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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الرابعة عشرة

 2019أبريل/نيسان  5-1روما، 

 المعايير وتنفيذها :2018في عام  إلى اقتراح مواضيعالمعني بالمواضيع والدعوة  المهامفريق 
لعام قتراحات المواضيع تقديم اإلى للدعوة  تدابير الصحة النباتيةفريق إلى هيئة ال توصيات -

 المعايير وتنفيذها: 2018

 من جدول األعمال 1-9البند 

 المعني بالمواضيع المهامفريق و  من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 
 

 معلومات أساسية -أوالا 
 
: مواضدديعلتقددد  كددل سددنت  عمليددة الدددعوة  هليئددة تدددابص الصددبة النباتيددة  (2018اعتمدددت الدددورة الثالثددة عشددرة   -1

لهريدددق املهدددام املعددد  املرجعيدددة واالختصاصدددات ة ولويدددهدددا حسددد  األتربيدددر املواضددديع املقرحدددة وترتيبمعدددايص  ،املعدددايص وتنهيدددذها
أنشئ فريق املهام املع  باملواضيع من ممثل  من مكت  هيئة تدابص الصبة النباتيدة ونندة املعدايص  ،ووفقاً لذلك 1باملواضيع.

 2وننة التنهيذ وتنمية القدرات.
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 : المعايير وتنفيذها2018الدعوة إلى اقتراح مواضيع في عام  -اثانيا 
 
تلقد  األمانددة ف. 2018أغسدد/آ/    31مايو/أيدار إىل  1مدن  هاافتتبد  الددعوة القددراا مواضديع: املعدايص وتنهيددذ -2
 من:هذه االقراحات تتألف و  ،من عشرة أطراف متعاقدة وأربع منظمات إقليمية لوقاية النباتات 3ملواضيع اقراحاً  36
 
 :اقراحاً ملعايص 23
 

 ردسمن مص/لبات امل (2ان  مص/لب 

  تشخيص تبروتوكوال (10 عشرة 

 ساسيةاأل سلعمواصهات ال( من 1واحدة   واصهةم 

   ساراتامل صايمعمن  (2معياران اثنان 

   جديدة  ية مهاهيمصيامع (4أربعة 

 
 حق أو تنقيبات ملعايص قائمةمال 4
 

   ملواد تنهيذ ااقراح( 13ثالثة عشرة 

   تنهيذ اتتوجيه (10عشرة 

  حول التنهيذ( 1واحدة  ندوة 

  1واحدة  مادة دعوة) 

  1واحدة  أداة رقابة) 

 
 2018اجتماع فريق المهام المعني بالمواضيع في أكتوبر/تشرين األول  -اثالثا 

 
 4قرحات.املالستعراض  2018تشرين األول /أكتوبر 3-1يف روما، يف  اجتمع فريق املهام املع  باملواضيع -3
 

 قتراحات المواضيعالفريق المهام المعني بالمواضيع تقييم عملية  -ألف
 
  وطلد  مدن مقرحدات ددددةعددة لكل عضو من أعضاء فريق املهام املع  باملواضيع  تأسند ،لالجتماع اً إعداد -4

كدل قديمم  باإلضدافة إىل للدك، و  5.وترتيبهدا حسد  األولويدة تربيدر املواضديع املقرحدة معايصهم تقد  تقييم أويل مقابل كل من
 كان  األسئلة:و . ةمقارنقابلة لل اتوتعليق وضع درجاتلثالثة مقابل أسئلة مجيعها ات املقرحعضو 
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 من منظور االتهاقية الدولية لوقاية النباتات؛مة ءاملال (1 

 من منظور عاملي؛ املالءمة  (2 

 كهاية املادة املقدمة.و  (3 

 
 .فريق املهام املع  باملواضيع ملباحثاتاستخدم  هذه التقييمات كنق/ة ان/الق  -5
 
 بروتوكوالت التشخيص. ومشل  هدذه وترتي  أولويات مقرحاتستعراض ال  واستخدم افيةإضمعايص  تحدد -6

نداطق مدة ملءاملالو ؛ متسداوقة طدرق التشدخيصأمهيدة جعدل و وتأثصها على األمن الغذائي والبيئة واالقتصاد؛ آلفة أمهية ا املعايص
مددن  تضددم عدددداً  6قائمددة مرجعيددةلتنظدديم يليددل مجيددع املواضدديع األخددرى مددة. واسددتخدم  متعددددة؛ ومددا إلا كاندد  اآلفددة منظم 

لددددد  ص كدددددل موضدددددوع وخصمددددد  حبدددددق فريدددددق املهدددددام املعددددد  باملواضددددديعو اتبددددداع سدددددض متسدددددق وموضدددددوعي. دعدددددم  مدددددااألسدددددئلة، 
تربيددر املواضدديع املقرحددة وترتيبهددا  معددايصمددع مدددى التوافددق اندددارة و تقيدديم ( علددى أسددا  يددةعال  5إىل  (يددةمتدن  1 مددن درجددة

ع يضددااملو   يددترتالراميددة إىل كمددا يف عمليددة وضددع املعددايص تدنيددة(   م 4إىل   عاليددة( 1ية مددن ر شدداإوأولويددة حسدد  األولويددة، 
 حلاا.اإلمدى اندوى و حس  

 
 مقترحات المواضيعتوصيات عامة حول  -باء

 
 مددا يكهددي او وضددتددوفر مددن الت علومددات أو مددن املمقرحددات ت تقدددم عدددة أشددار فريددق املهددام املعدد  باملواضدديع أن  -7

تقدد  اسدتمارة وتنقدي  مراجعدة  فريدق املهدامملعانة هذه املشكلة يف املستقبل، اقدرا و . تقد  توصية لتمك  فريق املهام من
املقدمددة قرحددات املعمليددات تقيدديم يسددص تلملددوارد التنهيددذ قالدد  ملسددودة  /دد  . كمددا أشددار إىل أندد  ينبغددي وضددع املقرحددات

