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 هيئة تدابير الصحة النباتية
 ةــدورة الثامنـال

 1221 نيسان/أبريل 21 - 8 ،روما

 رـــة المعاييــة لجنــأنشطن ـعر ــتقري

 من جدول األعمال 1-1-8 البند

 رــة المعاييـــرئيس لجنداد ــن إعــم
 

 مةالمسائل العا -أوالً 
، كما في السنوات (اللجنة)لجنة المعايير  سنة حافلة بالنسبة إلى 2112سنة  كانت - 1

خبراء مختلف الالخبراء الفنيّين، ووفرق أعضاء لجنة المعايير  أوّد أن أشكرو. الماضية

مجموعات في المشاركين و تشخيصالصياغة بروتوكوالت بمنهم بشكل خاص المعنيّين و)

عمليّة وضع المعايير وتتوقف . اتساهمعلى جميع ما قدموه من مواألمانة ( عمل الخبراء

أدعو األطراف المتعاقدة إلى االستمرار كما . هؤالء األشخاصالكبرى لجميع جهود على ال

في دعم إشراك الخبراء في عمليّات وضع المعايير والحرص على أن يُعطوا الموارد 

في بيان  على النحو المتفق عليه مساهمة كاملةالمساهمة  منليتمكنوا والوقت الكافي 

الخبراء في عمليّة وضع المعايير في اجتماع  مشاركةاألمانة مسألة وطرحت . االلتزام

وفرق لجنة المعايير ومن المقرر أن تنظر  2102 في عاممجموعة التخطيط االستراتيجي 

 .الخبراء بشكل أكبرمشاركة في سبل تعزيز  ،2112، في عام الخبراء الفنيّين
بشكل و، 2112 في عامطّرقت لجنة المعايير إلى عدد من المسائل اإلجرائيّة تو-  2

، تغييرات في (2112)هيئة تدابير الصحة النباتيّة، في دورتها السابعة  تخاص، اعتمد

 عمليّة وضع المعايير
فترة ال"في وتّم استخدام نظام إبداء التعليقات عبر االنترنت . (CPM 2013/09 الوثيقة)

 ةالالزموأعطت لجنة المعايير المدخالت  "تعليقات بشأن الشواغل الجوهريّةالمتاحة لل

من الناحية الفنية االعتراضات الرسميّة مبّررة  تإذا كانلمعرفة ما المقترحات بالنسبة إلى 

الدورة المعروضة على وتعتبر لجنة المعايير أن المسوّدات  (.CPM 2013/04الوثيقة )

العمليّة الجديدة تسري جاهزة لالعتماد وآمل أن ( 2112)هيئة تدابير الصحة النباتيّة لالثامنة 

 .العتماد المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتيّة بشكل سلس
االلكترونيّة االتصال  وسائلبواسطة تابعت لجنة المعايير عملها ما بين الدورات و-  2

، باإلضافة إلى مسائل نيسان/أبريل، للمرة األولى، على جدول األعمال الجتماع واتفقت

يسمح استخدام و. بالصياغةالمعنيّين الخبراء  مجموعاتمشاركة الخبراء في  مثل حاسمة

للجنة المعايير بمناقشة القرارات واتخاذها من دون  (e-Decisions) القرارات االلكترونيّة

عّززت التحسينات في نظام إبداء التعليقات و. الجتماعالوقت المتاح لأخذ وقت قيّم من 
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األمانة على هذه وأوّد أن أهنّئ والقرارات االلكترونيّة فعاليّة عمليّة وضع المعايير 

 بفضل وناجحةتماعات افتراضيّة منتظمة خبراء فنيّين عديدة اجتعقد فرق كما . التحسينات

-go-to، والموقع Skypeمثالً، سكايب )استخدام تكنولوجيا االنترنت الحديثة 

meetings.com .)أكبر عدد من القرارات  إصدار ىإلاصل لجنة المعايير سعيها ووست

 . بصورة إلكترونيةالمتّخذة 
لجنة المعايير تستفيد من أن يكون التحديث المنتظم من فرق إضافيّة في وال زالت -  4

مثالً )على جدول أعمال اجتماعات اللجنة  بنداً دائماً أمانة االتفاقيّة الدولية لوقاية النباتات 

