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 النباتية الصحة تدابري هيئة

 السابعة الدورة

 3193 آذار/مارس 32-91 روما،

 النباتات لوقاية الدولية االتفاقية معايري مواضيع قائمة

  املؤقت األعمال جدول من 5-9-8 البند

 

 لوقاية ةالدولي االتفاقية معايري مواضيع قائمة على إدخاهلا املقرتح للتعديالت ملخصًا الوثيقة هذه تتضمن-  1

 طلبت قد (CPM-6, 2011) 1111 عام ُعقدت اليت السادسة، دورتها يف النباتية الصحة تدابري هيئة وكانت .النباتات

 اإلطار مع تتوافق لكي النباتات لوقاية الدولية االتفاقية معايري مواضيع قائمة أولويات حتديد إعادة املعايري جلنة من

 .املمكنة واملعدلة واحملذوفة املضافة األولويات ذلك يف مبا اقية،االتف ذههل املقرتح االسرتاتيجي

 

 لكن ،1112 إىل 1111 من املمتدة لفرتةل النباتات لوقاية الدولية لالتفاقية االسرتاتيجي اإلطار إعداد وجيري-  1

 األهداف هذه وتتمثل .جديدة اسرتاتيجية أهداف أربعة (1111) السادسة دورتها يف أقرت النباتية الصحة تدابري هيئة

  :يلي فيما األربعة االسرتاتيجية
 

 اآلفات انتشار منع طريق عن العاملي الغذائي األمن وتعزيز املستدامة الزراعة محاية (ألف)

 النباتات آفات من البيولوجي والتنوع والغابات البيئة محاية (باء)

 لىع والقائمة املتوائمة النباتية الصحة تدابري تشجيع طريق عن والتجارية االقتصادية التنمية ريستي (جيم)

 علمي أساس

 .(جيم) و (باء) و (ألف) األهداف إلجناز النباتية الصحة جمال يف األعضاء قدرة تنمية (دال)

 الدولية االتفاقية معايري مواضيع قائمة 1111 أيار/مايو يف ُعقد الذي اجتماعها يف املعايري جلنة استعرضت وقد-  3

 املعايري جلنة دتهاحدَّ اليت اجلديدة األولويات تقديم متو .االتفاقية هلذه االسرتاتيجية األهداف إىل استنادًا النباتات لوقاية
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 يف الفنية واملساعدة االسرتاتيجي بالتخطيط ةاملعني ةالرمسي غري العمل مجاعة وإىل 1111 حزيران/يونيو يف املكتب إىل

 النباتية الصحة معاجلات مواضيع تبيان دون األولويات هذه عرض أن اجلماعة ههذ تووجد .1111 األول تشرين/أكتوبر

 خيص فيما الشكل بهذا ٌيؤخذ أن تواقرتح ،متابعًة أيسُر النباتية الصحة مصطلحات مسردو التشخيص بروتوكوالتو

 العثور ميكن لكن النباتية الصحة تدابري ئةهي إىل املواضيع متقدَّ ال ولذا .النباتية الصحة تدابري هيئة إىل متقدَّ اليت القائمة

 النباتية للصحة الدولية البوابة يف املتاح ،1111 الثاني تشرين/نوفمرب يف ُعقد الذي املعايري جلنة اجتماع تقرير يف عليها

 ةاملعني ةالرمسي غري العمل ومجاعة واملكتب، املعايري، جلنة مباحثات نتائج يلي فيما وُتعَرض .اإلنرتنت شبكة على

 .الفنية واملساعدة االسرتاتيجي بالتخطيط

 

 املواضيع أولويات حتديد إعادة

 

 أولويات حتديد يف نظرها عند البيان التالية العامة واملعايري املبادئ 1111 أيار/مايو يف املعايري جلنة قتطبَّ-  4

 :املواضيع

 األولوية درجة إىل 1 بـ ُيرمز ثحي) 4 إىل 1 األولوية درجات حبسب مراتب ملواضيعا إىل ُأسِندت 

  :املواضيع بعض حذف واقُتِرح (الدنيا األولوية درجة إىل 4 وبـ القصوى
 

 يوجد) له املوارد من كبري مقدار تسخري بالفعل مت إذا ملوضوعا إىل ُأسِندت - 1 األولوية درجة 

 وقد ،فين فريق أو اخلرباء عمل فريق ملناقشته اجتمع قد كان إذا فيما وُينَظر ،به متصل نص مشروع

 إضافية أسباب مثة تكن مل إذا أو ؛(ترمجته متتو األقل، على واحدة مرة املعايري جلنة استعرضته

 األهداف من ثالثة يف ريؤّث كان إذا أو ؛معًا آن يف ًاوهاّم ًاملّح ًاوضوعم كان إذا أو ؛إعداده ُتعيق

 منها ثالثة من أكثر يف أو االسرتاتيجية

 كان إذا أو فيه مواصفة أقّرت قد املعايري جلنة كانت إذا ملوضوعا إىل ُأسِندت - 1 ألولويةا درجة 

 ًاهاّم وأ ًاملّح إما املوضوع

 فيه مواصفة أقّرت قد املعايري جلنة تكن لـّما إذا ملوضوعا إىل ُأسِندت - 3 األولوية درجة 

 معيار وجود عدم على ترتتب ال ؛البت قيد هو الذي ملوضوعا إىل ُأسِندت - 4 األولوية درجة 

  فورية تبعات أية خيصه فيما
 

 على املعايري جلنة أبقت املثال سبيل فعلى ؛بعد فيها ُيبت مل اليت املواضيع مجيع حذف ُيقرتح مل 

 بشأنهما؛ معيار وضع إىل التوصل املمكن من لايز ال أنه لالعتقاد حمدَّّدين بنوعني نيصلمت موضوعني

 ُتسَند مل لكن) فيها نصوص مشاريع إعداد حديثًا مت اليت ملواضيعا إىل أعلى لويةأو درجة ُأسندت 

 ؛(املعنية املواضيع مجيع إىل العليا األولوية درجة

 إىل املوضوع ضم ميكن كان أو آخر شأن يف معتمد عيارمب جزئيًا مشمواًل املعين املفهوم كان إذا فيما ُنظر 

 ؛آخر موضوع
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 بالتخطيط ةاملعني ةالرمسي غري العمل مجاعة أو النباتية الصحة تدابري ئةهي كانت إذا فيما ُنظر 

 درجة دُتسن مل لكن) املوضوع إىل عالية أولوية درجة بإسناد اتأوصي قد الفنية واملساعدة االسرتاتيجي

 (.املواضيع مجيع إىل العليا األولوية

 

 :نمعيَّ موضوع حذف غيينب كان إذا فيما للنظر البيان التالية باألسباب ذُأخ-  5

 

 واليت النباتات لوقاية الوطنية املنظمات تتناوهلا اليت املواضيع من أنه أي) الطابع وطين املوضوع أن 

  (مواءمة بالتالي تستلزم ال

 االعتبار يف القدرات تنمية أخذ مع تقين دليل أو بكتيِّ يف املوضوع تناول األنسب من عتربُي هأن 

 أخرى شؤون يف معتمدة مبعايري جزئيًا مشمول أنه أو أخرى مواضيع نطاق ضمن يندرج املوضوع أن. 

 

 االسرتاتيجي بالتخطيط ةاملعني الرمسية غري العمل مجاعةو املكتُب استعرض 1111 األول تشرين/أكتوبر ويف-  6

 .املعايري جلنة توصيات مع واتفقا القائمَة الفنية واملساعدة

 

 مزيـداً  عليها أدخلتو عام كلَّ عادة تفعل كما القائمَة املعايري جلنة استعرضت 1111 الثاني تشرين/نوفمرب ويف-  7

 املخططـات  بشأن واملعلومات اإللكرتونية شهاداتال إصدار موضوع حذف يةإمكان بشأن مناقشة أجريتو .عديالتالت من

 الصـحة  شـهادات  إصـدار  :11 رقـم  يـة نباتال الصـحة  لتـدابري  الـدولي  املعيار مرفق) التبادل وآليات (XML) بلغة املعدة

 الشـهادات  إصدار بشأن مرفق على 12:2011 ُينص 12:2011 رقم الدولي املعيار أن لوحظ لكن .(113-1116) (النباتية

 املعيـار  فـإن  ذلـك  إىل وباإلضـافة  .XML لغة فيه تاحتس الذي الشبكي املوقع إىل إشارة إدراج نسيتعيَّ وأنه ،اإللكرتونية

 باملعيـار  تعلقـة امل التفاصـيل  معظـم  أن مـن  الـرغم  علـى  اإللكرتونيـة  الشهادات إلصدار معايري يقدم 12:2011 رقم الدولي

 املعـين  املرفـق  ظليفسـ  .املعيـار  اهـذ  مرفـق  يف تـدرج  لـن  (ePhyto) اإللكرتونية النباتية الصحة شهادات إلصدار العاملي

 .املوضوع هذا حذفُي ال نأ ينبغي وبالتالي نظام،ال بشأن عامة نقاط على ًامنطوي

 

 :1و 1 اجلدولني يف النباتات لوقاية الدولية االتفاقية معايري مواضيع قائمة تردو-  8
 

 يقوم اليت املواضيع يتضمن :النباتات لوقاية الدولية االتفاقية معايري مواضيع قائمة :1 اجلدول 

 وفريق الفاكهة، ذباب بشأن النظم وبنهج اآلفات من اخلالية باملناطق املعين الفين الفريق بإعدادها

