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تقرير لجنة المعايير
البند  1-10من جدول األعمال
إعداد رئيس لجنة المعايير ،السيد  ،Ezequiel FERROبمدخالت من أمانة االتفاقية الدولية
لوقاية النباتات
أوالا -مقدمة
يقدم هذا التقرير عرضاً ألنشطة جلنة املعايري يف عام  ،2018باإلضافة إىل استشراف للعمل الذي يلوح يف األفق
-1
للجنة ،وبالتايل لألطراف املتعاقدة .وميكن االطالع على التقارير التفصيلية اليت تيتدع هيتذه املعلوميتات عليتى البوابيتة الدولييتة
1
للصحة النباتية.
أجنيتيتزت جلنيتيتة املعيتيتايري عاميتاً مثميتراً بوضيتيتع ةسيتيتة معيتيتايري دولييتيتة لتيتيتدابري الصيتيتحة النباتييتيتة اعتميتيتد ا هيئيتيتة تيتيتدابري الصيتيتحة
-2
النباتية يف دور ا الثالثة عشرة ( )2018وةسة بروتوكوالت تشخيص اعتمد ا جلنة املعايري بالنيابة عن هيئة تدابري الصيتحة
النباتييتيتة .ك يتذلك أوصيتيتجل جلنيتيتة املعيتيتايري معييتيتارين دولي يت اثن يت لتعتميتيتدما هيئيتيتة تيتيتدابري الصيتيتحة النباتييتيتة يف دور يتيتا الرابعيتيتة عشيتيترة
( .)2019كميتيتا اخنرطيتيتجل جلنيتيتة املعيتيتايري يف أعميتيتاخ أخيتيترى عيتيتدة ،أبرزهيتيتا التباح يت املسيتيتتمر حيتيتوخ اتبيتيتاع هنيتيتع ملعيتيتايري السيتيتلع
ومسيتيتارا ا ،وتقييتيتي مواضيتيتيع جدييتيتدة نامجيتيتة عيتيتن اليتيتدعوة ال يت أطلقيتيتجل يف عيتيتام  2018الق يتحاح مواضيتيتيع "املعيتيتايري وتنفييتيتذها"،
ومواصلة حتسيت التعيتاو بيت جلنيتة املعيتايري وجلنيتة التنفييتذ وتنمييتة القيتدرات .وباإلضيتافة إىل لليتك ،نظيترت جلنيتة املعيتايري يف كيتل
من اختصاصا ا املرجعية والئحتها الداخلية.
1

الصفحة اخلاصة بوضع املعايري:

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

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ( ،)QRوهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة
للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
MY874/A
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يعتمد التقدم يف عمل جلنة املعايري على وضع معايري دولية لتدابري الصحة النباتية اعتميتاداً كلييتاً عليتى التيتزام اخليت ا
-3
من مجيع مناطق العامل وعلى املدخالت التقنية اليت يوفروهنيتا .ويشيتمل لليتك األطيتراف املتعاقيتدة واملنظميتات اإلقليمييتة لوقاييتة
النباتيتيتات واملنظميتيتات الدولييتيتة ،ال يت سيتيتاعدت مجيعهيتيتا يف العميتيتل املتعليتيتق باملعيتيتايري .والت يتزام األط يتراف املتعاقيتيتدة بتزوييتيتد خ يت ا
كأعضيتيتا يف جلنيتيتة املعيتيتايري أميتيتر ضيتيتروري ضيتيترورة حيوييتيتة لعميتيتل اللجنيتيتة ويتيتيتي لالتفاقييتيتة الدولييتيتة لوقاييتيتة النباتيتيتات إجنيتيتاز مهمتهيتيتا
كمنظمة لوضع املعايري يف جماخ الصحة النباتية .وباإلضافة إىل التعليقات القيّمة اليتواردة ميتن األطيتراف املتعاقيتدة واملنظميتات
اإلقليمية لوقاية النباتات واملنظمات الدولية ،استفادت جلنة املعيتايري أيضيتاً يف تنظيتي بعيتا االجتماعيتات ميتن مسيتاعدة هيتذه
األط يتراف واملنظميتيتات وميتيتن امل يتدخالت الفنييتيتة اةيتيتددة ال يت زود يتيتا .وتيتيتود جلنيتيتة املعيتيتايري التنوي يت باليتيتدع املقيتيتدم ميتيتن األط يتراف
املتعاقدة بتزويدها بأعضا وخ ا ليشاركوا يف عملية وضع املعايري.
يسيتيتله هيتيتذا التقرييتيتر الضيتيتو عليتيتى امليتيتدخالت اهلاميتيتة ال يت قيتيتدمتها جلنيتيتة املعيتيتايري وقيتيتدمها أعضيتيتا فرييتيتق اخل يت ا الفني يت
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واخل ا املعنيّ بالصياغة واملشرفو على مشاريع املعايري الدولية لتيتدابري الصيتحة النباتييتة .وقيتد أحيترز تقيتدم يف أكثيتر ميتن 70
موضوعاً من ب  100موضوع مدرجة على قائمة املواضيع ملعايري االتفاقية الدولية 2،وقد تطلّب للك مسامات كبرية من
كاف يتيتة املعني يت  ،أي جلن يتيتة املع يتيتايري وف يتيترخل اخل يت ا الفني يت واخل يت ا واألط يتراف املتعاق يتيتدة واملنظم يتيتات اإلقليمي يتيتة لوقاي يتيتة النبات يتيتات
ومنظمات أخرى وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
يعتمد عمل جلنة املعايري على التيتزام واححافييتة وتفيتاو ميتو في وحيتدة وضيتع املعيتايري التابعيتة ألمانيتة االتفاقييتة الدولييتة
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لوقاييتيتة النباتيتيتات .وال متكيتيتن املبال يتيتة يف تقيتيتدير دعمه يت اليتيتدبو لعميتيتل جلنيتيتة املعيتيتايري .ويف عيتيتام  ،2018رحبنيتيتا كيكيتيتل جدييتيتد
ألمانيتة االتفاقييتة الدولييتيتة لوقاييتة النباتيتيتات للمسيتاعدة عليتى تنفييتيتذ خطيتة عملنيتيتا .وعليتى اليترغ ميتيتن عيتب العميتيتل الثقييتل والقييتيتود
املتعلقة باملوارد ،واصيتلجل جلنيتة املعيتايري بيتذخ جهيتدها لتحقييتق توقعيتات هيئيتة تيتدابري الصيتحة النباتييتة ،لكنهيتا مل تكيتن لتسيتتطيع
للك دو التزامه وعمله اجلماعي.
عام جديد وحتديات جديدة تنتظرنا .ستواصيتل جلنيتة املعيتايري أنشيتطتها والتزامهيتا حييتاخ هيئيتة تيتدابري الصيتحة النباتييتة
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وجمتمع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ب ية تطوير عمل هادف وشفاف وشامل.

