 
                        الــــتــــنــــفــــيــــــــذ: �ــــج األمــــن احلــــيــــوي: 
                             اســـــــــــــــتعراض وتقييم تطبيقـه من قبـل 

              والزراعــــــة، على              منظمــــــة األغــــــذيــــــة 
                             الصعيد الدويل ويف خمتلف البلدان

                ر تقييم القدرات                 ّ مواد تدريبية مليســـــــــــــّ 
                     يف جمال الصحة النباتية

                             إعـــداد اســـــــــــــــرتاتيجيـــة وطنيـــة لتنميـــة 
 -                            القدرات يف جمال الصـــــــــحة النباتية

                               أداة للتـــدريـــب على تنميـــة القـــدرات 
                              يف جمال الصـــــحة النباتية للمنظمات 

                        الوطنية لوقاية النباتات
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                      المزمع إعدادها/الالزمة           قيد اإلعداد           تم إعدادها   :         التوجيهات      "كيف"   –               معايير التنفيذ        "ماذا"   –                    المعايير المفاهيمية  

                          م اإللكرتوين: مقــدمــة لالتفــاقيــة      ّ التعلّ 
         الدولية 

                                اإلجراءات املتعلقـة بـالتزامـات تقـدمي 
                 التقارير الوطنية

                                 دليل بشـــــــأن التزامات تقدمي التقارير 
        الوطنية

                            منشورات خاصة بالتزامات تقدمي    4
                             التقــــــــارير الوطنيــــــــة (منــــــــافع تقــــــــدمي 

  ،   هــــا                         التقــــارير، وعواقــــب عــــدم تقــــدمي
                            وجهات التنســــــــيق الرمسية: احملاســــــــن 

    13                         واملســـــــاوئ وإقامة الشـــــــبكات) و
                               صحيفة وقائع بشأن التزامات تقدمي 

                  التقارير الوطنية 

                       خطوط توجيهيـــــــة بشـــــــــــــــــــــأن جودة 
                               التزامات تقدمي التقارير الوطنية

                                     قوائم التزامات تقدمي التقارير الوطنية

    ّ                         التعّلم اإللكرتوين بشــــــــــــــــأن التزامات 
ــــــة (ســـــــــــــــيتم                              تقــــــدمي التقــــــارير الوطني

        إصداره)

          بشــــــــــــــــأن حتــديـث               رســــــــــــــــالــة إخبــاريــة 
                               التزامات تقدمي التقارير الوطنية
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                             حلقــات عمــل ودورات تــدريبيــة عن
                               التزامات تقدمي التقارير الوطنية

                               التزامات تقدمي التقارير الوطنية  ) 2           ) (األولوية   17                                          التنقيح: اإلبالغ عن اآلفات (املعيار الدويل رقم  )9(

       املعيار        ) بشأن     2005              وثيقة تفسريية (
       (اإلبالغ       2005  :   17    رقم        الــــــــدويل

           عن اآلفات) 

              ) بشأن املعيار     2005              وثيقة تفسريية (
       (اإلبالغ       2005  :   17          الــــــــدويل رقم 
           عن اآلفات) 

                                اإلجراءات املتعلقـة بـالتزامـات تقـدمي 
                 التقارير الوطنية

                                 دليل بشـــــــأن التزامات تقدمي التقارير 
        الوطنية

                            منشورات خاصة بالتزامات تقدمي    4
                             التقــــــــارير الوطنيــــــــة (منــــــــافع تقــــــــدمي 

  ،   هــــا                         التقــــارير، وعواقــــب عــــدم تقــــدمي
                            وجهات التنســــــــيق الرمسية: احملاســــــــن 

    13        شـــــــبكات) و                 واملســـــــاوئ وإقامة ال
                               صحيفة وقائع بشأن التزامات تقدمي 

                  التقارير الوطنية 

                       خطوط توجيهيـــــــة بشـــــــــــــــــــــأن جودة 
                               التزامات تقدمي التقارير الوطنية

    ّ                         التعّلم اإللكرتوين بشــــــــــــــــأن التزامات 
ــــــة (ســـــــــــــــيتم                              تقــــــدمي التقــــــارير الوطني

        إصداره)

                        رســــــــــــــــالــة إخبــاريــة بشــــــــــــــــأن حتــديـث 
                               التزامات تقدمي التقارير الوطنية

                            حلقــات عمــل ودورات تــدريبيــة عن 
                      تقدمي التقارير الوطنية         التزامات 
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                                     قوائم التزامات تقدمي التقارير الوطنية

    ّ                         التعّلم اإللكرتوين بشــــــــــــــــأن التزامات 
ــــــة (ســـــــــــــــيتم                              تقــــــدمي التقــــــارير الوطني

        إصداره)

                        رســــــــــــــــالــة إخبــاريــة بشــــــــــــــــأن حتــديـث 
                               التزامات تقدمي التقارير الوطنية

                            حلقــات عمــل ودورات تــدريبيــة عن 
                               التزامات تقدمي التقارير الوطنية

   )   19     رقم                                                                    تنقيح: اخلطوط التوجيهيـــة بشــــــــــــــــــأن قوائم اآلفـــات اخلـــاضـــــــــــــــعـــة للحجر (املعيـــار الـــدويل )10(
  ) 2         (األولوية 

               اإلبالغ عن اآلفات

                                اإلجراءات املتعلقـة بـالتزامـات تقـدمي 
                 التقارير الوطنية

                                 دليل بشـــــــأن التزامات تقدمي التقارير 
        الوطنية

                            منشورات خاصة بالتزامات تقدمي    4
                             التقــــــــارير الوطنيــــــــة (منــــــــافع تقــــــــدمي 

  ،   هــــا                         التقــــارير، وعواقــــب عــــدم تقــــدمي
                            وجهات التنســــــــيق الرمسية: احملاســــــــن 

    13                         واملســـــــاوئ وإقامة الشـــــــبكات) و
                               صحيفة وقائع بشأن التزامات تقدمي 

                  التقارير الوطنية 

                       خطوط توجيهيـــــــة بشـــــــــــــــــــــأن جودة 
                               التزامات تقدمي التقارير الوطنية

      ّ                        التعّلم اإللكرتوين بشــــــــــــــــأن التزامات
ــــــة (ســـــــــــــــيتم                              تقــــــدمي التقــــــارير الوطني

        إصداره)

                        رســــــــــــــــالــة إخبــاريــة بشــــــــــــــــأن حتــديـث 
                               التزامات تقدمي التقارير الوطنية

                            حلقــات عمــل ودورات تــدريبيــة عن 
                               التزامات تقدمي التقارير الوطنية

 

                        توضـــيحات بشـــأن املصـــطلحات يف 
                          قوائم اآلفـــــات اخلـــــاضـــــــــــــــعـــــة للوائح 
                           واســـــــــــــــتخــــدامهــــا يف املعيــــار الــــدويل 

   .   19    رقم 
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                      المزمع إعدادها/الالزمة           قيد اإلعداد           تم إعدادها   :         التوجيهات      "كيف"   –               معايير التنفيذ        "ماذا"   –                    المعايير المفاهيمية  

                                    وائم التزامات تقدمي التقارير الوطنية ق

    ّ                         التعّلم اإللكرتوين بشــــــــــــــــأن التزامات 
ــــــة (ســـــــــــــــيتم                              تقــــــدمي التقــــــارير الوطني

        إصداره)

                        رســــــــــــــــالــة إخبــاريــة بشــــــــــــــــأن حتــديـث 
                               التزامات تقدمي التقارير الوطنية

                            حلقــات عمــل ودورات تــدريبيــة عن 
                               التزامات تقدمي التقارير الوطنية

                     اإلخطار بعدم االمتثال   )  13                                                                       اخلطوط التوجيهية لإلخطار بعدم االمتثال وإجراءات الطوارئ (املعيار الدويل رقم  )11(

               دليل التحقق من    –            منوذج اإلخطار 
         الواردات

                                اإلجراءات املتعلقـة بـالتزامـات تقـدمي 
                 التقارير الوطنية

                                 دليل بشـــــــأن التزامات تقدمي التقارير 
        الوطنية

                            منشورات خاصة بالتزامات تقدمي    4
                             التقــــــــارير الوطنيــــــــة (منــــــــافع تقــــــــدمي 

  ،   هــــا                         التقــــارير، وعواقــــب عــــدم تقــــدمي
                            وجهات التنســــــــيق الرمسية: احملاســــــــن 

    13                         واملســـــــاوئ وإقامة الشـــــــبكات) و
                               صحيفة وقائع بشأن التزامات تقدمي 

                  التقارير الوطنية 

      ّ                        التعّلم اإللكرتوين بشــــــــــــــــأن التزامات
ــــــة (ســـــــــــــــيتم                              تقــــــدمي التقــــــارير الوطني

