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ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ   ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منهااملندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم 
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 النباتية الصحة تدابري هيئة
 

 الدورة الثامنة

 1122نيسان /أبريل 21-8روما، 

 اعتماد املعايري الدولية

 من جدول األعمال 1-2-8 البند

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

 مقّدمة- أواًل

 

العتمادهاا مان    تية اليت أوصت بها جلنة املعايرياملعايري الدولية لتدابري الصحة النبا تعرض هذه الوثيقة مشروع- 1

 ف CPM 2013/03-2ف وCPM 2013/03-1جاناب هيئاة تادابري الصاحة النباتياةف املرفقاة بهاذه الورقاة ماع الوثاائق           

 :CPM 2013/03-3 و
 

  الوثيقةCPM 2013/03-1 :ر ايا للمع( ياة حجرفاات للنباتاات اتفاات    اآلليال اااطر   حت) 4امللحاق   مشروع

مباا يف للا     ياة فاات احلجر لآل فاات اآلحتليل اااطر  )  4004لعام  11رقم لتدابري الصحة النباتية  الدولي

ف وما ينجم عنهاا مان تريايريات يف الان      (4001-4002( )والكائنات احلّية احملّورة حتليل املخاطر البيئية

  4004لعام  11رقم الرئيسي للمعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية 

  الوثيقةCPM 2013/03-2 :( املوافقة على املعاجلات املرتبطة مبواد التعبئة اخلشبية) 1امللحق  تنقيح مشروع

( تنظيم مواد التعبئة اخلشبية يف التجاارة الدولياة  ) 4002لعام  12للمعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم 

للمعياار الادولي لتادابري الصاحة     ( هاا قالعالماة وتطبي ) 4للملحاق   مان تنقايح   تتبعهسيما ف و(4002-4011)

 4002لعام  12النباتية رقم 

  الوثيقةCPM 2013/03-3 (قة فقطثيامللحقة بالنسخة الروسية هلذه الو :)الدولية  نسخ اللرية الروسية للمعايري
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لمعاايري  ل تارد أدنااه القائماة الكاملاة    )ملنظمة الفاو  األخرى لتدابري الصحة النباتية املعتمدة يف اللريات الرمسية

 (.الدولية لتدابري الصحة النباتية اليت يوصى باعتمادها باللرية الروسية

 

متاحاة   4014أيلاول  /سبتمرب إىل يارأ/مايو منالتعليقات الواردة خالل فرتة التعليقات بشأن الشواغل اجلوهرية - 4

 .1للصحة النباتية ةالدولي البوابةعلى 

 

االجتمااع الساابع   )لعمال التابعاة هلاا    ومجاعاة ا  تقارير الصادرة عن جلنة املعاايري تتضمن الوعالوًة على لل ف - 3

مفّصلة  للنقاشات واألسابا  ورا  التنقيحاات    ف واملنشورة على البوابة الدولية للصحة النباتيةف تلخيصات(للجنة املعايري

 .2املقرتحة

 
يئاة تادابري الصاحة النباتياة     مشاريع املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية املقّدماة العتمادهاا مان جاناب ه    و- 4

فقط من افتتاح اجتماع هيئة تدابري  سابيعقبل ستة أ الفاو املعتمدة يف لرياتالعلى البوابة الدولية للصحة النباتية ب منشورة

 .الصحة النباتية

 

 7-لتقريار هيئاة تادابري الصاحة النباتياة      7املرفق )ووفقًا إلجرا  وضع املعايري لالتفاقية الدولية للصحة النباتية - 2

إضاافًة إىل  ف بإمكان األعضا  أن يقادموا اعرتاضاات رمسياة علاى مشااريع املعاايري الدولياة للصاحة النباتياة          3((4014)

يف مهلة ( ippc@fao.org)التربيرات الفنية واملقرتحات لتحسني هذه املشاريع إىل أمانة االتفاقية الدولية للصحة النباتية 

لي للصاحة  وهاذا ساوي يا دىل إىل إعاادة مشاروع املعياار الادو       . يومًا قبل انعقاد هيئة تدابري الصحة النباتية 14أقصاها 