ثانياا -المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية التي اعتمدتها لجنة المعايير بالنيابة عن هيئة
تدابير الصحة النباتية والمواصفات التي وافقت عليها لجنة المعايير
اعتم يتيتدت جلن يتيتة املع يتيتايري بروتوك يتيتوالت التشيت يتيتخيص اخلمس يتيتة التالي يتيتة بالنياب يتيتة عيت يتيتن هيئ يتيتة ت يتيتدابري الص يتيتحة النباتييت يتيتة يف
-7
أغسطس/آ :2018
()1

2

بروتوك يتيتوخ التش يتيتخيص  :2مراجع يتيتة بروتوك يتيتوخ لتش يتيتخيص ف يتيتريود ج يتيتدري اخل يتيتو ( ،)2016-007ملح يتيتق
للمعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رق ( 27بروتوكوالت التشخيص لآلفات اخلاضعة للوائ ).

قائمة املواضيع ملعايري االتفاقية

الدوليةhttps://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/list :
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( )2بروتوكيتيتوخ التشيتيتخيص  :25بروتوكيتيتوخ التشيتيتخيص
الدويل لتدابري الصحة النباتية رق 27
( )3بروتوك يتيتوخ التش يتيتخيص  :26بروتوك يتيتوخ لتش يتيتخيص  ،)2016-018( Austropuccinia psidiiملح يتيتق
للمعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رق 27
( )4بروتوكوخ التشخيص  :27بروتوكوخ لتشخيص  ،)2006-020( .Ips sppملحق للمعيار الدويل لتدابري
الصحة النباتية رق 27
( )5بروتوكيتيتوخ التشيتيتخيص  :28بروتوكيتيتوخ لتشيتيتخيص  ،)2013-002( Conotrachelus nenupharملحيتيتق
للمعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رق 27
وافقجل اللجنة على املواصفات التالية ما ممي ّكن من توجي دعوة للخ ا وصياغة املعيار:
fastidiosa
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 ،)2004-024( Xylellaملحيتيتق للمعييتيتار

( )1املواصفة  :67مراجعة مرّكزة للمعيار الدويل لتيتدابري الصيتحة النباتييتة رقيت ( 12شيتهادات الصيتحة النباتييتة)
يف ما يتعلق بإعادة التصدير -األولوية 2
ترسيتخها فييت
( )2املواصفة  :68ملحق بشأ اإلرشاد حوخ مفهوم احتماخ انتقاخ اآلفيتة إىل عائيتل مناسيتب و ّ
كما هو مستخدم يف حتليل خماطر اآلفات الحجرية للمعيار الدويل لتدابري الصيتحة النباتييتة رقيت ( 11حتلييتل خميتاطر
اآلفات آلفات الجر الصحي) ) - (2015-010األولوية 4
( )3املواصيتيتفة  :69اسيتيتتخدام مهن يتع اليتيتنظ يف إدارة خميتيتاطر اآلفيتيتات املرتبطيتيتة ركيتيتة األخش يتا (ملحيتيتق للمعييتيتار
الدويل لتدابري الصحة النباتية رق  :39الركة الدولية لألخشا )  -األولوية 3
ثالثاا-

