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العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية ورشة 

2018النباتات 

( ة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية المختص)

اآلفاتمسارات انتقالوبالسلع 



، أجرى األعضاء مناقشات حول 2017خالل اجتماع لجنة المعايير في نوفمبر 

لورقة لهذه ا)كيفية المضي قدًما في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية للسلع 

هذه ، بسبب عدد القضايا المتبقية ، مما يحرز تقدًما في( تتضمن أيًضا فئة السلع

ويشمل ذلك ما إذا كانت. األنواع من المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية صعبة

من هذه المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية ينبغي أن تغطي نطاق واسع أو ضيق

المواد الخاضعة للوائح التنظيمية ، أو ما إذا كان ينبغي أن تتضمن متطلبات محددة 

تسعى اللجنة الخاصة للحصول على إرشادات من عدد من . آلفات محددة أم ال

القضايا المحددة المتعلقة بتطوير المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية 

للسلع                                                               

ومن خالل هذا االيطار ُعقد  مجموعة عمل معينة معنية بمفهوم 

لتحديد المفهوم وتقديم توصية إلى هيئة 2015معيار السلع في عام 
تدابير الصحة النباتية بشأن الغرض منها وتطويرها



من خالل المناقشات التي أجراها االجتماع التحضيري للمؤتمر الحادي 

تقرير مجموعة العمل  واالعتبارات التي قامت بشأن ( 2016)عشر 

بها مجموعة التخطيط االستراتيجي  ولجنة المعايير الدولية  ولجنة 

لى تنمية القدرات  ، وافقت هيئة تدابير الصحة النباتية على التركيز ع

تحديد شروط او ارشادات  يجب استخدامها عند مواءمة تدابير الصحة 

النباتية المناسبة لإلدارة الفعالة لمخاطر الصحة النباتية التي يهدف
إلى تحقيقهاالمعيار 

ة بذلت جهود كبيرة حول كيفية المضي قدماً في تطوير وتنفيذ المعايير الدولي

وتم تحديد القضايا . لتدابير الصحة النباتية للسلع وبطرق انتشار اآلفات

واإلجراءات الالزمة إلحراز تقدم بشأن مفهوم المعايير الدولية لتدابير الصحة 

النباتية للسلع وبطرق انتشار اآلفات وتطويرها وتنفيذها ، كما هو مقترح في 
. 2030-2020مشروع اإلطار االستراتيجي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات 



الدولية لتدابير الصحة النباتية المختصة بالسلع وبطرقالمعايير

انتشار اآلفات

معيار42من اصل  7 (1993-2018)

تعالج مخاطر انتشار االفات بمسارات محددة( 2) 

ISPM 15 (2002) و ISPM 41(2017)

متعلقة بالسلع( 5)

ISPM 33 (2010), ISPM 36 (2012), ISPM 38
(2017), ISPM 39 (2017) and ISPM 40 (2017)



الصعوبات التي واجهتها

المعايير الدولية لتدابير 
الصحة النباتية المختصة 

وبطرق انتشار بالسلع 
اآلفات

وتوفر معظم هذه المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية معلومات إلى 
المنظمات القطرية لوقاية النباتات الستخدامها عند إجراء تحليل مخاطر 

ة اآلفات ووضع تدابير الصحة النباتية و تنسيقها بموجب االشتراطات الوارد
في المعيار الدولي ذات الصلة للمساعدة في تيسير التجارة 

االمنة                                                                  

ومع ذلك ال تشتمل جميع المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية  
على متطلبات محددة تحقق الهدف الذي حددته هيئة تدابير  الصحة 

وهذا سبب االعتراض على المعيار دسة عشراالنباتية في دورتها الس
.ات محددة بما فيه الكفاية طراتالنه لم يكن يحوي على اش39الدولي 

ويجري تطوير ثالثة مشاريع أخرى لتدابير الخاصة للسلع ، ولكن يصعب 
المنتجات الخشبية والحرف اليدوية، )الوصول إلى توافق في اآلراء بشأنها 

بسبب عدم احتوائها على اي شروط ( الحبوب  والزهور وأوراق الشجر
محددة الدارة مخاطر االفات