        إصداره)

                        رســــــــــــــــالــة إخبــاريــة بشــــــــــــــــأن حتــديـث 
                               التزامات تقدمي التقارير الوطنية

                            حلقــات عمــل ودورات تــدريبيــة عن 
                               التزامات تقدمي التقارير الوطنية

 

      إلخطار  ل           بشـــــــــــــأن أدوات          توجيهات
  ق    ّ املنسّ 
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                       خطوط توجيهيـــــــة بشـــــــــــــــــــــأن جودة 
                               التزامات تقدمي التقارير الوطنية

                                    وائم التزامات تقدمي التقارير الوطنية ق

    ّ                         التعّلم اإللكرتوين بشــــــــــــــــأن التزامات 
ــــــة (ســـــــــــــــيتم                              تقــــــدمي التقــــــارير الوطني

        إصداره)

                        رســــــــــــــــالــة إخبــاريــة بشــــــــــــــــأن حتــديـث 
                               التزامات تقدمي التقارير الوطنية

                            حلقــات عمــل ودورات تــدريبيــة عن 
                               التزامات تقدمي التقارير الوطنية

              لصحة النباتية       يف جمال ا              تشريعات وطنية      وضع      ثغرات        ال توجد  ) 4               وطنية (األولوية   ال        تشريعات           متطلبات ال )12(

                       اخلــــطــــوط الــــتــــوجــــيــــهــــيــــــــة ملــــراجــــعــــــــة 
                                 التشــريعات الوطنية املتعلقة بالصــحة 

                      منظمة األغذية والزراعة   –         النباتية 

                       بشـــــــأن إنشـــــــاء منظمة وطنية       كتيب
                لوقاية النباتات

                               جمموعة أدوات تدريبية بشــأن إنشــاء 
                            منظمة وطنية لوقاية النباتات

                       بشــــأن تشــــغيل منظمة وطنية       كتيب
                 لوقاية النباتات

      ّ                        التعّلم اإللكرتوين بشــــــــــــــــأن التزامات
ــــــة (ســـــــــــــــيتم                              تقــــــدمي التقــــــارير الوطني

        إصداره)

                        رســــــــــــــــالــة إخبــاريــة بشــــــــــــــــأن حتــديـث 
                               التزامات تقدمي التقارير الوطنية

                            حلقــات عمــل ودورات تــدريبيــة عن 
                               التزامات تقدمي التقارير الوطنية

 
 

            دراسات حاالت

       لوقاية     ية        الســـــــياســـــــات  و                األطر القانونية 
         النباتات

                          اســـــــرتاتيجيات وســـــــياســـــــات لتطبيق 
                    القدرات يف جمال الصــحة            أداة تنمية 

         النباتية

                              حتديث أداة تنمية القدرات يف جمال 
               الصحة النباتية
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                         جمموعــــة أدوات تــــدريبيـــــة بشـــــــــــــــــــأن 
                                    تشغيل منظمة وطنية لوقاية النباتات

                              وحــدة أداة تقييم القــدرات يف جمــال 
                              الصحة النباتية بشأن التشريعات

                          دراســـــــــــــة لنظام االســـــــــــــتعراض ودعم 
                        الــــتــــنــــفــــيــــــــذ: �ــــج األمــــن احلــــيــــوي: 
                             اســـــــــــــــتعراض وتقييم تطبيقـه من قبـل 

    على   و               غــــــذيــــــة والزراعــــــة         منظمــــــة األ
                             الصعيد الدويل ويف خمتلف البلدان

ر تقييم القدرات                  ّ                مواد تدريبية مليســـــــــــــّ
                      يف جمال الصحة النباتية 

                                اإلجراءات املتعلقـة بـالتزامـات تقـدمي 
                 التقارير الوطنية

                                 دليل بشـــــــأن التزامات تقدمي التقارير 
        الوطنية

                            منشورات خاصة بالتزامات تقدمي    4
                             التقــــــــارير الوطنيــــــــة (منــــــــافع تقــــــــدمي 

  ،   هــــا                         التقــــارير، وعواقــــب عــــدم تقــــدمي
                            وجهات التنســــــــيق الرمسية: احملاســــــــن 

    13                         واملســـــــاوئ وإقامة الشـــــــبكات) و
                               صحيفة وقائع بشأن التزامات تقدمي 

                  التقارير الوطنية 
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                      المزمع إعدادها/الالزمة           قيد اإلعداد           تم إعدادها   :         التوجيهات      "كيف"   –               معايير التنفيذ        "ماذا"   –                    المعايير المفاهيمية  

                       خطوط توجيهيـــــــة بشـــــــــــــــــــــأن جودة 
                               التزامات تقدمي التقارير الوطنية

                                    وائم التزامات تقدمي التقارير الوطنية ق

    ّ                         التعّلم اإللكرتوين بشــــــــــــــــأن التزامات 
ــــــة (ســـــــــــــــيتم                              تقــــــدمي التقــــــارير الوطني

        إصداره)

                        رســــــــــــــــالــة إخبــاريــة بشــــــــــــــــأن حتــديـث 
                               التزامات تقدمي التقارير الوطنية

                            حلقــات عمــل ودورات تــدريبيــة عن 
                               التزامات تقدمي التقارير الوطنية

         على ســــبيل                                       التدريب وإشــــراك أصــــحاب املصــــلحة والكفاءة ك     ،                                  نظمة إقليمية فعالة لوقاية النباتات      خاصــــة مب      عناصــــر       ثغرات        ال توجد      ثغرات        ال توجد )13(
      املثال

         بــــــــاملــنــظــمــــــــات         االعــرتاف        إجــراءات 
   –                                اإلقليمية اجلديدة لوقاية النباتات 

                                    الـــدورة الرابعـــة للهيئـــة املؤقتـــة لتـــدابري 
   )؛    2002                الصحة النباتية (

                            دور ووظــــائف املنظمــــات اإلقليميــــة 
              الدورة اخلامســــــــــــــة    -                 لوقاية النباتات

                                     للهيئة املؤقتة لتدابري الصــــــحة النباتية
                     ) املرفق التاسع عشر؛     2003 (
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                                  دور ووظيفة املنظمة اإلقليمية لوقاية 
               من قبل اهليئة يف                   النباتات املعتمدان 

  )    2017              الثانية عشرة (   هتا     دور 

                        إجــراءات االعــرتاف بــــــــاملــنــظــمــــــــات 
                                اإلقليميـــة اجلــديــدة لوقــايــة النبـــاتــات 
                             اليت يتعني اســـــــتعراضـــــــها، وإجراءات 
                               إلغاء االعرتاف باملنظمات اإلقليمية 

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

 3، دال 1، دال 3، جيم 3، باء 2لالتفاقية الدولية: باء  األهداف االستراتيجية
 

                      المزمع إعدادها/الالزمة           قيد اإلعداد           تم إعدادها   :         التوجيهات      "كيف"   –               معايير التنفيذ        "ماذا"   –                    المعايير المفاهيمية  

                      النبــاتـات وتطبيق تــدابري         لوقــايــة                     مبــادئ الصـــــــــــــــحــة النبــاتيـة  )14(
  ) 1                                                   الصحة النباتية يف التجارة الدولية (املعيار الدويل رقم 

               وإجراءات فورية   له       ال مربر    خري   تأ      ثغرات        ال توجد

   

  ) 5                                              مسرد مصطلحات الصحة النباتية (املعيار الدويل رقم  )15(

                      البيولوجي املتصـــــــــــلة مبســـــــــــرد      نوع                   مصـــــــــــطلحات اتفاقية الت
              املعيار الدويل  ب   1      املرفق                         مصـــــــــــــطلحات الصـــــــــــــحة النباتية (

    ) 5    رقم 

               مسرد املصطلحات       ثغرات        ال توجد

        : وثيقة      مشــروح         مصــطلحات     مســرد 
              ) بشــــــــــــأن املعيار     2013        تفســــــــــــريية (
             مســـرد مصـــطلحات  (   5          الدويل رقم 

  )              الصحة النباتية

  

                فعالية اإلجراءات      ثغرات        ال توجد  ) 4         (األولوية   )     2001 -   001 (                فعالية التدابير  )16(

                               دراســات حول فعالية التدابري (على               أداة االمتثال       ما بعد 
     مثار      ذباب        معاجلات           ســـــــــــــــبيل املثال 

         الفاكهة)

 

                  بــــــاملنــــــاطق اخلــــــاليــــــة من        االعرتاف       ثغرات        ال توجد )17(
               اليت ينخفض فيها               اآلفات واملناطق 