لة منهصداسدتمارة وأن تضدع املقرحدات تدنق  اسدتمارة تقدد   طلد  مدن األماندة أنو املستقبلية. الدعوات تنهيذ يف واضيع المل
أن يقدددم منتدددى إلكددرور. ورأى بعددا األعضدداء أندد  ينبغددي خددالل مددن فريددق املهددام ليستعرضددها ، لربوتوكددوالت التشددخيص

تدددددري  إضددددايف علدددى كيهيددددة مددددلء اسددددتمارة تقددددد  األطددددراف املتعاقدددددة واملنظمددددات اإلقليميدددة لوقايددددة النباتددددات مددددن ملمثلددد  
 .املقدممة املقرحاتملعانة بعا القضايا اليت أثصت يف ستخدم ت  ميكن أن باملوارد املتاحة بالهعل توعيتهم  وأناملقرحات 

 
زويدددد فرصدددة جيددددة لتتدددوفر اقدددرا بعدددا األعضددداء أن حلقدددات العمدددل اإلقليميدددة لالتهاقيدددة الدوليدددة لوقايدددة النباتدددات  -8

 ضعو  ، على سبيل املثالفعلى املستوى اإلقليمي، مواضيع قرحات الدعم ملحلشد و لألطراف املتعاقدة املعلومات والتدري  
العمل اإلقليميدة لالتهاقيدة الدوليدة لوقايدة النباتدات يف حلقة خالل منظمة وقاية النباتات يف احملي  اهلادئ املقرا املقدمم من 

حلقدات العمدل اإلقليميدة لالتهاقيدة الدوليدة علدى جددول أعمدال يكدون علدى أند  ينبغدي أن فريق املهدام  احملي  اهلادئ. ووافق
لجنة املعدايص ونندة ن اإلقليميون لو مثلامل هاوييسمر املباحثات يشجع ، وأن يعضااملو يتعلق مبقرحات لوقاية النباتات بند دائم 
/ددور قدددرات يأن يزيددد مددن فهددم العمليددة، و  للددك . ومددن شددأنهددذه الددذين رضددرون حلقددات العمددلالتنهيددذ وبندداء القدددرات 

بعددا األعضدداء أن لكددر . و املواضدديعمقرحددات توليددد دعددم عدداملي لتقددد    يتدديعددزا التعدداون اإلقليمددي و يو  األطددراف املتعاقدددة
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أعربوا عن قلقهدم بشدأن توقيد  الددعوة إىل قد كانوا العمل اإلقليمية لالتهاقية الدولية لوقاية النباتات  ات حلقاملشارك  يف 
 بالهعل.قد أغلق  دعوة الأن كان  عقدت بعد  2018عام ل لبعا األقاليم العملأن حلقات إل ، اضيعمو اقراا 

 
يف مشددروع اإلطددار االسددراتيجي لالتهاقيددة الدوليددة لوقايددة ونظددر املقرحددات املقدممددة فريددق املهددام  اسددتعرض، عمومدداً  -9

ونندة التنهيدذ  املعدايصخ/د  العمدل احلاليدة للجندة بد  باحلاجة إىل املواانة بد  املدوارد املتاحدة و  وأقر 2030-2020النباتات 
نتائض الدورة الرابعة عشدرة هليئدة ، بانتظار مساراهتااملتعلقة مبعايص السلع أو اضيع ت ي نظر بالتهصيل يف املو و . وتنمية القدرات

يع ضدااملو جلم  على حنو مشاب ، أ  من جدول األعمال. و  4-8يف إطار البند  هاببثاليت ست (2019تدابص الصبة النباتية  
يجرجي سدد للتجددارة اإللكرونيددةلددذجي يددرجي ملقددرا مشددروع االت/ددوير بانتظددار بالتجددارة اإللكرونيددة الدديت تعدداق القضددايا املتعلقددة 

 من جدول األعمال. 7-8يف إطار البند  (2019الدورة الرابعة عشرة هليئة تدابص الصبة النباتية  تقدمي  أيضاً إىل 
 
لربوتوكددوالت  للمقرحددات املقدمدة الهنيدةلتقيدديم انددوى مدا يههلد  اخلددربة مدن بدأن لديدد  فريدق املهددام املعد   ت يشدعر -10

يف شدر  أن يتشخيص آلفات خاضعة للوائ . ونظدر يف التدأثص العداملي لتفدات علدى النبدو املبد  يف عمليدة التقيديم واقدرا 
 . فات دددةفريق اخلرباء اله  املع  بإعداد بروتوكوالت تشخيص التقييم اله  

 
وعلدى  عيضداالتنسديق اإلقليمدي عندد تقدد  املو أمهيدة الضدوء علدى  اً سدلم/مع، يضدابد  املو فريق املهام التدزارات  حدد -11

 تنمية القدرات.أنش/ة و  هاوضع املعايص وتنهيذأنش/ة ب  يف جمتمع االتهاقية الدولية لوقاية النباتات احلاجة إىل التعاون 
 

أو مدواد التنهيدذ املقرحدة، املعدايص مدواد غص مواد ت/وير بفريق املهام أوصى  ،املقرحات املقدممةبعا ما يتعلق ب يف -12
 .معانًة أفضل مقدم أثارها املمعانة القضية اليت يف أكثر أو عملية مناسبة أكثر اعتربت تلك إل 
 
أسدددا إل شدددعر فريدددق املهدددام ، يعضددداملو ابعدددا ة املعدددايص ونندددة التنهيدددذ وتنميدددة القددددرات يف نندددأن تنظدددر بددديدددو  ت  -13
عداق أن يكدن مي يعضداأن بعدا املو فريدق املهدام  عدالوة علدى للدك، شدعرو . تد اللجنتندرج ضمن اختصا  برامض عمل  ال

 .قاً على املستوى العامليوال تت/ل  تنسيفرادى املتعاقدة األطراف من خالل اتهاقيات ثنائية ب  
 

