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متاحةة  هاوجميع تقارير اجتماعات المعايير،حافالً بالنسبة إلى لجنة عاماً آخر  3112كان عام  -1

للةدعم  عةن امتنانهةالجنة المعايير  تعرب. وكما هو الحال دائماً، 1للصحة النباتية ةالدولي البوابةعلى 
أهميةةة . وأود أيضةةاً أن أعتةةرم رًةةمياً بلوقايةةة النباتةةات أمانةةة االتقاقيةةة الدوليةةة الةةذق قّدمتةة الشةةامل 
ومجموعةةات  بقةةر الخبةةرال القنيةةين الةةذين  ةةاركوا العديةةد مةةن أعضةةال لجنةةة المعةةايير و مةةدخالت

 الخبةةةةةةةرال. وتعتمةةةةةةةد االتقاقيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة لحمايةةةةةةةة النباتةةةةةةةات علةةةةةةةى م ةةةةةةةل هةةةةةةةذه المةةةةةةةدخالت 
األطةرام المتعاقةدة مةن  الةذق قدمتة في جميع مراحل عمليةة وضةع المعةايير ونحةن ممتنةون للةدعم 

 س جزل من وقتهم لمساعدتنا.خالل السماح للموظقين بتكري
 
مشةاركتهم فاعلةة أيضةاً بةين فاالجتماعات،  علىأعضال لجنة المعايير وال تقتصر مدخالت  -3

 االجتماعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
في النقا ات واتخاذ القرارات إلكترونياً، وإعداد وثائق المناقشة، والعمل بصقة أعضال في جماعةة 

والمشةةاركة فةةي أنشةةوة مشةةاورات األعضةةال فةةي  )مجموعةةة السةةبعة العمةةل التابعةةة للجنةةة المعةةايير 
 مشةرفونعمليات وضع المعايير بور  مختلقة. وبشكل خاص، يؤدق ال وعرض، وأقاليمهمبلدانهم 

دوراً   المعةايير الدوليةةلتةدابير الصةحة النباتيةة ) المعةايير الدوليةة مشةاريع المسؤولون عن صةياةة
خةالل عمليةة  بشةأن المقةاهيم ذلك توجي  المناقشةات، بما في المعايير وضعمراحل حاًماً في جميع 

عمل الخبرال أو فر  الخبةرال القنيةين، رداً علةى مالحظةات مةن  مجموعاتقوم بها صياةة التي تال
المناقشةةات فةةي  وتوجيةة التعليقةةات بشةةأن الشةةواةل الجوهريةةة  تقةةديم فتةةرةومشةةاورات األعضةةال 

 ، بما في ذلك الجلسات المسائية.لها التابعة ومجموعة السبعةاجتماعات لجنة المعايير 
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مةن  المعةايير الدوليةةلضةمان ًةالمة  فةر  الخبةرال القنيةينونحن نعتمد على خبرة أعضةال  -2

؛ ويشةةاركون فةةي اجتماعةةات فرضةةية مشةةاريععةةدة  دإعةةدا عمليةةة مهالناحيةةة القنيةةة. ويةةدير العديةةد مةةن
ن اعتمةاد بروتوكةوالت التشةخي  اً مةضنتمكن أيولم نكن لرون مقاهيم في مجال تخصصهم. ويووّ 

 ، الخبةةةةةةةةةةةةةرال 3112 ذ عةةةةةةةةةةةةةامالصةةةةةةةةةةةةةياةة، منةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةر جهةةةةةةةةةةةةةود وخبةةةةةةةةةةةةةرة  لةةةةةةةةةةةةةوال
 الذين يستعرضون مسودات بروتوكوالت التشخي  في عملية اًتشارة الخبرال المنشأة حدي اً.

