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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ى املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل
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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الثالثة عشرة

 2018أبريل/نيسان  20-16روما، 

المعايير الدولية لتدابير  -التحديات المفاهيمية الخاصة بالتنفيذ في مجال وضع المعايير 
 الصحة النباتية المختصة بالسلع وبطرق انتشار اآلفات

 من جدول األعمال 3-9البند 

 هيئة تدابير الصحة النباتية من إعداد أعضاء مكتب
 مع مساهمات من لجنة التنفيذ ولجنة المعايير

 
 (2018مسائل مطروحة على الدورة الثالثة عشرة لهيئة تدابير الصحة النباتية ) -أولا 

 من أجل مناقشتها
 
املضرررد قدمال على  ل كيفيةاألعضررراو حو  ش  ، تناق  2017لدى انعقاد اجتماع جلنة املعايري يف نوفمرب/تشررررين ال ا   -1

ع )ولغايات هذه الوثيقة، يشرررمل األمر أيضرررال فئات السرررلع ، املعايري الدولية لتدابري الصررراة النباتية املختصرررة بالسرررل صرررعيد
فتناولت  لنوع من املعايري الدولية صررررررررررررعبال.م على صررررررررررررعيد هذا اجيعل التقدّ  ، ماعدد املسررررررررررررائل الق ال ت ال عالقة نظرال إىل

املناقشات ما إذا كان على املعايري الدولية أن تغطد جماالل عريضال أو حمدودال من املواد اخلاضعة للوائح، أو ما إذا كان عليها 
  بشرأن 2018من الدورة ال ال ة عشررة للهيئة ) وتلتمس جلنة املعايري التوجيهأن تتضرمن ررروطال حمددة افات حمددة أم ال. 

 احملددة املتصلة بصياغة معايري دولية خمتصة بالسلع. عدد من املسائل
 
. املعايري الدولية املختصرة بالسرلع وبطرا انتشرار اافات وتطبيق وقد ناقش املكتب كيفية املضرد قدمال يف صرياغة -2

بالسررلع وبطرا  تقدم بشررأن مفهوم املعايري الدولية املختصررةل، وباإلجراوات املطلوبة إلحراز ذه املسررائهب اإلحاطة توقد مت
 مشررررررررررروع اإلطار االترررررررررررتاتيلد ليتفاقية الدولية لوقاية النباتاتانتشررررررررررار اافات وتطويرها وتنفيذها، حسررررررررررب ما يقرتحه 
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ترررررريكون قد  ،2030ه حلول عام أنّ  ،اإلطار االترررررررتاتيلدمشررررررروع وتفيد رؤية  .2030 – 2020 االترررررررتاتيلد  )اإلطار
ومتىن املشرراركون بأن تكون  .فاتااونفذ فيما خص تررلع وطرا حمددة النتشررار  جلديدة الدولية االعديد من املعايرياعتمد 

للصرراة النباتية لدعم تنفيذها. وترروف توفر تلك  مبعاجلاتو تلك املعايري الدولية مصرراوبة بربوتوكوالت تشررخيص مناترربة 
تية، جيوز أن تسررررررررررررررتخدمها بدالل من القيام تدابري جاه ة للصرررررررررررررراة النبااملعايري الدولية للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات 

فريدة افات رررائعة. فمن رررأن هذا  عاجلاتمأو التفاوض على املسررتوى ال نائد بشررأن  ،بتاليلها اخلاص ملخاطر اافات
 دخول األتواا. رة ويعّلل من وترية املفاوضات بشأنأن يسّهل التلا

 
بالسررررررررلع وبطرا انتشررررررررار اافات، يقرت  مشررررررررروع اإلطار  وبغية تيسررررررررري العمل بشررررررررأن املعايري الدولية املختصررررررررة -3

 االترتاتيلد ليتفاقية ما يلد:
 

 الدول  الت ام، وضررررررمان ختصررررررة بالسررررررلع وبطرا انتشررررررار اافاتامل وضررررررع قائمة ذات أولوية باملعايري الدولية
 والقطاعات بدعم صياغة تلك املعايري.