ف تعتمد هيئة تدابري الصحة النباتية املعيار الدولي للصاحة  ىل اعرتاض رمسيويف حال مل يرد أ. جلنة املعايري النباتية إىل

وأّما يف حال ورود اعرتاض رمسيف يف ظروي استثنائيةف ميكن لرئيس هيئاة تادابري الصاحة    . النباتية من دون أىل نقاش

ة املعايري واألمانةف أن يقارتح مناقشاة اعارتاض رمساي حماداد إلا ّت االتفااك أن هكاذا        النباتيةف بالتشاور مع رئيس جلن

وال يتضمن هذا اإلجرا  مشاريع الربوتواوالت . نقاش قد يفضي إىل رفع االعرتاض الرمسي مبا يسمح اعتماد املعيار املعين

 .التشخيصية ومعاجلات الصحة النباتية

 

الرمسية ملشاريع املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية املعروضة على هيئة تدابري  وجيب أن ُتقدام االعرتاضات- 2

يف مهلة أقصااها  ( ippc@fao.org)إىل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ( 4013)الصحة النباتية يف دورتها الثامنة 

وستنشر األمانة أىل اعرتاضات رمسية على البوابة . 1-ظهرًا توقيت غرينتش 14الساعة  ف يف متام4013آلار /مارس 44

 .الدولية يف أقر  وقت ممكن بعد استالمها

 

  

                                                      
1  https://www.ippc.int/index.php?id=1111116 
2  https://www.ippc.int/index.php?id=13355 
3  https://www.ippc.int/index.php?id=1110798&frompage=13330&tx_publication_pi1[showUid]=2185127&type=publication&L=0 

mailto:ippc@fao.org
mailto:ippc@fao.org
https://www.ippc.int/index.php?id=1111116
https://www.ippc.int/index.php?id=13355
https://www.ippc.int/index.php?id=1110798&frompage=13330&tx_publication_pi1%5bshowUid%5d=2185127&type=publication&L=0
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 22للمعيار الدولي للصحة النباتية رقم ( يةحجرل خماطر اآلفات للنباتات كآفات حتلي) 4مشروع امللحق - ثانيًا

( مبا يف ذلك حتليل املخاطر البيئية والكائنات احلّية احملّورة يةآلفات احلجرلحتليل خماطر اآلفات ) 1114لعام 

 22، وما ينجم عنها من تغيريات يف النص األساسي للمعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم (1112-1112)

 .1114لعام 

 

حتليال اااطر اآلفاات    فة موضاوع  بإضاا  4002وقامت الدورة السابعة للهيئة امل قتة لتادابري الصاحة النباتياة    - 7

إىل قائماة املواضايع ملعاايري االتفاقياة     ( 4001-4002) ياة اانت النباتات املقرتحة لالسترياد آفاات حجر  لتحديد ما إلا

44 الدولية لوقاية النباتاتف ووافقت جلنة املعايري على املواصفة
 .4007أيار /يف مايو 4

 

وميكان االطالاالع علاى تفاصايل     . من أجل وضع املشروع 4002يار أ/مايومجاعة عمل اخلربا  يف وانعقد اجتماع - 8

 .5االجتماع يف التقرير عن البوابة الدولية للصحة النباتية

 

حتليال اااطر   ف حيث ّت ترييري العناوان مان   4010نيسان /وُقدِّم املشروع خالل اجتماع جلنة املعايري يف أبريل- 2

حتليال اااطر اآلفاات للنباتاات اتفاات      إىل  املقرَتحاة لالساترياد آفاات حجرياة    اآلفات لتحديد ما إلا اانت النباتات 

وجتادر اإلشاارة إىل أن املشاروع الاذىل يوصاى      . ف ووافقت جلنة املعايري على عرض املشروع على مشاورة األعضاا  حجرية

 .يف العنوان التنقيحسوي يعكس هذا  باعتماده

 

 .تعليقًا 423وورد  4011حزيران /يونيوُعرض مشروع امللحق ملشاورة األعضا  يف - 10

 