 
من لجنة المعايير معالجةة مواضةيع أك ةر تحةدياً  تدابير الصحة النباتية )الهيئة  هيئةوطلبت  -4

حاويةةات ال عبةةراآلفةةات  حركةةةمةةن  التخقيةةإ إلةةى أدنةةى حةةدهةةذه السةةنة. وأحةةر  تقةةدم فةةي موضةةو  
 . وبالتزامن مع ثالثة خبرال اًتراتيجيين ومع مراعاة التعليقات مةن األطةرام 111-3112) ةيالبحر

-3112)رقةم الموضةو   لحركةة الدوليةة للحبةوبلمت الموافقة على مواصةقات مراجعةة المتعاقدة، ت
  . و ةةةةةارا أعضةةةةةال لجنةةةةةة المعةةةةةايير أيضةةةةةةاً 3114/10 تةةةةةدابير الصةةةةةحة النباتيةةةةةة هيئةةةةةة؛ 110

 3112لالتقةةا  علةةى إطةار للمعةةايير فةةي أوتةاوا، كنةةدا فةةي ًةةبتمبر/أيلول  المهمةاتفةي اجتمةةا  فريةةق 
  .3114/10 تدابير الصحة النباتية هيئةأنظر )
 
 التةي اعتمةدتهاأيضاً تقدماً في توبيق العملية الجديدة لوضةع المعةايير  لجنة المعاييروحققت  -0

مساعدين ووضع مبادئ توجيهية لعملهم، واالتقةا   مشرفين. و مل ذلك تعيين 3113في عام  الهيئة
ديسةةمبر/كانون  10يوليو/تمةةو  و 1) ببروتوكةةوالت التشةةخي خوةةار اإلعلةةى مواعيةةد لبةةدل فتةةرة 

 . وأصةدرت Phyllostictacitricarpaو Tilletiaindica)بروتوكولين للتشةخي  أول بر اخواإلاألول  و
لجنة المعةايير أيضةاً وثيقةة للنظةر فيهةا مةن قبةل مجموعةات الصةياةة بشةأن اآلثةار البيئيةة المحتملةة 

تدريبيةةة ألعضةةال لجنةةة المعةةايير. وأنشةةئت  مةةوادعلةةى وضةةع  تووافقةة المعةةايير الدوليةةةلمشةةرو  
ترفةةع تقريرهةةا فةةي عةةام مةةن  ةةأنها أن مجموعةةة فرعيةةة للجنةةة المعةةايير للبةةدل باًةةتعراض العمليةةة، 

3110. 
 
وكما كانت الحال دائماً، ًعت لجنة المعايير إلةى إنتةام معةايير دوليةة ًةليمة علميةاً وأخةذت  -0

لمتعاقدة. كما أخذت في االعتبار التعليقات الواردة رداً باالعتبار وجهات النظر المختلقة لألطرام ا
  حلقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات العمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى االًةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتبيانات و

 نظام اًتعراض ودعم التنقيذ. في إطارالتي وضعت ونظمت 
 

 اجتماع مايو/أيار -ثانياا 
 
تم النظر في ًتة مشاريع للمعةايير الدوليةة وبعةد المناقشةة وبعةع التعةديالت، وافقةت لجنةة  -0

3112في يوليو/تمو   الكاملة لمشاورات األعضالالمعايير على إرًال أربعة منها 
. ووافقةت لجنةة 2

أجةةل مشةةاورات مةةن  واحةةدة ومعالجةةة صةةحة نباتيةةة بروتوكةةولين للتشةةخي المعةةايير أيضةةاً علةةى 
 من خالل قرار إلكتروني. عضالاأل
 
تعليقةات  بةينلتقةادق اال دواجيةة  او جعت لجنة المعايير بشةدة البلةدان علةى تنظةيم تعليقاتهة -2

 هةذا اإلجةرالواًتخدام ميزة المشاركة في نظام التعليق عبةر اإلنترنةت. ومةن  ةأن  المختلقةالبلدان 
التابعة للجنةة  ومجموعة السبعة  وأخصائيي الموضو  ،مشرفينالأن يسهم في الحد من عبل عمل 

 .المعايير
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اآلفةةات فةةي  حركةةةمةةن  للتخقيةةإ إلةةى أدنةةى حةةد المعةةايير الدوليةةةمشةةرو   فةةي مةةا يخةة و -9
دت أهمية تنظةيم حركةة وبشكل عام أيّ  الهيئةالحاويات البحرية، أخذت لجنة المعايير باالعتبار آرال 

، ةيةر أّن الشةواةل الهامةةعةدداً مةن  عيةارمشةرو  الماآلفات المرتبوةة بالحاويةات البحريةة. وحةدد 
بةةأن الوريقةةة الوحيةةدة للحصةةول علةةى آرال األطةةرام المتعاقةةدة كانةةت، بشةةكل  أقةةّرتلجنةةة المعةةايير 