  معاجلات و مع ما يرافقهما من بروتوكوالت تشرخيصرية ووضرع معيارين دوليني حمددين أولني خمتصرني بالسرلع
يف إطار االتفاقية ى، وتعديل إجراوات وضررررررع املعايري للصرررررراة النباتية ووتررررررائل للمراقبة ومواد إررررررررادية أخر 

 الدولية وإجراوات تدعم التنفيذ باعتبارها ضرورية.
  النبراترات كد تطبق بفعراليرة معيرارال دوليال وتنفيرذ تقييم للعوامرل احليويرة الق جتراي إليهرا منظمرة وطنيرة لوقرايرة

 لسلعة جديدة، والعقبات الق تيتوجب ختطيها.
  وتقييم الفوائد يف جمال االقتصررررررراد والتلارة واألمن الغذائد والبيئة، النادة عن عدد خمتار من املعايري الدولية

 لسلع حمددة بعد تنفيذها.

 
ي ي ال هناك العديد من ف، ذو مغ ىترررررتاتيلد ليتفاقية الدولية وفيما أّن وصررررف املفهوم يف مشررررروع اإلطار اال -4

 األتئلة الق جيب تناوهلا بشأن:
 

  املستوردة واملصّدرة  الدولية املختصة بالسلع وبطرا انتشار اافات، ومنافعها احملتملة للبلدانحمركات املعايري
 على حد تواو؛

  ؛يف الت ايد عوملة التلارة تلارة اامنة، مع اتتمرارأجل تيسري الاملنافع العاملية هلذا النهج من و 
 واملبادئ األخرى ليتفاا  دولية يف احلقوا السرررررررررررررريادية لكل من األطراف،والتأثريات احملتملة هلذه املعايري ال

 بشأن تطبيق تدابري الصاة والصاة النباتية واملعايري الدولية ذات الصلة؛
 وتقييم مستوى ميئم للاماية وتطبيقه؛ 
 واتتيعاب التربيرات التقنية ومبادئ جليل خماطر اافات؛ 
  تطبيق تررردابري أك ر صرررررررررررررررامرررة من تلرررك الواردة يف هرررذه ب وموجبرررات البلررردان املسررررررررررررررتوردة املتعلقرررةوحقوا

 الدولية. املعايري
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م وررررررروج التلارة حكامب ابة مرررررررد أل املعايري الدولية املختصرررررة بالسرررررلع وبطرا انتشرررررار اافات، وتررررروف تكون -5
الق تؤثر فيه. وينبغد  وتررررريتقاطع ذلك مع مصرررررال القطاع الذع من املتوقع أن يشرررررارك يف وضرررررع املعايريالدولية للسرررررلع. 

ضى األمر ذلك اتتيعاب تلك املصال، وحي ما اقتغد وضع إجراوات من أجل جديد ينبلذلك أن حيظى باالعرتاف، كما 
 القطاع.فضيل عن أفضل ممارتات  املصال

 
 مقدمة –اثانيا 

 
تتضرررررمن صرررررياغة امل يد من داملعايري الدولية املختصرررررة لكد كانت ضررررررورة تغيري حمي تركي  عملية وضرررررع املعايري،  -6

اقية الدولية لوقاية االتف حد ترررواو، موضرررع نقا لفائدة البلدان املسرررتوردة واملصررردرة على  ،بالسرررلع وبطرا انتشرررار اافاتد
لكد تضررررع تعريفال  2015ُعقدت جمموعة عمل معنية مبفهوم املواصررررفة املختصررررة بالسررررلع يف عام قد و . مرات عدة النباتات

 ولكد ترفع توصية إىل اهليئة بشأن الغاية من تلك املعايري وتطويرها. ،ملفهومذا اهل
 
يف  املتم لتنير االترررررتاتيلد مشررررروع اإلطا لدولية بصررررورة هادفة أن تدعم غايقومن رررررأن صررررياغة هذه املعايري ا -7

تيسرررري تنمية التلارة وةاية البيئة. ويتوقع مشرررروع اإلطار االتررررتاتيلد إحراز تقدم يف تيسرررري التلارة حال وضرررعت معايري 
وتوف النتشار اافات.  اافات الرئيسية املرتبطة بسلعة أو بطريق يف ما خصدولية جدد مستوى أتاتيال إلدارة املخاطر 