اجتماعهاا الساابع باساتعراض ردود املسا ول علاى تعليقاات       جلنة املعاايري يف   قامتف 4014نيسان /ويف أبريل- 11

 4014ياار  أ/وخضع املشروع بعد لل  إىل فرتة تعليقات بشأن الشواغل اجلوهرياة يف ماايو  . األعضا  ومشروع امللحق املنقالح

 .عليقًات 47حيث ورد 

 

من جاناب   املشروع بعد تنقيحه جلنة املعايريتعرضت ف اس4014تشرين الثاني /املنعقد يف نوفمرب هاويف اجتماع- 14

 .(CPM 2013/03-1الوثيقة ُأنظر )املس ولف وأوصت هيئة تدابري الصحة النباتية باعتماد املشروع 

 

 صالي الاذىل مل ُيقارَتح تعديلاه يظهار     األسود يف حاني أن الان  األ  ولسهولة الرجوعف ُيقدام الن  املعدال باللون - 13

 .باللون الرمادىل

 

بااملراجع واملعلوماات عان     قائمة صاحيحة  وُأعيد ترييري شكل املطبوعات الصادرة بلريات اتلفة حبيث تتضمن- 14

 .تل  اللريات املعتمدةأشكال ا اية النباتاتف ولتوفري االتساك بنياالعتماد وفقًا ألسلو  االتفاقية الدولية لوق

                                                      
4  https://www.ippc.int/index.php?id=24119&L=0 
5  https://www.ippc.int/index.php?id=179725 

https://www.ippc.int/index.php?id=24119&L=0
https://www.ippc.int/index.php?id=179725
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للمعيار الدولي لتدابري ( املوافقة على املعاجلات املرتبطة مبواد التعبئة اخلشبية) 2مشروع تنقيح امللحق - ثالثًا

، والتنقيح (1122-1112( )تنظيم مواد التعبئة اخلشبية يف التجارة الدولية) 1112لعام  22الصحة النباتية رقم 

 1112لعام  22للمعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم ( هاتطبيقالعالمة و) 1الذي استتبعه للملحق 

 

بإضافة موضوع تنقايح املعياار الادولي للتادابري     ( 4002)وقامت هيئة تدابري الصحة النباتية يف اجتماعها األول - 12

إىل قائماة املوضاوعات   ( 2011-4002()تنظيم ماواد التعبئاة اخلشابية يف التجاارة الدولياة     ) 4002لعام  12الصحية رقم 

31ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتف واملواصفة رقم 
 .4002أيار /جلنة املعايري يف مايو االيت وافقت عليه 6

 

متاو   /املعاين بااحلجر احلرجاي مبناقشاة املشاروع وتنقيحاه يف اجتماعاتاه يف يولياو         نيوقام فريق اخلربا  الفني- 12

 4010.7يلول أ/ف وسبتمرب4002متو  /ف ويوليو4007متو  /ف ويوليو4002

 

يف  األعضاا  مشااورة  ري بتنقايح املشاروع واملوافقاة علاى عرضاه علاى       ف قامات جلناة املعااي   4011يار أ/ويف مايو- 17

 .تعليقًا 413حيث ورد  4011حزيران /يونيو

 

ف قام االجتماع السابع للجنة املعايري باستعراض ردود املس ول علاى تعليقاات األعضاا     4014نيسان /ويف أبريل- 18

 .تعليقًا 32حيث ورد  4014أيار /الشواغل اجلوهرية يف مايو حول اتثم خضع املشروع لفرتة التعليق. وامللحق املنقالح

 

ف على املشاروع اماا نقالحاه املسا ول     4014تشرين الثاني /ووافقت جلنة املعايريف يف اجتماعها املنعقد يف نوفمرب- 12

 (.CPM 2013/03-2ُأنظر الوثيقة )وأوصى هيئة تدابري الصحة النباتية باعتماده 

 

ولسهولة الرجوعف ُيقدام الن  املعدال باللون األساود يف حاني أن الان  الاذىل مل ُيقارَتح تعديلاه يظهار بااللون         - 40

 .الرمادىل

 