وفةةي هةةذه المرحلةةة ًةةم  فقةة   لمشةةاورات األعضةةال.األولةةي  المشةةرو اًةةت نائي، عبةةر إرًةةال 
عند الموافقةة  مشاورات األعضال ألةراضمشاورة كاملة  تجرقًبالمالحظات المقاهيمية العامة و

مجموعة صغيرة من أعضال لجنةة المعةايير علةى العمةل علةى مسة   ت. ووافقمشرو  المعيارعلى 
  لهيئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن بنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاًل علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى طلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبللحاويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات البحريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 الةنظم"بوضع وصإ لخيارات  لهيئةا من  ووافقت لجنة المعايير على طلب 3114/11 الهيئةأنظر )
 الوطنيةةةات البحريةةة بمةةا فةةي ذلةةك التةةدقيق والتحقةةق مةةن آليةةات المنظمةةات الممكنةةة لقحةة  الحاويةة

" وًةتتم مناقشةة ذلةك بعةد فتةرة االًتشةارة. الةوطنيعلةى المسةتو   أصحاب المصةلحةللمناقشة مع 
ايا التحقةق ضةللنظةر فةي ق عمةل الخبةرال اجتمةا لعقةد وًتناقش جميع التعليقات والحاجةة المحتملةة 

 .3114/أيار وإصدار الشهادات في مايو
 
الموافقةة علةى معةايير الصةحة النباتيةة قبةل المعيةار الةدولي بشةأن مشةرو  مراجعةة  وجرت -11

ى متولبةات الموالمةة بةدالً كن ثمة حاجةة إلةى التركيةز أك ةر علة  وتحسينها ول112-3110) االًتيراد
بحاجةةة أيضةةاً إلةةى التوضةةي ، ولةةذلك أضةةيإ  "قبةةل االًةةتيراد"مةةن الترتيبةةات ال نائيةةة. ومقهةةوم 

الجتمةا  القريةق  كموضةو  قائمة المواضيع لمعايير االتقاقية الدولية لوقاية النباتةاتالمصول  إلى 
ظم منتد  مناقشة للجنة المعايير في يناير/كةانون . ونُ الصحة النباتية مصولحات بدليلالقني المعني 

 .المصولحاتمصدر مناقشة في مساعدة لل 3114ال اني 
 
 مرفقأو  ملحق إجرال أق تعديل فيتغيّر عند يوالحظت لجنة المعايير أن تاريخ المعيار ال  -11

 رات يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة)مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الً التغي
هةةذا بعةةع االرتبةةاا.  ًةةبّبقةةد   و3112المعتمةةد فةةي عةةام  3119: 10 الةةدولي لمعيةةارل 1 الملحةةقفةةي 

 .الموضو في هذا  مواصلة البحث الدولية أمانة االتقاقية منوطلب 
من الناحية القنية  اً راض رًمي مبررتوتم تعديل الرًوم البيانية لعملية تحديد ما إذا كان اع -13

 )كمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا طلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب 
3112يةةة تالةةدورة ال امنةةة لهيئةةة تةةدابير الصةةحة النبا فةةي

وضةةع لجةةرالات اإلدليةةل جةةت فةةي ر  وأد3
 .4المعايير

 
قائمةة تقةق علةى أن الوثةائق التقسةيرية. واُ ووافقت لجنة المعايير على االًتمرار في إصدار  -12

كةةل ثةةالو ًةةنوات. والحظةةت لجنةةة المعةةايير أّن  اوًةةتتم مراجعتهةة ةمقيةةد المصةةولحات المشةةروحة
علةى أن  تمن جهود األمانةة، التةي ينبغةي الحةد منهةا، ووافقة اً كبير اً إصدار هذه الوثائق يتولب قدر

 ويتابعوا عملية التووير. قينالمؤل بتحديد نومشرفوالأعضال لجنة المعايير  يقوم
 
 5دليةةل األًةةلوب الخةةاص باالتقاقيةةة الدوليةةة للوثةةائق المتعلقةةة بوضةةع المعةةاييرفةةي  تأدرجةةو -14

