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 النباتية الصحة تدابري هيئة
 

 الدورة العاشرة

 0262مارس/ آذار  02-61روما، 

 آخر املعلومات -وضع إطار للمعايري والتنفيذ 

 جدول األعمال من 1-8البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

 معلومات أساسية -اًلأّو
 

دا يف سبتمرب/ويلول عايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف ووتاوا  ننملإطار  معنية بوضع فرقة مهاماجتمعت  -1

وجلنةة املعةايري يف نوفمرب/تيةرين     اجملموعةة املعنيةة بةالتخ يال االسةرتاتي ي    هذا االجتماع على  1تقريروُعرض  3112

تابعةة لل نةة املعةايري    جمموعةة فرعيةة    3112جلنة املعةايري املنعقةدة يف نوفمرب/تيةرين الثةاني      توونيأ. 3112الثاني 

هيئةة تةدابري   وحّثةت  االتفاقية الدولية لوقاية النباتةات وإجةراحت يليةل للثتةرات.      ملعايري ملواصلة العمل على وضع إطار

يليةل   على وضع اللمسات األخةرية علةى   (3112ئة )جلنة املعايري خالل الدورة التاسعة للهي )اهليئة( الصحة النباتية

. ونّقحةت جلنةة املعةايري يف    اهليئةة وعرضة  علةى   تفاقيةة الدوليةة لوقايةة النباتةات     املعايري اخلاص باالإطار  الثترات يف

3112مايو/ويار 
الدوليةة  وضع إطار ملعةايري االتفاقيةة   ب ومعنيةاالختصاصات املناطة مب موعة عمل تابعة لل نة املعايري  2

 لوقاية النباتات  مبا يف ذلك إجراحت يليل للثترات.

 

                                                      
-https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/framework-forتقرير فرقة املهام املعنية بوضع إطار للمعايري:  3112-10  1

standards-task-force 
-https://www.ippc.int/publications/2014-05-report-standardsمن جدول األعمال(:  3-7تقرير جلنة املعايري )البند  3112-10  2

committee 

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/framework-for-standards-task-force
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/framework-for-standards-task-force
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/framework-for-standards-task-force
https://www.ippc.int/publications/2014-05-report-standards-committee
https://www.ippc.int/publications/2014-05-report-standards-committee
https://www.ippc.int/publications/2014-05-report-standards-committee
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واجتمعت جمموعة العمل التابعة لل نة املعايري  مع ميةارنة إضةافية مةن نيةثلني مةن وجهةزة وخةر  تابعةة          -3

علةى اجتماعةات    3التقرير الصادر عن هةذا االجتمةاع   . وُعرض3112يف وغس س/آب  ريكاا  نوستا  يف بونتا ليونلهيئةل

وبناحت على مداوالت جمموعة . 3112املنعقدة يف ونتوبر/تيرين األّول  5اجملموعة املعنية بالتخ يال االسرتاتي يو 4املكتب

شةري إىل وّن إطةار     حية  و  اهليئةة تقديم ميروع وثيقة يت مسّمى جديد بعنوان إطار املعايري والتنفيذ إىل العمل  تقّرر 

وميكن ون يكون ميروع إطار املعايري والتنفيذ الكامل مفيدًا  لةيس مةن وجةل يليةل     املعايري حيظى حبّيز ت بيق ووسع. 

الثترات فحسب  بل للبلدان ويضًا لتحّدد مةا هةي التوجيهةات املتاحةة وو الناقصةة ومةا هةي التوجيهةات الة  ميكةن           

الكامةل  بوقت من وجل التيةاور  الملنح  بإب احت العملية اجملموعة املعنية بالتخ يال االسرتاتي يوووصى املكتب وتوفريها. 

  ومجع املدخالت  والعمل على وثيقتني خمتلفتني  واحةدة ترّنةز علةى املعةايري واألخةر       لهيئةمع األجهزة األخر  ل

 اجملموعة املعنية بالتخ يال االسرتاتي يويعرض على على التنفيذ. وبالتالي  سينّقح ميروع وثيقة إطار املعايري والتنفيذ 

باعتمةاده يف دورتهةا اداديةة عيةرة      اهليئةة   بعد قيةام األمانةة بةالت ميع والتحليةل  وقبةل ون توصةي       3110يف عام 

(3112.) 

