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االتفاقية الدولية 

المتحدةلألمم منظمة األغذية والزراعة لوقاية النباتات

اآلفاتحماية المصادر النباتية في العالم من 



Major Stages
Call for 
topics 
2013

• Topic submitted: Authorization of non-NPPO 
entities to perform phytosanitary actions 

SC Nov 
2013

• Recommended adding to List of 
Topics 

CPM-9 
(2014)

• Added to List of Topics 
with priority 3 (CPM-10 
upgraded to priority 2)

SC May 
2016

• Approved Specification 65: 
Authorization of entities to perform 
phytosanitary actions.

EWG 
2017

• Draft ISPM

SC May 
2018

• Approval of the draft 
ISPM for first 
consultation period

SC-7 
May 
2019

• Approval of the 
draft ISPM for 
second 
consultation period



اعتبارات عامة
مالحظة977تم أثناء فترة المشاورة األولى استالم 

باتية، النمن شأنه أن يضر بأمن الصحة كيانات خاصة إن تفويض إجراءات الصحة النباتية إلى : القلق
.موقف المنظمة القطرية لوقاية النباتات وأهميتهايُضعف أن أيضاً ويخشى 

ضوء ال سيما فيالنباتات، المعيار ضروري ألنه يوفر إرشادات للمنظمات القطرية لوقاية :الدعم

مع ، النباتاتزيادة حجم التجارة والموارد المحدودة في كثير من األحيان للمنظمة القطرية لوقاية 

.الحفاظ على سالمة الصحة النباتية

جماعة:فيلمةالمستوالتعليقاتالنباتيةالصحةلتدابيرالدوليةالمعاييرمشروعمفهوممناقشةتمت

.المعاييرولجنةالنباتيةالصحةتدابيرهيئةاالستراتيجي،التخطيط

دوليةالاالتفاقيةهيئاتمختلففيدارتالتيالمناقشاتفيSC-7المعاييرعملجماعةلجنةنظرت

للمشاورةهاواعتمدتالمسودة،ونقحتالمعايير،قادةوإجابةالتعليقاتواستعرضتالنباتات،لوقاية

الثانية



تاتالنبالوقايةالدوليةاالتفاقيةهيئاتفيالمناقشات

:2018االستراتيجيالتخطيطجماعة•

2030-2020االستراتيجياإلطارمنظورمنالقضيةناقشت.

التنميةأعمالجدول(Development Agenda)–"استخدامبشأنتوجيهاتتطوير

لوقايةالدوليةةلالتفاقياالستراتيجياإلطارأنلتوضيحصياغتهأعيدت:"الثالثالطرفكيانات

جالالنباتات ِّ للتطبيقلقاببديلهوالترخيصأنعلىالضوءيسلطولكنهللترخيص،يرو 

.النباتاتلوقايةالقطريةللمنظمات

النباتيةالصحةتدابيرلهيئةعشرالرابعةالدورة•

يةالنباتالصحةلتدابيرالدوليةالمعاييرمشروعبشأنوالقلقالتأييدعناإلعرابتم.

من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تنص( أ)2-5المادة على أن أكد القسم القانوني في المنظمة •

النباتية ل الصحة كيانات للقيام بأعماعلى إمكانية قيام المنظمات القطرية لوقاية النباتات بتفويض 

ظل على النباتية تأعمال الصحة وأشارت إلى أن مسؤولية النباتية، باستثناء شهادات الصحة 

 .عاتق المنظمة القطرية لوقاية النباتات

لتدقيقامثلبأنشطةالتخويليمكنأنهللمنظمةالقانونيالقسمأكدكما.



لجنة المعايير

ِّضالالمعيارأنالواضحمنأنهعلىأكدت .التصديقيؤيدواليفو 

وجوددونبذلكتسمحأالالنباتاتلوقايةالقطريةالمنظماتعلىينبغيأنهعلىشددت

.مناسبإشرافنظام

شاملةليستالمعيارهذافيالنباتيةالصحةإجراءاتقائمةأنإلىأشارت.