علدددددى النبدددددو الدددددذجي طلبتددددد  يف إطدددددار املعدددددايص والتنهيدددددذ فريدددددق املهدددددام  نظدددددر لددددددى اسدددددتعراض املقرحدددددات القدممدددددة، -14
 يعضددداللمو ى هبدددا املواقدددف املوصددديسدددتعرض ت غدددص أن الهريدددق . (2018عشدددرة هليئدددة تددددابص الصدددبة النباتيدددة   الثالثدددة الددددورة
يدرجي تنقيبد  إىل أن إطدار العمدل  اً أيضد اً فقد  علدى التوصديات النهائيدة، مشدص /بدق نينبغدي أن يللدك أن إل شدعر  ،املقرحة
 من جان  انهات املسهولة عن اإلطار يف ننة املعايص وننة التنهيذ وتنمية القدرات.حاليا 

 
أماندة االتهاقيدة الدوليدة حاليداً التنهيدذ وتنميدة القددرات الديت تعمدل عليهدا اضديع أيضا قائمدة مو فريق املهام  استعرض -15

 7.اللجندة ووافقد  عليد  2018أيدار /مايوننة املعايص الدذجي عقدد يف  اجتماعرض  على ع  كان  قد اليت  و لوقاية النباتات، 
أشدار عمدق، و مراجعتهدا بلتجدرجي يف القائمدة احملدددة  أن  ينبغي توفص معلومات إضافية عن املشاريع انارية فريق املهامشعر و 
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فيهدا أن تنظدر  وأوصدى لتنهيذ وتنمية القددراتامواضيع واطلمع فريق املهام على قائمة يف القائمة. ة كرر تبدو مبنود إىل عدة 
هيئدة قائمدة علدى أن تعرض هذه ال ،ألغراض الشهافية ، كما أوصى،استعراض مقرحات املواضيع املقدمةلدى ننة املعايص 

 (.CPM 2019/24  يف ورقة منهصلةتدابص الصبة النباتية 
 

 المعاييرتوصيات فريق المهام المعني بالمواضيع إلى لجنة  -جيم
 القدراتولجنة التنفيذ وتنمية 

 
 2018 الثار نوفمرب/تشرين يف اعقد نلذيلهما اي اجتماععلى ننة املعايص وننة التنهيذ وتنمية القدرات يفع رض  -16

ننة استعرض  و  8.هلا أولوية مقرحةيديد مادة مناسبة و  لكلدرجة وتوصية وضع التقييم املوجز لهريق املهام، إىل جان  
اخلاصددة مبصدد/لبات املسددارد والربوتوكددوالت التشخيصددية آلفددات املواضدديع توصدديات فريددق املهددام املتعلقددة مبقرحددات املعددايص 

استعرضدد  اللجنتددان و (. بدد  فددرق فنيددةتقددوم عمددل اضدديع تندددرج ضددمن اختصاصددها  مو اضدديع هددذه املو مبددا أن خاضددعة للددوائ  
. وقدد طلبدات ددددة مدن فريدق املهداممدع اإلشدارة إىل تنهيدذ، ملدوارد  أوملعدايص املقدممدة قرحات املبشأن فريق املهام  توصيات

ت/دوير مدواد ندة التنهيدذ وتنميدة القددرات لعدايص وننندة املبد  عدة مواضيع تتدي  فرصداً للعمدل املشدر  أن   الضوء على لم س  
 يف هذا السياق.ببق أن ت  ينبغي أسا و 
 

 2018اجتماع لجنة المعايير في نوفمبر/تشرين الثاني  -ارابعا 
 
بشدددأن فريدددق املهدددام  توصددديات 2018تشدددرين الثدددار /نعقدددد يف نوفمربالدددذجي ايف اجتماعهدددا املعدددايص ناقشددد  نندددة  -17

التهاصددديل الكاملدددة  تدددردو  .: املعدددايص وتنهيدددذها2018الددددعوة إىل اقدددراا مواضددديع يف عدددام اسدددتجابة إىل املقدممدددة املقرحدددات 
أضدداف  و فريددق املهددام  وافقدد  اللجنددة علددى معظددم التوصدديات الدديت قدددمهاقددد و  9يف تقريددر اجتمدداع ننددة املعددايص.باحثددات للم

 .املقدممة عيضااملو مقرحات تعليقات على بعا 
 
تن/بددددق أن تظدددل نبغددددي واعتدددربت أن إجدددراءات وضددددع املعدددايص العاديدددة ي فريدددق املهددددام مليدددةعددددايص عناقشددد  نندددة امل -18
بروتوكددددوالت و  ردا مصدددد/لبات املسدددداضدددديع إضددددافة املو املتخددددذة حددددول لقددددرارات املعددددايص عددددن ايتعلددددق مبسددددهولية ننددددة  مددددا يف

وهكدددذا أو تعدددديلها.  لوقايدددة النباتدددات معدددايص االتهاقيدددة الدوليدددة يعضددداقائمدددة مو ( إىل التشدددخيص ومعاندددات الصدددبة النباتيدددة
. 1ق رفدمن امل 1عليها الضوء يف اندول   لم س  و القائمة هذه أدرج  املص/لبات املوصى هبا وبروتوكوالت التشخيص يف 

 .(من جدول األعمال 3-10بند الو  CPM 2019/05نظر الوثيقة ا 
  

                                                           
8  2018_IC_Nov_08, 2018SC_Nov__11 
activities/standards-https://www.ippc.int/en/core-تقريددددددددر اجتمدددددددداع ننددددددددة املعددددددددايص الددددددددذجي انعقددددددددد يف نوفمرب/تشددددددددرين الثددددددددار متدددددددداا علددددددددى:   9

setting/standards-committee 



CPM 2019/22 6 

 2018اجتماع لجنة التنفيذ وتنمية القدرات في نوفمبر/تشرين الثاني  -اخامسا 
 
توصدديات  201810نعقددد يف نوفمرب/تشددرين الثددار الددذجي ايف اجتماعهددا التنهيددذ وتنميددة القدددرات  ننددةاستعرضدد   -19

ووافقدد  ننددة يف األسددبوع السددابق. املعددايص مددن ننددة دخالت املدداملقدممددة مددع األخددذ باالعتبددار  بشددأن املقرحددات فريددق املهددام
 .اضيعبعا املو وقدم  تعليقاهتا على فريق املهام  معظم توصيات علىالتنهيذ وتنمية القدرات 