                    آلفـــات (املعيـــار الـــدويل         انتشــــــــــــــــــار ا
  )  29    رقم 

                         موثوقية املعلومات العلمية     ذلك                  التربير الفين مبا يف

                 املنــاطق اخلــاليــة من      بشـــــــــــــــــأن      دليــل                       مراقبة اآلفات النباتية     بشأن       كتيب
      اآلفات

 

                          دليــل بشـــــــــــــــــأن جمموعــة من املعــايري 
                          املتعلقــــــة بــــــذبــــــاب مثــــــار الفــــــاكهــــــة 

                                (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

                          معلومات مصـــــــــــورة (شـــــــــــريط فيديو 
                    بشـــــــــــــــــأن املعــايري املتعلقــة      قصـــــــــــــــري) 



CPM 2019/21 

 

                      المزمع إعدادها/الالزمة           قيد اإلعداد           تم إعدادها   :         التوجيهات      "كيف"   –               معايير التنفيذ        "ماذا"   –                    المعايير المفاهيمية  

                                   بذباب مثار الفاكهة (الوكالة الدولية 
               للطاقة الذرية)

                           حلقة عمل عاملية بشـــــــــــــــأن املناطق 
                اخلالية من اآلفات

ّ                            تعلّم إلكرتوين بشـــأن املناطق اخلالية     
         من اآلفات

       بــــــــذلــــــــك    اف   عــــرت    واال                     تــــــــدابــــري الصـــــــــــــــــــحــــــــة الــــنــــبــــــــاتــــيــــــــة      عــــــــادل                   اخلــــطــــوط الــــتــــوجــــيــــهــــيــــــــة لــــتــــ )18(
  )  24                  (املعيار الدويل رقم 

                           تعادل تدابري الصحة النباتية

                          دراســــــــــة لنظام االســــــــــتعراض ودعم 
                               التنفيذ: اســـــــــــتعراض تطبيق التعادل 
                        بني تـــــــدابري الصـــــــــــــــحـــــــة النبـــــــاتيـــــــة 
                          املســــــــــــــتخدمة إلدارة خماطر اآلفات 

          يف التجارة

             أداة االمتثال        ما بعد

                               دراســات حول فعالية التدابري (على  
    مثار              معاجلات ذباب           ســـــــــــــــبيل املثال 

         الفاكهة)

 

                                               الترخيص لكيانات من غير المنظمات الوطنية لوقاية  )19(
 -   002                                        النبــاتــات بتنفيــذ إجراءات الصـــــــــــحــة النبــاتيــة (

    ) 2         (األولوية    )    2014

         الكفاءات                                                 الكيانات املرخص هلا، مبا يف ذلك إجراءات الفحص وتقييم            اإلشراف على       ثغرات        ال توجد

                       بشــــأن إنشــــاء منظمة وطنية       كتيب
                 لوقاية النباتات

                       بشـأن تشـغيل منظمة وطنية       كتيب
                 لوقاية النباتات

                    بشأن عملية املراجعة      دليل  

                       مستوى مناسب من الوقاية      ثغرات        ال توجد      ثغرات        ال توجد )20(

   

                            حالة وقاية النباتات يف العامل      ثغرات        ال توجد      ثغرات        ال توجد
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    يئة  اهل     مواد  )21(

                               حلقات دراسية لالتفاقية الدولية 

     لعام         ملســــــــــــتجدة ا        العاملية         القضــــــــــــايا 
                       تقرير عن نتائج اســـــــــــتبيان    -    2016

                        العمــل اإلقليميــة لالتفــاقيـة        حلقــات
      2016      لعام        الدولية 

         اليت ســـــــــــــــيتم       وثـــــائق            جمموعـــــة من ال                      الرتبة والصحة النباتية     بشأن       وثيقة 
                     يف إطــار الســـــــــــــــنــة الــدوليـة         إعــدادهــا 

               للصحة النباتية

     يئة   اهل      وثائق 

                              قائمة رغبات للتواصل مع اآلخرين
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 مجال االتفاقية الدولية: حالة اآلفات

 1، باء 2، ألف 1لالتفاقية الدولية: ألف  األهداف االستراتيجية
 

                      المزمع إعدادها/الالزمة           قيد اإلعداد           تم إعدادها   :         التوجيهات      "كيف"   –               معايير التنفيذ  "ماذا" –المعايير المفاهيمية 

                                اإلجراءات املتعلقـة بـالتزامـات تقـدمي   ) 1        األولوية   ،     2009 -   005 (                           حتديد حالة اآلفات يف منطقة ما    -   8                       تنقيح املعيار الدويل رقم  )22(
                 التقارير الوطنية

                                 دليل بشـــــــأن التزامات تقدمي التقارير 
        الوطنية

                            منشورات خاصة بالتزامات تقدمي    4
                             التقــــــــارير الوطنيــــــــة (منــــــــافع تقــــــــدمي 

  ،   هــــا                         التقــــارير، وعواقــــب عــــدم تقــــدمي
              الرمسية: احملاســــــــن               وجهات التنســــــــيق 

    13                         واملســـــــاوئ وإقامة الشـــــــبكات) و
                               صحيفة وقائع بشأن التزامات تقدمي 

                  التقارير الوطنية 

                       خطوط توجيهيـــــــة بشـــــــــــــــــــــأن جودة 
                               التزامات تقدمي التقارير الوطنية

                                     قوائم التزامات تقدمي التقارير الوطنية

    ّ                         التعّلم اإللكرتوين بشــــــــــــــــأن التزامات 
ــــــة (ســـــــــــــــيتم                              تقــــــدمي التقــــــارير الوطني

        إصداره)

                        رســــــــــــــــالــة إخبــاريــة بشــــــــــــــــأن حتــديـث 
                               التزامات تقدمي التقارير الوطنية

                     دليل بشأن حالة اآلفات

    ّ                         التعّلم اإللكرتوين بشــــــــــــــــأن التزامات 
ــــــة (ســـــــــــــــيتم                              تقــــــدمي التقــــــارير الوطني

        إصداره)

                        رســــــــــــــــالــة إخبــاريــة بشــــــــــــــــأن حتــديـث 
                 التقارير الوطنية               التزامات تقدمي

                            حلقــات عمــل ودورات تــدريبيــة عن 
                               التزامات تقدمي التقارير الوطنية
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                            حلقــات عمــل ودورات تــدريبيــة عن 
                               التزامات تقدمي التقارير الوطنية

                                             تنقيح: اآلفـــــات غري احلجريـــــة اخلـــــاضـــــــــــــــعـــــة للوائح: املفهوم  )23(
        املعيــار      نطــاق  ع  ي       )، لتوســـــــــــــــ  16                           والتطبيق (املعيــار الــدويل رقم 

                  قة باآلفات احلجرية،                           اآلفات وتوضــــيح املفاهيم املتعل    شــــمل  ي ل
                                           واآلفـات غري احلجريـة اخلـاضـــــــــــــــعـة للوائح واآلفـات موضـــــــــــــــع 

  ) 2                         الشواغل الوطنية (األولوية 

   "      الرمسية      كافحة   امل "                  تفســــــــــــــري وتطبيق مفهوم  ل             خطوط توجيهية 
  ) 5                 لمعيار الدويل رقم  ل   1        الضميمة  (     وائح                لآلفات اخلاضعة لل

                                                       شـــــــمل اآلفات وتوضـــــــيح املفاهيم املتعلقة باآلفات احلجرية، واآلفات  ي ل      نطاقه   ع  ي    لتوســـــــ    16                 املعيار الدويل رقم        تنقيح      ثغرات        ال توجد
                                                    غري احلجرية اخلاضعة للوائح واآلفات موضع الشواغل الوطنية

                                تغطيـــة االتفـــاقيـــة الـــدوليـــة للنبـــاتـــات 
     يئة             الصـــــــادرة عن اهل      توصـــــــية   ال        املائية (

) CPM9/2014/01 ؛(    

ّ        ً           املعّدلة وراثًيا، الســـــــــــــــالمة       ائنات    الك    
                                   البيولوجيـــــة واألنواع الغـــــازيـــــة: القرار 
                                الصــــــــــــــــادر عن الــدورة الثــالثــة للهيئــة 
                             املؤقتــــة لتــــدابري الصـــــــــــــــحــــة النبــــاتيــــة 

) 2001    (  

         النباتية                       كتيب بشأن مراقبة اآلفات 

  

      لذباب       عائلة   ال        الفاكهة           حتديد حالة   ) 3                                حالة العائل وغري العائل (األولوية  )24(
        (املعيــــار    )Tephritidae         الفــــاكهــــة (
  )  37          الدويل رقم 

                       حالة العائل وغري العائل

         الفــاكهــة    مثــار                دليــل بشـــــــــــــــــأن ذبــاب  
                                (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