التعاون بين وضع المعايير وتنفيذها

ازداد التفاعيتيتل ب يت أنشيتيتطة وضيتيتع املعيتيتايري وأنشيتيتطة التنفييتيتذ زييتيتادة كبيتيترية منيتيتذ أ أدرجيتيتجل جلنيتيتة املعيتيتايري وجلنيتيتة التنفييتيتذ
-9
وتنمييتيتة القيتيتدرات مهيتيتام مشيتيتحكة يف جيتيتداوخ أعماهلميتا (انظيتيتر القسيت السيتيتابع -هيتيتا ميتيتن هيتيتذا التقرييتيتر) .وتتطليتيتب االسيتحاتيجية
اجلديدة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات توضيحاً أك للمجال كليهما اللذين تعميتل اللجنتيتا فيهميتا .ويف العيتام األخيتري،
 ،2018كا هناك مثاال على تعاو أقوى:
-10

الدعوة القتراح مواضيع "المعايير وتنفيذها" وفريق المهام المعني بالمواضيع:

 -11بعد "الدعوة القحاح مواضيتيع "املعيتايري وتنفييتذها" لعيتام  ،2018اجتميتع فرييتق املهيتام املعيتمل باملواضيتيع ليعيتاج بشيتكل
مشيتيتحك املواضيتيتيع املق ّدميتيتة أثنيتيتا اليتيتدعوة (انظيتيتر القسيت السيتيتابع-بيتيتا ميتيتن هيتيتذا التقرييتيتر) .وكانيتيتجل تليتيتك جتربيتيتة غنييتيتة وعميتالً مهميتاً
جرى القيام ب يف إطار ربية أوسع نطاقا لتناوخ مواضيع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
-12

استعراض المشروع التجريبي بشأن المراقبة:

 -13طلبيتجل اليتيتدورة الثالثيتيتة عشيتيترة ( )2018هليئيتيتة تيتيتدابري الصيتيتحة النباتييتيتة ميتيتن جلنيتيتة املعيتيتايري وجلنيتيتة التنفييتيتذ وتنمييتيتة القيتيتدرات
مراجعة اإلجرا ات املنجزة من خطة العمل وبرنامع التنفيذ التجرييب بشأ ثالث آفات لات أولوية وتقدمي تقرير عن لليتك
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إىل الدورة الرابعة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية ( .)2019وقد أجرت جلنة املعايري وجلنة التنفييتذ وتنمييتة القيتدرات تقييميتاً
مشحكاً هلذه األنشطة وقدمجل توصية إىل هيئة تدابري الصحة النباتية (انظر البند  9من جدوخ أعميتاخ اليتدورة الرابعيتة عشيترة
هليئة تدابري الصحة النباتية).
-14

يف الاالت مجيعها ،حتافظ جلنة املعايري على توقع حتقيق مزيد من التقدم يف إطار هذا العمل املشحك.

رابعا -المشاورات
ا
 -15نظيترت جلنيتيتة املعيتيتايري أو مجاعيتيتة العميتيتل التابعيتة للجنيتيتة املعيتيتايري (اليتيتدورة السيتيتابعة للجنيتة املعيتيتايري) أو الفرييتيتق الفيتيتمل املعيتيتمل
مسرد مصطلحات الصحة النباتية أو فريق اخل ا الفيتمل املعيتمل بإعيتداد بروتوكيتوالت تشيتخيص آفيتات ويتددة أو الفرييتق التقيتمل
املعمل معاجلات الصحة النباتيّة يف املواصفات وال توكوالت املدرجة يف هذا القس .
-16

يف عام  ،2018قم ّدمجل مشاريع املعايري الدولية األربعة التالية للتشاور ألوخ مرة:
()1
()2
()3
()4

مشروع تعديالت عام  2018على املعيار اليتدويل لتيتدابري الصيتحة النباتييتة  :5مسيترد مصيتطلحات الصيتحة
النباتية ()1994-001
مشروع تعديل املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رق  :8حتديد حالة اآلفات يف منطقة ما ()2009-00
مشروع معيار دويل لتدابري الصحة النباتية :الحخيص لكيانات ألدا أعماخ الصحة النباتية ()2014-002
مشيتيتروع معييتيتار دويل لتيتيتدابري الصيتيتحة النباتييتيتة :متطلبيتيتات اسيتيتتخدام عالجيتيتات اجليتيتو املعيت ّدخ كتيتيتدبري للصيتيتحة
النباتية ()2014-006

 -17قم ّدم مشروعا املعيارين الدولي لتدابري الصحة النباتية التاليا للتشاور للمرة الثانية:
( )1مشروع تعديالت عام  2017على املعيار اليتدويل لتيتدابري الصيتحة النباتييتة  :5مسيترد مصيتطلحات الصيتحة
النباتية ()1994-001
( )2مشيت يتيتروع معييت يتيتار دويل لتيت يتيتدابري الصيت يتيتحة النباتييت يتيتة :متطلبيت يتيتات اسيت يتيتتخدام التبخيت يتيتري كتيت يتيتدبري للصيت يتيتحة النباتييت يتيتة
()2014-004
-18

قمدمجل للتشاور مشاريع املواصفات التالية (من  1يوليو/متوز إىل  31أغسطس/آ :)2018
()1