الصادرة بلريات اتلفة حبيث تتضمن قائمة صاحيحة بااملراجع واملعلوماات عان      وُأعيد ترييري شكل املطبوعات- 41

 .االعتماد وفقًا ألسلو  االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتف ولتوفري االتساك يف أشكال اتل  اللريات املعتمدة

 

 نسخة املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية باللغة الروسية- رابعًا

 
بادأت أماناة االتفاقياة الدولياة لوقاياة النباتاات       ف 4007وعقب اعتماد اللرية الروسية الرية رمسية يف الفاو عام - 44

بياد  . برتمجة املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية تدرجييًا إىل اللرية الروسية بدعم من حسا  أمانة االحتااد الروساي  

                                                      
6  https://www.ippc.int/index.php?id=24119&L=0 
7  https://www.ippc.int/index.php?id=1110711 
 

https://www.ippc.int/index.php?id=24119&L=0
https://www.ippc.int/index.php?id=1110711
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الدولية لتدابري الصحة النباتية اليت جرى اعتمادها مسبقًا باللريات األخارى  أنه أمكن فقط حتى اآلن تقديم مجيع املعايري 

-CPM 2013/03ُأنظار الوثيقاة   )يف الفاو لرتمجتها إىل الروسيةف وُيقرَتح اآلن على هيئة تدابري الصحة النباتية اعتمادهاا  

 (.ةحقة فقط بالنسخة الروسية هلذه الوثيقف املل3

 

مجات الروسية هي سنة اعتماد املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية باللريات األخارى  وستكون سنة اعتماد الرت- 43

 .يف تاريخ املطبوعةف يف حني أن املعلومات عن اعتماد النسخة الروسية سوي ُتسجال (سنة االعتماد األساسية)

 

والاذىل يوصاى باعتمااده ساوي      فباللرياة الروساية   4004لعاام   11واملعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقام  - 44

ف والتريايريات علاى الان     (حتليال اااطر اآلفاات للنباتاات اتفاات حجرياة      ) 4يتضمن أيضًا املشروع اجلديد للملحق 

اما ّت اقرتاح اعتماده يف إطاار القسام    4004لعام  11األساسي والعنوان املنقالح للمعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم 

 .قةثيالثاني من هذه الو

 

والاذىل يوصاى باعتمااده ساوي      فباللرياة الروساية   4002لعاام   12واملعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقام  - 42

ماا يساتتبعه   افًة إىل إضا ( املوافقة على املعاجلات املرتبطة مبواد التعبئة اخلشبية) 1يتضمن أيضًا املشروع اجلديد للملحق 

 .قةثياما أوصَي باعتماده يف إطار القسم الثالث من هذه الو( العالمة وتطبيقها) 4من تنقيح للملحق 

 

 التوصيات- سًاخام

 
 :وإن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعّوة إىل- 42
 

للمعيار الادولي لتادابري الصاحة    ( حتليل ااطر اآلفات للنباتات اتفات حجرية) 4مشروع امللحق  اعتماد (1)

ف وما يساتتبعها مان تريايريات يف الان  األساساي للمعياار       (4001-4002) 4004لعام  11النباتية رقم 

إىل  اإلشاارة ف وCPM 2013/03-1د يف الوثيقاة  ارف الاو 4004لعام  11الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم 

 .4013ستتريّير إىل سنة  11لنباتية رقم أن سنة اعتماد املعيار الدولي لتدابري الصحة ا

للمعياار الادولي لتادابري    ( املوافقة على املعاجلات املرتبطة مبواد التعبئة اخلشابية ) 1تنقيح امللحق  اعتماد (4)

العالمااة ) 4ف ومااا يسااتتبعه ماان تنقاايح للملحااق (4011-4002) 4002لعااام  12الصااحة النباتيااة رقاام 

 ف الاااوارد يف الوثيقاااة4002لعاااام  12الصاااحة النباتياااة رقااام  لتااادابريللمعياااار الااادولي ( هااااوتطبيق
 CPM 2013/03-2 

 النسخ التالية باللرية الروساية للمعاايري الدولياة هليئاة تادابري الصاحة النباتياة الاواردة يف الوثيقاة          اعتماد (3)