                         ميكن وضـــــــــــــــع جمموعــة من املواد يف 
                                 إطار برنامج التنفيذ التجرييب بشــــــأن 

        املراقبة

 

    )  6                         ملراقبة (املعيار الدويل رقم  ا )25(

   

                                           توجيهات عن مراقبة آفة ما أو جمموعة من اآلفات      ثغرات        ال توجد
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                             توجيهات حمددة بشـــــــــــــأن مراقبة آفة  )26(
  ) 3                           أو جمموعة من اآلفات (األولوية 

         النباتات      آفات        مراقبة     بشأن       كتيب

 Xylella     آفة      بشـــأن             صـــحيفة وقائع
fastidiosa 

          خاصــــــــة بشــــــــأن                جلســــــــة مواضــــــــيعية
                            سوسة النخيل احلمراء عرضت على 
                               الصـــفحة النباتية مع عروض إضـــافية 

                تتعلق باملراقبة

             النمل الغازي      بشأن            صحيفة وقائع 

                       برنـــــامج التنفيـــــذ التجرييب       خمرجـــــات 
                (األنشــــــــــــــطة املتعلقة               بشــــــــــــــأن املراقبة

     فات)             ة أمثلة من اآل ث   بثال

             ذباب الفاكهة     بشأن             صحيفة وقائع 

          بشـــــــــــــــأن آفة                    املراقبة، دراســـــــــــــــة حالة 
Xylella fastidiosa 
النمل بشأن املراقبة، دراسة حالة 

 الغازي

 ذباببشأن املراقبة، دراسة حالة 
 الفاكهةمثار 

 مراقبة آفات النباتاتتنقيح دليل 

 ) 2009-002(الية من اآلفات اخلناطق املإنشاء متطلبات  - 4تنقيح املعيار الدويل رقم  )27(
 )4(األولوية 

 ) Tephritidaeفصيلة ذباب مثار الفاكهة (لفات اآلخالية من  ةإنشاء منطق
 )26(املعيار الدويل رقم 

                      اليت ينخفض فيها انتشار                                                                     بشأن املناطق اخلالية من اآلفات، وأماكن اإلنتاج اخلالية من اآلفات، واملناطق         وجيهات ت
                      آفة أو جمموعة من اآلفات           بالنسبة إىل       اآلفات 

     الية   اخل     ناطق   امل                دليل بشـــــــــأن إنشـــــــــاء  
  ت       من اآلفا

                           حلقة عمل عاملية بشــــــــــــــــأن املناطق 
                اخلالية من اآلفات

                          معلومات مصــــــــــــورة (شــــــــــــريط فيديو 
                               قصري) بشأن املعايري املتعلقة بذباب 

                                الفاكهة (الوكالة الدولية للطاقة     مثار 
        الذرية)

                               تعلم إلكرتوين بشــــــأن املناطق اخلالية 
         من اآلفات

                                                                                    متطلبات إنشـــــــــــــــاء أماكن لإلنتاج خالية من اآلفات ومواقع إنتاج خالية من اآلفات (املعيار الدويل  )28(
  )  10    رقم 

                      اليت ينخفض فيها انتشار                                                                             توجيهات بشأن املناطق اخلالية من اآلفات، وأماكن اإلنتاج اخلالية من اآلفات، واملناطق 
                      آفة أو جمموعة من اآلفات           بالنسبة إىل        اآلفات
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      مناطق             تنفيذ تدابري      بشـــــــــــــــأن       كتيب 
                             خالية من اآلفات وما يتصــــل بذلك 

              لصحة النباتية ا     تحسني  ل         من تدابري 

                               دليل بشــأن إنشــاء مناطق خالية من 
       اآلفات 

                           حلقة عمل عاملية بشــــــــــــــــأن املناطق 
                اخلالية من اآلفات

                          معلومات مصــــــــــــورة (شــــــــــــريط فيديو 
                               قصري) بشأن املعايري املتعلقة بذباب 

               الدولية للطاقة                  الفاكهة (الوكالة     مثار 
        الذرية)

                               تعلم إلكرتوين بشــــــأن املناطق اخلالية 
         من اآلفات

                        ينخفض فيها انتشار اآلفات            إنشاء مناطق       شروط  )  22                  (املعيار الدويل رقم      آلفات  ا      نتشار             ينخفض فيها ا            إنشاء مناطق       شروط )29(

                               دليل بشــأن إنشــاء مناطق خالية من            النباتات             مراقبة آفات     بشأن       كتيب
        اآلفات

                        إجراءات الصحة النباتية     بشأن      دليل 
        الوكالة          الفاكهة (    مثار               املتعلقة بذباب 

  )                     الدولية للطاقة الذرية

 

                         توجيهـــات حمـــددة بشـــــــــــــــــأن املنـــاطق       ثغرات        ال توجد )30(
                               اخلالية من اآلفات، وأماكن اإلنتاج 

    اليت                          اخلـــاليـــة من اآلفـــات، واملنـــاطق 
                         ينخفض فيهـــــا انتشــــــــــــــــــــار اآلفـــــات

                آفـــة أو جمموعـــة من             بـــالنســـــــــــــــبـــة إىل
  ) 4         (األولوية        اآلفات

      اآلفات                                   شروط إنشاء مناطق ينخفض فيها انتشار 

                               دليل بشــأن إنشــاء مناطق خالية من               مراقبة اآلفات      بشأن       كتيب
       اآلفات 

                           دليــل بشـــــــــــــــــأن ذبــاب مثــار الفــاكهــة 
                                 (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) 

                         ميكن وضـــــــــــــــع جمموعــة من املواد يف 
                                 إطار برنامج التنفيذ التجرييب بشــــــأن 

        املراقبة

 



CPM 2019/21 

 

                      المزمع إعدادها/الالزمة           قيد اإلعداد           تم إعدادها   :         التوجيهات      "كيف"   –               معايير التنفيذ  "ماذا" –المعايير المفاهيمية 

       انتشـــار            ينخفض فيها             إنشـــاء مناطق 
              (املعيار الدويل         لفاكهة ا     ذباب      آفات 

  )  30    رقم 

              ذبابة الفاكهة      تفشي         مكافحة      تدابري 
     ذبـــاب     ات                 منطقـــة خـــاليـــة من آفـــ  يف 

ــــ   2      امللحق  (            مثــــار الفــــاكهــــة         املعيــــار  ب
    )  26          الدويل رقم 
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 مجال االتفاقية الدولية: تحليل مخاطر اآلفات

 4، باء 3، باء 2، باء 3، جيم 2لالتفاقية الدولية: جيم  األهداف االستراتيجية
 

                      المزمع إعدادها/الالزمة           قيد اإلعداد           تم إعدادها   :         التوجيهات      "كيف"   –               معايير التنفيذ        "ماذا"   –                    المعايير المفاهيمية  

   ) 2                                   تحليل خماطر اآلفات (املعيار الدويل رقم  ل     إطار  )31(

     مكون      وضع                 حول مفهوم احتمال            التوجيهات     بشأن     رفق  م
       لمعيــار   بــا              الخــاضـــــــــــعــة للحجر             مخــاطر اآلفــات  ل      تحليــل  ل

ــــدولي رقم  ــــل مخــــاطر اآلفــــات    -    11           ال     يــــة     لحجر  ا                  تحلي
  ) 4         (األولوية   ) 2015-010 (

    يــــــــة    حلجر  ا                حتليــــــــل خمــــــــاطر اآلفــــــــات 
  )  11                  (املعيار الدويل رقم

بة إىل                 حتليل خماطر اآلفات             بالنســـــــــــــــ
                        غري احلجرية اخلاضعة للوائح       اآلفات

  )  21                  (املعيار الدويل رقم 

    ات        خاطر اآلف    ً  تبعاً مل            تصــنيف الســلع 
              (املعيــــار الــــدويل                 اليت تنطوي عليهــــا 

  )  32    رقم 

     وشــــــحن       تصــــــدير  ل                اخلطوط التوجيهية 
              عوامل املكافحة               واســـــــــــــــترياد وإطالق 

 ّ   حلّية                               البيولوجية وغريها من الكائنات ا
  ) 3                 املعيار الدويل رقم  (        املفيدة

    رفق                 ّ         توجيهات بشـــــــــــــــأن تغّري املناخ (م
  ) 3           ) (األولوية   11     رقم             ملعيار الدويل  با

                            قوائم بالسلع واآلفات العائلة

 

                      أدوات توعية بشـــــــــــأن حتليل       جمموعة 
           خماطر اآلفات

                          تـــدريـــب على حتليـــل خمـــاطر اآلفـــات 
  )      إلكرتوين   ّ   وتعّلم       كتيب (