3

مشروع مواصفة :استخدام مهنع النظ يف إدارة خماطر اآلفات املرتبطة ركة السلع اخلشبية ()2015-004

 -19خ يتيتالخ ف يتيتحة اإلب يتيتالت ع يتيتن بروتوك يتيتوالت التش يتيتخيص م يتيتن  1يوليو/مت يتيتوز إىل  31أغس يتيتطس/آ  4،2018أمبل يت يتجل
األطراف املتعاقدة مشاريع بروتوكوالت التشخيص الستة التالية املق ّدمة لالعتماد:
3

مش يت يت يت يتيتاورة ح يت يت يت يتيتوخ مش يت يت يت يتيتروع مواص يت يت يت يتيتفات للمع يت يت يت يتيتايري الدولييت يت يت يتيتة لتيت يت يت يتيتدابري الص يت يت يت يتيتحة النباتي يت يت يت يتيتة:

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

setting/member-consultation-draft-specifications-ispms
 4فحة اإلبالت عن بروتوكوخ التشخيصhttps://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/notification-period-dps :
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()2
()3
()4
()5
()6
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مشروع بروتوكوخ لتشخيص )2004-024( Xylella fastidiosa
مشروع بروتوكوخ لتشخيص )2006-018( Austropuccinia psidii
مشروع بروتوكوخ لتشخيص )2006-020( .Ips spp
مشروع بروتوكوخ لتشخيص )2006-026( Bactrocera dorsalis complex
مشروع بروتوكوخ لتشخيص )2013-002( Conotrachelus nenuphar
تنقي بروتوكوخ التشخيص  :2فريود جدري اخلو ()2016-007

 -20تلقجل أمانة االتفاقية الدولييتة لوقاييتة النباتيتات اعحاضيتاً 5عليتى مشيتروع بروتوكيتوخ التشيتخيص :مركيتب
 .)2006-026( dorsalisوحسيتيتبما ييتيترد يف إج يترا ات وضيتيتع املعيتيتايري ،نيتيتاق فرييتيتق اخل يت ا الفيتيتمل املعيتيتمل بإعيتيتداد بروتوكيتيتوالت
تشيتخيص آفيتات ويتددة هيتذا االعيتحا واقيتيتحح حيتالً .ووافقيتجل جلنيتة املعيتايري عليتيتى ردود فرييتق اخليت ا عليتى االعيتحا ووافقيتيتجل
على مشروع بروتوكوخ التشخيص املن ّق ليت  )2006-026( Bactrocera dorsalisالعتماده.
Bactrocera

 -21خيتيتالخ فيتيتحة اإلبيتيتالت عيتيتن بروتوكيتيتوالت التشيتيتخيص ميتيتن  5يناير/كيتيتانو الثيتيتاو إىل  20ف اير/شيتيتبا  ،2019أمبل يتيتجل
األطراف املتعاقدة مشروع بروتوكوخ التشيتخيص التيتايل املقيتدم لالعتميتاد (مالحظيتة :عنيتدما أعيت ّدت ورقيتة هيئيتة تيتدابري الصيتحة
النباتية هذه ،كانجل فحة اإلبالت عن بروتوكوالت التشخيص ال تزاخ مفتوحة):
()1

مشروع بروتوكوخ لتشخيص )2006-026( Bactrocera dorsalis

خامسا -التوصية بمشاريع معايير دولية لتعتمدها هيئة تدابير الصحة النباتية
ا
في دورتها الرابعة عشرة ()2019
 -22وافقجل جلنة املعايري يف اجتماعها يف نوفم /تشرين الثاو  2018على التوصية بإدراج مشروعي املعيارين اليتدولي
لتدابري الصحة النباتية التالي لتعتمدما هيئة تدابري الصحة النباتية يف دور ا الرابعة عشرة (( )2019انظر أيضا تقرير هيئة
تدابري الصحة النباتية  2019/03واملرفقات):
()1
()2

مشروع تعديالت عام  2017على املعيار الدويل لتيتدابري للصيتحة النباتييتة  :5مسيترد مصيتطلحات الصيتحة
النباتية ()1994-001
متطلبات استخدام التبخري كتدبري للصحة النباتية (.)2014-004

 5اعيتحا عليتيتى بروتكيتيتوخ التشيتيتخيص:
/adoption-of-dps

http://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/notification-period-dps/objection-to-
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سادسا -دعم األطراف المتعاقدة ألنشطة وضع المعايير
ا
 -23كما يف السنوات السابقة ،واصلجل األطراف املتعاقدة واملنظمات الدولية دعمهيتا لألنشيتطة املتعلقيتة بوضيتع معيتايري
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
 -24ينب يتيتي توجي يت شيتيتكر خيتيتال إىل البليتيتدا ال يت دعميتيتجل االجتماعيتيتات املتعلقيتيتة بوضيتيتع املعيتيتايري ولتقيتيتدميها دعم يتاً عيني يتاً
بإعارة مو ف لألمانة:






منظميتيتة وقاييتيتة النباتيتيتات يف أوروبيتيتا والبحيتيتر املتوسيتيته لتقيتيتدمي دعيت ميتيتايل واستضيتيتافة اجتميتيتاع فرييتيتق اخليت ا الفيتيتمل
املعمل بإعداد بروتوكوالت تشخيص آفات وددة
مالطا الستضافتها اجتماع جمموعة العمل اإللكحونية لتطيتوير املعييتار اليتدويل ل يت "التوجييت بشيتأ إدارة خميتاطر
اآلفات" ( )2014-001واالحتاد األورويب لتقدمي دع مايل لالجتماع
الص لتقدمي دع مايل الجتماع الفريق التقمل املعمل معاجلات الصحة النباتيّة واستضافتها ل
إيطاليا الستضافة اجتماع الفريق الفمل املعمل مسرد مصطلحات الصحة النباتية
فرنسا واململكة املتحدة والشعبة املشحكة ب منظمة األغذية والزراعة والوكاليتة الدولييتة للطاقيتة الذرييتة املعنييتة
بالتقنيات النوعية يف األغذية والزراعة لتقدمي دع عيمل بإعارة مو ف لوحيتدة وضيتع املعيتايري التابعيتة ألمانيتة
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

 -25إننا نقدر هذه اإلسهامات تقيتديراً كبيتريا ونتطليتع إىل اسيتتمرارها يف املسيتتقبل .كميتا نيتود أ نشيتكر مقيتدماً ميتن قيتاموا
بالفعل بحتيبات كهذه لعام .2019

سابعا -قضايا أخرى بحثتها لجنة المعايير
ا
ألف -معايير السلع ومساراتها
 -26يف نوفم /تش يترين الث يتيتاو  ،2018نظيتيترت جلن يتيتة املعيتيتايري وتباحث يتيتجل يف الن يتواتع الرئيس يتيتية موعيتيتة الحكي يتيتز املعنييتيتة مع يتيتايري
السلع ومسارا ا .ورحب العديد من أعضا جلنة املعايري مقححات جمموعة الحكيز واعت وا أهنا متثل خطوة كبرية إىل األمام.
ثيتيتجل جلنيتيتة املعيتيتايري يف أ معيتيتايري السيتيتلع ومسيتيتارا ا قيتيتد تيتيتوفر حيتيتداً أدىن ميتيتن الماييتيتة ،ولكيتيتن ال ي يتزاخ يتع يت عليتيتى
-27
البلدا إجرا حتليل ملخاطر اآلفات كي تتمكن من تنظيمها وتوفر م رات تقنية لقوة التدابري.
 -28اعتميت أ ميتيتن ال حق يتيّ تبيتيتادخ املعلوميتيتات عيتيتن اآلفيتيتات املرتبطيتيتة بالسيتيتلع ومسيتيتارا ا والتيتيتدابري ال يت تسيتيتتخدمها البليتيتدا .
اقحح البد معايري إقليمية ،وحتديد ما إلا كانجل التدابري الالية قابلة للتطبيق على الصعيد العاملي.
وعالوة على للك ،م
ثيتيتجل جلنيتيتة املعيتيتايري يف مقيتيتحح هيكيتيتل الوكميتيتة والعملييتيتة لوضيتيتع معيتيتايري السيتيتلع ويف ميتيتا إلا كيتيتا الفرييتيتق الفيتيتمل املعيتيتمل
-29
بتدابري الصحة النباتية املقحح سوف يصيغ معايري السلع أو معايري مسيتارا ا بيتدالً ميتن جمموعيتات العميتل اإللكحونييتة .ورأت