تُعتبَر هذه التحديثات و(. هودعمالتنفيذ تبادل المعلومات، وبناء القدرات، ونظام استعراض 

إفساحاً في المجال لتبادل لعمل الُمنَجز ومطّلعين على اعلى أن نكون كلّنا  ضروريةً حرًصا

 .األفكار
الخبراء فرق ، وبسبب القيود الماليّة، تّم إلغاء غالبيّة اجتماعات 2111 في عامو-  5

بعض ورغم عقد . محدوًدا 2112 في عامالفرق هذه الفنيّين، فكان التقّدم الذي حقّقته 

إال بالنظر في مسائل إالّ أّن هذا النوع من االجتماعات ال يسمح ، االفتراضيةاالجتماعات 

أدنى مقارنةً مع  2112 في عامنيّة المقّدمة فعدد الوثائق ال غير معقّدة ونتيجة لذلك، كان

 .السنوات السابقة
 2112نيسان /أبريلاجتماع  -ثانيًا 

طلب المكتب من لجنة المعايير هيئة تدابير الصحة النباتيّة، اجتماع بعد انعقاد -  6

إذا كانت االعتراضات الرسميّة  لمعرفة ما إعطاء توجيهاتتأمين المدخالت من أجل 

 المعالجاتير في االعتراضات الرسميّة على لجنة المعاي تونظر. من الناحية الفنيةمبّررة 

تّم نقلها إلى فريق و (2102)تدابير الصحة النباتيّة في الدورة السابعة لهيئة الواردة  بالتبريد

وأعادت لجنة . مفّصلة لمراجعته بصورةالمعني بمعالجات الصحة النباتيّة  ينالخبراء الفني

المعالجات األخرى  المعايير التأكيد على أن اعتماد معالجات الصحة النباتيّة ال تعني أنّ 

 .في التجارة الدوليّة هاغير مالئمة الستخدام
، تّمت إحاطة لجنة المعايير علًما هودعمالتنفيذ في ما يتعلّق بنظام استعراض و-  7

مركز )تّم تقديم ثالثة مقترحات و. بالتقّدم وطُلب منها التقّدم بمقترحات لعمل إضافي

ء إجرابروتوكوالت التشخيص، و، ومراجعة استخدام (األولويّة)االلكترونيّة  الشهادات

 .إلى المكتب للنظر فيها ُرفعتو( مسح حول التصّدي لآلفات في الحاويات البحريّة
أحاطت المجموعة التوجيهيّة حول الحاويات البحريّة لجنة المعايير علًما بالعمل و-  8

قد وافقت لجنة المعايير  وكانت .الجتماع مجموعة عمل الخبراءتحضيراً الذي أُنجز 

في مرحلة التركيز و العنوانوسائل النقل من حذف أنّه يجب على بموجب قرار الكتروني 

لجنة المعايير أن المسألة معقّدة وتعني مجموعةً واعتبرت . فارغةالحاويات العلى أولى 

تّم االتفاق على التنسيق والتعاون مع و. كبيرةً من أصحاب المصلحة والمنظّمات الدوليّة

على مدخالت من هيئات أخرى، على غرار  الهيئات الصناعيّة والسعي إلى الحصول

اتفاقية التنّوع البيولوجي، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، ومنظمة الصحة العالميّة، 

 .والمنظّمة البحريّة الدوليّة
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 لتدابير الصحة النباتيّة الخمسة الدوليةالمعايير  اريعمشوافقت لجنة المعايير على و-  9

 للصحة الدولية انظر البوابة) 2102حزيران /يونيواستشارة األعضاء بشأنها في قبل 

 .(التفاصيل لمزيد من النباتية
لمعيار الدولي لتدابير با 0الملحق  وتّمت الموافقة على المسودة المراجعة من-  11

تمهيداً لعرضها  "معالجات معتمدة مقترنة بمواد التعبئة الخشبية": 01الصحة النباتيّة رقم 

تُعرض بغرض اعتمادها على أن ، فيهاتنظر كي لعلى لجنة المعايير في دورتها السابعة 

 لكنّ (. CPM 2013/03-2الوثيقة ( )2112)هيئة تدابير الصحة النباتيّة في دورتها الثامنة  على