لوقايةطريةالقالمنظمةوظائفعنالتعبيريتم:والتصديرالمحلياالستيرادعلىركزت

.فالوظائتلكعلىالتركيزيكونأنوينبغياالتفاقية،فيبوضوحالنباتات

لنهوأنالمعيارمشروعفيبالمراجعةالخاصبالقسماالحتفاظضرورةعلىوافقت

.التدقيقحولتطويرهسيتمالذيالجديدالمعيارمشروعمعيتداخل



:  SC-7–المعاييرمن قبل لجنة جماعة عمل المشروع مراجعة 

النباتيةحةالصإجراءاتبتنفيذللجهاتسمحتإذاالنباتاتلوقايةالقطريةالمنظماتمتطلبات":العنوان"

الذيومنبذلك،ستسمحكانتإذاماتقررالنباتاتلوقايةالقطريةالمنظمةأنبوضوحلتبينتعديلهاتم–

.المتطلباتوتحددنباتية،صحيةإجراءاتوأيةلهيرخصأنيجب

لوقايةالقطريةمةالمنظتختارعندما"فقط"للتطبيققابلةالمعيارمتطلباتأنعلىللتأكيدمبسط:النطاق

.الترخيصالنباتات

الترخيص،تقررأنالنباتاتلوقايةالقطريةللمنظمةإاليمكنالأنهبوضوحالمعدلةالمسودةأبرزت

ً ليسالترخيصأنوتؤكد .إلزاميا

لوقايةطريةالقالمنظمةأنعلىالضوءلتسليطجديدفرعيقسمإضافةتمت:للترخيصاألساسيالفهم

تسمحالقديالتوتلكبهاالتصريحيتمقدالتيواإلجراءاتتفويض،/ترخيصأيعنمسؤولةالنباتات

النباتاتلوقايةالقطريةالمنظمةقبلمناإلشرافإلىالحاجةوكذلكبها،



:  SC-7–المعاييرمراجعة المشروع من قبل لجنة جماعة عمل 

ليسالمسردتعريفأنالمصطلحاتبمسردالمعنيالفريقاقترح:الكيانتعريف ً فهمهويجبضروريا

.للكلمةالعامبالمعنى

بهاالتصريحيمكنالتيالنباتيةالصحةإجراءات: ً الحظت،معايياللجنةفيدارتالتيللمناقشاتوفقا

SC-7ريفتعمعتمشياشاملة،ليستالمذكورةاألمثلةأنتعني"أمثلةتتضمن"عبارةاستخدامأن

ً 5النباتيةالصحةلتدابيرالدوليالمعيار .أيضا

وافقتايير،المعلجنةفيدارتالتيالمناقشاتعلىبناءً :والتصديراالستيرادوأنظمةالمحليةاألنظمة

.المحددةاألنظمةإلىاإلشارةمسودةمنحذفهاعلىSC-7لجنة

الوضوحلتأمين"التفويضبرنامج"حولجديدفرعيقسمإضافةتمت:البرنامجمقابلالتخويلنظام.

أنهلتوضيح(6النباتيةالصحةلتدابيرالدوليالمعيارغرارعلى)الهرميللتسلسلالعريضةالخطوط

النباتاتلوقايةالقطريةالمنظمةلدىالنباتيةللصحةتنظيمينظامبموجبالتراخيصبرامجوضعينبغي

أنينبغي.ةالنباتيالصحةإجراءاتألداءالكياناتبتفويضالنباتاتلوقايةالقطريةللمنظمةوالسماح

.بالتصريحلهايسمحالقانونيإطارهاأنالنباتاتلوقايةالقطريةالمنظماتتضمن



:  SC-7–المعاييرمراجعة المشروع من قبل لجنة جماعة عمل 

تحيداكمالتفويضيجبكانإذاماالنباتاتلوقايةالقطريةالمنظمةتقرر:العامةالكياناتمقابلالخاصالقطاع ً أيضا

والعامةلخاصةاالكياناتإلىاإلشارةحذفتموبالتالي.العامةالكياناتمقابلالخاصةالكياناتمتطلباتوضعكيفية

.المسودةمن

ً :التفويضبرنامجتطوير• يتعلقفيماجديدةافاتمسوإضافةالبادئةالمسافاتترتيبإعادةتمتالمستلمة،للتعليقاتوفقا

.وسريتهاوصونهاالمعلوماتاستالمإجراءات•

الترخيصمدة

إدارتهايجبوالتيالتفويضعنالناتجةالمخاطرتحديد

المعتمدةالكياناتقائمةعلىللحفاظعملية



:  SC-7–المعاييرمراجعة المشروع من قبل لجنة جماعة عمل 
تفويضاليجبكانإذاماالنباتاتلوقايةالقطريةالمنظمةتقرر:العامةالكياناتمقابلالخاصالقطاع