 
 على ما يلي:التنهيذ وتنمية القدرات ننة  عالوة على للك، وافق  -20
 

  عمددل يسدصعلددى تقدد  جمموعدات كاملدة مددن املعلومدات لات الصدلة لتاملتقددم  مبقرحدات ينبغدي تشدجيع 
 وايادة الكهاءةفريق املهام 

  املقدمدة.  يعضاتكون يف وضع أفضل لت/وير موارد التنهيذ للمو ينبغي يديد املنظمات لات الصلة اليت قد
 أنهسهم. نقدمو تاملهم قد يكون ههالء و 

  مدعومددة املختددارة واملواضدديع ننددة التنهيددذ وتنميددة القدددرات تكددون قددرارات يقددوم علددى أن ينبغددي تنهيددذ سددض
 ددها هيئة تدابص الصبة النباتية.يبأموال 

  تهاينبغي وضع تكلهعلى مواضيع، حال املوافقة. 

 
 2019كانون الثاني /يناير في بالمواضيع فريق المهام المعني اجتماع -اسادسا 

 
ائيددددة الصدددديغة النهلوضددددع اجتماعدددداً افراضددددياً  2019 كددددانون الثددددار/يناير يف باملواضدددديع املهددددام املعدددد  فريددددق اجتمددددع -21

 11.الكاملة للمناقشات يف تقرير االجتماعالتهاصيل وترد  .هيئة تدابص الصبة النباتية توصيات  إىلل
 
هيئدة مكتد  اقراا بدو  ونندة التنهيدذ وتنميدة القددرات ننة املعايصمبباحثات  علماً  باملواضيع املع  املهام فريقأخذ  -22

تددابص الصدبة يئدة عشرة هلالدورة اخلامسة  خالل املواضيع تقد  مقرحاتعقد جلسة تدريبية حول ب تدابص الصبة النباتية
أن وافقدد  علددى اجملموعددة املعنيددة بددالتخ/ي  االسددراتيجي أن  أيضدداً  باملواضدديع فريددق املهددام املعدد  والحدد  (.2020  النباتيددة
أمانددة االتهاقيددة الدوليددة خب/ددة عمددل خاصددة ( مقرحددات 2019  يئددة تدددابص الصددبة النباتيددةهلإىل الدددورة الرابعددة عشددرة تقدددم 

 واضدديعاملبقدد تكدون لات صدلة وأن هدذه ع، و مشدر  علدى اً قائمددمقرحداً للتجدارة اإللكرونيدة و التجدارة  يسدصتللوقايدة النباتدات 
هيئدددة تددددابص الصدددبة املقرحدددات يف هدددذه تنظدددر أن  باملواضددديع فريدددق املهدددام املعددد  واقدددرا ذه األنشددد/ة.املقرحدددة املتعلقدددة هبددد

فريددددق املهددددام  والحدددد  .املنجددددزات امل/لوبددددةيف ن ميكددددن أن ت ضددددمم رة ع وأن املددددواد امل/ددددوم ير ايف سددددياق مقرحددددات املشدددد النباتيددددة
لوقايددة النباتددات  قائمددة مواضدديع معددايص االتهاقيددة الدوليددة واضدديع يفاملإدراج القاضددية بدد ننددة املعددايصقددرارات  باملواضدديع املعدد 

                                                           
activities/capacity-https://www.ippc.int/en/core-تقريددددددر اجتمدددددداع ننددددددة التنهيددددددذ وتنميددددددة القدددددددرات يف نوفمرب/تشددددددرين الثددددددار متدددددداا علددددددى:   10

development/capacity-development-committee/ 
https://www.ippc.int/en/core-ا علدددددددى: ، متدددددددا 2019االجتمددددددداع االفراضدددددددي لهريدددددددق املهدددددددام املعددددددد  باملواضددددددديع يف يناير/كدددددددانون الثدددددددار  تقريدددددددر  11

activities/standards-and-implementation/call-for-topics-standards-and-implementation/task-force-on-topics/ 
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هيئددددة تدددددابص الصددددبة  اً أيضددددنظدددر امعلومددددات  تقددددد  لغددددرض أوردت والدددديت  ،1 قرفدددامليف  1النبددددو املبدددد  يف اندددددول  علدددى
 (.CPM 2019/05 النباتية

 
تغيدص األولويدة املوصدى  ونندة التنهيدذ وتنميدة القددرات مدع اقراحدات نندة املعدايص باملواضديع املعد  املهام فريق اتهق -23
 ا.الشروع يف ت/ويرمهإىل واحلاجة امللبة املسألة أمهية  اعكسيينبغي أن  ماإىل أس مشصاً  ،الثن  من املواضيع املقدممةهبا 
 
ميكدن إحدراا  كيدف باملواضديع املهدام املعد  واضد  لهريدقمدن اللكن ت يكدن  ،عدة مواضيع على أسا مهمة  ميم قد   -24

اخلاصدة نتدائض الهندا  حاجدة إىل مزيدد مدن التهكدص أو املعلومدات لتبديدد أن ثل قضدايا ناشدئة أو ذه املواضيع مته تقدم ألن
عدم اقدراا إدارة  داطر الصدبة د   ،علدى سدبيل املثدال .هاتقدمها أو تسهم يف ققياالتهاقية الدولية لوقاية النباتات اليت قد ب

أن مدن غدص الواضد  مدا إلا كدان مدن األفضدل القيدام بدذلك كمعيدار  فريدق املهدام رأى لكن ،(014-2018النباتية عرب الربيد  
 ر.يت/و قيد الوكالمها ال يزال  -كعنصر من عناصر التجارة اإللكرونية أم   مسار

 
 ،وننددة التنهيددذ وتنميددة القدددرات ننددة املعددايص باالتهدداق مددع ،باملواضدديع فريددق املهددام املعدد  املواضدديع الدديت أوصددى هبددا -25