 

3112يف نوفمرب/تيرين الثاني واستعرضت جلنة املعايري  -2
التقرير الصادر عةن االجتمةاع املعةو بوضةع اإلطةار       6

على  . وبناحًتاجملموعة املعنية بالتخ يال االسرتاتي يووتوصيات   ونذلك تعليقات املكتب  3112املنعقد يف وغس س/آب 

بوضةع   اخلةاص قسةم  ال  عةّدلت جلنةة املعةايري    اجملموعة املعنية بالتخ يال االسرتاتي يالتوصيات الواردة من املكتب و

تفاقيةة الدوليةة   الل التةابع إطار املعةايري والتنفيةذ    ضمنقسم املعايري  ويرداإلطار  مبا يف ذلك يليل الثترات.  مناملعايري 

 هلذه الوثيقة  على النحو املنّقح من قبل جلنة املعايري. 1 امللحقلوقاية النباتات يف 

 

  من قبيل ربةال املواضةيع املقرتحةة باألهةداس االسةرتاتي ية والنتةائ        ووافقت جلنة املعايري على عّدة قرارات -2

علةى املسةتو     واضةيع ذات التةأثري األنةرب   إىل إع ةاحت األولويةة للم  واإلشارة   التنظيمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

لتربير املواضيع املقرتحة ويديد املنّقحة  املعايريباعتمادها. وترد  اهليئةاملقاييس وووصت . ونّقحت جلنة املعايري العاملي

 هلذه الوثيقة. 3 امللحقيف ا وولوياته

 

التقريةر الصةادر عةن االجتمةاع     وطلبت جلنة املعايري إىل ومانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  بعد استعراض  -0

 يةرت  املهتمام االذات احملتملة االت اجملبتحدي  عن  اهليئة  تزويد 3112املعو بوضع إطار للمعايري املنعقد يف عام 

ويف حةني  ال  مّت يديدها.  املنظمة العاملية لصحة اديوانو  دستور التذائيوهيئة ال  لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 اخلاصةة  وعمليةات وضةع املعةايري    اخةتالس الرتنيةز  اعتربت جلنة املعةايري وّن هةذه اجملةاالت مهمةة  وشةارت إىل وّن      

                                                      
-https://www.ippc.int/publications/2014-08-report-framework-standards-andالتقرير عن إطار املعايري:  3112-10  3

implementation 
 https://www.ippc.int/publications/2014-10-cpm-bureau-report تقرير اجتماع املكتب: 3112-11  4
 https://www.ippc.int/publications/2014-10-spg-16تقرير اجتماع جمموعة التخ يال االسرتاتي ي:  3112-11  5
-https://www.ippc.int/publications/2014-11-report-standardsمن جدول األعمال(:  10تقرير جلنة املعايري )البند  3112-11  6

committee 

https://www.ippc.int/publications/2014-08-report-framework-standards-and-implementation
https://www.ippc.int/publications/2014-08-report-framework-standards-and-implementation
https://www.ippc.int/publications/2014-08-report-framework-standards-and-implementation
https://www.ippc.int/publications/2014-10-cpm-bureau-report
https://www.ippc.int/publications/2014-10-spg-16
https://www.ippc.int/publications/2014-11-report-standards-committee
https://www.ippc.int/publications/2014-11-report-standards-committee
https://www.ippc.int/publications/2014-11-report-standards-committee
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الثالثةة مجيعهةا     ةعلةى األجهةز  تن بةق  ألجهزة "اليقيقة" األخر  سي عل من الصعوبة مبكان وضع معايري منفةردة  با

يف صدد القيام ب  يف هذه اجملاالت. واجملاالت ذات االهتمةام امليةرت    لكن هنا  إمكانية للتعّلم نيا قد يكون اآلخرون و

 هي التالية )ترد حسب التسلسل األجبدي  واألرقام ال تيري إىل األولوية(:
 

 املراجعات مبا يف ذلك السل ات املختصة 

  داالت ال وارئالتخ يال واالست ابة 

 التيخيص 

 تسوية النزاعات 

 املصادقة اإللكرتونية 

 التحليل االقتصادي 

 امليارنة الفعالة للبلدان النامية 

 املعادلة 

 التوجيهات اخلاصة بتقييم املخاطر 

  االستريادتصاريح 

 مياورات األعضاحت 

 استئصال اآلفات 

 حيد املوارد 

 اإلبالغ عن املخاطر 

  املستعملة  ادبوب  إدارة النفايات  اداويات اجلوية والبحرية( التقنياتمسارات حمددة )مثاًل 

 املراقبة 

 التتّبع 

 )القضايا العابرة للحدود )التعاون اإلقليمي وو الدولي 

 العالجات  مثاًل اإلشعاع 

 