 CPM 2013/03-3 (قة فقطثيامللحقة بالنسخة الروسية هلذه الو:) 
 

МСФМ 1:2006 Фитосанитарные принципы для защиты растений и 
применения фитосанитарных мер в международной 

торговле 
МСФМ 2:2007 Структура анализа фитосанитарного риска 
МСФМ 3:2005 Руководство по экспорту, перевозке, импорту ивыпуску 

агентов биологической борьбы и других полезных 
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организмов 

МСФМ 4:1995 Требования по установлению свободных зон 
МСФМ 6:1997 Руководство по надзору 
МСФМ 8:1998 Определение статуса вредного организма в зоне 
МСФМ 9:1998 Руководство по программам ликвидации вредных 

организмов 
МСФМ 10:1999 Требования по установлению свободных мест 

производства и свободных участков производства 
МСФМ 11:2004 Анализ фитосанитарного риска для карантинных вредных 

организмов 
МСФМ 13:2001 Руководство по нотификации о несоответствии и 

экстренном действии 
МСФМ 14:2002 Использование интегрированных мер в системном подходе 

к управлению фитосанитарным риском 
МСФМ 15:2009 Регулирование древесного упаковочного материала в 

международной торговле 
МСФМ 16:2002 Регулируемые некарантинные вредные организмы: 

концепция и применение 
МСФМ 17:2002 Оповещение о вредных организмах 
МСФМ 18:2003 Руководство по использованию облучения в качестве 

фитосанитарной меры 
МСФМ 19:2003 Руководство по перечням регулируемых вредных 

организмов 
МСФМ 20:2004 Руководство по фитосанитарной системе регламентации 

импорта 
МСФМ 21:2004 Анализ фитосанитарного риска для регулируемых 

некарантинных вредных организмов 
МСФМ 22:2005 Требования по установлению зон с низкой численностью 

вредных организмов 
МСФМ 23:2005 Руководство по досмотру 
МСФМ 24:2005 Руководство по установлению и признанию 

эквивалентности фитосанитарных мер 
МСФМ 25:2006 Транзитные грузы 
МСФМ 26:2006 Установление зон, свободных от плодовых мух (Tephritidae) 

(Appendix 1 to ISPM 26 was adopted in the Russian language in 
2011) 

МСФМ 27:2006 Диагностические протоколы для регулируемых вредных 
организмов 

 ДП 1:2010 Thrips palmi Karny 
МСФМ 28:2007 Фитосанитарные обработки против регулируемых 

вредных организмов  
 ФО 1:2009 Обработка облучением против Anastrepha 

ludens 
 ФО 2:2009 Обработка облучением против Anastrepha 

obliqua 
 ФО 3:2009 Обработка облучением против Anastrepha 

serpentine 
 ФО 4:2009 Обработка облучением против Bactrocera jarvisi 

 ФО 5:2009 Обработка облучением против Bactrocera tryoni 

 ФО 6:2009 Обработка облучением против Cydia pomonella 

 ФО 7:2009 Обработка облучением против плодовых мух 
семейства Tephritidae (общая) 

 ФО 8:2009 Обработка облучением против Rhagoletis 
pomonella 

 ФО 9:2010 Обработка облучением против Conotrachelus 
nenuphar 

 ФО 10:2010 Обработка облучением против Grapholita 
molesta 

 ФО 11:2010 Обработка облучением против Grapholita 
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molesta в условиях гипоксии 

МСФМ 29:2007 Признание свободных зон и зон с низкой численностью 
вредных организмов 

МСФМ 30:2008 Установление зон с низкой численностью плодовых мух 
(Tephritidae) 

МСФМ 31:2008 Методики отбора образцов от грузов 
МСФМ 32:2009 Категоризация товаров в соответствии с 

представляемым ими фитосанитарным риском 
МСФМ 33:2010 Свободный от вредных организмов материал для 

микроклонального размножения и миниклубни картофеля 
(Solanum spp.), предназначенные для международной 

торговли  
МСФМ 34:2010 Создание и эксплуатация станций карантина растений 

после ввоза. 
 

 