الحرارية لمواد المعالجة "" 22لمعيار الدولي لتدابير الصحة النباتيّة رقم با مشروع الملحق

يتم اعتماد النسخة المنقحة من  ريثماعالقًا  اعتُبر "التعبئة الخشبية باستخدام العزل الحراري

يتوافر قدر أكبر من  حتىو 01رقم لمعيار الدولي لتدابير الصحة النباتيّة با 0ق حلالم

 التصدير قبل ما النباتية الصحة تصاريح تيمناقشة مسودّ تّمت و. المشورة التشغيليّة

وكانت هناك مسائل ، (Tephritidae) ذبابة الفاكهةالخاصة ب وإجراءات الصحة النباتيّة

 سيُراجع أعضاء لجنة المعايير المسوَدتَْين مع أخذ التعليقاتو. كلتيهما المسوّدتَْينناشئة عن 

 .بعين االعتبار الواردة
الحركة الدوليّة المواصفات حول  مشروعبعد المناقشة، وافقت لجنة المعايير على و-  11

. ألعضاءلعلى مشاورة  هاعرضل الحركة الدوليّة للحبوبو واألغصان قطفألزهار ال

 ينإلى برنامج عمل فريق الخبراء الفني واألغصانالقطف ألزهار وتّمت إضافة عبارة 

 إذا كانت هذه السلعة األساسيّةما المعني بمصطلحات الصحة النباتية من أجل توضيح 

ة والمواد النباتية الحيّ الفاكهة وتشمل وليس بغرض الترويج لها ، تُستخدم ألغراض الزينة

 .القابلة للتكاثراألخرى 
 أغلبفي ، زاولت عملهاالخبراء الفنيّين التي  فرقراجعت لجنة المعايير عمل و-  12

للمشاغل التي ونتيجةً . االفتراضيةااللكترونّي أو االجتماعات  البريد بواسطة، الحاالت

، أرسلت أمانة االتفاقية الدولية المعني ببروتوكوالت التشخيص ينرفعها فريق الخبراء الفني

للجنة  بصفتها مراقباً )المنظمة الدوليّة للتوحيد القياسي لوقاية النباتات تعليقاتها إلى 

لية لمنظّمة الدولمشروع معيار  لحو( المنظمة الدولية للتوحيد القياسيالمختصة في 

منظّمات وضعتها المعايير التي  مسألةمع المكتب لجنة المعايير  بحثتو. للتوحيد القياسي

بالنسبة إلى عدد وطلبت األمانة،  .على االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تؤثرالتي وأخرى 

من دون ، لكن االقتراحاتالصحة النباتيّة، مزيًدا من المعلومات من مقّدمي  معالجاتمن 

 .جات المعنيّة من برنامج العملالعموبالتالي، تّم استبعاد ال. أي معلومات إعطاء
عقد اجتماع لخبراء أّن المعالجة بالتبريد ووافقت على كذلك ناقشت لجنة المعايير و-  12

ال بّد من تنظيمه من أجل مناقشة المسائل على أنه يكون مفيًدا وسالمعالجة بالتبريد 

مجموعة البحوث الدولية المعنية بالحجر لى أن إ وأشير. جاتالعمالالمرتبطة بمثل هذه 

يكون من قد و. المختصين بالحجر الحرجيالخبراء الفنيّين  فريقسهّلت عمل  قد الحرجي

عمل ألنواع المعالجات األخرى ويُمكن أن تُساعد في تسهيل  مقاربة مشابهةالمفيد اتباع 

 .ةالصحة النباتيّ  المعني بمعالجات ينفريق الخبراء الفني
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 2112تشرين الثاني /نوفمبراجتماع  -ثالثًا 
لتعليقات بشأن المتاحة لفترة الواردة في الالتعليقات في نظرت لجنة المعايير -  14

لتدابير الصحة النباتية  دوليَّْين معياَرْين يمشروعووافقت على عرض  الشواغل الجوهرية

 على هيئة تدابير الصحة النباتيّة 

 النباتيّة الصحةلمعايير الدوليّة لتدابير على اوالتعديالت الخطيّة ( CPM 2013/03الوثيقة )

التعبئة مواد وفي ما يتعلّق بمعالجات . بغرض اعتمادها (CPM 2013/19 Rev 1 الوثيقة)