التوصية الصادرة عن االجتماع املعةو بوضةع اإلطةار املنعقةد يف وغسة س/آب      ووافقت جلنة املعايري ويضًا على  -2

 املعةايري  يةروع وقتًا إلجراحت مناقيات حول املفةاهيم ومسةائل التنفيةذ املتعّلقةة مب     اهليئةوال  تقضي بأن ختصص  3112

 القضايا ذات األولوية العالية.حول ال سّيما ووو باملعايري املعتمدة حديثًا  

 

اجملموعةة املعنيةة بةالتخ يال    تنمية القدرات وثيقة إطار التنفيذ  بناحت على طلب املكتب واقةرتا   وحّللت جلنة  -7

يقةق دائةم.   . وشّددت اجملموعة على وّن املناقية بيأن إطار التنفيذ عمل مستمر حيتاج إىل 3112يف عام  االسرتاتي ي

ة تنمية القدرات وإرسال النتةائ  إىل ومانةة االتفاقيةة الدوليةة لوقايةة      وينبتي معاجلة هذه الوثيقة يف االجتماع املقبل لل ن

 النباتات.
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 اهليئةالتوصيات املرفوعة إىل  -ثانيًا

 

 مدعوة إىل: اهليئةإّن  -0
 

  املنظمةة العامليةة لصةحة اديةوان    حب  ووج  التفاعل املمكنة مع هيئة الدستور التةذائي و إىل األمانة  ت لبون 

 بربنام  عمل وضع املعايري حسب املقتضى.  االهتمام امليرت  احملددة حي  يّتصل بيأن جماالت

  إلجراحت مناقيات حول املفةاهيم ومسةائل التنفيةذ املتعّلقةة مبيةروع       اهليئةإمكانية ختصيص وقت يف  تبح ون

بةالنظر إىل ميةروع اإلطةار )قسةم وضةع      العاليةة  األولويةة   ذات املعايري وو باملعايري املعتمدة  وال سةّيما القضةايا  

 املعايري(. 

  وضمان ت بيق ذلك على ن اق ووسع  ليس من وجل   إىل األمانة مواصلة وضع إطار للمعايري والتنفيذت لب ون

 بالفعةل التوجيهةات املتاحةة   مةا هةي   للسما  لألطراس املتعاقدة ويضةًا بتحديةد   ويليل الثترات فحسب  بل 

 وو الناقصة.  

  طار املعايري والتنفيذ اخلاص باالتفاقيةة الدوليةة لوقايةة النباتةات     إل التابعاملعايري ميروع قسم بعلمًا  تأخذون

 اهليئةة هلذه الوثيقة  مةع اإلشةارة إىل وّن اإلطةار الكامةل للمعةايري والتنفيةذ سةيعرض علةى          1 مللحقرد يف االو

 ( العتماده. 3112يف دورتها ادادية عيرة )

  هلذه الوثيقة.  3 امللحقعلى النحو الوارد يف ا لتربير املواضيع املقرتحة ويديد وولوياته املعايريون تعتمد 

 
 



 1 امللحق
 

 التفاقية الدولية لوقاية النباتاتاملعايري والتنفيذ ل القسم اخلاص باملعايري من إطار

 (4102)مشروع منّقح من قبل جلنة املعايري يف نوفمرب/تشرين الثاني 

 

 معلومات أساسية

 

عة للجنة املعايري جمموعة عمل تاب تنقيحه وتوّلت ،4102مشروع إطار املعايري يف سبتمرب/أيلول  مهام فرقة وضعت [0]

 اهليئةومكتب  اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي. وناقش كّل من 4102ريكا يف أغسطس/آب عقدت يف كوستا

وُأخذت التعليقات الواردة من هذه . 4102ين األّول يف أكتوبر/تشر املنبثق عن االجتماعمشروع إطار املعايري والتنفيذ 

اجملموعات يف احلسبان وُعّدل اإلطار بناء عليها يف ما يتعّلق بالقسم اخلاص باملعايري يف اإلطار. واستعرضت جلنة 

 . 4102قسم املعايري ونّقحته يف نوفمرب/تشرين الثاني املعايري 

 

 إطار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. باخلاص قسم املعايري ويرد يف هذه الوثيقة فقط  [4]

 

 مقّدمة

 

االتفاقية الدولية لوقاية  املتصلة مبعايري واضيعاملقائمة على حيّدد هذا اإلطار املعايري اليت جرى اعتمادها، واملواضيع  [2]

والثغرات على النحو احملّدد يف االجتماع املعين بوضع اإلطار والذي وافقت عليه جلنة املعايري يف  النباتات