ً تحيدكما اإلشارةحذفمتوبالتالي.العامةالكياناتمقابلالخاصةالكياناتمتطلباتوضعكيفيةأيضا

.المسودةمنوالعامةالخاصةالكياناتإلى

ً :التفويضبرنامجتطوير• مسافاتوإضافةةالبادئالمسافاتترتيبإعادةتمتالمستلمة،للتعليقاتوفقا

يتعلقفيماجديدة

.وسريتهاوصونهاالمعلوماتاستالمإجراءات•

الترخيصمدة

إدارتهايجبوالتيالتفويضعنالناتجةالمخاطرتحديد

المعتمدةالكياناتقائمةعلىللحفاظعملية

الكياناتأهليةمعايير:

لجنةعد لتللتعليقات،نظًرا:المصالحتضاربSC-7غير"الكيان"أنإلىلإلشارةالنص

إجراءاتبيتعلقفيماإدارتهاكيفيةويحددالمصالحفيمحتملتضاربأيويعلنمتحيز

."بهاالقياميتعينالتيالمحددةالنباتيةالصحة

إزالةتمتللتعليقات،نظراً :المعيارتشغيلإجراءالجودة،دليل،الجودةإدارةنظام

."الموثقةاإلجراءات"إلىلإلشارةالمسودةوتبسيطالمصطلحات

لوقايةريةالقطالمنظمةإلىالتصعيدعمليةتضمينتمالتعليقات،فيالنظر:التنازعاتحل

.النباتات

النباتيةالصحةإجراءاتعنالناتجةاألضرارمسؤوليةبيان.



:  SC-7–المعاييرمراجعة المشروع من قبل لجنة جماعة عمل 

المسافاتفةإضاتمتالمستلمة،التعليقاتحسب:النباتاتلوقايةالقطريةالمنظمةومسؤوليةأدوار
:التاليةالبادئة
oاألهليةمعاييرتستوفلمالتيالكياناتإخطار.

oطواعيةلالنسحابمالكيانعمليةتنفيذ

oأيمنخاليينيكونواوأنالحيادعلىالنباتاتلوقايةالقطريةالمنظمةموظفويحافظأنيجب

.المصالحفيتضارب

التاليةالبادئةالمسافاتإضافةتمتالمستلمة،التعليقاتحسب:الكيانومسؤوليةأدوار:

o(المطابقةعدماإلدارة،)الرئيسيةالتغييراتبشأنالنباتاتلوقايةالقطريةالمنظمةإخطار

oالنباتاتلوقايةالقطريةالمنظمةحددتهاالتيللمتطلباتاالمتثال

oالمعلوماتسريةعلىالحفاظ

لجنةتعتبر:اإلشرافمقابلالتدقيقSC-7مالمهاإنفاذيتمأناإلشرافيتطلبالتدقيق،عكسعلىأنه

رحهاقتالذيالنحوعلىالمسودةفيالمصطلحاتتعريفيتملمذلك،ومع.المباشراإلشرافتحت

اعتبارهايمكنالشروطهذهأنعلىSC-7لجنةوافقت.النباتيةالصحةبمصطلحاتالمعنيالفريق

.اذلإلنفوكإرشاداتالتدقيقبشأنالنباتيةالصحةلتدابيرالدوليةالمعاييرمشروعمنجزءاً 

البادئةافاتالمسإضافةتمتللتعليقات،وفقا:اإلشرافأوبالتدقيقالمخولةالكياناتومسؤولياتأدوار

:التالية

oالصلةذاتوالخبرةالتدريبلديهمالموظفين

oالداخليً التدقيقعملياتإجراء



:  SC-7–المعاييرمراجعة المشروع من قبل لجنة جماعة عمل 
التاليةالتغييراتإجراءتمالمستلمة،التعليقاتحسب:التدقيق:

oالتدقيقتواترأصبح ً الصحةراءاتإجتعقيدعلىاعتماداً "للتردداألدنىالحد"علىالتعديلطريقعنمرنا

.الكيانومطابقةالحاليواألداءالنباتية

oمشروعفيتغطيتهسيتمحيثبالكامل"النظامتدقيق"مرجعإزالةتمتISPMالتدقيقبشأن.