7

CPM 2019/11

جلنة املعايري أ بإمكا الفريق اإلشراف على إصدار املعايري بدالً من صياغتها .ومت التسلي بأنيت ال ميكيتن أ تتيتوفر للفرييتق
اقحح أن ميكن أ تكو هناك جمموعة أساسية تيتدعى لالنضيتمام إليهيتا
خ ة كافية تؤهل للنظر يف مجيع السلع/املسارات ،و م
خ ات إضافية عند الاجة.
 -30أثيتيتري تسيتيتابخ حيتيتوخ ميتيتا إلا كيتيتا ميتيتن املناسيتيتب أ يكيتيتو الفرييتيتق التقيتيتمل املعيتيتمل معاجليتيتات الصيتيتحة النباتيّيتيتة القيتيتائ جلنيتةً
طور معاجلات على أساد املعيتايري يف معييتار تيتدابري الصيتحة
فرعيةً للفريق التقمل املعمل بتدابري الصحة النباتية "اجلديد" ألن ي ّ
النباتية رق  28الذي يتضمن بيانات الفعالية .وأشري أنيت سيتيتع أيضيتاً عليتى الفرييتق التقيتمل املعيتمل معاجليتات الصيتحة النباتيّيتة
القائ أ يعمل على صياغة معاجلات صحة نباتية غري تلك ال يقوم بتطويرها الفريق التقمل املعمل بتدابري الصحة النباتية.
و ثجل جلنة املعايري يف أن إلا كانجل املعاجلات تش ّكل خياراً إلدارة املخاطر يف ما يتعلق بالسلع ،فينب ي عندئذ أ يقيّمهيتا
الفريق التقمل املعمل معاجلات الصحة النباتيّة .ولكن أشري أيضيتاً إىل أ معيتايري السيتلع ومسيتارا ا سيتتعتمد جزئييتاً عليتى تيتدابري
مس يتيتتخدمة يف التج يتيتارة القائم يتيتة حالييت يتاً ،أو عل يتيتى معاجل يتيتات تس يتيتتند إىل معلوم يتيتات تار ي يتيتة ،وه يتيتذه الت يتيتدابري واملعاجليت يتات ق يتيتد
ال تتضمن بيانات فعالية.
ثيتيتجل جلنيتيتة املعيتيتايري أ األميتيتر قيتيتد يتطليتيتب إدراج مهنيت ع ال يتنمظ يف معيتيتايري السيتيتلع كخييتيتارات إلا مل تتيتيتوفر معاجليتيتات
-31
كافييتيتة ،وال سيتيتيما املعاجليتيتات ال عاميتيتة ،ولكيتيتن قيتيتد يصيتيتعب االتفيتيتاخل عليتيتى هيتيتذه التيتيتدابري وغريهيتيتا ال يت تسيتيتتخدمها األط يتراف
املتعاقدة لسلعة معينة.
 -32الحظيتيتجل جلنيتيتة املعيتيتايري أن يت ال ت يتزاخ هنيتيتاك قضيتيتايا ينب يتيتي تناوهليتيتا ،لكنهيتيتا رأت أ ميتيتن امله يت اختبيتيتار اليتيتنهع اجلدييتيتد
ومعرفيتة النيتواتع .واعتيت ت جلنيتيتة املعيتيتايري أ اجللسيتيتة اجلانبييتيتة لليتيتدورة الرابعيتيتة عشيتيترة هليئيتيتة تيتيتدابري الصيتيتحة النباتييتيتة ( )2019بشيتيتأ
هذه القضية ستكو فرصة جيدة لتبادخ اخل ات وإيضاح النقا الرئيسية.

باء-

فريق المهام المعني بالمواضيع

 -33ثبّتجل جلنة املعايري يف اجتماعها يف نوفم /تشرين الثاو  2018املمثل إىل فريق املهيتام املعيتمل باملواضيتيع واختيتارت
ممثل مناوب اثن .
ثجل جلنيتة املعيتايري يف توصيتيات فرييتق املهيتام املعيتمل باملواضيتيع يف ميتا يتعليتق باملقححيتات املقدميتة اسيتتجابة لليتدعوة
-34
القحاح مواضيع "املعايري وتنفيذها" يف عام  .2018كا هناك  36موضيتوعاً مقححيتاً تقيتدمجل كيتا عشيترة أطيتراف متعاقيتدة
وأربيتيتع منظميتيتات إقليمييتيتة لوقاييتيتة النباتيتيتات ،ميتيتا يف لليتيتك  23موض يتيتوعاً للمعيتيتايري .وقيتيتد وافقيتيتجل جلنيتيتة املعيتيتايري عليتيتى معظ يت
التوصيتيتيات ال يت تقيتيتدم ك يتا فرييتيتق املهيتيتام املعيتيتمل باملواضيتيتيع وكانيتيتجل ليتيتديها تعليقيتيتات إضيتيتافية عليتيتى بعيتيتا مقححيتيتات املواض يتيع
املق ّدمة .ويعر فريق املهام املعمل باملواضيع التوصية النهائية على ا لدورة الرابعة عشرة هليئة تيتدابري الصيتحة النباتييتة حتيتجل
البند  9من جدوخ األعماخ.
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ثجل جلنة املعايري يف عملية مش ل فريق املهام املعمل باملواضيتيع ورأت أ إجيترا ات وضيتع املعيتايري العادييتة ينب يتي أ
-35
تظيتيتل مطبقيتيتة يف ميتيتا يتعليتيتق مسيتيتؤولية جلنيتيتة املعيتيتايري عيتيتن قيترارات إضيتيتافة مواضيتيتيع (مصيتيتطلحات املسيتيترد وبروتوكيتيتوالت التشيتيتخيص
ومعاجلات الصحة النباتية) على برنامع العمل أو تعديلها.
 -36أعر أعضا جلنة املعايري عن إعجاك بالعدد الكبري من التقدميات اسيتتجابة ألوخ دعيتوة مشيتحكة واعتيت ت أهنيتا قيتد
قيّمجل تقييماً كامال .كما جرى التنوي أيضاً بضرورة املوازنة ب املوارد املتاحة وبرامع العمل الراهنة للجنة املعايري وجلنيتة التنفييتذ
وتنمييتيتة القيتيتدرات .وأشيتيتارت جلنيتيتة املعيتيتايري أ العدييتيتد ميتيتن التقيتيتدميات مل ييتيتوفر ميتيتن املعلوميتيتات أو الوضيتوح ميتيتا يكفيتيتي لتمكيت فرييتيتق
املهام املعمل باملواضيع من تقدمي توصية .ووافقجل جلنة املعايري على أ من املفيد أ تزيد األطراف املتعاقدة قدرا ا عليتى إعيتداد
تقدميات عالية اجلودة واقححجل عقد جلسة جانبية يف دورة هيئة تدابري الصحة النباتية حوخ تقدمي املواضيع.