 . 4102نوفمرب/تشرين الثاني 

 

وكذلك املواضيع  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات املتصلة مبعايري واضيعقائمة املوأعطيت مجيع املعايري الواردة على  [2]

، أيضًا سابقةهي األعلى. وحني يشار إىل أولوية  0، حيث األولوية 2إىل  0اليت حّددت كثغرات أولوية على سلم من 

، 4102على النحو الذي وافقت عليه جلنة املعايري يف نوفمرب/تشرين الثاني  عكس التغيري املقرتح يف األولويةفهذا ي

 (. 4102يف دورتها العاشرة ) اهليئةلتعتمده 

 

 مفتاح اجلدول
 

الصحة النباتية املعتمدة واليت مل  الدولية لتدابري ملعايرياالنص باللون األمحر: يشري إىل الثغرات املرتبطة مبواضيع جديدة أو تنقيحات جديدة على 

 قائمة املواضيع املتصلة مبعايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.  توضع بعد على 
 

 ملعايرياعلى قائمة املواضيع املتصلة مبعايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات من أجل إجراء تنقيحات على النص املسّطر: يشري إىل املواضيع الواردة 

 بني هاللني(الصحة النباتية )رقم املوضوع  الدولية لتدابري
 

الدولية  ملعايريامن أجل  قائمة املواضيع املتصلة مبعايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتالنص باخلط الداكن: يشري إىل املواضيع الواردة على 

 الصحة النباتية )رقم املوضوع بني هاللني( لتدابري



 

 . معيار الدولي لتدابري الصحة النباتيةللاملعتمدة مع عنوان ورقم  املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتيةترد 
 

أو الثغرات املقرتحة اليت تغّطي أو جيب أن تغّطي القضايا املفاهيمية وقضايا التنفيذ يف معيار  املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتيةوترد يف الوسط 

 سواء. حٍد  واحد على
 

 اية النباتات: عامجمال االتفاقية الدولية لوق

 4دال  ،2ال د ،3باء  ،2باء  ،1باء  ،4ألف  ،3األهداف االسرتاتيجية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات: ألف 

 "كيف" –معايري التنفيذ  "ماذا" –معايري املفهوم 

 ال ثغرات (0املراجعات )األولوية  -1

 والواجبات العامةجمال االتفاقية الدولية لوقاية النباتات: احلقوق 

 ،2ألف  ،1األهداف االسرتاتيجية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات: ألف 

 4، ياء 3، دال 3، جيم 4، باء 3، باء 2باء 

 "كيف" –معايري التنفيذ  "ماذا" –معايري املفهوم 

ات مةثاًل التةدريب،   لوقايةة النباتة   فعالةة  وطنيةة نظمة ملعناصر  -2

 (0أصحاب املصلحة، الكفاءة )األولوية  إشراك

 ال ثغرات

 (4( )األولوية 01 عيار الدولي لتدابري الصحة النباتيةالتنقيح: اإلبالغ عن اآلفات )امل 

 (4( )األولوية 01 عيار الدولي لتدابري الصحة النباتيةالتنقيح: اخلطوط التوجيهية بشأن قوائم اآلفات اخلاضعة للحجر )امل -3

 (02 عيار الدولي لتدابري الصحة النباتيةوإجراءات الطوارئ )املاخلطوط التوجيهية لإلخطار بعدم االمتثال  -4

 ال ثغرات (2تشريعات وطنية مطلوبة )األولوية  -5

 جمال االتفاقية الدولية لوقاية النباتات: املبادئ والسياسات )تفسري االتفاقية(

 3، دال 1، دال 3، جيم 3، باء 2لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات: باء  األهداف االسرتاتيجية

 "كيف" –معايري التنفيذ  "ماذا" –معايري املفهوم 

مبادئ الصحة النباتية حلماية النباتات وتطبيق تدابري الصحة  -6

عيار الدولي لتدابري الصحة النباتية يف التجارة الدولية )امل

 (0 النباتية

 ال ثغرات

عيار الدولي لتدابري معجم مصطلحات الصحة النباتية )امل -7

 (2 الصحة النباتية

ولوجي املتصلة مبعجم مصطلحات مصطلحات اتفاقية التنّوع البي

 – 2 عيار الدولي لتدابري الصحة النباتيةالصحة النباتية )امل

 (0املرفق 

 ال ثغرات

 ال ثغرات (2فعالية التدابري )األولوية  -8

ذات التواجد املنخفض ناطق املاإلقرار باملناطق اخلالية من اآلفات و ال ثغرات -9

 (41 عيار الدولي لتدابري الصحة النباتية)امل لآلفات



 (42 عيار الدولي لتدابري الصحة النباتيةتدابري الصحة النباتية واإلقرار بتعادهلا )املاخلطوط التوجيهية لتحديد  -10