 طرابالسرررررلع أو ب املعيار الدويل األتررررراترررررد املختصالتفاوض بشرررررأن تدابري افات معينة ال يشرررررملها لدان حرية جتفظ الب
 .انتشار اافات

 
  بشررررررررأن تقرير جمموعة العمل، واالعتبارات الق قدمتها 2016وخيل مناقشررررررررات الدورة احلادية عشرررررررررة للهيئة ) -8

معيار دويل بشرررررركل يوحد رات، وافقت اهليئة على عدم وصررررررف داجملموعة املعنية بالتخطيي االترررررررتاتيلد وجلنة تنمية الق
وإمنا الرتكي  باألحرى على جديد رروج أو توجيهات يتوجب   املختص بالسلعداملعيار الدويلررررررررررررررردوكأنه من نوع خاص، ك

امل مع للمعيار الق من  ،اترررررررررتخدامها لدى مواومة تدابري الصررررررررراة النباتية امليئمة لردارة الفعالة ملخاطر الصررررررررراة النباتية
ية املختصرررررررررررة واعتربت اهليئة أيضرررررررررررال أن رصرررررررررررد كيفية تطور املعايري الدولية احلالققها، واحملددة يف جمال عمله. الدويل أن حي

تررررررررروف ترررررررررررد  ، النظر يف الفوائد والتاديات والعوامل املقيدة هلذا النوع من املعايري الدولية،بالسرررررررررلع، وانطيقال من ذلك
 .هبذا األمر اإلجراوات املقرتحة يف مشروع اإلطار االترتاتيلدواتتخدامها. وتوف تسرترد  تطوير تلك املعايري

 
ففد  التفاقية الدولية.تطورال حديث العهد نسررربيال يف ترررياا ا انتشرررار اافات طرابالسرررلع وب وتعّد املعايري اخلاصرررة -9

 كانت اهليئة قد اعتمدت عددال من املعايري الدولية املختصة بالسلع وبطرا انتشار اافات، مبا فيها:   ،السنوات األخرية
 

 )إخضاع مواد التعبئة اخلشبية يف التلارة الدولية للوائح  15املعيار الدويل رقم   1)
اخلررراليرررة من اافرررات للبطررراطرررا/البطررراطس  والررردرينرررات)مرررادة اإلك رررار الررردقيقرررة  33واملعيرررار الررردويل رقم   2)

(Solanum spp يف التلارة الدولية  . 
 )تدابري متكاملة لنباتات الغرس   36واملعيار الدويل رقم   3)
 )احلركة الدولية للبذور  38رقم  واملعيار الدويل  4)
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 )احلركة الدولية لألخشاب  39رقم  املعيار الدويل  5)
 حلركة الدولية لوتائي النمو املرتبطة بنباتات الغرس )ا 40املعيار الدويل رقم   6)
  )احلركة الدولية للمركبات وااالت واملعدات املستخدمة 41املعيار الدويل رقم   7)

 
بية وال هور واألوراا املقطوفة هد كما أن مشاريع املعايري الدولية للاركة الدولية للبذور واملصنوعات اليدوية اخلش -10

 لتطوير. حاليال قيد ا
 

 بشرررررررررأنالدولية، من بني أمور أخرى، إرررررررررررادات إىل املنظمات الوطنية لوقاية النباتات وتوفر معظم تلك املعايري  -11
ووضرررررررررررررع تدابري للصررررررررررررراة النباتية ومواومتها مبوجب االرررررررررررررررتاطات الواردة يف املعيار الدويل،  ،إجراو جاليل خماطر اافات

ولكن ال تنطوع املعايري الدولية كلها تلك على ارررررتاطات حمددة جقق اهلدف الذع  سررراعدة يف تيسرررري التلارة اامنة.للم
)احلركة الدوليرة  39اعتمراد املعيرار الدويل  واحلقيقرة   االعرتاض على  .2016ورة احلادية عشرررررررررررررررة للهيئرة )وضررررررررررررررعتره الد
ليعتبار بأنه حيتوع القليل جدال من الشرررررررروج احملددة أو ال حيتويها على اإلطيا، األمر الذع تعتربه بع   1 لألخشررررررراب