إلى هيئة اورقتهاألسئلة التي طرحتها لجنة المعايير في 

2018تدابير الصحة النباتية في دورتها الثالثة عشر 
https://www.ippc.int/en/publications/85583/

هل تحل  المتطلبات في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية للسلع وطرق             -1
انتشار االفات محل الحاجة إلى تبريرات تقنية؟

هل على نطاق المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية للسلع وطرق انتشار         -2
االفات ان يكون واسع أو ضيق؟  

اآلفات أو آفات الحجر الصحي في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية              -3
الخاصة بالسلع والممرات؟

شار      هل ينبغي للمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية  الخاصة با السلع وبطرق انت-4
االفات ان تشتمل شروطا والتزامات للبلدان المستوردة؟ 

https://www.ippc.int/en/publications/85583/


Discussion at CPM-13 (2018)

نتائجوالوالفوائدلغرضاعشرثالثالنباتيةالصحةتدابيرهيئةاجتماعناقش
حليوجدالأنهالواضحمنكاناالفاتانتشاروطرقالسلعمعاييرمن

سبيل)علىالممارسةمنالتعلمواقترح."الجميعيناسبواحدمقاس"
(االقليميةالمعاييرالمثال

 focus)  تشكيل مجموعة عمل مركز على CPM-13ال وافق 
group ) ياسية الدروس المستفادة وتقديمها في ورقة سلتجميع ودراسة

2018في اكتوبر  SPGإجتماع ال من خالل CPM-14إلى 

طلبت هيئة تدابير الصحة النباتية في اجتماعها الثالث عشر من األطراف 
المتعاقدة والمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات توفير المواد المرجعية التي

يمكن أن تساعد                    في مهماتها ، بما في ذلك تعليقات الدول 
2018/ 8/ 31على األسئلة التي طرحتها لجنة المعايير في 

Focus group



Focus group  الرئيسية لل المهام
(3-5 October 2018)

ار التحليل ومن ثم تحديد القيمة والغرض اإلستراتيجيين لمعايير  للسلع وطرق انش--1

االفات اتجاه الألهداف اإلستراتيجية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

وضع مبادئ ومعايير لتطويرها واستخدامها مع اإلشارة إلى أمثلة عملية-2

تقييم العمليات المستخدمة لتطويرها واستخدامها-3

للسلع ومسار انتشار       وكيف يمكن انشاء  هذه المعايير مع أمثلة على المعايير المحتملة -4

االفات    

ج تحليل مخاطر االفات الوطني في هذا النهلتحليل المخاطر مقابل تقييم الدور العالمي -5



Focus group (3-5 October 2018)

• 2018يوليو 31-يونيو 18دعوة للخبراء مفتوحة من 

• https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/calls-

experts/2018-06-call-for-experts-focus-group-on-commodity-and-pathway-

standards-technical-panel-of-the-glossary/

• The Terms of Reference are available at: 

https://www.ippc.int/en/publications/86062/

• Membership as of June 2018: 

- SC: Mrممثل  Ezequiel FERRO (Argentina)

- ممثل  IC: Mr Dominique PELLETIER (Canada)

- Ms :ممثلي المكتب Lois RANSOM (Australia) and 

Mr Greg Wolff (Canada)

• 2018أغسطس 31دعوة للحصول على المواد المرجعية حتى 

• https://www.ippc.int/en/calls/call-for-reference-material-to-assist-the-

focus-group-on-commodity-and-pathway-standards/

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/calls-experts/2018-06-call-for-experts-focus-group-on-commodity-and-pathway-standards-technical-panel-of-the-glossary/
https://www.ippc.int/en/publications/86062/
https://www.ippc.int/en/calls/call-for-reference-material-to-assist-the-focus-group-on-commodity-and-pathway-standards/


Open discussion

هل تحل  المتطلبات في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية للسلع وطرق             -1
انتشار االفات محل الحاجة إلى تبريرات تقنية؟

هل على نطاق المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية للسلع وطرق انتشار-2
االفات ان يكون واسع أو ضيق؟  

اآلفات أو آفات الحجر الصحي في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية              -3
الخاصة بالسلع والممرات؟

هل ينبغي للمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية  الخاصة با السلع وبطرق -4
انتشار االفات ان تشتمل شروطا والتزامات للبلدان المستوردة؟ 
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