لوقاية  الوطنيةالرتخيص للكيانات من غري املنظمات  -11

 (002-2014) النباتات لتنفيذ إجراءات الصحة النباتية

 (2من  4)األولوية 

 ال ثغرات

 جمال االتفاقية الدولية لوقاية النباتات: حالة اآلفات

 1، باء 2، ألف 1لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات: ألف  األهداف االسرتاتيجية

 "كيف" –معايري التنفيذ  "ماذا" –معايري املفهوم 

 (0)األولوية ( 8 عيار الدولي لتدابري الصحة النباتيةحتديد حالة اآلفات يف منطقة ما )امل -12

التنقيح: اآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح: املفهوم  -13

، للتوسع (01 عيار الدولي لتدابري الصحة النباتيةوالتطبيق )امل

لشمل اآلفات وتوضيح املفاهيم املتعّلقة باآلفات احلجرية، 

اآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح واآلفات موضع و

 (4الشواغل الوطنية )األولوية 

اخلطوط التوجيهية بشأن تفسري وتطبيق مفهوم املراقبة الرمسية 

 عيار الدولي لتدابري الصحة النباتية)امللآلفات اخلاضعة للحجر 

 (0امللحق  – 2

 ال ثغرات

النباتات احلاملة آلفة الذباب املتنقل بني الفاكهة حتديد حالة  (2لآلفة )األولوية  العائلةأو غري  العائلةحالة النباتات  -14

 (0)األولوية ( 031-2006( )الذبابة املنزلية)

 (0)األولوية  (1 عيار الدولي لتدابري الصحة النباتيةاخلطوط التوجيهية للمراقبة )امل -15

 (2توجيهات حمددة بشأن مراقبة آفة أو جمموعة من اآلفات )األولوية   -16

 ((4)من  2)األولوية  (2 عيار الدولي لتدابري الصحة النباتيةمن اآلفات )املخالية  متطلبات إنشاء مناطق -17

 (01 عيار الدولي لتدابري الصحة النباتيةإنشاء أماكن لإلنتاج خالية من اآلفات ومواقع إنتاج خالية من اآلفات )امل متطلبات -18

 (44 عيار الدولي لتدابري الصحة النباتية)املمتطلبات إنشاء مناطق ذات انتشار منخفض لآلفات  -19

حمددة بشأن املناطق اخلالية من اآلفات، وأماكن اإلنتاج  توجيهات ال ثغرات -20

اخلالية من اآلفات، واملناطق ذات االنتشار املنخفض لآلفات، آلفة أو 

 (2جملموعة من اآلفات )األولوية 

عيار الدولي )امل الذبابة املنزليةإنشاء مناطق ذات انتشار منخفض آلفة 

 (21 لتدابري الصحة النباتية

الذبابة حلاالت اإلصابة باآلفة ضمن منطقة خالية من آفة ة تدابري رقابي

 (4امللحق  – 41 عيار الدولي لتدابري الصحة النباتية)امل املنزلية

 جمال االتفاقية الدولية لوقاية النباتات: حتليل خماطر اآلفات

 4، باء 3، باء 2، باء 3، جيم 2لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات: جيم  األهداف االسرتاتيجية

 "كيف" –معايري التنفيذ  "ماذا" –معايري املفهوم 



عيار الدولي لتدابري الصحة إطار حتليل خماطر اآلفات )امل -21

 (4 النباتية

عيار الدولي لتدابري حتليل خماطر اآلفات لآلفات اخلاضعة للحجر )امل

 (00 الصحة النباتية

 اخلاضعة للوائححتليل خماطر اآلفات لآلفات غري احلجرية 

 (40 عيار الدولي لتدابري الصحة النباتية)امل

عيار الدولي لتدابري الصحة تصنيف فئات السلع حسب خماطر اآلفة )امل

 (24 النباتية

تصدير عوامل املكافحة البيولوجية وغريها من توجيهية بشأن اخلطوط ال

عيار امل)واستريادها، وإطالقها  وشحنها، الكائنات األخرى املفيدة،

 (2 الدولي لتدابري الصحة النباتية

معيار الدولي لتدابري الصحة بشأن تغّير املناخ )ملحق للتوجيهات 

 (2( )األولوية 00 النباتية

 (2( )األولوية 40، 00، 4 املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتيةحتليل خماطر اآلفات )مبا يف ذلك تنقيح ومزج معايري  -22