 النباتية الصحة مصطلحات سردمب املعين الفين والفريق احلراجي، ْجرباحَل املعين الفين اخلرباء

 بروتوكوالتو النباتية الصحة مصطلحات سردمب ةتصلامل واملواضيع الفنية اخلرباء فرق :1 اجلدول 

 النباتية الصحة ومعاجلات التشخيص

 

 :يلي ما مالحظة اجلدولني ضاستعرا عند جيب
 

 منهما كل بداية يف مبيَّنة املقرتحة التعديالت تفاصيل أن 
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 إليها الرجوع تسهيلل مةمرقَّ هماصفوف أن 

 1باملعايري ةتصلامل املصطلحات إىل يشري الصف لرقم املتضمن مودللع التالي عمودال يف دالوار البيان أن: 

 "فين جمال" و "موضوع"

 املواصفة وضع خالل تعديالت عليها تطرأ أن وميكن فقط عمل عناوين هي همافي ردةالوا العناوين أن 

 النباتية الصحة لتدابري الدولي واملعيار

 تقرتحها اليت اجلديدة األولوية درجة بيِّني "ةاملقرتح األولوية درجة" العنوان ذا ُمرَبزـال هماعمود أن 

 .(العادية أو قصوىال) احلالية األولوية درجة عن بها يستعاض أن املراد املعايري، جلنة

 

 :الفنية اخلرباء فرق يف التطورات

 

 فـرق  يف ُتسـجل  اليت بالتطورات علمًا نباتيةال الصحة تدابري هيئة تأخذ أن اهلام من أّنه املعايري جلنة اعتربت -9

 هـذه  عمـل  بـرامج  يف دورات منيتضـ  على مؤخرًا عملتو نشط، إشراف بدور املعايري نةجل اضطلعت وقد .الفنية اخلرباء

 يعمـل  أن املعـايري  جلنـة  قـّررت  ذلـك  إىل باإلضـافة  .أيـار /مايو يف ُتعقد اليت املعايري جلنة اجتماعات خالل وذلك الفرق

 املعـايري  لوضـع  املتاحـة  املـوارد  تنـاقص  االعتبار بعني أخذت قد املعايري جلنة أن يؤكد ما افرتاضي بشكل فنيان فريقان

 لوجـه،  وجهـاً  اخلـرباء  يلتقـي  أن بأهميـة  كذلك اعرتفت املعايري جلنة أّن غري .ومواضيعها اهليئة أولويات إىل باإلضافة

 الفـين  الفريـق و ،التشخيصية بالربوتوكوالت املعين الفين الفريقو اخلرباء، لفريق املوارد لتخصيص تقديرها عن وأعربت

 .1111 يف لتلتئم النباتية الصحة مبعاجلات املعين

 

 خـالل  مـن  املعـايري  للجنـة  ملحوظًا دعمًا وفرت وقد النظري، منقطع جناحًا اخلمسة الفنية اخلرباء فرق حققت -10

 معمقـاً  تقييمـاً  مـؤخراً  املعـايري  جلنـة  أجـرت  وقد .البيانات تقييم عند العلمية الصرامة اعتماد خالل ومن املعايري صياغة

 كمـا  االسـتمرارية  على حرصًا احلاليني األعضاء على اإلبقاء خالل من زنالتوا ضمان وحاولت الفنية اخلرباء فرق لعضوية

 ُتقـر  بـأن  اهليئـة  وتوصـي  ًاقيمـ  دورًا تـؤدي  الفنيـة  اخلرباء فرق أن املعايري جلنة وتعترب .جدد أعضاء إدخال إىل عمدت

  .الفنية الفرق يف اخلرباء اهليبذ اليت باجلهود

 

 لبنـاء  اكـذ و اجلديـدة،  العمـل  طرائـق  مـع  تكيـف  فـرتة  يتطلب اجلديدة رقالف هذه تشكيل أن فيه شك ال مماو -11

 وفـرق  املعـايري،  جلنـة  أمـام  فتـ   مـا  أّنـه  إىل الفنيـة  املعـايري  مشروع بشأن إبداؤها مت اليت التعليقات عدد ويشري .الثقة

 هـذه  بعـض  تؤيـد  أن قبـل  اقـدة املتع األطـراف  حتتاجهـا  اليت املعلومات يف للنظر به تقوم عمل واهليئة الفنيني، اخلرباء

  .املعايري

 

 الدولياة  التجاارة  يف اخلشابية  التعبئاة  ماواد  تنظاي   9002551 النباتياة  الصاحة  لتادابري  الدولياة  املعاايري  مراجعة

 النباتية الصحة معاجلاتو

                                                           
 .7 املرفق ،تقرير الدورة الثالثة هليئة تدابري الصحة النباتية 1
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 امللحـق  ومشـروع  (111-1116) 1501112 النباتيـة  الصـحة  لتدابري الدولية للمعايري األول امللحق مشروع ُرفع- 11

 الزراعـي  احلجـر  لقواعد اخلاضعة لآلفات النباتية الصحة معامالت 1117 ،18 النباتية الصحة لتدابري الدولية للمعايري

 للتشـاور  األعضـاء  اجتماع إىل (114-1117) اخلشبية التعبئة ملواد نباتية صحية كمعاجلة العالي بالرتدد التسخني حول

 .1111 حزيران/يونيو 11 يف

 

 وقـد  األعضاء، تعليقات 1501112 النباتية الصحة لتدابري الدولية للمعايري األول امللحق عن املسؤول راجع قدو- 13

 الدوليـة  املعـايري  عليهـا  وافقت اليت املعامالت استخدام بشأن التشغيلية اإلرشادات من مزيد بتوفري بينهم نكثريو طالب

 معاجلـة  حـول  األعضـاء  تعليقات التشخيصية بالربوتوكوالت املعين فينال الفريق راجع وقد .15 النباتية الصحة لتدابري

 وقـد  .املقـرتح  العـالي  بالرتدد التسخني بشأن تشغيلية إرشادات إىل احلاجة على جمددًا كثريون شددو النباتية، الصحة

 كمـا  نباتيـة ال حةالصـ  معاجلـة  داعمة العلمية املسائل بعض احلرجي الزراعي احلجر لبحوث الدولية اجملموعة راجعت

 أحبـاث  إىل يسـتند  املقـرتح  اخلشـبية  التعبئـة  ملـواد  العالي بالرتدد بالتسخني املعاجلة برنامج أن ورأت التقرير، يف جاء

 .كافية علمية

 

 كيفيـة  ،امليثيـل  ربوميـد ل سـريعة  بـدائل  لتطـوير  املتكـررة  اهليئة طلبات على بالرد ،املعايري جلنة ناقشت وقد- 14

 جلنـة  أدركـت  وقـد  .للهيئـة  السـابعة  الـدورة  خالل عليها املوافقة بغية لعرضها اجلديدة املعاجلة هذه حول تقدم إحراز

 مل ألنـه  نظـراً  التجـاري  الصـعيد  على املعاجلة باستخدام يتعلق ما يف التوجيهات على احلصول يف صعوبة وجود املعايري

 الصـحة  لتـدابري  الدوليـة  املعـايري  شـروط  تلبيـة  خلشـبية ا املـواد  لتعبئة استخدامها بالتالي ميكن وال املعاجلة اعتماد يتم

 الـدورة  أمـام  النباتيـة  الصـحة  معاجلـة  مبشروع لتوصي األزمة هذه حل من املعايري جلنة تتمكن ومل .1501112 النباتية

 اعتمـاد  جمـال  يف تقدم إحراز حول اهليئة من التوجيهات على للحصول املعايري جلنة وتسعى (.1111) للهيئة السابعة

 .املعاجلة هذه

 

 حـول  مفصـلة  توجيهـات  توفري باإلمكان يكون لن أّنه مدركة املعاجلة هذه تطوير تواصل أن املعايري جلنة وتود- 15

 هـو  كمـا  العمـل  مواصـلة  علـى  اهليئة وافقت وإذا .جتارية خربة واكتساب املعاجلة، اعتماد بعد إال التجاري االستخدام

 األمانـة  إىل التقـارير  ورفـع  الرصـد  بعمليـة  تقوم أن املتعاقدة األطراف من تطلب أن إمكانية يف تنظر أن هلا مبكن مقرتح،

 تقـارير  إىل باالسـتناد  حمـدد  زمـين  إطار يف املعاجلة يف اهليئة تنظر أن ميكن كما .اعتمادها بغية املعاجلة استخدام حول

  .هذه الرصد

 
 :يلي ما إىل مدعوة النباتية الصحة تدابري هيئة إن

 

 :املواضيع بقائمة يتعلق ما يف
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 يف ناملبيَّ النحو على موضوع كل خيص فيما االسرتاتيجي واهلدف املقرتحة األولوية درجة إقرار (1)

 1 اجلدول

 :النباتات لوقاية الدولية االتفاقية معايري مواضيع قائمة من البيان التالية ةالعشر املواضيع حذف (1)
 

 املخزونة باملنتجات املرتبطة الصحي احلجر آفات خماطر من حد أدنى إىل اإلقالل :3 الصف 

 (116-1115) الدولية التجارة إطار يف

 (131-1116) احلراجية األشجار لبذور الدولية احلركة :16 الصف  

 النباتية الصحة مصطلحات مبسرد وعالقتها مونرتيال بروتوكول مصطلحات :17 الصف 

  (111-1112) 5) رقم النباتية الصحة بريلتدا الدولي املعيار مرفق)

 (117-1115) املناسب احلماية مستوى :31 الصف 

 (118-1112) جيةااحلر لآلفات البيولوجية املراقبة :33 الصف 

 (131-1116) اآلفة حالة لتحديد احلراجية اآلفة عن استقصاءات :34 الصف 

 النباتية الصحة شهادات يصدرون الذين العموميني للموظفني توجيهية خطوط :35 الصف 

 الصحة شهادات إصدار نظام :1111 لعام 7 رقم النباتية الصحة لتدابري الدولي املعيار مرفق)

 (138-1111) (النباتية

 (115-1115) النباتية الصحة جمال يف للتفتيش الوطنية جراءاتلإل إطار :36 الصف 

 (113-1118) النباتية الصحةب تتعلق بأنشطة لرتخيصل نظم :37 الصف 

 النباتية الصحة لتدابري الدولي لمعيارل ملحق) ستريادا رتاخيصك األذون استخدام :38 الصف 

 (الواردات على النباتية الصحة لوائح تطبيق نظامل توجيهيةال طوطاخل :1114 لعام 11 رقم

(1118-116.) 