ويف الوقت عينه قامت املناقشررررات ضررررمن  دويل وبني دليل إررررررادع للتنفيذ. األطراف املتعاقدة الفارا الرئيسررررد بني معيار
 لسلع واتعة النطاا ليست هلا رروج حمددة. جلنة املعايري واهليئة بتسليي الضوو على أن فئات ا

 
و  اقرتا  معيار  مواضيع. االتفاقية إىل تقدمي جرى تقدمي مواضيع متعددة اتتلابة لدعوة أمانة ،2016ويف عام  -12

م ا  وأبدت ختوفها من أال يقددويل خمتص بسررلعة حمددة )أع التفا   كأحد املواضرريع، فاتررتعرضررت جلنة املعايري هذا االقرت 
وضررررروع ال يتناول بوضرررررو  ضررررررورة املوضررررروع املقرت  خيارات موحدة إلدارة اافات الكربى ذات األمهية العاملية، ومن أن امل

 اقرتا  موضوع آخر ملعيار دويل يتناول فلم توص جلنة املعايري هبذا املوضوع للهيئة. و املواومة على املستوى العاملد. جقيق 
ة ولكن يف الدورة ال اني ة بالسررررلع.ملعايري الدولية املختصرررر، لتقدمي رررررروج ومعايري لصررررياغة ادعتدابري الصرررراة النباتية للسررررلد

فتعذر التوافق  الدولية ليتفاقية. صرررة باملعايريإضرررافة هذا املوضررروع إىل قائمة املواضررريع اخلاعشررررة للهيئة،   االعرتاض على 
 لعية حمددة ومضموهنا. ت، وتصنيف السلع، ونطاا معايري 11و 32على عيقة هذا املوضوع باملعيارين الدوليني رقم 

 
خمتص بالسرررلع أو بطرا انتشرررار اافات،   تعليق الوضرررو  حول ما جيب أن يتضرررمنه معيار دويل  وبسررربب عدم -13

أع رررررروج  بسرررربب عدم ورود 2017ام جلنة السررررلع يف ع مشررررروعد معيارين دوليني يف نوفمرب/تشرررررين ال ا  لدى اجتماع
، إّما   005-2008احلركة الدولية لل هور واألوراا املقطوفة ))مشررررررررررروع املعيار الدويل بشررررررررررأن  إلدارة خماطر اافات حمددة

ا ألهنررا اعتربت بررالغررة الصرررررررررررررررامررة أو غري مربرة تقنيررال وتفيررد مبررادئ وهنلررال جررديرردة  ،مل تفهم بررالكررامررلألّن الشررررررررررررررروج  وإمررّ
     .007-2008للبذور  ) بشأن احلركة الدولية املعيار الدويل )مشروع

                                                      
1  https://www.ippc.int/en/publications/80430 
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 لمناقشتها الهيئةمسائل مطروحة على  -ثالثاا 
 

بطرا ناقشررت جلنة املعايري النهج الق ينبغد مبوجبها تناول املعايري الدولية احلالية أو املسررتقبلية املختصررة بالسررلع و  -14
خطوج توجيهية تتيح التقدم بطريقة توافقية، اقرتحت جلنة املعايري أن تناقش اهليئة املسائل التالية  تفشد اافات. ومن أجل

 وأن تبدع توجيهاهتا بشأهنا: 
 

محل الحاجة  ،طرق انتشررررار اآلفاتبهل تحّل الشرررررو  في المعايير الدولية المختصررررة بالسررررلع و  (1)
 تقنية؟ إلى تبريرات

 
طرا انتشار اافات مع تدابري للصاة النباتية بعلى وضع معايري دولية خمتصة بالسلع و  توافقأن هل بوتع اهليئة  -15

ترررروف يفرض ذلك النظر يف املوجبات املتعددين ومن دون تربير تقين؟ بناو على اتفاا عاملد بني األطراف  ،قابلة للتطبيق
 ايري الدولية. الداخلية ليتفاا بشأن تطبيق تدابري الصاة والصاة النباتية واملع

 
حلاجة إىل جليل طرا تفشد اافات تستبعد ااتية يف املعايري الدولية املختصة بالسلع وبهل إّن رروج الصاة النب -16