جيم -السنة الدولية للصحة النباتية
 –37قام أعضا جلنة املعايري يف اللجنة التوجيهيّة للسنة الدولية للصحة النباتية التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتيتات
بتزوييتد جلنيتيتة املعيتيتايري بيتآخر املعلوميتيتات عيتيتن التقيتيتدم اةيتيترز يف إعيتال السيتيتنة الدولييتيتة للصيتيتحة النباتييتيتة يف عيتيتام  .2020وقيتيتد مر ّشيت
عضو من أعضا جلنة املعايري ممثالً عن اللجنة يف اللجنة التوجيهيّة للسنة الدولية للصحة النباتية ومرش آخر ممثالً مناوباً.
 -38جرى تشجيع أعضيتا جلنيتة املعيتايري عليتى االخنيترا يف بليتداهن ومنيتاطقه يف اليتدعوة للسيتنة الدولييتة للصيتحة النباتييتة
يف عام  2020باستخدام حزمة املعلومات ال وضعتها أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،كما باستخدام ميتواد التميييتز
واخلطيتو التوجيهييتة لالتصيتاالت الدولييتة اليت توفرهيتا االتفاقييتة حيتاخ توفرهيتا .ودعيتي أعضيتا جلنيتة املعيتايري إىل النظيتر يف كييت
ميكن أ تشارك بلداهن ومناطقه يف األنشطة والفعاليات العاملية للسنة الدولية ،ما يف لليتك دعيت جهيتود ميتن مثيتل إنشيتا
جلا توجيهية وطنية للسنة الدولية واملشاركة يف األنشطة اإلقليمية وتشجيع األمانة على إجرا حتليل للموارد ليتدع اهليكيتل
العاملي لفعاليات السنة الدولية كما اقحح يف الدورة الثالثة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية (.)2018

دال -حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 -39اطلعجل جلنة املعيتايري عليتى آخيتر املعلوميتات عيتن حلقيتات العميتل اإلقليمييتة لالتفاقييتة الدولييتة لوقاييتة النباتيتات اليت
عقيتيتدت يف عيتيتام  .2018وأعربيتيتجل عيتيتن تقيتيتديرها لوجيتيتود عضيتيتو واحيتيتد ميتيتن اللجنيتيتة عليتيتى األقيتيتل يف كيتيتل حلقيتيتة ميتيتن حلقيتيتات
العمل .ووافقجل جلنة املعايري على أهنا أيضاً ستهدف إىل مشاركة عضو واحد على األقل يف حلقات العمل ال ستعقد
يف عام .2019
 -40يمتوقع أ تشمل حلقيتات العميتل اإلقليمييتة لالتفاقييتة الدولييتة لوقاييتة النباتيتات لعيتام  2019مباحثيتات حيتوخ مشيتاريع
معيتيتايري دولييتيتة لتيتيتدابري الصيتيتحة النباتييتيتة ،والتحضيتيتري لليتيتدعوة القادميتيتة لتقيتيتدمي مواضيتيتيع مقححيتيتة ،واآلفيتيتات الناشيتيتئة (تبع يتاً للتقيتيتدم
اةرز) والسنة الدولية للصحة النباتية .واقححجل جلنة املعايري أ إدارة خماطر اآلفات قد تكو موضوعاً قيماً للبح وللك
جلميتيتع معلوميتيتات ميتيتن البليتيتدا  .وأشيتيتارت األمانيتيتة إىل أ هيتيتذه قضيتيتية عيتيتابرة للقطاعيتيتات ألهنيتيتا أيض يتاً موضيتيتوع مميتدرج يف برنيتيتامع
عمل جلنة التنفيذ وتنمية القدرات لوضع دليل للتنفيذ.
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هاء -التعاون بين لجنة المعايير ولجنة التنفيذ وتنمية القدرات
 -41يف نوفم /تش يترين الثيتيتاو  ،2018ر ّش يتحجل جلنيتيتة املعيتيتايري عضيتيتوي اثن يت ميتيتن أعضيتيتا جلنيتيتة املعيتيتايري يف جلنيتيتة التنفييتيتذ
وتنمية القدرات لعام  ،2019أحدما كممثل هلا واآلخر كممثل مناو .
 -42عيّنيتجل جلنيتيتة املعيتايري أيضيتاً اثنيت ميتن أعضيتيتائها للمشيتاركة يف أعميتيتاخ فرييتيتق املهيتام املعيتيتمل بالاوييتات البحرييتة ،أحيتيتدما
كممثل هلا واآلخر كممثل مناو .
 -43تواصل جلنة املعايري النظر يف التعليقات املتعلقة بقضايا التنفيذ اةتملة ال ممجعجل أثنيتا املشيتاورات حيتوخ مشيتاريع
املعايري الدولية لتدابري الصيتحة النباتييتة وتوجههيتا إىل جلنيتة التنفييتذ وتنمييتة القيتدرات للنظيتر فيهيتا .وقيتد قيتدم مشيتروع اسيتحاتيجية
"تقييتيتي القيتيتدرات يف جميتيتاخ الصيتيتحة النباتييتيتة" اليتيتذي أعدتيت جلنيتيتة التنفييتيتذ وتقييتيتي القيتيتدرات إىل جلنيتيتة املعيتيتايري إىل جانيتيتب مشيتيتروع
"اسحاتيجية وعملية وضع أدلة ومواد تدريبية" ،وقدمجل جلنة املعايري مدخالت هلذين املشروع .
 -44رأت جلنيتيتة املعيتيتايري أ التفيتيتاعالت بيت جلنيتيتة املعيتيتايري وجلنيتيتة التنفييتيتذ وتنمييتيتة القيتيتدرات تتقيتيتدم جييتيتداً وأهنيتيتا سيتيتتتطور ميتيتع
تطور إجرا ات وأنشطة جلنة التنفيذ وتنمية القدرات.