 
 أن املمكن من ألن حذفها املقرتح لمواضيعل تقنية باتكتيِّ وضع املناسب من كان إذا فيما النظر (3)

 خيصها فيما عاملي نهج على االتفاق الصعب من يكون

 الصحة مبعاجلات ةتصلامل املواضيع إليها متقدَّ أن الضروري من يعد مل بأنه علمًا اإلحاطة (4)

 تاقرتح كما ،املعايري جلنة أقرتها اليت املسرد ومصطلحات التشخيص، وبروتوكوالت النباتية،

 الفنية واملساعدة االسرتاتيجي بالتخطيط ةاملعني ةالرمسي غري العمل مجاعة

 .1و 1 اجلدولني يف ترد كما النباتات حلماية الدولية االتفاقية معايري مواضيع قائمةب علمًا اإلحاطة (5)

 

 الفنية اخلرباء بفرق يتعلق ما يف
 

 باجملاالت املتصلة اخلربة توفري يف املعايري جلنة دعم سيواصالن فنيني خرباء فريقي أن إىل اإلشارة  (6)

 .االفرتاضي العمل عرب وذلك بها خيتصان اليت

 .لوجه وجهًا الفنيني اخلرباء فرق اجتماعات بعض عقد اهلام من يزال ما أّنه إىل اإلشارة (7)
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 اعتمدت قد املعايري جلنة أّن وإىل 1113 عام ستنتهي الفنيني اخلرباء فرق معظم واليات أّن إىل اإلشارة (8)

 .اجلديد الدم من مزيد وضخ االستمرارية لضمان ترتيبات

 .املعايري وضع يف قيمي بدور تضطلع الفنيني اخلرباء فرق أن على املوافقة (2)

 .الفنية املعايري صوغ يف بذلوها اليت اجلهود على الفنية الفرق أعضاء شكر (11)

 

 النباتية الصحة لتدابري دوليةال للمعايري عشرة اخلامسة بالدورة يتعلق ما يف
 

 عشرة اخلامسة الدورة يف لُتضمن امليثيل ربوميدل البديلة املعاجلات لتحديد املبذولة اجلهود إىل اإلشارة (11)

 .النباتية الصحة لتدابري الدولية للمعايري

 .كافية علمية أحباث إىل يستند العالي بالرتدد التسخني جدول أّن إىل اإلشارة (11)

 الصعيد على للخشب العالي بالرتدد التسخني استخدام جمال يف حمدودة جتربة هناك أّن إىل اإلشارة (13)

 التفصيلية التشغيلية التوجيهية املبادئ لوضع كافية جتربة اكتساب يتم لن أّنه وإىل التجاري

 الدولية لمعايريل عشرة اخلامسة الدورة يف املعاجلة ُتضمن مل ما التجاري الصعيد على ةاملستخدم

 .النباتية الصحة لتدابري

 سُتطور التشغيلية التفصيلية التوجيهية املبادئ أّن العلم مع املعاجلة هذه تطوير مواصلة على املوافقة (14)

  .املعاجلة اعتماد بعد فقط

 
 

 بإعدادها يقوم اليت ايرياملع مواضيع فيها مبا النباتات حلماية دوليةال االتفاقية معايري مواضيع قائمة :9 اجلدول

 املعين الفين اخلرباء فريق"و "الفاكهة ذباب بشأن النظ  ونهج اآلفات من اخلالية باملناطق املعين الفين الفريق"

 "النباتية الصحة مصطلحات سردمب املعين الفين الفريق"و "احلراجي باحَلْجر

 

 إليها إسنادها املقرتح األولوية ودرجات اتيجيةاالسرت األهداف حبسب بًةبوَّم املواضيع اجلدول هذا يتضمن 

 .حاهلا إليه آلت ما حبسب ثم (العليا األولوية درجة إىل 1 بـ ُيشار حيث) 4 الدرجة إىل 1 الدرجة من تراوح اليت

 النص نويبيِّ .(حذفها اقرتاح أسباب بيان مع يلي فيما تسرد) حذفها ُيقرَتح مواضيع عشرة مثة أن ذلك إىل ويضاف

 االجتماعات وعدد استشاري، خبري أم فين فريق أم اخلرباء عمل فريق املشروَع دََّعَأ قد كان إذا ما قوسني بني واردال

 .حذفه قرتٌحم صف أنه إىل (*) بنجيمة الصف اقرتان ويشري .اجلوهر حيث من املشروع فيها نوقش اليت
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 املواضيع حذف تعليل

 

 التجارة إطار يف املخزونة باملنتجات املرتبطة الصحي احلجر آفات رخماط من حد أدنى إىل اإلقالل :3 الصف

 (550-2550) الدولية

 خيص فيما القدرات تنمية إطار يف تقين ٌبكتيِّ فيه ُيّعدَّ أن واقرتحت املوضوع هذا حبذف املعايري جلنة أوصت

 (.احلراجة لدليل بهمشا) والزراعة األغذية ملنظمة دليٌل أو النباتات لوقاية الدولية قيةالتفاا

 

 (532-2550) احلراجية األشجار لبذور الدولية احلركة :90 الصف

 (553-2551) "لبذورل الدولية احلركة " موضوع نطاق ضمن وإدراجه املوضوع هذا حذف املعايري جلنة اقرتحت

 .(9 الصف)

 

 الدولي املعيار مرفق) ةالنباتي الصحة مصطلحات مبسرد وعالقتها مونرتيال بروتوكول مصطلحات :91 الصف

 559-2551 ( 5 رق  النباتية الصحة لتدابري

 من هأن نبيََّت وقد قليلة مصطلحات إال خيصه فيما هناك ليسف ،4 األولوية درجة املوضوع هذا إىل تسند أن ُيقرتح

 .ُمرض حنو على الصلة ذات الشروح إعداد الصعب

 

 (551-2550) املناسب احلماية مستوى :32 الصف

 .املوضوع هذا بشأن االتفاق يتعذر أنه املعايري جلنة تربتاع

 

 (558-2551) احلراجية لآلفات البيولوجية املراقبة :33 الصف

 .الشأن هذا يف مواءمة إرشاداٍت وضع بضرورة املعايري جلنة تقتنع مل

 

 (535-2550) اآلفة حالة لتحديد احلراجية اآلفة عن استقصاءات :33 الصف

 الصحة لتدابري الدولي املعيار تنقيح إطار يف دراسته جتري أن واقرتحت املوضوع هذا حبذف عايريامل جلنة أوصت

 .(23 الصف) 6 رقم النباتية

 

 الدولي املعيار مرفق) النباتية الصحة شهادات يصدرون الذين العموميني للموظفني توجيهية خطوط :30 الصف

 (538-2595) (النباتية الصحة شهادات إصدار منظا :2599 لعام 1 رق  النباتية الصحة لتدابري

 عند عليه التعويل ميكن حبيث سديدًا كان وإن املوضوع، هذا خيص فيما التوحيد يصعب هأن املعايري جلنة اعتربت

 ةدقاملتعا األطراف/النباتات لوقاية الوطنية املنظمات آراء يف كبريال االختالف بسبب وذلك النباتية، الصحة شهادات إصدار

 .املوضوع هذا حبذف املعايري جلنة أوصت فقد وعليه .اجملال هذا يف بعهاتّت اليت النهج ويف
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 (550-2550) النباتية الصحة جمال يف للتفتيش الوطنية إلجراءاتل إطار :30 الصف

 الصحة لتدابري وليد معيار إطار يف مواءمة يستلزم وال الوطنية باإلجراءات يتصل املوضوع هذا أن املعايري جلنة اعتربت

 لوقاية الدولية االتفاقية جمال يف القدرات تنمية إطار يف تقين كتيٌِّب فيه ُيّعدَّ أن اقرتحتف حذفه، مقرتح النباتية

 .النباتات

 

 553-2558) النباتية بالصحة تتعلق بأنشطة للرتخيص نظ  :31 الصف

 إصدار على التعويل إمكان حيةنا من سديدًا كان وإن ضوع،املو هذا خيص فيما التوحيد يصعب هأن املعايري جلنة عتربتا

 ويف ةداملتعاق األطراف/النباتات لوقاية الوطنية املنظمات آراء يف كبريال االختالف بسبب وذلك النباتية، الصحة شهادات

 .املوضوع هذا حبذف املعايري جلنة أوصت فقد وعليه .اجملال هذا يف بعهاتّت اليت النهوج