شرررررروج إضرررررافية للصررررراة النباتية ل رع جلييل ملخاطر اافات تنفيذال هل يتوجب على البلد املسرررررتورد أن جيملخاطر اافات؟ 
إىل إرتررررررراو معيار باحلد األد  إلدارة اافات يف مواد التعبئة اخلشررررررربية الق تتنقل  15الدويل رقم  فقي؟ أدى اعتماد املعيار

 أن أع رروج إضافية جيب أن تكون مدعومة بتربير تقين. ركة التلارة الدولية، مع اإلفادة يف ح
 

إررررررررررررررررادات للمنظمات الوطنية لوقاية )املذكورة أعيه   41و 40و 39و 38و 36و 33املعايري الدولية رقم  توفّر -17
اتية لتلك السررررررلع النباتات حول إجراو جاليل ملخاطر اافات فيما خص تررررررلع كل منها، وحول تطبيق تدابري الصرررررراة النب

ملعايري الدولية توقعات اهليئة بشررررررررررررررأن معيار دويل خمتص بالسررررررررررررررلع، أم هل املطلوب يفوا هل تليب تلك ا بطريقة متوائمة.
 األمور املطلوبة؟ ؟ وما هد ذلك
 

أن يكون عريضرررررررراا  نطاق المعايير الدولية المختصررررررررة بالسررررررررلع وبطرق انتشررررررررار اآلفاتهل على  (2)
 ؟محدوداا  أم

 
هل تعترب اهليئة أن املعايري الدولية املختصة بالسلع وبطرا انتشار اافات جيب أن تغطد نطاقال عريضال أو حمدودال  -18

ق جيب ما املعايري الو وب الذرة، ال هور املقطوفة أو زهور الورد املقطوفة ؟ احلبوب أو حبللسرررررررررررررلع اخلاضرررررررررررررعة للوائح )م ل 
هذه  ضررررررررررررررمنأنواع التدابري الق ميكن تناوهلا يف ترررررررررررررريكون لذلك تأثري قوع يف لوائح اافات و اعتمادها لتاديد النطاا؟ 

هل جيب صياغة املعايري الدولية لطائفة ود، لنطاا احملدال تفضيل املعايري الدولية ذات افضيل عن ذلك، ح ايري الدولية.املع
وال هور  دوليان للذرة وللقمح؛معياران احلبوب: أع فئات خمتلفة من السررررلع ) واتررررعة من السررررلع اخلاضررررعة للوائح الق مت ل

ها  أو ليئاة ذات أولوية دولية للتفا  والربتقال واملوز وغري معايري ان للورود ولألقاوان؛ والفاكهة: دولياملقطوعة: معياران 
 طرا حمددة النتشار اافات؟بخمتصة بسلع و 
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اآلفات الخاضرررررررررعة للحجر الاراعي في المعايير الدولية المختصرررررررررة بالسرررررررررلع وبطرق  أواآلفات  (3)
 ؟اآلفات انتشار

 
الصرررررررلة  اتأن تتضرررررررمن قائمة باافات ذ املختصرررررررة بالسرررررررلع وبطرا انتشرررررررار اافاتهل ينبغد للمعايري الدولية  -19

فات اخلاضرررعة للالر ال راعد؟ أو فقي اا عامةل  هل ينبغد لتلك املعايري الدولية أن تتناول اافاتوالشرررروج املرتبطة هبا؟ و 
فما املعايري املعتمدة إلدراي  معينة، تررررتتضررررمن آفات انتشررررار اافات طراايري الدولية املختصررررة بالسررررلع وبال كانت املعوح

ات من أجل املعايري الدولية أن تتضرررررررررررررمن تدابري عمومية للصررررررررررررراة النباتية جملموعات ااف لتلكاافات؟ وهل ينبغد تلك 
  . 28باملعيار الدويل رقم  املرفقميكنها أن تتضمن معاميت للصاة النباتية ذات صلة )التصدع للخطر؟ 

 
فهل  ،اضررررررررعة للالر ال راعدال كان املعيار الدويل املختص بالسررررررررلع يشررررررررري إىل اافات بدالل من اافات اخلوح -20