اآلثار المحتملة عن ، ناقشت لجنة المعايير المشاغل الناتجة بواسطة بروميد الميثيل الخشبيّة

. ةالخشبيللتعبئة الرطوبة من العالي  ىل وفعاليّة المعالجات بالمحتويختراق بروميد الميثال

مدخالت من  عطلبت لجنة المعايير من فريق الخبراء الفنيّين المعني بالحجر الحجري، مو

هذه المسألة والتقّدم التعمق في دراسة  ،لحجر الحرجيمجموعة البحوث الدولية ل

 .باقتراحات ملموسة
 قطفالحركة الدولية ألزهار الحول  15تّمت الموافقة على المواصفة رقم و-  15

نظرت لجنة المعايير في تعليقات األعضاء حول مشروع المواصفة المتعلّقة و. واألغصان

هذا معيار دولي حول إصدار ودعمت غالبيّة التعليقات . بالحركة الدوليّة للحبوب

. الواردةمشروع المواصفة لتأخذ بعين االعتبار غالبيّة التعليقات تعديل تم ف ،الموضوع

تقّدم إحراز  يف علإلسراخيارات  يبقى عدد صغير من المسائل عالقًا وتّم اقتراح ثالثةو

 (.CPM 2013/06الوثيقة )بشأن هذا الموضوع المهّم 
حركة اآلفات التقليل إلى أدنى حد من  تّم النظر في مشروع معيار دولي حولو-  16

وثيقة ستكون المسائل المطروحة بهذا الشأن موضع بحث في و البحريّة عبر الحاويات

قائمة الموضوعات لمعايير بعنوان  جدول األعمال من 4-1-8سيتّم عرضها ضمن البند 

من بضعة أسابيع ليس إال  قبل يقةهذه الوث نشرسيتّم ) 4-1-8االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

كما تشمل هذه الوثيقة اقتراًحا (. 2112)انعقاد الدورة الثامنة لهيئة تدابير الصحة النباتيّة 

علماً أّن اقتراحاً أولياً كان صدر الحاويات البحريّة، المرتبطة بإلجراء مسح حول اآلفات 

دعت لجنة المعايير رئيس إلى ذلك، وباإلضافة  .التنفيذ ودعمه استعراضلدراسة نظام 

من األطراف توجيهات لحصول على إلى المساعدة في اتدابير الصحة النباتيّة هيئة 

 النباتية للصحة الدولية على البوابةخاصة المتعاقدة وتم إعداد صفحة إلكترونية 

(https://www.ippc.int/index.php?id=1111165) بما أن االستجابة و. تسهالً لهذه العملية

هذا الموضوع في المخصصة لالمسائيّة الجلسة أن تُساعد كانت محدودةً حتى اليوم، آمل 

 .إضافيّة إعطاء توجيهات
العتراضات الرسميّة بشأن ااقتراحات المكتب بمراجعة لجنة المعايير وقامت -  17

من إذا كانت االعتراضات الرسميّة ُمبّررة ما التي تساعد في معرفة  ووافقت على المعايير

الداخليّة للجنة  الالئحة يفتّم اقتراح تغييرات و(. CPM 2013/04الوثيقة )الناحية الفنية 

 (.CPM 2013/08 الوثيقة) المعايير في ما يتعلّق بالمراقبين
 النباتاتمسؤول المعلومات في االتفاقية الدولية لوقاية و الطرف المراقبطلع أو-  18

التقّدم الذي كانت المجموعة التوجيهيّة للشهادات االلكترونية للصحة على لجنة المعايير 

(. CPM 2013/INF/02الوثيقة )الشهادات هذا النوع من النباتيّة تحرزه في ما يتعلّق بإصدار 

استخدام المتعلقة ببعض المسائل  2102 في عاموطرح بعض تعليقات األعضاء الصادرة 

تدابير للمعيار الدولي المرفق بامشروع  يُرسلويُتوقَّع أن . الميدانية بوالتجارّونات المد

https://www.ippc.int/index.php?id=1111165
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إلبداء الشهادات االلكترونيّة المتعلق ب( شهادات الصحة النباتيّة) 2111-12الصحة النباتيّة 