 وًتسةةةتخدم مةةةن قبةةةل mayو mustو shallو shouldالتوجيهةةةات حةةةول اًةةةتخدام الكلمةةةات اإلنجليزيةةةة 
 .الدوليةالمعايير عند صياةة  الخبرال القنيينفر  و مجموعة عمل الخبرال

 

                                                      
 :متاح على 0-1-2، القسم  3112لهيئة تدابير الصحة النباتية ) الدورة ال امنة تقرير  3

https://www.ippc.int/core-activities/governance/cpm 
4  https://www.ippc.int/publications/ippc-procedure-manual-standard-setting-2013 
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ووافقةةت علةةى  فةةر  الخبةةرال القنيةةينوراجعةةت لجنةةة المعةةايير العمةةل الكبيةةر الةةذق قامةةت بةة   -10
قائمة مواضيع معايير االتقاقية الدوليةة لوقايةة  الواردة في مواضيعال. وعّدلت الخبرال ر ف   عضويّة
 فر  الخبرال القنيين.باالًتناد إلى التوصيات من  النباتات

 
 )مايو/أيار(مجموعة السبعة  -لجنة المعايير اجتماع  –ثالثاا 

 
المعةايير  مشةاريعاألعضال علةى  في تعليقاتلجنة المعايير التابعة ل مجموعة السبعة نظرت -10

  ال الثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
. ونوقشةةت جميةةع المالحظةةات وتةةم 3113فةةي عةةام معروضةةة علةةى مشةةاورات األعضةةال  التةةي كانةةت

 .6التعليقات بشأن الشواةل الجوهرية فترةعة إلى المراج   يعالمشار. وقدمت المشاريعتعديل 
 

 اجتماع نوفمبر/تشرين الثاني –رابعاا 
 
التعليقات بشةأن الشةواةل  فترة منال الثة  المعايير الدوليةمشاريع نظرت لجنة المعايير في  -10

موصةى  كلهةا ةال الث والمشاريع. همواقتراحاتالمشرفين وعدلتها باالًتناد إلى مالحظات الجوهرية 
حةول إصةدار مسةودة الوالمرفقةات . وبالنسةبة إلةى  3114/12 هيئة تدابير الصحة النباتيةةباعتمادها )

ن تنسةيق واًةتخدام الرمةو  أالهامةة بشة الشةواةل، الحظت لجنة المعايير بعع الشهادات إلكترونياً 
. ورأت لجنة المعايير أن هذه القضايا لةم تةؤثر علةى إصدار الشهادات إلكترونياً واإلجرالات إلدارة 

ةيةر أّن  ،الهيئةةوبالتالي ال ينبغي أن تؤثر على اعتمادهةا مةن قبةل  المعايير الدولية مشاريعمحتو  
وضع  على المتعلقة بالصحة النباتية المجموعة التوجيهيّة للشهادات االلكترونيةلجنة المعايير ح ت 

 ةالتاًةةع الةةدورةالنظةةام قبةةل  لعةةالم األطةةرام المتعاقةةدة بكيقيةةة تشةةغيتوجيهةةات بشةةأن اإلجةةرالات إل
 . 3114) لهيئةل
 
ومةةع مناقشةةة التعةةديالت المحتملةةة علةةى عمليةةة وضةةع المعةةايير، الحظةةت لجنةةة المعةةايير أن  -12

نوفمبر/تشةةةرين ال ةةةاني  هةةةي بعةةةد اجتمةةةا  لجنةةةة المعةةةايير فةةةي  21) مشةةةاورات األعضةةةالنهايةةةة 
 يمكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن النظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر ال  ،ي، وبالتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاليوفمبر/تشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرين ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانن

ةيةةر الم يةةرة  المعةةايير الدوليةةةفةةي المالحظةةات قبةةل اجتمةةا  لجنةةة المعةةايير التةةالي. ويعنةةي ذلةةك أّن 
 ، ال يمكةن التوصةية باعتمادهةا المصةولحات مسةرد) 0للجدل، م ل التعديالت على المعيار الةدولي 