)األولوية  (001-2014بشأن إدارة خماطر اآلفات ) توجيهات -23

 ((0)من  4

توجيهات حمددة بشأن إدارة خماطر اآلفات آلفة أو جمموعة من 

 (2اآلفات )األولوية 

 (2اإلبالغ عن املخاطر )األولوية  -24

اخلطوط التوجيهية بشأن فهم األهمية االقتصادية احملتملة  -25

مبا يف ذلك اإلشارة إىل االعتبارات  واملصطلحات املتصلة بها

 (4امللحق  – 2 عيار الدولي لتدابري الصحة النباتيةالبيئية( )امل

 (4التحليل االقتصادي يف حتليل خماطر اآلفات )األولوية 

؟ حتدد الحقًا( 4االحنراف عن االستخدام املتوخى )األولوية  -26

 )معيار مفاهيمي أو وثيقة ملحقة(

 ال ثغرات

 جمال االتفاقية الدولية لوقاية النباتات: إدارة اآلفات

 1، دال 2، جيم 4، باء 2، باء 1، باء 2، ألف 1لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات: ألف  األهداف االسرتاتيجية

 "كيف" –معايري التنفيذ  "ماذا" –معايري املفهوم 

 ثغراتال  (2)األولوية  للوائحاآلفات اخلاضعة  إدارة -27

 ال ثغرات (0التخطيط واالستجابة حلاالت الطوارئ )األولوية  -28

 معايري معاجلة مواد التعبئة اخلشبية يف التجارة الدولية ال ثغرات -29

 معيار الدولي لتدابري الصحة)مشروع ملحق لل (2006-010)

 (4)األولوية  (15 النباتية

عيار )امل للوائحعالجات الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة  -30

 (48 الدولي لتدابري الصحة النباتية

عدم وجود عالجات حمددة غري سلعية للصحة النباتية لآلفات 

معيار الدولي بلل الرتبة، التعقيم( )امللحقات لل)مثاًل ت للوائحاخلاضعة 

 (2( )األولوية 48 لتدابري الصحة النباتية

 (08 عيار الدولي لتدابري الصحة النباتيةاملكتدبري للصحة النباتية )اخلطوط التوجيهية الستخدام اإلشعاع  -31

 ((4)من  2)األولوية  (4102-111)

( 112-4102) كتدبري للصحة النباتية التبخريشروط استخدام  ال ثغرات -32

 (0)األولوية 



-4102) شروط استخدام عالجات احلرارة كتدبري للصحة النباتية ال ثغرات -33

 (0( )األولوية 112

شروط استخدام عالجات اجلو املعّدلة كتدبري للصحة النباتية  ال ثغرات -34

 (4( )األولوية 4102-111)

كتدبري للصحة النباتية  شروط استخدام العالجات الكيميائية ال ثغرات -35

 (2( )األولوية 4102-112)

 (1 الدولي لتدابري الصحة النباتيةعيار اخلطوط التوجيهية لربامج استئصال اآلفات )امل -36

 (الذبابة املنزلية) ذبابة الفاكهةإجراءات الصحة النباتية إلدارة  ال ثغرات -37

(4112-101) 

 (21 عيار الدولي لتدابري الصحة النباتيةاليت تغرس )املتدابري متكاملة للنباتات  -38

 (02 عيار الدولي لتدابري الصحة النباتيةنهج النظم )امل -39

 (2توضيح حول مفاهيم التدابري املتكاملة ونهج النظم )األولوية 

( املواد املتكاثرة جمهريًا Solanum sppاخلالية من اآلفات ) البطاطس

عيار الدولي لتدابري الصحة واألنابيب الصغرية للتجارة الدولية )امل

 (22 النباتية

عيار ( )املالذبابة املنزلية) ذبابة الفاكهةنهج النظم إلدارة خماطر آفات 

 (22 الدولي لتدابري الصحة النباتية

 (2توجيهات حمددة بشأن ُنُهج النظم للسلع أو اآلفات )األولوية 

 للصحة النباتيةالراعية  االسترياد والتصدير : نظمجمال االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 3، دال 3، جيم 2، جيم 1، جيم 4، باء 3لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات: ألف  األهداف االسرتاتيجية