لجنةأشارتتعليق،علىرداً :المطابقةعدمأنواعSC-7المعلوماتوأنجديدمفهومالترخيصأنإلى

التغييراتإجراءتمالتعليق،إلىباإلضافة.مفيدةستكونيالتفويضيتعلقفيماالمطابقةعدمبأنواعالمتعلقة

:التالية

oتقديممت.المصالحتضاربجانبمعوالمواءمةالمفهوملتوضيحالقسمتعديلتم:الحرجةالمطابقةعدم

ً المطابقةعدمفيهايعتبرالتيالمواقفعلىللتأكيدأمثلة منالحرجةقةالمطابعدمأنالنصيبرز.حرجا

.التفويضتعليقإلىيؤديأنشأنه

oمعبتتناسالالتيالمعاييرأوالحاالتأنلتوضيحالنصمراجعةتمت:األخرىالمطابقةعدمحاالت

ً ."أخرى"ستعتبرالحرجةالمطابقةعدم أنإلىلإلشارةنصإضافةتمتتلقيها،تمالتيللتعليقاتوفقا

.التفويضتعليقإلىتؤديقدالمتكررةاألخرىالمطابقةعدم



:  SC-7–المعاييرمراجعة المشروع من قبل لجنة جماعة عمل 

النصوعدلتالوضوحأمنتالمشاورة،منالمخاوفلمعالجة:واإللغاءالتعليق

:إلىلإلشارة

oيكونأنيجب:التعليق ً أنيتعينوتصحيحيعملإنفاذأجلمنمحددةلفترةمؤقتا

.التصحيحيالعملمراجعةبعدالتفويضالستعادةبسيطةبعمليةيسمح

oطلب ديم تقيجب أن يكون السحب للترخيص دائماً ويتطلب إعادة التأهيل : اإللغاء

.للترخيصجديد من الكيان 



المحتملةاإلنفاذ قضايا 
هذاإلنفاذالالزمالقانونياإلطارإنشاءمنالناميةالبلدانتتمكنالقد:القانونياإلطار

.المواردنقصبسببالقوانينسنفيصعوباتتواجهأوالمعيار

ةالدوليالمعاييرلدعمالالزمةواإلرشاداتاإلنفاذموادستكون:اإلنفاذإرشادات

علىوادالمهذهتؤكدأنيجب.بنزاهةالنظملتطويرحاسمةالنباتيةالصحةلتدابير

ً تتضمنأنويجبالمصالحتضاربمعالتعاملتحديات اتدراسمنعدداً أيضا

.وعناصرهمفوضنظامإنشاءيمكنكيفإلظهارالحالة

دانالبلفيالمواردوتوافراإلنفاذقدرةمدىفيللنظرحاجةهناك:القدراتبناء

.النامية

اربتضوتوضيحتحديدالمهممنسيكونما،نظامتطبيقعند:المصالحتضارب

.بشفافيةإدارتهاكيفيةوشرحالمحتملالمصالح



قضايا اإلنفاذ المحتملة
قداصةالخالكياناتأنمنبالقلقتشعرالمتعاقدةاألطرافبعضكانت:التكاليف

صرحالمالخدماتتكاليفارتفاعإلىيؤديمماأعلىأرباحتحقيقأجلمنتضغط

(الأو)نيادرسومسوىتفرضالقدالنباتاتلوقايةالقطريةالمنظمةأنحينفيبها،

ً الخدمةعلى ..الصلةذاتللوائحوفقا

إجراءبالمخولةالكياناتفينقصهناكيكونقدالبلدان،بعضفي:أخرىقضايا

تقويمللالنباتاتلوقايةالقطريةالمنظمةداخلالفنيةالقدراتنقصأوالتدقيق

سولي)الداخليةالنباتيةالصحةوكياناتنظمدورتوضيحيلزمقد.والمراجعة

.(التصدير/لالستيراد

لجنةذك رتSC-7 ً فيبماالمسودة،مناقشةأثناءأثيرتالتياإلنفاذبمشكالتأيضا

أمثلةبوقائمةالمرتدة،والتغذيةالشكاوىأنظمةإنفاذوالجودة،إدارةأنظمةإنفاذذلك

واإلشرافالتدقيقحولإضافيةوإرشاداتالمطابقة،لعدم



أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

(فاو)المتحدة لألمم منظمة األغذية والزراعة 

57054812 06 39+ :.هاتف

ippc@fao.org :بريد إلكتروني
:الموقع على الشابكة

www.ippc.int
www.fao.org/plant-health-2020

اتصل بنا

السنة الدولية

للصحة النباتية
2020
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