                           االحنراف عن االســــــــتخدام املتوخى: 
       املسألة     حجم   يف      النظر 

                             توجيهات بشـــأن إجراء حتليل خماطر 
ّ   اآلفات للكائنات املعّدلة       ً وراثًيا                    

                                اإلجراءات املتعلقـة بـالتزامـات تقـدمي 
                 التقارير الوطنية

                                 دليل بشـــــــأن التزامات تقدمي التقارير 
        الوطنية

                            منشورات خاصة بالتزامات تقدمي    4
                             التقــــــــارير الوطنيــــــــة (منــــــــافع تقــــــــدمي 

     هــــا،                         التقــــارير، وعواقــــب عــــدم تقــــدمي
                            وجهات التنســــــــيق الرمسية: احملاســــــــن 

    13                         واملســـــــاوئ وإقامة الشـــــــبكات) و

                           اخلطوط التوجيهية بشـــــــــــــــأن اإلبالغ 
      اآلفات         عن خماطر

    ّ                         التعّلم اإللكرتوين بشــــــــــــــــأن التزامات 
ــــــة (ســـــــــــــــيتم                              تقــــــدمي التقــــــارير الوطني

        إصداره)

                  إخبــاريــة بشــــــــــــــــأن حتــديـث        رســــــــــــــــالــة
                               التزامات تقدمي التقارير الوطنية

                            حلقــات عمــل ودورات تــدريبيــة عن 
                               التزامات تقدمي التقارير الوطنية

                     بشـــــــــــــــــأن االلتزام بــاملعيــار          توجيهــات
   32          الدويل رقم 

                  آلفات يف سياق تقييم  ل   ذج  ا من    وضع 
            خماطر اآلفات 



CPM 2019/21 

 

                      المزمع إعدادها/الالزمة           قيد اإلعداد           تم إعدادها   :         التوجيهات      "كيف"   –               معايير التنفيذ        "ماذا"   –                    المعايير المفاهيمية  

                               صحيفة وقائع بشأن التزامات تقدمي 
                  التقارير الوطنية 

                       خطوط توجيهيـــــــة بشـــــــــــــــــــــأن جودة 
                               التزامات تقدمي التقارير الوطنية

                                     قوائم التزامات تقدمي التقارير الوطنية

    ّ                         التعّلم اإللكرتوين بشــــــــــــــــأن التزامات 
ــــــة (ســـــــــــــــيتم                   تقــــــدمي التقــــــارير الوط           ني

        إصداره)

                        رســــــــــــــــالــة إخبــاريــة بشــــــــــــــــأن حتــديـث 
                               التزامات تقدمي التقارير الوطنية

                            حلقــات عمــل ودورات تــدريبيــة عن 
                               التزامات تقدمي التقارير الوطنية

  )   21 و    11 و   2                                          تحليـــل خمـــاطر اآلفـــات (مبـــا يف ذلـــك املعـــايري الـــدوليـــة          املتعلقـــة ب     عـــايري   امل      ودمج      تنقيح  )32(
    ) 4         (األولوية 

                            قوائم بالسلع واآلفات العائلة

   

                                تــــــوجــــــيــــــهــــــات بشـــــــــــــــــأن إدارة مــــــخــــــاطــــــر اآلفــــــات  )33(
  ) 2         (األولوية    )    2014 -   001 (

                             توجيهات حمددة بشــــأن إدارة خماطر 
                        بالنســــــــبة إىل آفة أو جمموعة        اآلفات

  ) 3         (األولوية          من اآلفات 

                      آفة أو جمموعة من اآلفات           بالنسبة إىل                  إدارة خماطر اآلفات 

   

                اإلبالغ عن املخاطر  ) 3                         اإلبالغ عن املخاطر (األولوية  )34(

                      بشأن اإلبالغ عن املخاطر      دليل 

                                   التحليل االقتصادي يف حتليل خماطر اآلفات
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                      المزمع إعدادها/الالزمة           قيد اإلعداد           تم إعدادها   :         التوجيهات      "كيف"   –               معايير التنفيذ        "ماذا"   –                    المعايير المفاهيمية  

                                             خطوط توجيهية بشـــــــــــــــأن فهم األمهية االقتصـــــــــــــــادية احملتملة  )35(
                   االعتبارات البيئية          اإلشــــارة إىل    مع                     واملصــــطلحات املتصــــلة هبا 

  ) 5                 لمعيار الدويل رقم  ل   2        الضميمة  (

                             التحليل االقتصادي يف حتليل خماطر 
  ) 2               اآلفات (األولوية 

                           منوذج للتحليل االقتصــــــــــــــــادي آلثار   
       اآلفات 

      ً    حتدد الحًقا)    ؟ 2        األولوية                            االحنراف عن االســتخدام املتوخى ( )36(
  )       تكميلية                        (معيار مفاهيمي أو وثيقة 

                          االحنراف عن االستخدام املتوخى      ثغرات        ال توجد

                          دراســـــــــــــة لنظام االســـــــــــــتعراض ودعم 
                              التنفيذ عن االحنراف عن االستخدام 

       املسألة      يف حجم       النظر    –       املتوخى 
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 مجال االتفاقية الدولية: إدارة اآلفات

 1، دال 2، جيم 4، باء 2، باء 1، باء 2، ألف 1لالتفاقية الدولية: ألف  األهداف االستراتيجية
 

                      المزمع إعدادها/الالزمة           قيد اإلعداد           تم إعدادها   :         التوجيهات      "كيف"   –               معايير التنفيذ        "ماذا"   –                    المعايير المفاهيمية  

              اخلاضعة للوائح            إدارة اآلفات       ثغرات        ال توجد  ) 4                                   إدارة اآلفات اخلاضعة للوائح (األولوية  )37(

                             وثيقـة جلنـة تنميـة القـدرات بشــــــــــــــــأن  
                     تدابري الصحة النباتية

 

                   خيارات إدارة اآلفات      ثغرات        ال توجد      ثغرات        ال توجد )38(

                   دراسات عن الفعالية              أداة االمتثال        ما بعد

                               الطوارئ واالستجابة حلاالت الطوارئ     ختطيط       ثغرات        ال توجد  ) 1                                واالستجابة حلاالت الطوارئ (األولوية         الطوارئ      ختطيط  )39(

                      بشــــــــــــــــأن إدارة العالقـات مع       كتيـب
              أصحاب املصلحة 

                       بشـــــــأن إنشـــــــاء منظمة وطنية       كتيب
                 لوقاية النباتات

                       بشــــأن تشــــغيل منظمة وطنية       كتيب
                 لوقاية النباتات

                                   مواد الدورة اجلانبية للدورة التاســــــــــعة 
                               هليئة تدابري الصـــــــــحة النباتية بشـــــــــأن 

                 الكوارث الطبيعية

                                اإلجراءات املتعلقـة بـالتزامـات تقـدمي 
                 التقارير الوطنية

 Xylella     آفة             خطة اإلبالغ عن 

    ّ                         التعّلم اإللكرتوين بشــــــــــــــــأن التزامات 
ــــــة (ســـــــــــــــيتم                              تقــــــدمي التقــــــارير الوطني

        إصداره)

                        رســــــــــــــــالــة إخبــاريــة بشــــــــــــــــأن حتــديـث 
                               التزامات تقدمي التقارير الوطنية

                             حلقــات عمــل ودورات تــدريبيــة عن
                               التزامات تقدمي التقارير الوطنية

                         اخلطوط التوجيهيـــة لوضـــــــــــــــع خطط 
        الطوارئ

     خبصــــــــــوص       العمل        حلقات       منتجات 
               واالستجابة حلاالت          الطوارئ      ختطيط

        الطوارئ
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                      المزمع إعدادها/الالزمة           قيد اإلعداد           تم إعدادها   :         التوجيهات      "كيف"   –               معايير التنفيذ        "ماذا"   –                    المعايير المفاهيمية  

                                 دليل بشـــــــأن التزامات تقدمي التقارير 
        الوطنية

                            منشورات خاصة بالتزامات تقدمي    4
                             التقــــــــارير الوطنيــــــــة (منــــــــافع تقــــــــدمي 

  ،   هــــا                         التقــــارير، وعواقــــب عــــدم تقــــدمي
                            وجهات التنســــــــيق الرمسية: احملاســــــــن 

    13                         واملســـــــاوئ وإقامة الشـــــــبكات) و
                               صحيفة وقائع بشأن التزامات تقدمي 

                  التقارير الوطنية 

                       خطوط توجيهيـــــــة بشـــــــــــــــــــــأن جودة 
                               التزامات تقدمي التقارير الوطنية

                                     قوائم التزامات تقدمي التقارير الوطنية

    ّ                         التعّلم اإللكرتوين بشــــــــــــــــأن التزامات 
ــــــة (ســـــــــــــــيتم                              تقــــــدمي التقــــــارير الوطني