 

 لعام 25 رق  النباتية الصحة لتدابري الدولي لمعيارل ملحق) ستريادا رتاخيصك األذون استخدام :38 الصف

 (.550-2558) (الواردات على النباتية الصحة لوائح تطبيق نظامل توجيهيةال طوطاخل :2553

 لتدابري دولي معيار إطار يف مواءمة يستلزم وال الوطنية باإلجراءات متصل املوضوع هذا أن املعايري جلنة اعتربت

 .املوضوع هذا حبذف املعايري جلنة أوصت فقد وعليه .النباتية الصحة
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 بشأن النظ  ونهج اآلفات من اخلالية باملناطق املعين الفين الفريق" بإعدادها يقوم اليت املعايري مواضيع ضمنيت :النباتات حلماية الدولية االتفاقية معايري مواضيع قائمة :1 لاجلدو

 "النباتية الصحة مصطلحات سردمب املعين الفين الفريق"و "احلراجي باحَلْجر املعين الفين اخلرباء فريق"و "الفاكهة بذبا

 .حذفه مقرتح صف أنه إىل (*) بنجيمة جلدولا صف اقرتان ويشري .األجبدي الرتتيب حبسب ثم ،الراهنة واحلالة املقرتحة، يةولواأل ودرجة االسرتاتيجي، اهلدف حبسب مبوَّبًة اجلدول هذا يف املواضيع ُتعَرض

 فئة 

 الرتتيب

 اإلجااااااااااراء احلالي العنوان الرق 

 (خاص/عادي)

 تاااااااااري 

 العتمااااااادا

 املتوقع

 درجااااااة

 األولوياااة

 احلالية

  درجاااااااااة

 األولويااااااة

 املقرتحة

 اهلاااااااااادف

 االسرتاتيجي

 قائمااة يف أدرجتاا  الصياغة جهاز

 املواضاااااااااااااايع

 واألولويات

  املواصفة رق  الراهنة احلالة

   الغذائي األمن :ألف االسرتاتيجي اهلدف   

 عمااال فرياااق ألف 9 عالية 2590 عادي للبذور الدولية احلركة 553-2551 موضوع  90

 اخلرباء

 يف املعاااايري جلناااة

 تشااارين/ناااوفمرب

 ؛2551 الثااااااااني

 السادساااة الااادورة

 تاااادابري هليئااااة

 النباتياااة الصاااحة

(2010) 

 أقرتهاااا مواصااافة -58

  املعايري جلنة

03  

 عمااال فرياااق ألف 9 عادية البت قيد عادي للحبوب الدولية احلركة 551-2558 وضوعم  20

 اخلرباء

 الثالثااااة الاااادورة

 تاااادابري هليئااااة

 النباتياااة الصاااحة

(2008) 

  :البااااات قياااااد -55

 مشاااارف، تعاااايني مت

 حلقااة نتااائج وُتنَتظاار

 باااب املفتوحااة العماال

 املعنيااااااة العضااااااوية

 الدولياااااة باحلركاااااة

 للحبوب
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 فئة 

 الرتتيب

 اإلجااااااااااراء احلالي العنوان الرق 

 (خاص/عادي)

 تاااااااااري 

 العتمااااااادا

 املتوقع

 درجااااااة

 األولوياااة

 احلالية

  درجاااااااااة

 األولويااااااة

 املقرتحة

 اهلاااااااااادف

 االسرتاتيجي

 قائمااة يف أدرجتاا  الصياغة جهاز

 املواضاااااااااااااايع

 واألولويات

  املواصفة رق  الراهنة احلالة

 مااان حاااد أدناااى إىل اإلقاااالل 550-2550 موضوع  30

 الصاحي  احلجار  آفاات  خماطر

 املخزونااة باملنتجااات املرتبطااة

  الدولية التجارة إطار يف

 مقاااااااارت  عادي

 حذف 

 عمااال فرياااق ألف ُيحذف عادية

 اخلرباء

 الساااابعة الااادورة

 املؤقتااااة للهيئااااة

 الصاااحة لتااادابري

 (2005) النباتية

 :البااااات قياااااد -55

 جلنااُة حذَفاا  اقرتحاات

 أيااار/وماااي يف املعااايري

2599  

 * مشروع

  البيئة محاية :باء االسرتاتيجي اهلدف 

 اخلاصاااة املتكاملاااة التااادابري 552-2550 موضوع  30

 ألغاااراض النباتاااات بإنتاااا 

 النباتااات يف الدوليااة التجااارة

 عمال  لفرياق  اجتماعات ثالثة)

 (اخلرباء

 عمااال فرياااق باء 9 عالية 2592 عادي

 اخلرباء

 الساااابعة الااادورة

 ةاملؤقتاااا للهيئااااة

 الصاااحة لتااادابري

 (2005) النباتية

 معيااااار مشااااروع -29

 الصااحة لتاادابري دولااي

 بااا  أوصااات النباتياااة

 هيئااةَ  املعااايري  جلنااُة

 النباتية الصحة تدابري

33  
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 فئة 

 الرتتيب

 اإلجااااااااااراء احلالي العنوان الرق 

 (خاص/عادي)

 تاااااااااري 

 العتمااااااادا

 املتوقع

 درجااااااة

 األولوياااة

 احلالية

  درجاااااااااة

 األولويااااااة

 املقرتحة

 اهلاااااااااادف

 االسرتاتيجي

 قائمااة يف أدرجتاا  الصياغة جهاز

 املواضاااااااااااااايع

 واألولويات

  املواصفة رق  الراهنة احلالة

 لتادابري  الادولي  املعياار  تنقيح 599-2550 موضوع  00

 90 رقاااا  النباتيااااة الصااااحة

 اخلشبية التعبئة مواد إخضاع)

 (: الدولياة  التجاارة  يف للوائح

 للمعاجلااة  توجيهيااة  خطااوط

 لفريااق اجتماعااان) احلراريااة

 بااحَلْجر  املعاين  الفين اخلرباء

 (احلراجي

 بااني االتساااق عاادم تصااويب-

 بربومياااد ماااتعلقني عناااوانني

 الانص  يف أحادهما  وارد امليثيل

  الااادولي املعياااار يف واآلخااار

  النباتيااااة الصااااحة لتاااادابري

 امللحااق ،2551 لعااام15  رقاا 

 خلارباء ا لفرياق  واحد اجتماع)

 بااااااحَلْجر املعاااااين الفاااااين

 (احلراجي

 أو ريلوالسالف  فلوريد إضافة -

 باملوجااات املشااع ة اتاملعاجلاا

 الدقيقة

 اخلارباء  فريق باء 9 عالية 2593 عادي

 املعااين الفااين

 بااااااااااحَلْجر

 احلراجي

 هليئة األوىل الدورة

 الصااااحة تاااادابري

 (2006) النباتية

 معيااااار مشااااروع -98

 الصااحة لتاادابري دولااي

 املشاارف يقااوم يااةالنبات

 مالحظااات باسااتعراض

 علي  األعضاء

39  
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 فئة 

 الرتتيب

 اإلجااااااااااراء احلالي العنوان الرق 

 (خاص/عادي)

 تاااااااااري 

 العتمااااااادا

 املتوقع

 درجااااااة

 األولوياااة

 احلالية

  درجاااااااااة

 األولويااااااة

 املقرتحة

 اهلاااااااااادف

 االسرتاتيجي

 قائمااة يف أدرجتاا  الصياغة جهاز

 املواضاااااااااااااايع

 واألولويات

  املواصفة رق  الراهنة احلالة

 النباتياة  الصاحة  خماطر إدارة 520-2550 موضوع  00

 لتجاااارة الدولياااة احلركاااة يف

 اجتماعات من 2+9) األخشاب

 املعااين الفااين اخلاارباء فريااق

  (احلراجي باحَلْجر

 اخلارباء  فريق باء 9 عالية 2593 عادي

 املعااين الفااين

 بااااااااااحَلْجر

 احلراجي

 يف املعاااايري ةجلنااا

 تشااارين/ناااوفمرب

  ؛2550 الثااااااااني

 الثانيااااة الاااادورة

 تاااادابري هليئااااة

 النباتياااة الصاااحة

(2007) 

 معيااااار مشااااروع -93

 الصااحة لتاادابري دولااي

 املشاارف يقااوم النباتيااة

  مبراجعت 

30  

 بااالقرتان  النماو  أوسااط  حركة 553-2550 موضوع  10

 للازرع  املخصَّصاة  النباتاات  مع

 ماااعاجت) الدوليااة التجااارة يف

 (اخلرباء عمل لفريق واحد

 عمااال فرياااق باء 9 عادية 2593 عادي

 اخلرباء

 الساااابعة الااادورة

 املؤقتااااة للهيئااااة

 الصاااحة لتااادابري

 (2550)النباتية

 معيااااار مشااااروع -93

 الصااحة لتاادابري دولااي

 املشاارف يقااوم النباتيااة

 مبراجعت 

33 Rev1  

 حركة من حد أدنى إىل التقليل 559-2558 موضوع  80

 ووساائل  احلاويات عرب اآلفات

 التجاااارة يف البحرياااة النقااال

 الدولية

 عمااال فرياااق باء 9 عالية 2590 عادي

 اخلرباء

 الثالثااااة الاااادورة

 تاااادابري هليئااااة

 النباتياااة الصاااحة

(2008) 