 "كيف" –معايري التنفيذ  "ماذا" –معايري املفهوم 

عيار الدولي لتدابري الصحة النباتية )امل إصدار الشهاداتنظام  -40

 (1 الصحة النباتية

 

 (04 الصحة النباتيةعيار الدولي لتدابري شهادات الصحة النباتية )امل

شهادات إلكرتونية للصحة النباتية، معلومات عن املخططات القياسية 

XML ( 04 عيار الدولي لتدابري الصحة النباتيةاملوآليات التبادل – 

 (0امللحق 

 (42 عيار الدولي لتدابري الصحة النباتيةالشحنات قيد العبور )امل -41

تصدير عوامل املكافحة البيولوجية وغريها من اخلطوط التوجيهية بشأن  ال ثغرات -42

عيار امل)واستريادها، وإطالقها  وشحنها، الكائنات األخرى املفيدة،

 (2 الدولي لتدابري الصحة النباتية

عيار الدولي لتدابري )امل للوائحعالجات الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة 

 (02-0امللحقات  – 48 الصحة النباتية

 (41 عيار الدولي لتدابري الصحة النباتيةاخلطوط التوجيهية لنظام استرياد يرعى الصحة النباتية )امل -43

عيار الدولي اخلطوط التوجيهية لنظام استرياد يرعى الصحة النباتية )امل  -44

 (41 لتدابري الصحة النباتية

عيار ( )امل006-2008استخدام التصاريح كتفويض باالسترياد )

 ، ملحق جديد(20 الدولي لتدابري الصحة النباتية

 ((2)من  2)األولوية 



 (42 عيار الدولي لتدابري الصحة النباتيةاخلطوط التوجيهية للتفتيش )امل ال ثغرات -45

 (20 عيار الدولي لتدابري الصحة النباتيةمنهجيات أخذ العّينات من الشحنات )امل -46

عيار حمطات احلجر التالي لدخول اآلفات للنباتات )املتصميم وتشغيل  ال ثغرات -47

 (22 الدولي لتدابري الصحة النباتية

-2005)الصحة النباتية اليت تسبق االسترياد على الرقابة  -48

 (2)األولوية  (003

 ال ثغرات

احلاويات اجلوية والطائرات إىل أدنى حّد  تقليص حركة اآلفات عرب ال ثغرات -49

 ((0)من  2)األولوية ( 2008-002)

 (005-2008احلركة الدولية لألزهار واألغصان املقطوعة ) ال ثغرات -50

 (2)األولوية 

تداول النفايات ذات خماطر آفات حمتملة خالل الرحالت الدولية  ال ثغرات -51

 ((2)من  4)األولوية ( 004-2008والتخلص منها بشكل آمن )

املتصل بالنباتات اليت تغرس  اإلعالملتنامي احلركة الدولية  ال ثغرات -52

 (0)األولوية  (2005-004)

 تقليص حركة اآلفات عرب احلاويات البحرية إىل أدنى حّد ال ثغرات -53

 (0)األولوية  (2008-001)

 (0)األولوية ( 007-2008احلركة الدولية للحبوب ) ال ثغرات -54

التنقيح:اخلطوط التوجيهية لتنظيم مواد التعبئة اخلشبية يف التجارة  ال ثغرات -55

( )لتضمني االستخدام 02 عيار الدولي لتدابري الصحة النباتية)امل الدولية

 (4االحتيالي( )األولوية 

 احلركة الدولية للمركبات واآلالت واألجهزة املستعملة ال ثغرات -56

 (2)األولوية  (2006-004)

 (0)األولوية ( 003-2009احلركة الدولية للبذور ) ال ثغرات -57

 (0)األولوية  (029-2006احلركة الدولية لألخشاب ) ال ثغرات -58

احلركة الدولية للمنتجات اخلشبية واحلرف اليدوية املصنوعة من  ال ثغرات -59

 ((0)من  4)األولوية  (008-2008) األخشاب

 جمال االتفاقية الدولية لوقاية النباتات: التشخيص

 4، باء 1، باء 1لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات: ألف  األهداف االسرتاتيجية

 "كيف" –معايري التنفيذ  "ماذا" –معايري املفهوم 

عيار الدولي )امل للوائحلآلفات اخلاضعة  بروتوكوالت التشخيص -60

 (41 لتدابري الصحة النباتية

عيار )امل للوائحلآلفات اخلاضعة  ربوتوكوالت التشخيصامللحقات ب

 (41 الدولي لتدابري الصحة النباتية

 (4متطلبات التشخيص )األولوية  ال ثغرات -61
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 2 امللحق
 

 املعايري لتربير وحتديد أولوية املواضيع املقرتحة
 

 (4102التعديالت اليت اقرتحتها جلنة املعايري )نوفمرب/تشرين الثاني 
 

 يشار إىل النص اجلديد من خالل التسطري
 

 سُتعطى األولوية للمواضيع ذات التأثري األكرب على املستوى العاملي. 
 