 في عام هوالعتماد 2112 في عامفي فترة التعليقات بشأن الشواغل الجوهريّة التعليقات 

مركز عالمي الستحداث إجراء دراسة جدوى ب قد أوصتلجنة المعايير وكانت . 2114

وافق و .من خالل نظام استعراض التنفيذ ودعمه للشهادات االلكترونيّة للصحة النباتية

شهر تبادل المعلومات في المسؤول عن المكتب على دراسة استشاريّة تحت إشراف 

 .بشّدةلجنة المعايير هذه المبادرة وتؤيّد . تشرين األول/أكتوبر
وانطالقًا من اقتراح دراسة لنظام استعراض التنفيذ ودعمه، ستنظر لجنة المعايير -  19

اإلقليمية منظمات البين التقنية المشاورة المعلومات المسترجعة من في  2102أيار /في مايو

المعني  ينبراء الفنيخلوفريق ا 2102عام في  اإلقليميةالعمل  وحلقاتوقاية النباتات ل

أكثر اللغات في نطاق استخدام بروتوكوالت التشخيص و فيببروتوكوالت التشخيص 

دراسة حول هذا الموضوع  إجراء إذا كانعندئذ ما تُقّرر لجنة المعايير و. استخداًما لها

 .أمراً مفيداً 
. ولجنة المعايير لجنة بناء القدرات منكّل قراًرا بشأن أدوار قد اتخذ المكتب  وكان-  21

النظر في جدوى تطبيق المعايير الدولية لتدابير الصحة بمعنيّة بوضع المعايير و ةفاألخير

أعضاء ورأى . تطبيق هذه المعاييرلالنباتيّة، بينما لجنة بناء القدرات معنيّة بتطوير أدلّة 

تفادة من خبرة االسو على المجموعتَْين العمل مع بعضهما البعض أنه يتعيّن لجنة المعايير

في ما يتعلّق بتصنيف الوثائق، و .الخبراء المعنيّة بصياغة المعاييرمجموعات الخبراء في 

من المعايير شرح معيار لفرد ما  إيضاحيّة أعّدهاوثائق  بإيجازناقشت لجنة المعايير 

ضاف هي ال تندرج ضمن فئة موارد الصحة النباتيّة وستُ و .لتدابير الصحة النباتيّة الدولية

ستنظر لجنة المعايير في و. وضع المعاييرفئة إلى تصنيف الوثائق ضمن  ةفقرة جديد

 .2112أيار /مايوستعقده في  ذيالجتماع االالوثائق اإليضاحيّة مجّدًدا في 
اتفقت لجنة معايير، الوضع معنية بأخرى منظّمات مع وفي ما يخّص التعاون -  21

إلزاميّةً لتطبيق المعايير ليست  القياسيتوحيد لالدولية لمعايير المنظمة المعايير على أّن 

الوثيقة )في مجال الصحة النباتيّة أّن لهذه المعايير األسبقيّة الدوليّة لتدابير الصحة النباتيّة و

CPM 2013/09.) 
 فلي شرإنّها نهاية واليتي التي امتّدت على ثالثة أعوام كرئيس للجنة المعايير وكان  -22

، كان عدد كبير من أعضاء لجنة المعايير من 2112 في عامو. أن أتبّوأ هذا المنصب

أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات في األعضاء الجدد وكان الزمالء في لجنة المعايير و

وأن يستفيد األعضاء  اإلجراءات على بيّنة منحرًصا على أن يكون كل فرد  بكدّ  يعملون

إلى وباإلضافة . 2112عام في وسيستمر ذلك . ت األعضاء األكثر خبرةً الجدد من خبرا

بروتوكوالت  دذلك، ستتطّرق لجنة المعايير إلى تحديات جديدة، بما في ذلك اعتما

مشاريع المعايير وستعطي دفعاً لالتشخيص األولى بالنيابة عن هيئة تدابير الصحة النباتيّة؛ 

مثالً الحاويات البحريّة، والشهادات )حول مواضيع واسعة الدولية لتدابير الصحة النباتيّة 

معايير دولية مشاريع وضع على ستُشرف ؛ و(االلكترونيّة، ومعالجات الصحة النباتيّة

 .حول الحركة الدولية للبذور وحركة المعّدات المستعملةجديدة 