  09 اخلرباء انتقاء مت -95

 حركة من حد أدنى إىل التقليل 552-2558 موضوع  10

 اجلوياة  احلاويات عرب اآلفات

 والطائرات

 غاااااااااااري عادي

 عروفم

 عمااال فرياااق باء 9 عالية

 اخلرباء

 الثالثااااة الاااادورة

 تاااادابري هليئااااة

 النباتياااة الصاااحة

(2008) 

 أقرتهاااا مواصااافة -58

 املعايري جلنة

02  
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 فئة 

 الرتتيب

 اإلجااااااااااراء احلالي العنوان الرق 

 (خاص/عادي)

 تاااااااااري 

 العتمااااااادا

 املتوقع

 درجااااااة

 األولوياااة

 احلالية

  درجاااااااااة

 األولويااااااة

 املقرتحة

 اهلاااااااااادف

 االسرتاتيجي

 قائمااة يف أدرجتاا  الصياغة جهاز

 املواضاااااااااااااايع

 واألولويات

  املواصفة رق  الراهنة احلالة

 لتادابري  الادولي  املعياار  تنقيح 595-2550 موضوع  950

 90 رقاااا  النباتيااااة الصااااحة

 اخلشبية التعبئة مواد إخضاع)

 ( الدوليااة التجااارة يف للااوائح

 :حديدالت وج  وعلى

 التعبئة مواد معاجلة معايري -

 الدوليااة التجااارة يف اخلشاابية

 لفرياااق اجتماعاااات ثالثاااة)

 بااحَلْجر  املعاين  الفين اخلرباء

 (احلراجي

 اخلارباء  فريق باء 2 عالية 2593 عادي

 املعااين الفااين

 بااااااااااحَلْجر

  احلراجي

 هليئة األوىل الدورة

 الصااااحة تاااادابري

 (2006) النباتية

 معيااااار مشااااروع -91

 الصااحة لتاادابري لاايدو

 مااااع يقَّاااادم النباتياااة 

 املشاااارف مالحظااااات

 الااااادورة إىل بشاااااأن 

 املعايري للجنة السابعة

39  

 للنباتات اآلفات خماطر حتليل 559-2550 موضوع  990

 الصااحي احَلْجاار آفااات مثاال

 عماال لفريااق واحااد اجتماااع)

 (اخلرباء

 عمااال فرياااق باء 2 عالية 2593 عادي

 اخلرباء

 الساااابعة الااادورة

 ملؤقتااااةا هليئااااة

 الصاااحة لتااادابري

  (2550) النباتية

 معيااااار مشااااروع -98

 الصااحة لتاادابري دولااي

 املشاارف يقااوم النباتيااة

 مالحظااات باسااتعراض

 بشأن  األعضاء

33 Rev1  

 حركاة  بشاأن  توجيهية خطوط 553-2550 موضوع  920

 املستعملة واملعدات اآلالت

 غاااااااااااري عادي

 معروف

 عمااال فرياااق باء 3 عادية

 اخلرباء

 هليئة األوىل الدورة

 الصااااحة تاااادابري

 (2006) النباتية

  38 اخلرباء انتقاء مت -95
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 فئة 

 الرتتيب

 اإلجااااااااااراء احلالي العنوان الرق 

 (خاص/عادي)

 تاااااااااري 

 العتمااااااادا

 املتوقع

 درجااااااة

 األولوياااة

 احلالية

  درجاااااااااة

 األولويااااااة

 املقرتحة

 اهلاااااااااادف

 االسرتاتيجي

 قائمااة يف أدرجتاا  الصياغة جهاز

 املواضاااااااااااااايع

 واألولويات

  املواصفة رق  الراهنة احلالة

 مان  والاتخلص  املاأمون  التداول 553-2558 موضوع  930

 علااى تنطااوي الاايت النفايااات

 املتولدة لآلفات حمتملة خماطر

 الدولية الرحالت أثناء

 غاااااااااااري عادي

 معروف

 عمااال فرياااق باء 3 عادية

 اخلرباء

 الثالثااااة الاااادورة

 تاااادابري هليئااااة

 النباتياااة صاااحةال

(2008) 

 ماع  تقادَّم  مواصفة -50

 املشاااارفني مالحظااااات

 جلناااااة إىل بشاااااأنها

 املعايري

  مشروع

 الوراثيااااة املااااواد اسااااترياد 559-2553 موضوع  930

 عماال لفريااق واحااد اجتماااع)

 (اخلرباء

 عمااال فرياااق باء 3 عادية 2593 عادي

 اخلرباء

 السادساااة الااادورة

 املؤقتااااة للهيئااااة

 الصاااحة لتااادابري

 (2004) النباتية

 معيااااار مشااااروع -93

 الصااحة لتاادابري دولااي

 املشاارف يقااوم النباتيااة

 مبراجعت 

30 Rev1  

 واألشااغال اخلشاابية املنتجااات 558-2558 موضوع  900

 اخلشاب  مان  املصنوعة اليدوية

  اخلام

 غاااااااااااري عادي

 معروف

 اخلارباء  فريق باء 3 عادية

 املعااين الفااين

 بااااااااااحَلْجر

 احلراجي

 الثالثااااة الاااادورة

 تاااادابري هليئااااة

 النباتياااة صاااحةال

(2008) 

  - املشرف تعيني مت -52

 لبااااذور الدوليااااة احلركااااة 532-2550 موضوع  900

 أربعااة) احلراجيااة األشااجار

 اخلااارباء لفرياااق اجتماعاااات

 بااااااحَلْجر املعاااااين الفاااااين

 (احلراجي

 مقاااااااارت  عادي

 حذف 

 اخلارباء  فريق باء ُيحذف عالية

 املعااين الفااين

 بااااااااااحَلْجر

 احلراجي

 يف املعاااايري جلناااة

 تشااارين/ناااوفمرب

  ؛2550 الثااااااااني

 الثانيااااة الاااادورة

 تاااادابري هليئااااة

 النباتياااة الصاااحة

(2007) 

  :البااااااااات قياااااااااد

 جلنااُة حذَفاا  اقرتحاات

 أيااار/مااايو يف املعااايري

2599  

31 Rev1 * 
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 فئة 

 الرتتيب

 اإلجااااااااااراء احلالي العنوان الرق 

 (خاص/عادي)

 تاااااااااري 

 العتمااااااادا

 املتوقع

 درجااااااة

 األولوياااة

 احلالية

  درجاااااااااة

 األولويااااااة

 املقرتحة

 اهلاااااااااادف

 االسرتاتيجي

 قائمااة يف أدرجتاا  الصياغة جهاز

 املواضاااااااااااااايع

 واألولويات

  املواصفة رق  الراهنة احلالة

 بروتوكااااااول مصااااااطلحات 559-2551 موضوع  910

 مبساارد وعالقتهااا مونرتيااال

 النباتيااة الصااحة مصااطلحات

 لتادابري  الادولي  املعيار مرفق)

 (0 رقاااا  النباتيااااة الصااااحة

 املعين الفين للفريق اجتماعان)

 (املصطلحات مبسرد

 مقاااااااارت  عادي

 حذف 

 الفااين الفريااق باء ُيحذف عادية

 مبسارد  املعين

 مصااااااطلحات

 الصااااااااااحة

 النباتية

 الرابعااااة الااادورة 

 تاااادابري هليئااااة

 النباتياااة الصاااحة

(2009) 

 :البااااات قياااااد -55

 جلنااُة حذَفاا  اقرتحاات

 يف املعااااااااااااااااااايري

 نيالثاا  تشارين /نوفمرب

2599 

- * 

  التجارة تيسري :جي  االسرتاتيجي اهلدف 

 خمااااطر إلدارة الااانظ  هاااجُن 522-2553 موضوع  980

 الفاكهاة  بذباب املتعلقة اآلفات

 واحاااد، استشااااري خااابري)

 املعاين  الفين للفريق اجتماعان

 اآلفااات ماان اخلاليااة باملناااطق

 ذبااااب بشاااأن الااانظ  ونهاااج

 (الفاكهة

 الفااين قالفرياا جي  9 عادية 2592 عادي

 بااذباب املعااين

 الفاكهة

 يف املعاااايري جلناااة

 تشااارين/ناااوفمرب

 ؛2553 الثااااااااني

 هليئة األوىل الدورة

 الصااااحة تاااادابري

 (2006) النباتية

 معيااااار مشااااروع -29

 جلناةُ  با   أوصات  دولي

 تاادابري هيئااَة املعااايري

 النباتية الصحة

21  
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 فئة 

 الرتتيب

 اإلجااااااااااراء احلالي العنوان الرق 

 (خاص/عادي)

 تاااااااااري 

 العتمااااااادا

 املتوقع

 درجااااااة

 األولوياااة

 احلالية

  درجاااااااااة

 األولويااااااة

 املقرتحة

 اهلاااااااااادف

 االسرتاتيجي

 قائمااة يف أدرجتاا  الصياغة جهاز

 املواضاااااااااااااايع

 واألولويات

  املواصفة رق  الراهنة احلالة

 حالاااة لتحدياااد بروتوكاااول 539-2550 موضوع  910

 رواتواخلضا  الفاكهة استقبال

 الفاكهااااة بااااذباب لإلصااااابة

(Tephritidae) (ثالثاااااااااة 

 املعين الفين للفريق اجتماعات

 (الفاكهة بذباب

 الفااين الفريااق جي  9 عالية 2593 عادي

 بااذباب املعااين

 الفاكهة

 يف املعاااايري جلناااة

 تشااارين/ناااوفمرب

 ؛2550 الثااااااااني

 الثانيااااة الاااادورة

 تاااادابري هليئااااة

 النباتياااة الصاااحة

(2007) 