وينبغددي أن تددنعكآ . 1ق رفدداملمددن  2العتمادهددا علددى النبددو املبدد  يف اندددول  هيئددة تدددابص الصددبة النباتيددةمعروضددة علددى 
 ( 05/2019CPM الوثيقدة نظرا  12،معايص االتهاقية الدولية لوقاية النباتات مواضيعقائمة يف لجنة املعايص اخلاصة باملواضيع 

 (. 24/2019CPM الوثيقة نظرا 13،القدرات وتنميةالتنهيذ  مواضيعقائمة  يف القدرات لجنة التنهيذ وتنميةبتلك اخلاصة و 
 
 تعتدرب األسدا  هيئدة تددابص الصدبة النباتيدةإىل  واضديععدم التوصية ببعا امل على باملواضيع املهام املع  فريقوافق  -26

أن تكدون ضدمن ينبغدي مدا املدواد الديت مسدألة فريدق املهدام وحبدق  .نندة التنهيدذ وتنميدة القددرات أو نندة املعدايص خارج ن/داق
األخدرى أفضل هيئات االتهاقية الدولية لوقايدة النباتدات تتناوهلا تناواًل أن كن ميوما املواضيع اليت نت  اللجت  هااختصا  

علدى سداعد مدن يقدد يكدون أفضدل النباتيدة  هيئدة تددابص الصدبةفريق املهام أن مكت   وشعر والتوعية(.ات الندو مواد  مثل 
ن/داق الددعوة وأن هندا  حاجدة   تنبغي مراجعدة أن فريق املهام علىواتهق  .املقرحات املقدممةيديد كيهية التعامل مع هذه 

د أن يدم كان ينبغي   ،على املعايص والتنهيذ اً يديد تمواضيع ركز القراا دعوة ومبا أن ال أنواع األنش/ة امل/لوبة.إيضاا إىل 
مدن مكتد  هيئدة تددابص توجيد  طلد  علدى فريدق املهدام  ووافدق .القددرات التنهيذ وتنميةننة و  ننة املعايص/ورها ست مواضيع
 .الدعوةبشأن الن/اق واقرا النظر يف للك يف استعراض  لعملية النباتية  الصبة

 
معلومددات  مددة وفر املقرحددات املقدت تدد ،النباتيددة هيئددة تدددابص الصددبة الدديت ت يددو  هبددا إىل واضدديعبالنسددبة لددبعا امل -27

 اً أيضد اً مشدص  ،الددعوة الالحقدة إعدادة تقدد  مقرحدات معدزاة خدالل علدى النظدر يفقددم  تفريق املهدام املوقد شجع  كافية.
حلقدددات العمدددل اإلقليميدددة لالتهاقيدددة الدوليدددة لوقايدددة ل املخ/ددد  هلدددا خدددالحدددول الددددعوة إىل املواضددديع إىل الددددورات التدريبيدددة 

                                                           
ippc-topics-g/listsettin-activities/standards-http://www.ippc.int/en/core-: قائمدددددة مواضددددديع معدددددايص االتهاقيدددددة الدوليدددددة لوقايدددددة النباتدددددات  12

standards/ 
  /86844https://www.ippc.int/en/publications/ قائمة مواضيع التنهيذ وتنمية القدرات  13
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هبدا فريدق املهدام يف الديت ت يدو  املواضيع  وترد (.2020  يئة تدابص الصبة النباتيةوخالل الدورة اخلامسة عشرة هلالنباتات 
 .1ق رفاملمن  3 اندول

 
لكنددد   والتنهيدددذ،يف إطددار املعدددايص عنددد إعدددداد توصددديات  نظدددر أن ييف /لددد  ال باملواضددديع املهدددام املعدد  فريدددقاسددتذكر  -28

التنهيددددذ وتنميددددة ننددددة و  املعددددايصننددددة تقددددوم  فريددددق املهددددام أنولددددذا يقددددرا  .اً قيددددد املراجعددددة حاليددددال تددددزال أن الوثيقددددة الحدددد  
 توفره.حال دمض املواضيع املعتمدة يف اإلطار املنق  ب القدرات

 
 هريق املهام املع  باملواضيعلاالجتماع االفراضي  تقريرمن  4ق رفيف املميكن االطالع  -29

إىل مقدمي أبداها اليت واملالحظات املهام  فريقتوصيات ملخصات تهصيلية لعلى  2019 ثارال كانون/يناير يف
 11.املقرحات

 
 االستنتاجات والدروس المستفادة -اسابعا 

 
ننددة التنهيددذ و  ننددة املعددايص مددن أعضدداءللمواضدديع املقرحددة أن التقيدديم املشددر   باملواضدديع املهددام املعدد  فريددقاعتددرب  -30

تعداماًل وجهدات نظدر  تلهدة حدول كيهيدة التعامدل وفدر ألند   اً مهيددئة تدابص الصبة النباتيدة كدان هيومكت   وتنمية القدرات
إىل  التنهيدذ وتنميدة القددراتنندة و  نندة املعدايص ودعدوا واضديعهض بديلدة لدبعا املبن  ى ههالء وأوص أفضل مع موضوع مع .

 وتنسيق ت/وير املواد لعدة مواضيع. لعمل معاً ا
 
تنهيدذ املعدايص الدوليدة علدى فقد   يآلداألطدراف املتعاقددة إىل أمهيدة ت/دوير قددرة  باملواضديع املهدام املعد  فريدق أشار -31

 مبا يف للك تقد  مقرحات مواضيع. ،هذه املعايص العمل املعيارجي أثناء ت/وير على أيضاً ، بل لتدابص الصبة النباتية
 
الدددددرو  يف ضدددوء إىل اقدددراا مواضدددديع الددددعوة نبغدددي مراجعدددة عمليددددات تأندددد   باملواضددديع املهددددام املعددد  فريدددقاعتدددرب  -32

لات األولويدة ب/ريقدة جمديدة  واضديعكيهيدة عدرض املالنظدر يف  ينبغدي  ،باإلضافة إىل للدكو  األوىل.الدعوة املستهادة من هذه 
 .هلا النباتية هيئة تدابص الصبةاعتماد بعد 