        إصداره)

                        رســــــــــــــــالــة إخبــاريــة بشــــــــــــــــأن حتــديـث 
               تقارير الوطنية                التزامات تقدمي ال

                            حلقــات عمــل ودورات تــدريبيــة عن 
                               التزامات تقدمي التقارير الوطنية

ـــــة       ثغرات        ال توجد )40(                            معـــــايير معـــــالجـــــة مواد التعبئ
ـــة                             الخشـــــــــــبيـــة في التجـــارة الـــدولي

                          معاجلة مواد التعبئة اخلشبية
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                      المزمع إعدادها/الالزمة           قيد اإلعداد           تم إعدادها   :         التوجيهات      "كيف"   –               معايير التنفيذ        "ماذا"   –                    المعايير المفاهيمية  

                             (مشـــــــــــروع ملحق بالمعيار الدولي
   )     2006 -   010 (   )  15     رقــــــــــــــــم

    ) 2         (األولوية 

       لمعيـــــار   بـــــا   2 و   1         الملحقين        تنقيح
ـــــدولي رقم  ـــ    15           ال ـــالجــ    ة            (إدراج معــ

                                   تبخير مواد التعبئة الخشـــبية بفلوريد 
         المتعلق             وتنقيح القســـم             الســـولفوريل

  .            لعزل الحراري          التسخين با ب

              بروميد امليثيل            االســـــــــــــــتعاضــــــــــــــــة عن 
(CPM 3/1) 

دليل بشأن معاجلة املعيار الدويل رقم 
: املوافقة على املعاجلة باحلرارة 15

لتسخني باستخدام اومرافق املعاجلة 
(اجملموعة ورصدها بالعزل احلراري 

باحلجر ة للبحوث املعنية يالدول
 )احلرجي

دليل بشأن معاجلة املعيار الدويل رقم 
: املعاجلات باستخدام التسخني 15

اجملموعة الدولية (بالعزل احلراري 
 )للبحوث املعنية باحلجر احلرجي

 

            لقواعد احلجر                             الصـــــــــحة النباتية لآلفات اخلاضـــــــــعة     مالت    معا )41(
  )  28                 املعيار الدويل رقم          الزراعي (

        حمــــددة غري        معــــاجلــــات          عــــدم وجود 
                           ســـــــــــــــلعية للصـــــــــــــــحة النباتية لآلفات 
ً             اخلاضـــــــــــــــعة للوائح (مثًال تبلل الرتبة                   

       الدويل        باملعيار      حقات   مل          التعقيم) (  و 
    ) 4           ) (األولوية   28     رقم

                                   الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة للوائح       معاجلات 

              ) بشأن املعيار     2006              وثيقة تفسريية (
      (خطوط    )    2003 (    18          الــــــــدويل رقم 

                         توجيهية الســــــــــــتخدام اإلشــــــــــــعاع يف 
                الصحة النباتية)

      اجلات  ع                قاعدة بيانات بامل 

   )    2014 -   007   ) (  18                 لمعيار الدويل رقم        تنقيح ل          النباتية (                         تخدام اإلشــعاع كتدبري للصــحة           متطلبات اســ ))42(
  ) 3         (األولوية 

              لصحة النباتية   يف ا                            خطوط توجيهية الستخدام اإلشعاع 

              ) بشأن املعيار     2006              وثيقة تفسريية (
  )    2003 (    18          الدويل رقم 

                     خـطـوط تـوجـيـهـيـــــــة الســـــــــــــــتـخـــــــدام  (
               لصحة النباتية)   يف ا       اإلشعاع 

     شعاع  اإل     بشأن      دليل  
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                اســـــــــــتخــــــدام التبخير          متطلبــــــات      ثغرات        ال توجد )43(
 -   004 (                       كتدبير للصـــــــــــحة النباتية

  ) 1           ) (األولوية     2014

                        بشــــأن التبخري كتدبري للصــــحة       دليل  
         النباتية

       احلرارة        معاجلات         اســتخدام          متطلبات      ثغرات        ال توجد )44(
                      كـــتــــــــدبـــري لـــلصــــــــــــــــــحــــــــة الـــنـــبــــــــاتـــيــــــــة 

    )  42          الــــــــــدويل رقــــــــــم        املــــــــــعــــــــــيــــــــــار  (
  ) 1         (األولوية 

             احلرارة كتدبري                  دليل بشـــــأن معاجلات   
               للصحة النباتية

        معــالجــات         اســـــــــــتخــدام          متطلبــات      ثغرات        ال توجد )45(
                لة كتدبير للصـــــــــحة  د   لمع ا     جواء   األ

  ) 2           ) (األولوية     2014 -   006 (          النباتية

       األجواء         معـــاجلـــات           دليـــل بشــــــــــــــــــأن  
                            املعدلة كتدبري للصحة النباتية

        معالجات           اســـــــــــتخدام ال         متطلبات      ثغرات        ال توجد )46(
                      كتدبير للصـــحة النباتية            الكيميائية

    ) 3           ) (األولوية     2014 -   003 (

                   املعاجلات الكيميائية           دليل بشــــــــــــــــأن   
                     كتدبري للصحة النباتية

                    برامج استئصال اآلفات  ) 9                                      برامج استئصال اآلفات (املعيار الدويل رقم      بشأن              خطوط توجيهية  )47(

                      بشــــــــــــــــأن إدارة العالقـات مع       كتيـب
              أصحاب املصلحة 

                       بشـــــــأن إنشـــــــاء منظمة وطنية       كتيب
                 لوقاية النباتات

                       بشــــأن تشــــغيل منظمة وطنية       كتيب
                 لوقاية النباتات

 Xylella     آفة              خطة اإلبالغ عن

 

                وضع خطط الطوارئ     بشأن      دليل 

              استئصال اآلفات          دليل بشأن 

                        منتجات حلقات العمل خبصــــــــــوص 
               واالستجابة حلاالت               ختطيط الطوارئ

        الطوارئ
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                                   مواد الدورة اجلانبية للدورة التاســــــــــعة 
                               هليئة تدابري الصـــــــــحة النباتية بشـــــــــأن 

                 الكوارث الطبيعية

                          اءات الصـــــــــــــــحـــة النبـــاتيـــة إلدارة     إجر       ثغرات        ال توجد )48(
        بـــاملعيـــار    3      امللحق          الفـــاكهـــة (   ة    ذبـــابـــ

    )  26     رقم       الدويل

        الفاكهة   ة                           جراءات الصحة النباتية لذباب إ

                      بشـــــــــــــــــأن ذبــاب مثــار الفــاكهــة      دليــل  
               للطاقة الذرية)                 (الوكالة الدولية 

 

                 تكاملة و�ج النظم  امل       تدابري  ال   )  36                                              تدابري متكاملة لنباتات الغرس (املعيار الدويل رقم  )49(

  )  14    رقم                          نهج النظم (املعيار الدويل م )50(

          نهج النظم  م                                    توضـــــــــــــــيح حول مفـــــاهيم التـــــدابري املتكـــــاملـــــة و 
  ) 4         (األولوية 

       اخلالية            والدرينات               اإلكثار الدقيقة    ة  اد م
                         من اآلفـــــــات للبطـــــــاطـــــــا/البطـــــــاطس 

) Solanum sppيف التجـارة الـدوليـة (                     
  )  33                  (املعيار الدويل رقم 

                        ج الـنـظـم إلدارة خمــــــــاطـر آفــــــــات  �ـ
  ) Tephritida              ذبــــــــاب الفــــــــاكهــــــــة (

  )  35                  (املعيار الدويل رقم 

                           اســـــــــــتخــدام نهج النظم في إدارة 
                             المخاطر المرتبطة بحركة الســـــــلع 

    )004-2015 (         الــــــــخشــــــــــــــــــبــــــــيــــــــة
  ) 3          (األولوية

ُ ُ        توجيهات حمددة بشــــــــــأن ُ�ُج النظم                    
  ) 4                        للسلع أو اآلفات (األولوية 

                      بشأن إدارة خماطر اآلفات      دليل                ما بعد االمتثال
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 المتعلقة باالستيراد والتصديرمجال االتفاقية الدولية: النظم التنظيمية للصحة النباتية 

 3، دال 3، جيم 2، جيم 1، جيم 4، باء 3لالتفاقية الدولية: ألف  األهداف االستراتيجية
 

                      المزمع إعدادها/الالزمة           قيد اإلعداد           تم إعدادها   :         التوجيهات      "كيف"   –               معايير التنفيذ        "ماذا"   –                    المعايير المفاهيمية  

  ) 7                                        شهادات الصحة النباتية (املعيار الدويل رقم           ظام إصدار  ن )51(

 