 القانونيةة أيضةاً أن مصةول  "أعضةال االتقاقيةة. وأكدت المشورة مشاورات األعضالبعد  الهيئةفي 
" يستخدم بوريقة خاطئة. وأقرت لجنة المعايير أن  ينبغي تغيير ذلك، ولكن ليس األمر ملحةاً الدولية

بالنسةبة نظراً إلى أن الحا ية الحالية التي توض  هذا المصول  واضحة وتعكس نيّة لجنة المعةايير 
لجنةةة المعةةايير  ترفةةععنةةدما  3110فةةي عةةام بهةةذا الشةةأن قتةةراح يحةةق لةة  التعليةةق. وًةةيقّدم ا إلةةى مةةن
. وأثيةرت أيضةاً مسةألة الدوليةة فةي االتقاقيةة المعةاييربشأن توبيةق عمليةة وضةع  الهيئةإلى  تقريرها

 إمكانية التصويت، ةير أن لجنة المعايير دعمت بشدة مواصلة العمل بتوافق اآلرال.
 
 ت، ناقشةمةن اهتمةام المنظمةات الدوليةة مةا أبدتة ي ضةول فةوورداً على اقتراح من أًةتراليا  -19

مةن النظةام الةداخلي للجنةة  0المراقبين فةي المةادة القسةم المتعلةق بةلجنة المعايير تعديل الصياةة في 
المةةراقبين فقةة  مةةن األطةةرام المتعاقةةدة    يسةةم  بقبةةولأنّةة للقةةاود المكتةةب القةةانوني كةةالمعةةايير. وأ

المتعلقةة بةالمراقبين  امةؤخراً قواعةده تعةدل الهيئةةأن  والحة  النباتةاتلوقايةة  منظمات اإلقليميةالو
 عتبر أق تغيير ضرورياً بالنسةبة إلةى لجنةة المعةايير. وقةررت لجنةة المعةايير عةدم اقتةراح تولكن لم 

، الحصةول علةى مسةاهماتهاقيمةة بأق تغيير، وفيما يتعلق بالمنظمات الدوليةة، أقةرت لجنةة المعةايير 

                                                      
-https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/substantial: 3112، الجوهريةالتعليقات بشأن الشواةل  إبدال فترة  6

concerns-commenting-period-sccp-draft-ispms 
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 ولكنهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا رأت ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرورة 
التعليقةةات و مشةةاورات األعضةةالآرائهةةا مةةن خةةالل المشةةاركة المبا ةةرة فةةي  أن تقةةدم هةةذه المنظمةةات

. العمةل الخبةرال مجموعةاتل، وعند االقتضال، من خالل تر ةي  الخبةرال الجوهرية لبشأن الشواة
 عضال الوطنيين المشاركة من خالل منظمات وقاية النباتات الوطنية.كن لألويم
 
تةةدابير  هيئةةةبشةةأن إطةةار المعةةايير ) المهمةةاتوناقشةةت لجنةةة المعةةايير نةةوات  اجتمةةا  فريةةق  -31

أق ثغةرات فةي وجةود   وأنشةئت مجموعةة فرعيةة للنظةر فةي التوصةيات و3114/10 الصحة النباتيةة
، أقةرت لجنةة المعةايير المعةايير الدوليةةطار المقترح. ونتيجة المناقشات بشأن اإلطةار ومشةاريع اإل
علةى المتولبةات مةن أجةل االتسةا  الةدولي. ولةذلك تعمةل لجنةة  الدوليةة ز المعةاييرن تركّ أضرورة ب

ظر أيضةةاً فةةي ضةةرورة تةةأمين الوثةةائق المسةةاندة نن مقهةةوم المعيةةار وًةةتأالمعةةايير علةةى وثيقةةة بشةة
 .المعايير الدوليةلمشاريع 

 
لصةةحة النباتيةةة لمعالجةةات  وأخيةةراً اتققةةت علةةى أن يوصةةى بةة الووناقشةةت لجنةةة المعةةايير  -31

   3113) لهيئةةة تةةدابير الصةةحة النباتيةةة ةالسةةابع دورةالةةراضةةاً رًةةمياً قبةةل ت)كانةةت قةةد واجهةةت اع
معالجةات إضةافية للصةحة النباتيةة تمةت الموافقةة عليهةا فةي قةرار  لالعتماد من قبل الهيئة مع خمس

قةد ال يكةون ممكةن اًةتخدامها نة المعايير أن  في حين أن بعةع المعالجةات ت لجوالحظإلكتروني. 
في هةذه الحةاالت، لةن تسةتخدم  أمام اعتمادها ألن البلدان،م يعتبر ذلك عائقاً من قبل بعع البلدان، ل

 المعالجات.
 