 
ع ير ال إىل حددد كبددص مددن املشددوم ميدد القدددراتالتنهيددذ وتنميددة مواضدديع  أن ت/ددوير باملواضدديع املهددام املعدد  فريددق الحدد  -33

ينبغدي أن تركدز أنشد/تها علدى املواضديع لات األولويدة العليدا وأن تسدتهدف جهدود  ننة التنهيذ وتنمية القدراتبأن ى وأوص
 .واضيعتعبئة املوارد هذه امل

 
 اً ووفقدد التجربددة املكتسددبة.بسددن يف املسددتقبل لددتعكآ وست   اً جيدددانديدددة لقددد تبدد  عمليددة الدددعوة للمواضدديع  -34

املرجعيدددة والقواعدددد االختصاصدددات راجعدددة مب 2019أن يقدددوم خدددالل عدددام علدددى  باملواضددديع املهدددام املعددد  فريدددقاتهدددق لدددذلك، 
كمددا  هيئددة تدددابص الصددبة النباتيددة.إىل مكتدد  وتقددد  أجي تغيددصات مقرحددة  مواضدديعبدد  وعمليددة الدددعوة لل ةاإلجرائيددة اخلاصدد
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كهدهة دورات التدري  ومراجعة الوثائق  مثدل ودولج التقدد ( لت/دوير عمليدة  على على املسامهة يف عمل األمانة اتهق الهريق 
 لات األمهية العاملية يف النداءات املستقبلية. واضيعلتبديد املشهافة 

 
 إىل: ةمدعو  تدابص الصبة النباتية هيئة -35

 
 1ق رفمن امل 1ننة املعايص املبينة يف اندول بشأن مواضيع  باملواضيع فريق املهام املع  بتوصية أخذ علم (1 
كمدددا هدددو   هامواضددديع: املعدددايص وتنهيدددذإىل اقدددراا لددددعوة لواألولويدددات املوصدددى هبدددا اسدددتجابة  واضددديعامل اعتمددداد (2 

 1ق رفامل من 2موض  يف اندول 
املعتمددددة يف قدددوائم مواضددديعها مدددع  واضددديعاملإدراج  التنهيدددذ وتنميدددة القددددراتنندددة و  نندددة املعدددايصمدددن  /لددد ال (3 

 املوصى هبا املرتب/ة األولويات 
لنظددر يف علددى ااألطددراف املتعاقدددة واملنظمددات اإلقليميددة لوقايددة النباتددات واألطددراف األخددرى املهتمددة  تشددجيع (4 

 لات األولوية العالية يف قوائم املواضيع واضيعاملتاا تقد  الدعم واملوارد الالامة إل
مواضيع اقراا ن/اق الدعوة إىل بشأن  باملواضيع فريق املهام املع  إىلتوجي  تقد  اهليئة من مكت   /ل ال (5 

 واألنش/ة اليت ينبغي طلبها أثناء الدعوة 
فريددددق املهددددام  اهبدددد يددددو   الدددديت ت مواضدددديع للواقددددراا طريقددددة للمضددددي قدددددما حبددددق اهليئددددة مكتدددد  مددددن  /لدددد ال (6 

 .أولوية لكن اخل/وات التالية غص واضبةي بإع/اء وصأحيق  أو باملواضيع املع 
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 المقترحةيع ضابشأن المو فريق المهام إلى هيئة تدابير الصحة النباتية  توصية -1 لحقالم
 : المعايير وتنفيذها2018الدعوة إلى اقتراح مواضيع في عام الناجمة عن 

 
ت الهريدق ، يرجدى الرجدوع إىل تقدارير اجتماعدامباحثات فريق املهدام املعد  باملواضديعلة حول للبصول على معلومات مهصم 

topics-for-implementation/call-and-activities/standards-https://www.ippc.int/en/core-: املتاحدددددددددددددددة علدددددددددددددددى

/topics-on-force-ntation/taskimpleme-and-standards  
 

ائمة مواضيع معايص قيف أدرجتها ننة املعايص و حبثتها ، واليت اضيع اليت أوصى هبا فريق املهام املع  باملواضيع: املو 1اندول 
 :1النباتاتلوقاية  االتهاقية الدولية

 
: مواضيع للمعايص والتنهيذ اليت أوصى هبا فريق املهام املعد  باملواضديع إىل هيئدة تددابص الصدبة النباتيدة العتمادهدا 2اندول 

 وإضافتها إىل قائميت مواضيع ننة التنهيذ وتنمية القدرات وننة املعايص 

 العنوان رقم الموضوع رقم الصف
 المقّدم

 )الداعم(

المادة التي أوصى بها 
المهام المعني فريق 

 بالمواضيع

األولوية التي أوصى بها 
فريق المهام المعني 

 بالمواضيع

وتشددددددريعات  وضدددددع وتنهيدددددذ قواعددددددد ومعدددددايص 2018-008 9
علدى  إدارة املخاطر املتعلقدة بالصدبة النباتيدة

لمنظمددددات الوطنيددددة ل املددددواد اخلاضددددعة للددددوائ 

 تنهيذ  دليل( أسراليا
 

1 

                                                           
1  /standards-ippc-topics-setting/list-activities/standards-https://www.ippc.int/en/core  

رقم 
 الصف

رقم 
 الموضوع

 المقّدم العنوان
 )الداعم(

 المادة التي أوصى بها
 فريق المهام

 المعني بالمواضيع

 األولوية التي أوصى
 بها فريق المهام

 المعني بالمواضيع

للمعيدددار الددددويل لتددددابص الصدددبة تعدددديل  2018-010 1
. تنقددددددددددددي  ملصددددددددددددد/ل  5 النباتيددددددددددددة رقدددددددددددددم

  "حدوث/انتشار"

األمريكيددددددددددة الواليدددددددددات املتبدددددددددددة 
  أسراليا ونيوايلندا وكندا(

 ال ين/بق مص/ل  مسرد  حذف(

2 2018-006 Mononychelus tanajoa  وكالددددة الصددددبة الزراعيددددة وسددددالمة
 الكارييب األغذية يف