 معيااااار مشااااروع -93

 الصااحة لتاادابري دولااي

 املشاارف يقااوم النباتيااة

 مبراجعت 

05  

 اإللكرتونياة  شاهادات ال إصدار 553-2550 موضوع  250

 املخططااات بشااأن واملعلومااات

 وآليااات (XML) بلغااة املعاادة

 الادولي  املعياار  مرفق) التبادل

 رقا   النباتياة  الصاحة  لتادابري 

 الصااحة شااهادات إصاادار :92

 (النباتية

 غاااااااااااري عادي

 معروف

 عمااال فرياااق جي  9 ةعالي

 اخلرباء

 هليئة األوىل الدورة

 الصااااحة تاااادابري

 (2006) النباتية

 مشااروع إعااداد مت -99

 لتاادابري دولااي معيااار

 النباتية الصحة

38  
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 فئة 

 الرتتيب

 اإلجااااااااااراء احلالي العنوان الرق 

 (خاص/عادي)

 تاااااااااري 

 العتمااااااادا

 املتوقع

 درجااااااة

 األولوياااة

 احلالية

  درجاااااااااة

 األولويااااااة

 املقرتحة

 اهلاااااااااادف

 االسرتاتيجي

 قائمااة يف أدرجتاا  الصياغة جهاز

 املواضاااااااااااااايع

 واألولويات

  املواصفة رق  الراهنة احلالة

 واساع  نطاق على موزعة ليست 558-2550 موضوع  290

 الاااادولي للمعيااااار ضااااميمة)

 رقا   النباتياة  الصاحة  لتادابري 

 الصااحة مصااطلحات مساارد :0

 لفريق واحد جتماعا) (النباتية

 واجتماعاااان اخلااارباء عمااال

 مبساارد املعااين الفااين للفريااق

 (النباتية الصحة مصطلحات

 عمااال فرياااق جي  2 عالية 2592 عادي

 اخلرباء

 الساااابعة الااادورة

 املؤقتااااة للهيئااااة

 الصاااحة لتااادابري

 (2005) النباتية

 دولااي معيااار مشااروع

 املعايري جلنُة ب  أوصت

 الصااحة تاادابري هيئااَة

 النباتية

33  

 النباتياااة الصاااحة إجاااراءات 595-2550 موضوع  220

 الفاكهااااة لااااذباب للتصاااادي

(Tephritidae) (اجتمااااااااع 

 املعااين الفااين للفريااق واحااد

  (الفاكهة بذباب

 الفااين الفريااق جي  2 عالية 2593 عادي

 ذبابباا املعااين

 الفاكهة

 يف املعاااايري جلناااة

 تشااارين/ناااوفمرب

  ؛2550 الثااااااااني

 هليئة األوىل الدورة

 لصااااحةا تاااادابري

 (2006) النباتية

 معيااااار مشااااروع -90

 الصااحة لتاادابري دولااي

 جلنااة إىل ُقاادم النباتيااة

 تشاااور بغيااة املعااايري

  بشأن  األعضاء

31  

 لتادابري  الادولي  املعياار  تنقيح 552-2551 موضوع  230

 اخلااص  3 رق  النباتية الصحة

 ناااااطقامل إنشاااااء مبتطلبااااات

 اآلفات من اليةاخل

 غاااااااااااري عادي

 معروف

 عمااال فرياااق ي ج 2 عالية

 اخلرباء

 يف املعاااايري جلناااة

 تشااارين/ناااوفمرب

 ؛2551 الثااااااااني

 اخلامساااة الااادورة

 تاااادابري هليئااااة

 النباتياااة الصاااحة

(2010) 

 مواصااافة مشاااروع -53

 املعااايري جلنااة إىل ُقاادم

 األعضاااء تشاااور بغيااة

 بشأن 

  مشروع



CPM 2012/05/Rev.2 19 

 

 

 فئة 

 الرتتيب

 اإلجااااااااااراء احلالي العنوان الرق 

 (خاص/عادي)

 تاااااااااري 

 العتمااااااادا

 املتوقع

 درجااااااة

 األولوياااة

 احلالية

  درجاااااااااة

 األولويااااااة

 املقرتحة

 اهلاااااااااادف

 االسرتاتيجي

 قائمااة يف أدرجتاا  الصياغة جهاز

 املواضاااااااااااااايع

 واألولويات

  املواصفة رق  الراهنة احلالة

 لتادابري  الادولي  املعياار  تنقيح 553-2551 موضوع  230

 طخطو :0 رق  النباتية الصحة

 اآلفات مراقبة بشأن توجيهية

 غاااااااااااري عادي

 معروف

 عمااال فرياااق جي  2 عادية

 اخلرباء

 يف املعاااايري جلناااة

 تشااارين/ناااوفمرب

 ؛2551 الثااااااااني

 اخلامساااة الااادورة

 تاااادابري هليئااااة

 النباتياااة الصاااحة

(2010) 

 مواصااافة مشاااروع -53

 املعااايري جلنااة إىل ُقاادم

 األعضاااء تشاااور بغيااة

 بشأن 

  مشروع

 خاضاعة  منااطق  وصايانة  قامةإ 551-2551 موضوع  200

 التفشااي اكتشاااف عنااد للااوائح

 ذباااب ماان خاليااة منطقااة يف

 يف إدراجا   يراد نص) الفاكهة

 الصاحة  لتادابري  الدولي املعيار

 باعتباااار  20 رقااا  النباتياااة

 واحاد  اجتمااع ) (بها 9 امللحق

 باملنااطق  املعاين  الفاين  للفريق

 النظ  ونهج اآلفات من اخلالية

 (الفاكهة ذباب بشأن

 الفااين الفريااق جي  3 عادية 2593 عادي

 بااذباب املعااين

 الفاكهة

 يف املعاااايري جلناااة

 تشااارين/ناااوفمرب

 ؛2551 الثااااااااني

 اخلامساااة الااادورة

 تاااادابري هليئااااة

 النباتياااة الصاااحة

(2010) 

 معيااااار مشااااروع -93

 الصااحة لتاادابري دولااي

 املشاارف يقااوم النباتيااة

  مبراجعت 

03  

 صاااحةبال املتعلاااق التخلااايص 553-2550 موضوع  200

 لالساااترياد الساااابق النباتياااة

 عماال لفريااق واحااد اجتماااع)

 (اخلرباء

 عمااال فرياااق جي  3 عادية 2593 عادي

 اخلرباء

 الساااابعة الااادورة

 املؤقتااااة للهيئااااة

 الصاااحة لتااادابري

 (2005) النباتية

 معيااااار مشااااروع -93

 الصااحة لتاادابري دولااي

 املشاارف يقااوم النباتيااة

  مبراجعت 

32  
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 فئة 

 الرتتيب

 اإلجااااااااااراء احلالي العنوان الرق 

 (خاص/عادي)

 تاااااااااري 

 العتمااااااادا

 املتوقع

 درجااااااة

 األولوياااة

 احلالية

  درجاااااااااة

 األولويااااااة

 املقرتحة

 اهلاااااااااادف

 االسرتاتيجي

 قائمااة يف أدرجتاا  الصياغة جهاز

 املواضاااااااااااااايع

 واألولويات

  املواصفة رق  الراهنة احلالة

 لتادابري  الادولي  عياار امل تنقيح 550-2551 موضوع  210

 لتحدياد  8 رق  النباتية الصحة

 ما منطقة يف اآلفات حال

 غاااااااااااري عادي

 معروف

 عمااال فرياااق جي  3 عادية

 اخلرباء

 يف املعاااايري جلناااة

 تشااارين/ناااوفمرب

 ؛2551 الثااااااااني

 اخلامساااة الااادورة

 تاااادابري هليئااااة

 النباتياااة الصاااحة

(2010) 

 مواصااافة مشاااروع -53

 املعااايري جلنااة إىل ُقاادم

 األعضاااء اورتشاا بغيااة

 بشأن 

  مشروع

 اجتماعااان) التاادابري فعاليااة 559-2559 موضوع  280

 (اخلرباء عمل لفريق

 غاااااااااااري عادي

 معروف

 عمااال فرياااق جي  3 عالية

 اخلرباء

 الثالثااااة الاااادورة

 املؤقتااااة للهيئااااة

 الصاااحة لتااادابري

 (2001) النباتية

 مشااروع إعااداد مت -99

 لتادابري  الادولي  املعيار

 النباتية الصحة

8 Rev1  

 لألزهاااار الدولياااة احلركاااة 550-2558 موضوع  210

 املقطوفة واألوراق

 غاااااااااااري عادي

 معروف

 عمااال فرياااق جي  3 عادية

 اخلرباء

 الثالثااااة الاااادورة

 تاااادابري هليئااااة

 النباتياااة الصاااحة

(2008) 

 مواصااافة مشاااروع -53

 املعااايري جلنااة إىل ُقاادم

 األعضاااء تشاااور بغيااة

 بشأن 

  مشروع
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 فئة 

 الرتتيب

 اإلجااااااااااراء احلالي العنوان الرق 

 (خاص/عادي)