 نظرت لجنة المعايير في جميع البالةات رداً على دعةوة لوةرح مواضةيع جديةدة للمعةاييرو -33

 وقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدمت توصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةياتها 
 . 3114/14 ر الصحة النباتيةتدابي هيئةأنظر بهذا الشأن )

 
الحركةةة الدوليةةة للمنتجةةات الخشةةبية والصةةناعات وتمةةت الموافقةةة علةةى ثةةالو مواصةةقات ) -32

ا ةةتراطات إنشةةال منةةاطق خاليةةة مةةن بشةةأن  4، ومراجعةةة المعيةةار الحرفيةةة المصةةنوعة مةةن الخشةةب
أًةا  هةذه النتةائ  التةي  . وعلةى تحديد حالة اآلفات في منوقة مابشأن  2ومراجعة المعيار  اآلفات

 ًةةةةةةةةةةةةتعراض ودعةةةةةةةةةةةةم التنقيةةةةةةةةةةةةذ، االالعةةةةةةةةةةةةام لنظةةةةةةةةةةةةام  االًةةةةةةةةةةةةتبيانل إليهةةةةةةةةةةةةا توّصةةةةةةةةةةةة
التي بيّنت أن المعايير المرتبوة بالتجارة قةد نقّةذت جيةداً ةيةر أّن المعةايير التةي تقةوم عليهةا لةم تنقةذ 

 .2بالقدر نقس ، أوصت لجنة المعايير بزيادة أولوية مراجعة المعيار 
 
إلى مشةرو  المواصةقة المتعلّقةة بالحركةة الدوليّةة للحبةوب، تمةت الموافقةة علةى  وباإلضافة -34

مشةاورات األعضةال. وتةم تعةديل مةن أجةل بشأن الرقابةة  0 ن مراجعة المعيار الدوليأالمواصقة بش
ًتعراض ودعم التنقيةذ، بمةا فةي االذلك على أًا  العمل الشامل على المراقبة ضمن برنام  نظام 

في كوريا. وفةي إطةار مناقشةة موضةو  اًةتخدام  وندوةإقليمية، حلقات عمل بيان، واًتإجرال ذلك 
فةي اًةتخدام الةرخ   وجود نهة  مختلقةةالتراخي  م ل رخ  االًتيراد، الحظت لجنة المعايير 

. وًيتم النظر في مشرو  ار الدولييالمع مشرو في  ذلك ةأن  ينبغي مراعااعتبرت والتراخي  و
 .3114 عام الموضو  فيمواصقة حول هذا 

 
اًتشارات الخبةرال بشةأن المعالجةات البةاردة المعايير بالتقدم المحر  ودعمت بلغت لجنة وأُ  -30

 التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي عقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدت 
بت باًتشارات الخبرال القادمة بشةأن معالجةات ، ورحّ 3112 األولفي ديسمبر/كانون  في األرجنتين

 آفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
Bactrocera dorsalis complex  ذوق  الخبةرال التقةال  ةأن. ومن 3114اليابان في عام  ًتستضيقهاالتي

  الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلة



CPM 2014/18 6 

 

في هذه االجتماعات أن يسةهم فةي التأًةيس للتقةارير المقدمةة فةي المسةتقبل، والمسةاعدة فةي توةوير 
معالجات الصحة النباتية الموحدة، و يةادة ال قةة فةي العلةم الةذق تقةوم علية  وتقةادق اال دواجيةة فةي 

 الجهود.
 
المعةايير أكبةر قةدر ممكةن مةن الوقةت للنظةر فةي مشةاريع  وإتاحةةمن أجل تحسين العمليةة و -30

والمواصةةقات، قةةررت لجنةةة المعةةايير تغييةةر جةةدول أعمالهةةا علةةى أمةةل الحةةد مةةن الوقةةت  الدوليةةة
 المستغر  للتحديث والقضايا اإلدارية واإلجرائية في المستقبل.

 