                              شـــــــــهادات الصـــــــــحة النباتية (املعيار 
  )  12     رقم       الدويل

  ،  ً اً               شـــــــــــــــهــادات إلكرتونيــ        إصـــــــــــــــــدار ال
  XML               مــــعــــلــــومــــــــات عــــن خــــطــــط 

   1      املرفق                 وآليــــات التبــــادل (       املوحــــدة 

  )  12                 املعيار الدويل رقم  ب

                               مراجعــــة مركزة للمعيــــار الــــدويل رقم 
                        (شـــــــــــــهادات الصـــــــــــــحة النباتية)     12
  ) 2           ) (األولوية 011-2015 (

                            إصدار شهادات الصحة النباتية

               إصــــــــــــــــدار الشـــــــــــــــهادات    عن       كتيب
       لتصدير      غراض ا أل

                                الوثائق املتعلقة بإصـــــدار الشـــــهادات 
                          اإللكرتونية للصحة النباتية 

                                صحيفة وقائع بشأن الصحة النباتية 
              وتيسري التجارة

                          دراســـــــــــــة لنظام االســـــــــــــتعراض ودعم 
                   التجـــارة على اإلنرتنـــت            التنفيـــذ عن 

                                (التجــارة اإللكرتونيــة) يف النبــاتــات: 
                           خماطر الصحة النباتية احملتملة

          اإللكرتونية   ت              إصــــــــــــــــدار الشـــــــــــــــهادا
  )    مركز           نظام مقرتح:                 للصحة النباتية (

                            دليل بشأن التجارة اإللكرتونية

  )  25                  (املعيار الدويل رقم         العابرة         الشحنات  )52(

 

 ابرةالشحنات الع 

          العابرة        الشحنات          كتيب عن

                            اخلطوط التوجيهية لتصــــــدير وشــــــحن       ثغرات        ال توجد )53(
                            واســـــــــــــــترياد وإطالق عوامل املكافحة 

    ّ  احلّية                              البيولوجية وغريها من الكائنات
  ) 3                 املعيار الدويل رقم  (       املفيدة 

 

                           اخلطوط التوجيهيـــة بشـــــــــــــــــأن عمليــة                     التحقق من الواردات           كتيب بشأن
                               تنظيم عوامل املكافحة البيولوجية
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                     الصـــــــــــــحة النباتية لآلفات     مالت    معا
                   قواعـــد احلجر الزراعي         اخلـــاضـــــــــــــــعـــة ل

  )  28                  (املعيار الدويل رقم 

               تنظيم الواردات  )  20                                                                                اخلطوط التوجيهية لنظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات (املعيار الدويل رقم  )54(

                             كتيب بشأن التحقق من الواردات

              ) بشأن املعيار     2005              وثيقة تفسريية (
  :  20          الدويل رقم 

                             (اخلطوط التوجيهيــــــة لنظــــــام تطبيق 
                         لوائح الصــــــــــــــــحــــــــة النبــــــــاتيــــــــة على 

           الواردات)

                       بشـــــــأن إنشـــــــاء منظمة وطنية      كتيب 
                 لوقاية النباتات

                            كتيب بشــــأن تشــــغيل منظمة وطنية 
                 لوقاية النباتات

                                الوثائق املتعلقة بإصـــــدار الشـــــهادات 
                          اإللكرتونية للصحة النباتية 

                                صحيفة وقائع بشأن الصحة النباتية 
              وتيسري التجارة

                          دراســـــــــــــة لنظام االســـــــــــــتعراض ودعم 
                              التنفيـــذ عن التجـــارة على اإلنرتنـــت 

                         إصــــــــــــــــدار الشـــــــــــــــهادات اإللكرتونية 
                  (نظام مقرتح: مركز)                للصحة النباتية

                  التجارة اإللكرتونية          دليل بشأن 
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                            جــارة اإللكرتونيــة) يف النبــاتــات:     (الت
                           خماطر الصحة النباتية احملتملة

                            اخلطوط التوجيهيــــــــة لنظــــــــام تطبيق   )55(
                                  لوائح الصــــحة النباتية على الواردات 

  )  20                  (املعيار الدويل رقم 

      محدد         اســـتيراد       ترخيص        اســـتخدام 
          مــلــحــق جــــــديــــــد    ) (    2008 -   006 (

    )  20                   الـــمـــعـــيــــــار الــــــدولـــي رقـــم  بــــــ
  ) 4         (األولوية 

               تنظيم الواردات

                   التحقق من الواردات           كتيب بشأن

              ) بشأن املعيار     2005              وثيقة تفسريية (
  :  20          الدويل رقم 

                             (اخلطوط التوجيهيــــــة لنظــــــام تطبيق 
                         لوائح الصــــــــــــــــحــــــــة النبــــــــاتيــــــــة على 

           الواردات)

                       بشـــــــأن إنشـــــــاء منظمة وطنية       كتيب
                 لوقاية النباتات

                       بشــــأن تشــــغيل منظمة وطنية       كتيب
                لوقاية النباتات

  

                                اخلطوط التوجيهيــة للتفتيش (املعيــار       ثغرات        ال توجد )56(
  )  23          الدويل رقم 

        التفتيش

             بشأن التفتيش      دليل  

            أخذ العينات   )  31                     ات (املعيار الدويل رقم                  منهجيات أخذ العين )57(

              ) بشأن املعيار     2009              وثيقة تفسريية (
             (منهجيـــــات أخـــــذ     31          الـــــدويل رقم 

         العينات)

        التشخيص           كتيب بشأن

           خذ العينات           دليل بشأن أ 
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           النباتات                       كتيب بشأن مراقبة آفات

       مــــا بعــــد                تصـــــــــــــــميم حمطــــات حجر       ثغرات        ال توجد )58(
        (املعيار          وتشــــغيلها          للنباتات        الدخول 

  )  34          الدويل رقم 

                الدخول للنباتات                حمطات حجر ما بعد 

                خاصــــة حبجر ما بعد       تصــــميم     خطة   
       الدخول

         وتسويتها          املنازعات      تفادي       ثغرات        ال توجد      ثغرات        ال توجد )59(

      اخلاصـــــــــــــة                           إجراءات االتفاقية الدولية
  )    2001 (                تسوية املنازعات ب

                            صــــــحيفة وقائع: دليل موجز بشــــــأن 
                             تســـــــــــــوية املنازعات مبوجب االتفاقية 

        الدولية

                         إجراءات االتفــــاقيــــة الــــدوليــــة       تنقيح  
  )    2001                       اخلاصة بتسوية املنازعات (

               تفــــادي املنــــازعــــات            دليــــل بشـــــــــــــــــــأن
  )    2001          وتسويتها (

                                                       ترتيبات قيام البلد املستورد بالتحقق من امتثال الشحنات يف  )60(
    )  20                  باملعيار الدويل رقم    1       (امللحق             البلد املصدر

       ثغرات        ال توجد

        التتبع      ثغرات        ال توجد      ثغرات        ال توجد )61(

           بــالنســـــــــــــــبــة إىل    ة     املقرتحــ        توجيهــات   ال  
      لتتبع ا

                     تـــقـــلـــيـــص حـــركــــــة اآلفــــــات عـــبـــر       ثغرات        ال توجد )62(
                              الحاويات الجوية والطائرات إلى 

ـــــــــــى حـــــــــــّد ( ّ   أدن       002   - 2008     (   
  ) 3         (األولوية 

        املسارات

           مدونة سلوك  

                                     احلركة الدولية لألزهار واألغصان املقطوعة      ثغرات        ال توجد



CPM 2019/21 

 

                      المزمع إعدادها/الالزمة           قيد اإلعداد           تم إعدادها   :         التوجيهات      "كيف"   –               معايير التنفيذ        "ماذا"   –                    المعايير المفاهيمية  

                              الحركة الدولية لألزهار واألغصان  )63(
    )    2008 -   005 (          الـــــــمـــــــقـــــــطـــــــوعـــــــة

  ) 4         (األولوية 

                املعايري الدولية          ءات بشأن          دليل إجرا  

                          منــــاولــــة النفــــايــــات ذات مخــــاطر       ثغرات       ال توجد  )64(
                       آفــــات محتملــــة خالل الرحالت 
ية والتخلص منها بشـــــــــــكل                            الدول

  ) 2         (األولوية   )     2008 -   004 (     آمن

                               النفايات والتخلص منها بشكل آمن        مناولة

                املعايري الدولية          ءات بشأن          دليل إجرا  

           مدونة سلوك 

      ثغرات       ال توجد  )65(

 

ـــــة ل ـــــدولي              وســــــــــــــــــــائط النمو                احلركـــــة ال
      غــــــرس  الــــــ      بــــــــاتــــــــات           املــــــرتــــــبــــــطــــــــة بــــــنــــــ