 يتيوم املعيار الدويل مع نطاا االتفاقية الدولية؟ 
 

وهل ينبغي للمعايير الدولية المختصررررررررة بالسررررررررلع وبطرق انتشررررررررار اآلفات أن تتضررررررررمن  رررررررررو اا  (4)
 موجبات للبلدان المستوردة؟  أو

 
هل ينبغد للمعايري الدولية املختصرررررررة بالسرررررررلع وبطرا انتشرررررررار اافات أن تتضرررررررمن ررررررررروطال أو موجبات للبلدان  -21

املسررررررتوردة؟ برزت هذه املسررررررألة يف مشررررررروع املعيار الدويل للابوب يف ما خص االملراف عن االتررررررتخدام امل مع للابوب 
ليسررت إدارة هذا االملراف من مسررؤولية املنظمة الوطنية لوقاية غرّي خماطر اافات هلذه السررلعة. األمر الذع قد ي ،املسررتوردة

يقدم عدد من املعايري الدولية املعتمدة إرررررادات راي تلك الشرررروج يف معيار دويل؟ النباتات املسرررتوردة، فلماذا إذال جيب إد
تكون هناك تررررابقة هلكذا  يثح ،بشررررأن أدوار ومسررررؤوليات كل من املنظمات الوطنية املسررررتوردة واملصرررردرة لوقاية النباتات

أع ظروف، إن وجدت، بوترررع البلد املسرررتورد أن يطالب بارررررتاطات إضرررافية على االترررترياد ملعاجلة ت ايد  معيار. وضرررمن
ملسررررتورد لتناول االتررررتخدام خماطر اافات النادة عن املراف ممكن عن االتررررتخدام امل مع، بدالل من اختاذ تدابري يف البلد ا

املمكن معاجلة مسررررألة االملراف عن االتررررتخدام امل مع ضررررمن املعايري الدولية املختصررررة بالسررررلع من أجل وهل من  امل مع؟
 جقيق هنج مت ن؟ 

 
 إّن هيئة تدابري الصاة النباتية مدعوة إىل: -22
 

، اافاتبأن مفهوم املعايري الدولية لتدابري الصررررررراة النباتية املختصرررررررة بالسرررررررلع وبطرا انتشرررررررار األخذ علمال   1)
 من أهررررداف مشرررررررررررررروع اإلطررررار االتررررررررررررررتاتيلد ليتفرررراقيررررة الرررردوليررررة لوقررررايررررة النبرررراتررررات ال هرررردفرررر يشررررررررررررركررررل

 . 2030-2020 للفرتة
من حيرث ت ويرد املنظمرات الوطنيرة لوقرايرة النبراترات  ،على أن املنرافع املمكنرة هلرذه املعرايري الردوليرة املوافقرة  2)

أو إىل معاميت متفق تقييمات ررررررراملة ملخاطر اافات  تلغد احلاجة إىل ،بتدابري جاه ة للصرررررراة النباتية
لآلفات الشرررائعة، من أجل تبسررريي التلارة وتسرررريع املفاوضرررات بشرررأن الدخول إىل األترررواا  عليها ثنائيال 

 وتيسري التلارة املأمونة. 
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ومناقشة هذه  فاتانتشار اا طراايري الدولية املختصة بالسلع وباملعب يف طلب جلنة املعايري املتعلق والنظر  3)
 املسألة وتقدمي إررادات واضاة إىل جلنة املعايري بشأن كيفية املضد قدمال هبذا املفهوم. 

تواصررررل للمفهوم إىل املكتب، مبسررررامهة من األمانة أن يصرررري  طريقال إىل األمام من أجل التطوير امل والطلب  4)
 طار االترتاتيلد ليتفاقية. تلك املعايري، يف ما يتصل مبشروع اإلبولرجراوات املتعلقة 

تكليف نظرررام  ،إىل جلنرررة التنفيرررذ وتنميرررة القررردرات الترررابعرررة ليتفررراقيرررة الررردوليرررة لوقرررايرررة النبررراترررات والطلرررب  5)
االترررررررررررتعراض ودعم التنفيذ بتقييم أثر املعايري الدولية املعتمدة يف هذه الفئة، ووضرررررررررررع منوذي يضرررررررررررم أك ر 

 عناصر اإلرراد فائدة لتيسري التلارة املأمونة. 
 
 