 تاااااااااري 

 العتمااااااادا

 املتوقع

 درجااااااة

 األولوياااة

 احلالية

  درجاااااااااة

 األولويااااااة

 املقرتحة

 اهلاااااااااادف

 االسرتاتيجي

 قائمااة يف أدرجتاا  الصياغة جهاز

 املواضاااااااااااااايع

 واألولويات

  املواصفة رق  الراهنة احلالة

 مضاااياتاحل تقااار  مراقباااة 559-2552 موضوع  350

(Xanthomonas 

axonopodis pv. citri) 

 عماال لفريااق واحااد اجتماااع)

 اخلرباء

 عمااال فرياااق جي  3 عالية البت قيد عادي

 اخلرباء

 الرابعااااة الااادورة 

 املؤقتااااة للهيئااااة

 الصاااحة لتااادابري

 (2002) النباتية

  :البااااات قياااااد -55

 معياار  مشروع إعداد مت

 الصااحة لتاادابري دولااي

 وُتنتظااااار النباتياااااة،

 املتعلااق عماالال نتيجااة

 باانهج اخلاااص باملعياار 

 تقااار  بشاااأن الااانظ 

 احلمضيات

23  

 لتقاار  للتصاادي الاانظ  نهااج 559-2553 موضوع  390

 Xanthomonas) احلمضيات

axonopodis pv. Citri) 
 عماااال لفريااااق اجتماعااااان)

 (اخلرباء

 عمااال فرياااق جي  3 عادية البت قيد عادي

 اخلرباء

 اخلامساااة الااادورة

 املؤقتااااة للهيئااااة

 لصاااحةا لتااادابري

 (2003) النباتية

  :البااااات قياااااد -55

 معياار  مشروع إعداد مت

 الصااحة لتاادابري دولااي

 وُينتظااااار النباتياااااة،

 اآلراء توافق إىل التوصل

 تقنية مسألة بشأن

90 Rev1  

 املالئاااا  احلمايااااة مسااااتوى 551-2550 موضوع  320

 عماال لفريااق واحااد اجتماااع)

 (اخلرباء

 مقاااااااارت  عادي

 حذف 

 عمااال فرياااق جي  ُيحذف عالية

 اخلرباء

 الساااابعة الااادورة

 املؤقتااااة للهيئااااة

 الصاااحة لتااادابري

 (2005) النباتية

  :البااااات قياااااد -55

 جلنااُة حذَفاا  اقرتحاات

 أيااار/مااايو يف املعااايري

2599  

30 * 
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 فئة 

 الرتتيب

 اإلجااااااااااراء احلالي العنوان الرق 

 (خاص/عادي)

 تاااااااااري 

 العتمااااااادا

 املتوقع

 درجااااااة

 األولوياااة

 احلالية

  درجاااااااااة

 األولويااااااة

 املقرتحة

 اهلاااااااااادف

 االسرتاتيجي

 قائمااة يف أدرجتاا  الصياغة جهاز

 املواضاااااااااااااايع

 واألولويات

  املواصفة رق  الراهنة احلالة

 لآلفااات البيولوجيااة املراقبااة 558-2551 موضوع  330

 احلراجية

 مقاااااااارت  عادي

 حذف 

 اخلارباء  فريق جي  ُيحذف عادية

 املعااين الفااين

 بااااااااااحَلْجر

 حلراجيا

 يف املعاااايري جلناااة

 تشااارين/ناااوفمرب

 ؛2551 الثااااااااني

 اخلامساااة الااادورة

 تاااادابري هليئااااة

 النباتياااة الصاااحة

(2010) 

  :البااااات قياااااد -55

 جلنااُة حذَفاا  اقرتحاات

 أيااار/مااايو يف املعااايري

2599 

- * 

 اآلفاااااة عااااان استقصااااااءات 535-2550 موضوع  330

 اآلفة حالة لتحديد احلراجية

 مقاااااااارت  عادي

 حذف 

 اخلارباء  فريق جي  ُيحذف عادية

 املعااين الفااين

 بااااااااااحَلْجر

 احلراجي

 يف املعاااايري جلناااة

 تشااارين/ناااوفمرب

 ؛2550 الثااااااااني

 الثانيااااة الاااادورة

 تاااادابري هليئااااة

 النباتياااة الصاااحة

(2007) 

  :البااااات قياااااد -55

 جلنااُة حذَفاا  اقرتحاات

 أيااار/مااايو يف املعااايري

2599 

31 * 

  القدرات تنمية :دال االسرتاتيجي اهلدف 

 للمااوظفني  توجيهيااة  خطااوط 538-2595 موضوع  .35

 يصااادرون الاااذين العماااوميني

 النباتياااة الصاااحة شاااهادات

 لتادابري  الادولي  املعيار مرفق)

 لعااام 1 رقاا  النباتيااة الصااحة

 شاهادات  إصادار  نظام :2599

  (النباتية الصحة

 مقاااااااارت  عادي

 حذف 

 عمااال فرياااق دال ُيحذف عالية

 اخلرباء

 يف املعاااايري جلناااة

 تشااارين/ناااوفمرب

 2595 الثاني

  :البااااات قياااااد -55

 جلنااُة حذَفاا  اقرتحاات

 أيااار/مااايو يف املعااايري

2599 

38 * 
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 فئة 

 الرتتيب

 اإلجااااااااااراء احلالي العنوان الرق 

 (خاص/عادي)

 تاااااااااري 

 العتمااااااادا

 املتوقع

 درجااااااة

 األولوياااة

 احلالية

  درجاااااااااة

 األولويااااااة

 املقرتحة

 اهلاااااااااادف

 االسرتاتيجي

 قائمااة يف أدرجتاا  الصياغة جهاز

 املواضاااااااااااااايع

 واألولويات

  املواصفة رق  الراهنة احلالة

 الوطنياااة لإلجاااراءات إطاااار 550-2550 موضوع  .36

 الصاااحة جماااال يف للتفتااايش

  النباتية

 مقاااااااارت  عادي

 حذف 

 عمااال فرياااق دال ُيحذف عالية

 اخلرباء

 الساااابعة الااادورة

 املؤقتااااة للهيئااااة

 الصاااحة لتااادابري

 (2005) النباتية

 :البااااات قياااااد -55

 جلنااُة حذَفاا  اقرتحاات

 أيااار/مااايو يف املعااايري

2599 

 * مشروع

 تتعلاق  نشطةأب لرتخيصل نظ  553-2558  موضوع  .37

 النباتية الصحةب

 مقاااااااارت  عادي

 حذف 

 عمااال فرياااق دال ُيحذف عادية

 اخلرباء

 الثالثااااة الاااادورة

 تاااادابري هليئااااة

 النباتياااة الصاااحة

(2008) 

  :البااااات قياااااد -55

 جلنااُة حذَفاا  اقرتحاات

 أيااار/مااايو يف املعااايري

2599 

 * مشروع

 رتاخااايصك األذون اساااتخدام 550-2558 موضوع  .38

 الادولي  املعيار ملحق) ستريادا

 رقا   النباتياة  الصاحة  لتادابري 

 نظامل توجيهيةال طوطاخل :25

 النباتياة  الصاحة  لوائح تطبيق

 (الواردات على

 مقاااااااارت  عادي

 حذف 

 عمااال فرياااق دال ُيحذف عادية

 اخلرباء

 لثالثااااةا الاااادورة

 تاااادابري هليئااااة

 النباتياااة الصاااحة

(2008) 

  :البااااات قياااااد -55

 جلنااُة حذَفاا  اقرتحاات

 أيااار/مااايو يف املعااايري

2599 

 * مشروع
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 فئة 

 الرتتيب

 اإلجااااااااااراء احلالي العنوان الرق 

 (خاص/عادي)

 تاااااااااري 

 العتمااااااادا

 املتوقع

 درجااااااة

 األولوياااة

 احلالية

  درجاااااااااة

 األولويااااااة

 املقرتحة

 اهلاااااااااادف

 االسرتاتيجي

 قائمااة يف أدرجتاا  الصياغة جهاز

 املواضاااااااااااااايع

 واألولويات

  املواصفة رق  الراهنة احلالة

  متوفر غري بيان :االسرتاتيجي اهلدف 

 ماان التاليااة املعااايري مراجعااة 592-2550 موضوع  .32

 لتااادابري الدولياااة  املعاااايري

 الضاميمة ) 0 :النباتية الصحة

 20و 23و 25و 91و 90و 1و (2

 هااذ  علااى طفيفااة وتعااديالت)

 (مراجعتها عن نامجة املعايري

 ،واحاااد استشااااري خااابري)

 املعاين  الفين لفريقل اجتماعان

 الصاااحة مصاااطلحات ساااردمب

 (النباتية

 غاااااااااااري عادي

 معروف

 الفااين لفريااقا - - عالية

 سارد مب املعين

 مصااااااطلحات

 الصااااااااااحة

 النباتية

 هليئة األوىل الدورة

 الصااااحة تاااادابري

 (2006) باتيةالن

 عيااااارم مشااااروع -92

 الصااحة لتاادابري دولااي

 اجملموعة قومت النباتية

 الصاااااياغةب املعنياااااة

  ت مبراجع

32 
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 النباتية الصحة ومعاجلات التشخيص، وبروتوكوالت ،النباتية الصحة مصطلحات سردمب الصلة ذات واملواضيع نيةفال الفرق :3 اجلدول

 أجبديًا ترتيبًا مرتبًة بها املتصلة املواضيع مع (الفنية الفرق) لفنيةا اجملاالت دولاجل هذا يف نبيَُّت

 فئة 

 الرتتيب

 اإلجااااااااااراء احلالي العنوان الرق 

 (خاص/عادي)