 1 بروتوكول تشخيص

3 2018-025 Citrus leprosis viruses  وكالددددة الصددددبة الزراعيددددة وسددددالمة
 الكارييب األغذية يف

 1 بروتوكول تشخيص

 Candidatus Liberibacter ناقالت 2018-030 4

solanacearum 
 1 بروتوكول تشخيص اليابان

باسدتثناء مدرض   Pospiviroid أصناف 2018-031 5
بروتوكددددول   الدرندددة املغزليددددة بالب/ددداطآ

  ((7 التشخيص

 2 بروتوكول تشخيص اليابان

6 2018-032 Acidovorax avenae subsp. 
Citrulli 

 2 بروتوكول تشخيص اليابان

7 2018-019 Meloidogyne mali  3 بروتوكول تشخيص الص 

8 2018-015 Cronartium comandrae Peck  4 بروتوكول تشخيص الص 

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and-implementation/call-for-topics-standards-and-implementation/task-force-on-topics/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and-implementation/call-for-topics-standards-and-implementation/task-force-on-topics/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and-implementation/call-for-topics-standards-and-implementation/task-force-on-topics/
https://www.ippc.int/en/publications/86295/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/
https://www.ippc.int/en/publications/86298/
https://www.ippc.int/en/publications/86293/
https://www.ippc.int/en/publications/86306/
https://www.ippc.int/en/publications/86323/
https://www.ippc.int/en/publications/86324/
https://www.ippc.int/en/publications/86325/
https://www.ippc.int/en/publications/86333/
https://www.ippc.int/en/publications/86329/
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 العنوان رقم الموضوع رقم الصف
 المقّدم

 )الداعم(

المادة التي أوصى بها 
المهام المعني فريق 

 بالمواضيع

األولوية التي أوصى بها 
فريق المهام المعني 

 بالمواضيع

 لنباتاتالوقاية 

10 2018-009 

 
رقدددم  لتددددابص الصدددبة النباتيدددة املعيدددار الددددويل

 1بشددأن احلركددة الدوليمددة للبددذور: امللبددق  38
دددض الدددنظم إلصددددار واسدددتخدام تصدددميم  – س 

 الصبة النباتيمة للبذورشهادات 

الوطنيدددددة لوقايدددددة ة ملنظمدددددا
 أسددددددددددددددراليا،  النباتددددددددددددددات

تشدددددددددددددددددديلي، الواليددددددددددددددددددات 
املتبدددددددددددددددة األمريكيددددددددددددددة، 
وكالدددددة الصدددددبة الزراعيدددددة 
وسددددددددددددالمة األغذيددددددددددددة يف 

املنظمددددددددددددددددددة ، الكددددددددددددددددددارييب
لوقايدددة  اإلقليميدددةالدوليدددة 

النباتدددددددددددددددددات والصدددددددددددددددددبة 
نمعيدددددددددددددددددة ، ااحليوانيدددددددددددددددددة

األمريكيدددددددددة للتجدددددددددارة يف 
الدددددويل االيدددداد ، التوابددددل
الراب/ددة الكنديددة ، للبددذور

راب/ددددددة ، لتجددددددارة البددددددذور
 (األمريكيت البذور يف 

 1 معيار  ملبق(

سددددددددددداعدات املمدددددددددددن للغدددددددددددذاء و اآلسددددددددددتصاد اال 2018-026 11
 األخرى

منظمدددددة وقايدددددة النباتدددددات 
 يف احملي  اهلادئ

تدابص  هيئةإىل توصية 
 الصبة النباتية

 لالعتماد خالل 
 للهيئة االجتماع الواارجي

 (2020 يف عام

1 

يف جمدددددددال الصدددددددبة  أمنيدددددددةوضدددددددع إجدددددددراءات  2018-028 12
 النباتية

 1 تنهيذ  دليل( نيوايلندا

طر إدخدال  فدات ا دتوجيهدات حدول تقيديم  2018-036 13
 البذورمع 

منظمدددددة وقايدددددة النباتدددددات 
أوروبددددددددددددددددددددا والببددددددددددددددددددددر  يف

 املتوس 

لمعيار دليل تنهيذ ل
الدويل لتدابص الصبة 

 11رقم النباتية 

1 

 Xylellaملراقبددددددددة خ/ددددددددوة توجيهيددددددددة  2018-037 14

fastidiosa 
منظمدددددة وقايدددددة النباتدددددات 

أوروبددددددددددددددددددددا والببددددددددددددددددددددر  يف
 املتوس 

 1 تنهيذ  دليل(

 Xylellaشبنات  لتهتيشخ/وة توجيهية  2018-038 15

fastidiosa عند نقاة الدخول 

منظمدددددة وقايدددددة النباتدددددات 
أوروبددددددددددددددددددددا والببددددددددددددددددددددر  يف

 املتوس 

 1 تنهيذ  دليل(

املعيدددار الددددويل لتددددابص الصدددبة النباتيدددة رقدددم  2018-012 16
عدددم تنهيددذ يف حددال خ/ددوة توجيهيددة لل 15

 االمتثال

الواليددددددددددددددددددات املتبدددددددددددددددددددة 
 األمريكية

 2 تنهيذ  دليل(

توجيهيدة إلدارة النباتدات واملنتجدات خ/دوة  2018-017 17
 الداخلونالنباتية اليت رملها الركا  

 2 (مواد تنهيذ  مواد توعية الص 

https://www.ippc.int/en/publications/86296/
https://www.ippc.int/en/publications/86307/
https://www.ippc.int/en/publications/86309/
https://www.ippc.int/en/publications/86316/
https://www.ippc.int/en/publications/86317/
https://www.ippc.int/en/publications/86318/
https://www.ippc.int/en/publications/86300/
https://www.ippc.int/en/publications/86331/
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 العنوان رقم الموضوع رقم الصف
 المقّدم