    )  40                  (املعيار الدويل رقم 

             لوسائط النمو              احلركة الدولية 

     ءات          دليل إجرا  

                              تقليص حركة اآلفات عبر الحاويات       ثغرات        ال توجد )66(
                    ّ الـــــــبـــــــحـــــــريـــــــة إلـــــــى أدنـــــــى حـــــــدّ 

  ) 1         (األولوية    )    2008 -   001 (

                              حركة اآلفات عرب احلاويات البحرية

     يئـــــة              الصــــــــــــــــــــادرة عن اهل      توصـــــــــــــــيـــــة   ال
                      بشــــــــــــــــــــــأن احلــــــــاويــــــــات الـــــبـــــحـــــريــــــــة 

 (CPM-10/2015/1) 
           مدونة سلوك

                               خطــة العمــل التكميليــة هليئــة تــدابري 
                            الصـــــــــــــحة النباتية بشـــــــــــــأن احلاويات 

        البحرية

                        صـــــــــــــــحيفـــة وقـــائع بشــــــــــــــــــأن نظـــافـــة
                احلاويات البحرية

       توصـــــــــــــــيات   ال                  توجيهات حول تنفيذ  
                 يئة بشـــــأن احلاويات              الصـــــادرة عن اهل

        البحرية

                     احلركة الدولية للحبوب      ثغرات        ال توجد
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ـــيــــــة لـــلـــحـــبـــوب  )67(                        الـــحـــركــــــة الــــــدول
  ) 1         (األولوية   )     2008 -   007 (

               البديلة لربوميد        معاجلات            بروتوكول لل
       امليثيل

                دليل بشأن احلبوب 

                املعايري الدولية          ءات بشأن          دليل إجرا

                 التعبئة اخلشــــــــــــبية يف            إخضــــــــــــاع مواد       ثغرات        ال توجد )68(
        (املعيــــــار        للوائح                 التجـــــــارة الـــــــدوليـــــــة 

   )   15          الدويل رقم 

    15                 املــعــيــــــــار الــــــــدويل رقــم        (تــنــقــيــح 
         االســـــــــــــــتخــــــدام            دراج مســـــــــــــــــــــألــــــة  إل

  ) 2                  االحتيايل) (األولوية 

           عزل احلراري          التسخني بال        استخدام         املعاجلة ب

             ) بشــأن املعار     2014              وثيقة تفســريية (
                   إخضاع مواد التعبئة  (    15          الدويل رقم 

   )                                اخلشبية يف التجارة الدولية للوائح

              التســــخني بالعزل                دليل ســــريع بشــــأن 
       احلراري

             املعيار الدويل        معاجلة           دليل بشـــــــــــــــأن 
                   : املعــــاجلــــات بــــاســـــــــــــــتخـــدام   15    رقم 

                             التســــــــــخني بالعزل احلراري (اجملموعة 
ة للبحوث املعنيــــــة بــــــاحلجر        ّ                      الــــــدوليــــــّ

ّ  احلرجّي)      

                             احلركـــة الـــدوليـــة للمركبـــات واآلالت       ثغرات        ال توجد )69(
              عــــــــــدات املســــــــــــــــــــــــتــــــــــخــــــــــدمــــــــــة   واملــــــــــ

  )  41                ملعيار الدويل رقم   (ا

                                              احلركة الدولية للمركبات واآلالت واملعدات املستخدمة

            مدونات سلوك  

(املعيار الدويل  احلركة الدولية للبذور      ثغرات        ال توجد )70(
 )38رقم 

                     احلركة الدولية للبذور

                املعايري الدولية          ءات بشأن          دليل إجرا                       معاجلات الصحة النباتية

        (املعيار                       احلركة الدولية لألخشـــــــــــــــاب      ثغرات        ال توجد )71(
  )  39          الدويل رقم 

                     احلركة الدولية لألخشاب

                              معاجلات الصـــــــــــــــحة النباتية (بروميد 
     ذلك)   غري           امليثيل، و 

        املعــــــــايري بــــــــ       مرتبط             دليــــــــل إجراءات  
        الدولية

                        الحركــــــة الــــــدوليــــــة للمنتجــــــات       ثغرات        ال توجد )72(
        اليـــدويــة        منتجـــات            الخشـــــــــــبيـــة وال

                    المصـــــــــــنوعـــــة من األخشــــــــــــــــاب 
    ) 2         (األولوية    )    2008 -   008 (

                          اليدوية املصنوعة من األخشاب         واملنتجات                               احلركة الدولية للمنتجات اخلشبية 

                            التجـــــــارة على اإلنرتنـــــــت (التجـــــــارة 
                               اإللكرتونية) يف النباتات وغريها من 
                                املواد اخلاضـــــعة للوائح (توصـــــية هيئة 
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ـــــيــــــــة            تــــــــدابـــــري الصــــــــــــــــــــحــــــــة           الـــــنـــــبــــــــات
CPM-9/2014/2(  

                                   مواد الدورة املواضـــــيعية اخلاصـــــة للدورة 
                              الثانية عشــــــــــــــرة هليئة تدابري الصــــــــــــــحة 

                                 النباتية بشأن التجارة اإللكرتونية.
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 االتفاقية الدولية: التشخيصمجال 

 4، باء 1، باء 1لالتفاقية الدولية: ألف  األهداف االستراتيجية
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                   آلفات اخلاضــــــــعة للوائح  ا                بروتوكوالت تشــــــــخيص  )73(
  )  27                  (املعيار الدويل رقم 

                       ملحقــــــــات بربوتوكوالت تشـــــــــــــــخيص 
                                 آلفات اخلاضــعة للوائح (املعيار الدويل  ا

  )  27    رقم 

ـــــــــات                     جـــــــــذام فـــــــــريوس احلـــــــــمضــــــــــــــــــــــــي
) Citrus leprosis (   األولوية)         2 (  

               فــــــــــــــــــطــــــــــــــــــر لــــــــــــــــــفــــــــــــــــــحــــــــــــــــــة األرز 
) syn. Magnaporthe oryzae يف (    

    ) .Triticum spp       الـــــــــــــــقـــــــــــــــمـــــــــــــــح (
  ) 1         (األولوية 

   Microcyclus ulei    فـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــر 
  ) 1         (األولوية 

              الكســــــــــــــافا األخضــــــــــــــر    ت   نبا   س   ســــــــــــــو 
) Mononychellus tanajoa (  

  ) 2         (األولوية 

  Ug99                  مرض صــــــــــــــــدأ ســــــــــــــــاق القمح 
) Puccinia graminis f.sp. tritici 

UG 99 1           ) (األولوية (  

 Moniliophthora rorer    فــــــــــطــــــــــر 

  ) 3         (األولوية 

                متطلبات التشخيص

                   تقدمي خدمات التشـــخيص      بشـــأن      دليل 
                      يف جمال الصحة النباتية 

   هتا     دور                    الصـــــــــادرة عن اهليئة يف       توصـــــــــية   ال
                            احلادية عشـــــــرة بشـــــــأن أمهية تشـــــــخيص 

  ) 7            التوصية رقم  (                اآلفات النباتية

      خـــــــدمـــــــات       بشـــــــــــــــــــــأن           إطـــــــار تقييم 
        التشخيص

 

                          دليـــــل تصـــــــــــــــوير العينـــــات لألطراف 
          املتعاقدة 
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  Solanum rostratum     نــــــــــــــبــــــــــــــات 
  ) 2         (األولوية 

  Amaranthus palmeri     نــــــــــــبــــــــــــات 
  ) 2         (األولوية 

                متطلبات التشخيص  ) 2                         متطلبات التشخيص (األولوية       ثغرات        ال توجد )74(

                   تقدمي خدمات التشـــخيص      بشـــأن      دليل 
                      يف جمال الصحة النباتية 

 

      خـــــــدمـــــــات      بشـــــــــــــــــــــأن            إطـــــــار تقييم 
        التشخيص

 

                   بشــــــــــــــــأن اســـــــــــــــتخــدام قــاعــدة     ات     توجيهــ
                 البيانات اجلزيئية

                 املتعلقة بالتشخيص         لتدريبات  ل     جرد

             ً                        التشخيص (مثالً املراكز اإلقليمية للخربات)       عمليات                               التعاون الدويل أو اإلقليمي بشأن       ثغرات        ال توجد      ثغرات        ال توجد )75(

                         الصـــــــــادرة عن اهليئة يف دورهتا       توصـــــــــية   ال
           أمهية تشـــــــخيص                  احلادية عشـــــــرة بشـــــــأن 
  ) 7    رقم    ة                      اآلفات النباتية (التوصي

          التصنيفية         لمجموعات      جرد ل 

                   قائمة خبرباء التصنيف
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