 جيب توفري معلومات()املعايري األساسية 
 
 0-0املساهمة يف غاية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على النحو املوصوف يف املادة  -0

 لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات والنتائج التنظيمية املثبتة الربط باألهداف االسرتاتيجية -4

 الوطنيدة إمكانية التنفيذ على املستوى العاملي )يشمل ذلك سهولة التنفيذ، التعقيدات التقنية، قددرة املنظمدات    -3

 لوقاية النباتات على التنفيذ، الصلة بأكثر من إقليم واحد(. 

 وضع املعيار. ي حّلها من خالل حتديد واضح للمشاكل اليت ينبغ -2

 . إتاحة، وإمكانية مجع املعلومات دعمًا للمعيار املقرتح )مثاًل معلومات علمية، تارخيية، فنية، اخلربة( -5
 
  (توفري معلومات حسب املقتضىدعم املعايري ) 

 

 املعيار العملي
 
 جدوى اعتماد املعيار املقرتح ضمن إطار زمين معقول.  -0

وضع املعيار املقرتح )هو معيار عن املوضوع نفسه الدذ  سدبأ  ا اسدت دل علدى نطداع واسدع مدن قبدل          مرحلة -4

 واإلقليمية لوقاية النباتات  و من جانب منظمة دولية ذات صلة(.  الوطنيةاملنظمات 

  توافر اخلربات الالزمة لوضع املعيار املقرتح. -3

 

 املعيار االقتصادي
 
   للنباتات احملمية.القيمة املقّدرة  -2

للناتج احمللدي  القيمة املقّدرة للتجارة املتأّثرة باملعيار املقرتح )مثاًل حجم التجارة، قيمة التجارة، النسبة املئوية  -5

 هلذه التجارة( حسب املقتضى.  اإلمجالي

 اء املوافقة على املعيار املقرتح. القيمة املقّدرة للفرص التجارية اجلديدة املتاحة جّر -6

  املنافع احملتملة من حيث مراقبة اآلفات  و  نشطة احلجر. -7

  



 

 

 املعيار البيئي
 
لبعض تدابري الصحة النباتيدة، كاحلدّد مدن االنبعاثدات العامليدة       احلّد من اآلثار البيئية السلبية احملتملة فائدة -8

 على سبيل املثال حلماية طبقة األوزوا. 

 (. )من قبيل بعض األنواع الغريبة الغازيةإدارة األنواع غري األصلية وهي آفات النباتات  فائدة -9

املسدداهمة يف يايددة البيئددة، مددن خددالل يايددة النباتددات الربيددة، وموائلددها ونظمهددا اإليكولوجيددة، والتنددوع   -01

 البيولوجي الزراعي. 

 

 املعيار االسرتاتيجي
 

 و اإلقليميدة لوقايدة    الوطنيدة املنظمدات  ملقدرتح )مدثاًل طلبتده منظمدة واحددة  و  كثدر مدن        حجم الدعم للمعيار ا -00

 النباتات،  و اعتمدت منظمة واحدة  و  كثر من املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات معيارًا حول املوضوع نفسه(. 

اجة إىل مناقشدات  نزاعات  و احلال)مثاًل بروز القضية اليت يعاجلها املعيار املقرتح كمصدر لتعّطل التجارة تواتر  -04

 عدد مرات تعّطل التجارة يف السنة(. وثنائية متكررة، 

  الصلة والفائدة بالنسبة إىل البلداا النامية. -03

 لسلع(.  /اواسعة من البلداا/اآلفات طائفةالتغطية )التطبيأ على  -02

إمتال معايري  خرى )مثاًل إمكانية است دال املعيار كجزء من نهدج نظدم آلفدة واحددة، إمتدال عالجدات آلفدات         -05

  خرى(. 

 معايري األساس ملعاجلة املفاهيم اجلوهرية )من قبيل فعالية العالج، منهجية التفتيش(.  -06

)مثاًل احتياجات التجدارة املسدتقبلية، االسدت دال املقدرتح لتكنولوجيدا  و منتجدات  دّر         العمر القياسي املتوّقع -07

 عليها الزمن بسهولة(.  

 احلاجة امللحة إىل املعيار.  -08