 )الداعم(

المادة التي أوصى بها 
المهام المعني فريق 

 بالمواضيع

األولوية التي أوصى بها 
فريق المهام المعني 

 بالمواضيع

 2 تنهيذ  دليل( نيوايلندا املعانة غص املمتثلةإدارة الشبنات  2018-027 18

حدول  دليل االتهاقية الدولية لوقايدة النباتدات 2018-040 19
القيدددام هيئددات  وضددع وتنهيددذ بددرامض لتخويددل

 أداء أعمال الصبة النباتية ب

الواليات املتبددة كندا  
 (األمريكية

 2 تنهيذ  دليل(

املعيددددار الدددددويل لتدددددابص   تنهيددددذ رقابددددة ر يددددة 2018-007 20
(؛ 1 اسددددددددتكمال؛ 5الصدددددددبة النباتيددددددددة رقددددددددم 

املعيددار الددددويل ومندداطق خاليددة مدددن اآلفددات  
 (4 لتدابص الصبة النباتية رقم

 3 تنهيذ  دليل( أسراليا

معددايص يديددد حالددة العائددل لددذبا  الهاكهددة  2018-011 21
اسددددددددتناداً إىل املعلومددددددددات املتاحددددددددة  امللبددددددددق 

لتددددابص الصددبة النباتيددة رقدددم  باملعيددار الدددويل
37). 

الواليددددددددددددددددددات املتبدددددددددددددددددددة 
 األمريكية

 3 معيار  ملبق(

لشددددبنات قددددائم علددددى املخدددداطر لالتهتدددديش ال 2018-022 22
 املستوردة

 كوريدددا  املنظمدددةمجهوريدددة  
 ) النباتاتالوطنية لوقاية 

 3 مادة تنهيذ

توجيهيدددة لتصددددميم  تدددربات احلجددددر  خ/دددوة 2018-013 23
 الزراعي

 4 تنهيذ  مواد مرجعية( الص 

 ملدواد الربيددلصبة النباتيدة لتوجيهية  خ/وة 2018-014 24
 الدويل

ضمن خ/ة  دد الحقاي الص 
 التجارة اإللكرونيةعمل 

4 

صدددددددددبة نباتيدددددددددة ة مت/لدددددددد  إصددددددددددار شددددددددهاد 2018-021 25
نباتدددددددات ومنتجدددددددات نباتيدددددددة وبندددددددود أخدددددددرى ل

 اإلنرنددددد ي تجدددددر هبددددا علددددى  خاضددددعة للددددوائ 
 .وعرب احلدود

ضمن خ/ة  دد الحقاي الص 
 التجارة اإللكرونيةعمل 

4  

 Xylellaاتف الدذكي ملراقبدة علدى اهلدت/بيق  2018-023 26

fastidiosa  نميدددددددددع أصددددددددددبا  املصددددددددددلبة
   علددددى مسددددتوىتوايعدددلتتبددددع ونظددددام املعنيددد  

 العات

متاحة على البوابة األداة  ليبيا
 2الدولية للصبة النباتية

4 

 
 فريق املهام املع  باملواضيعاليت ت يو  هبا : املواضيع 3اندول 

رقم 
 الصف

 المقّدم العنوان رقم الموضوع

 سصيالنكا تعريف مص/ل  "كائن حي ضار" 5رقم  الصبة النباتيةعيار الدويل لتدابص امل 2018-005 27

 Cernuella virgata  Da: ملبدق بروتوكدول التشدخيص لدد 27رقدم  عيدار الددويل لتددابص الصدبة النباتيدةامل 2018-016 28

Costa, 1778) 

 الص 

                                                           
activities/capacity-https://www.ippc.int/en/core-أدلة ومواد تدريبية للجنة التنهيذ وتنمية القددرات التابعدة لالتهاقيدة الدوليدة لوقايدة النباتدات:   2

development/guides-and-training-materials/ 

https://www.ippc.int/en/publications/86308/
https://www.ippc.int/en/publications/86345/
https://www.ippc.int/en/publications/86294/
https://www.ippc.int/en/publications/86299/
https://www.ippc.int/en/publications/86304/
https://www.ippc.int/en/publications/86327/
https://www.ippc.int/en/publications/86328/
https://www.ippc.int/en/publications/86303/
https://www.ippc.int/en/publications/86336/
https://www.ippc.int/en/publications/86292/
https://www.ippc.int/en/publications/86330/
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رقم 
 الصف

 المقّدم العنوان رقم الموضوع

 الص  Hylotrupes bajulus ملبق بروتوكول التشخيص لد : 27رقم  عيار الدويل لتدابص الصبة النباتيةامل 2018-018 29

عدد  ف/ريددات مسددببة لعهددن ملبددق بروتوكددول التشددخيص لددد :  27رقددم  لتدددابص الصددبة النباتيددةعيددار الدددويل امل 2018-020 30
 ( （.Neofabraea spp الثور على التهاا

 الص 

 ليبيا للتجارة الدولية (Olea europaea) نباتات ايتون خالية من اآلفات 2018-024 31

 اليابان خ/وة توجيهية للتهتيش امليدار  2018-029 32

 اليابان  تنهيذ االتهاقية واملعايص الدولية لتدابص الصبة النباتيةندوة عن  2018-033 33

 اليابان إصدار الشهادات اإللكرونية للصبة النباتيةعن  مواد دعوة 2018-034 34

 فصدديلة  لبددا  الهاكهددةة إنشدداء من/قددة خاليددة مددن  فدد: 26رقددم  النباتيددةلتدددابص الصددبة الدددويل املعيددار تنقددي   2018-035 35
Tephritidae) 

 اليابان

 اهلند بلباءملعانة الكتل اخلشبية  39تعديل املعيار الدويل لتدابص الصبة النباتية رقم  2018-039 36

 

https://www.ippc.int/en/publications/86332/
https://www.ippc.int/en/publications/86334/
https://www.ippc.int/en/publications/86337/
https://www.ippc.int/en/publications/86311/
https://www.ippc.int/en/publications/86312/
https://www.ippc.int/en/publications/86313/
https://www.ippc.int/en/publications/86315/
https://www.ippc.int/en/publications/86338/