 تاااااااااري 

 االعتماااااااد

 املتوقع

 درجااااااة

 األولوياااة

 احلالية

  درجاااااااااة

 األولويااااااة

 املقرتحة

 اهلاااااااااادف

 االسرتاتيجي

 قائمااة يف أدرجتاا  الصياغة جهاز

 املواضاااااااااااااايع

 واألولويات

 املواصفة رق  الراهنة احلالة

 جماااال  350

 فين

 املعااين الفااين اخلاارباء فريااق 2553-553

 تشاخيص  بروتوكوالت بإعداد

 حمددة آفات

 اخلارباء  فريق   عالية فين فريق -

 املعااين الفااين

 بإعاااااااااااداد

 بروتوكاااوالت

 آفات تشخيص

  حمددة

 السادساااة الااادورة

 املؤقتااااة للهيئااااة

 الصاااحة لتااادابري

 (2004) النباتية

- TP1Rev3 

 اخلارباء  فريق - - عادية موضوع خاص اجلراثي  550-2550 موضوع  390

 املعااين الفااين

 بإعاااااااااااداد

 بروتوكاااوالت

 آفات تشخيص

  حمددة

 هليئة األوىل الدورة

 الصااااحة تاااادابري

 (2006) النباتية

 - جاٍر العمل

 احليااة والكائنااات الفطريااات 550-2550 موضوع  320

 الشبيهة

 ءاخلاربا  فريق - - عادية موضوع خاص

 املعااين الفااين

 بإعاااااااااااداد

 بروتوكاااوالت

 آفات تشخيص

 حمددة

 هليئة األوىل الدورة

 لصااااحةا تاااادابري

 (2006) النباتية

 - جاٍر العمل
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 فئة 

 الرتتيب

 اإلجااااااااااراء احلالي العنوان الرق 

 (خاص/عادي)

 تاااااااااري 

 االعتماااااااد

 املتوقع

 درجااااااة

 األولوياااة

 احلالية

  درجاااااااااة

 األولويااااااة

 املقرتحة

 اهلاااااااااادف

 االسرتاتيجي

 قائمااة يف أدرجتاا  الصياغة جهاز

 املواضاااااااااااااايع

 واألولويات

 املواصفة رق  الراهنة احلالة

 اخلارباء  فريق - - عادية موضوع خاص  احلشرات من وغري  العث  551-2550 موضوع  330

 املعااين الفااين

 بإعاااااااااااداد

 بروتوكاااوالت

 آفات تشخيص

 حمددة

 هليئة األوىل الدورة

 الصااااحة ابريتااااد

 (2006) النباتية

 - جاٍر العمل

 اخلارباء  فريق - - عادية موضوع خاص النيماتودا ديدان 558-2550 موضوع  330

 املعااين الفااين

 بإعاااااااااااداد

 بروتوكاااوالت

 آفات تشخيص

 حمددة

 هليئة األوىل الدورة

 الصااااحة تاااادابري

 (2006) النباتية

 - جاٍر العمل

 اخلارباء  فريق - - يةعاد موضوع خاص النباتات 559-2551 موضوع  300

 املعااين الفااين

 بإعاااااااااااداد

 بروتوكاااوالت

 آفات تشخيص

 حمددة

 الثانيااااة الاااادورة

 تاااادابري هليئااااة

 النباتياااة الصاااحة

(2007) 

 - جاٍر العمل



CPM 2012/05/Rev.2 27 

 

 

 فئة 

 الرتتيب

 اإلجااااااااااراء احلالي العنوان الرق 

 (خاص/عادي)

 تاااااااااري 

 االعتماااااااد

 املتوقع

 درجااااااة

 األولوياااة

 احلالية

  درجاااااااااة

 األولويااااااة

 املقرتحة

 اهلاااااااااادف

 االسرتاتيجي

 قائمااة يف أدرجتاا  الصياغة جهاز

 املواضاااااااااااااايع

 واألولويات

 املواصفة رق  الراهنة احلالة

 املعااين الفااين - - عادية موضوع خاص  نباتيةال بالزماالو فريوساتال 551-2550 موضوع  300

 بإعاااااااااااداد

 ربوتوكااوالتب

 آفات تشخيص

 حمددة

 هليئة وىلاأل الدورة

 الصااااحة تاااادابري

 (2006) النباتية

 - جاٍر العمل

 جماااال  310

 فين

 املعااين الفااين اخلاارباء فريااق 2553-553

 اآلفااات مان  اخلالياة  باملنااطق 

 ذبااااب بشااأن  الااانظ  ونهااج 

 الفاكهة

 الفااين الفريااق   عالية فين فريق -

 بااذباب املعااين

 الفاكهة

 السادساااة الااادورة

 املؤقتااااة للهيئااااة

 الصاااحة لتااادابري

 (2004) اتيةالنب

- TP2 Rev2 

 جماااال  380

 فين

 املعااين الفااين اخلاارباء فريااق 2553-553

 احلراجي باحَلْجر

 اخلارباء  فريق   عالية فين فريق -

 املعااين الفااين

 بااااااااااحَلْجر

 احلراجي

 السادساااة الااادورة

 املؤقتااااة للهيئااااة

 الصاااحة لتااادابري

 (2004) النباتية

- TP4 Rev2 

 جماااال  310

 فين

 مبساارد يناملعا  الفااين فرياق ال 2550-593

 النباتية الصحة مصطلحات

 الفااين فريااقال - - عالية فين فريق -

 مبسارد  املعين

 مصااااااطلحات

 الصااااااااااحة

 النباتية

 هليئة األوىل الدورة

 الصااااحة تاااادابري

 (2006) النباتية

- TP5 
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 فئة 

 الرتتيب

 اإلجااااااااااراء احلالي العنوان الرق 

 (خاص/عادي)

 تاااااااااري 

 االعتماااااااد

 املتوقع

 درجااااااة

 األولوياااة

 احلالية

  درجاااااااااة

 األولويااااااة

 املقرتحة

 اهلاااااااااادف

 االسرتاتيجي

 قائمااة يف أدرجتاا  الصياغة جهاز

 املواضاااااااااااااايع

 واألولويات

 املواصفة رق  الراهنة احلالة

 الااادولي لمعياااارل تعاااديالت 559-9119 موضوع  050

 0 رق  النباتية الصحة لتدابري

 الصااحة مصااطلحات مساارد)

 (النباتية

سنو/موضوع عادي

   ي

 الفااين فريااقال - - عالية

 مبسارد  املعين

 مصااااااطلحات

 الصااااااااااحة

 النباتية

 اخلاااارباء جلنااااة

 بتااادابري املعنياااة

  النباتياااة الصاااحة

(1994) 

 9 جاٍر العمل

 جماااال  090

 فين

 املعاااااين اخلااااارباء فريااااق  2553-550

 النباتية الصحة مبعاجلات

 اخلارباء  فريق - - عالية فين فريق -

 املعاااااااااااين 

 مبعاجلااااااات

 الصااااااااااحة

 النباتية

 السادساااة الااادورة

 املؤقتااااة للهيئااااة

 الصاااحة لتااادابري

 (2004) النباتية

- TP3 Rev1 

 اخلارباء  فريق - - عالية موضوع خاص الفاكهة ذباب معاجلات 523-2550 موضوع  020

 املعاااااااااااين 

 مبعاجلااااااات

 الصااااااااااحة

 النباتية

 يف املعاااايري جلناااة

 ؛2550 أيار/مايو

 الثانيااااة الاااادورة

 تاااادابري هليئااااة

 لنباتياااةا الصاااحة

(2007) 

 - جاٍر العمل

 اخلارباء  فريق - - عالية موضوع خاص اإلشعاع معاجلات 593-2550 موضوع  030

 املعاااااااااااين 

 مبعاجلااااااات

 الصااااااااااحة

 النباتية

 هليئة األوىل الدورة

 الصااااحة تاااادابري

 (2006) النباتية

 - جاٍر العمل
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 فئة 

 الرتتيب

 اإلجااااااااااراء احلالي العنوان الرق 

 (خاص/عادي)

 تاااااااااري 

 االعتماااااااد

 املتوقع

 درجااااااة

 األولوياااة

 احلالية

  درجاااااااااة

 األولويااااااة

 املقرتحة

 اهلاااااااااادف

 االسرتاتيجي

 قائمااة يف أدرجتاا  الصياغة جهاز

 املواضاااااااااااااايع

 واألولويات

 املواصفة رق  الراهنة احلالة

 باالقرتان النمو وأوساط الرتبة 550-2551 موضوع  030

 املعاجلات :النباتات مع

 اخلارباء  فريق - - عادية موضوع خاص

 املعاااااااااااين 

 مبعاجلااااااات

 الصااااااااااحة

 النباتية

 يف املعاااايري جلناااة

 تشااارين/ناااوفمرب

 ؛2551 الثاني

 اخلامساااة الااادورة

 تاااادابري هليئااااة

 النباتياااة الصاااحة

(2010) 

- - 

 التعبئااااة مااااواد معاجلااااات 590-2550 موضوع  000

 اخلشبية

 اخلارباء  ريقف - - عالية موضوع خاص

 املعاااااااااااين 

 مبعاجلااااااات

 الصااااااااااحة

 النباتية

 فرياااااااااااق)

 الفاين  اخلرباء

 باحَلْجر املعين

 (احلراجي

 هليئة األوىل الدورة

 الصااااحة تاااادابري

 (2006) النباتية

  جاٍر العمل

 