واو -جماعة العمل التابعة للجنة المعايير (لجنة المعايير)7-
 -45نظرت مجاعة العمل التابعة للجنة املعايري (جلنة املعايري )7-يف التعليقات على مشروعي املعيارين الدولي لتدابري
الصحة النباتية التالي  ،اللذين قمدما خالخ مشاورات عام :2016
()1
()2
-46

مشروع تعديالت عام  2017على املعيار الدويل لتيتدابري للصيتحة النباتييتة  :5مسيترد مصيتطلحات الصيتحة
النباتية ()1994-001
مشيتيتروع معييتيتار دويل لتيتيتدابري الصيتيتحة النباتييتيتة :متطلبيتيتات اسيتيتتخدام التبخيتيتري كتيتيتدبري للصيتيتحة النباتييتيتة
()2014-004

وافقجل مجاعة العمل التابعة للجنة املعايري (جلنة املعايري )7-على إجرا مشاورة ثانية للمشروع كليهما.

زاي -موجز عن القرارات اإللكترونية
 -47لتس يتريع وتيتيترية وضيتيتع املعيتيتايري الدولييتيتة واملواصيتيتفات والعيتيتدد الكبيتيتري ميتيتن مشيتيتاريع بروتوكيتيتوالت التشيتيتخيص ومعاجليتيتات
للبجل يف القضايا العالقة األخرى ،كانجل جلنة املعايري وال تزاخ تتخذ قرارات بوسيتائل إلكحونييتة (منتيتديات
الصحة النباتية ،و ّ
وعمليات تصويجل).
-48

يف عام  ،2018أجرت جلنة املعايري عملية اختال القرارات اإللكحونية اليت  19التالية:
()1

ستة للموافقة على مشروع بروتوكوالت تشخيص العتمادها
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()2
()3
()4

أربعة للموافقة على مشاريع مواصفات للمعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية
أربعة للموافقة على اختيار خ ا
ةسة بشأ مسائل أخرى (ورقة تروجيية للسنة الدولية للصحة النباتية ،قضيتايا تتعليتق بالتنفييتذ ،مصيتطل
"تفتي " ،اإلطار االسحاتيجي للفحة  ،2030-2020مقحح لنظام االستعرا ودع التنفيذ).

حاء -فرق الخبراء الفنيين ومجموعات عمل الخبراء
 -49تشيترف جلنيتيتة املعيتيتايري عليتيتى عميتيتل فيتيترخل اخليت ا الفنييت وجمموعيتيتات عميتل اخليت ا  .وييتيترد أدنيتيتاه ميتيتوجز مليتيتا تقيتيتوم بيت هيتيتذه
الفرخل وا موعات من عمل.

فريق الخبراء الفني المعني ببروتوكوالت التشخيص
 -50يتأل فريق اخل ا الفمل املعمل ب وتوكوالت التشخيص 6من مثانية أعضا  7ويشمل برنامع عمليت سيتتة ختصصيتات
أو مواضيع ،وبد اح من يناير/كانو الثاو  2019كا لدي  13مشروع بروتوكوخ تشخيص يف مراحيتل تطيتوير خمتلفيتة .ولقيتد
صي جل مشاريع ستة من بروتوكوالت التشخيص املدرجة على قائمة مواضيتيع معيتايري االتفاقييتة الدولييتة8؛ ولكيتن الزاخ هنيتاك
بروتوكوخ تشخيص واحد ينتظر إعداد أدوات جزيئية مصادخل عليها لتحدييتد يرقيتات لبابيتة الفاكهيتة .وأضيتافجل جلنيتة املعيتايري
يف اجتماعها الذي عقيتد يف نوفم /تشيترين الثيتاو  2018إىل قائميتة مواضيتيع معيتايري االتفاقييتة الدولييتة سيتبعة مواضيتيع قيت ّدمجل
أثنيتيتا اليتيتدعوة إىل اق يتحاح مواضيتيتيع .وقيتيتد قيتيتام الفرييتيتق بتقييتيتي عيتيتدة آفيتيتات س يتتكو بروتوكيتيتوالت تشخيص يتها مفييتيتدة وكانيتيتجل قيتيتد
أدرججل كث يترات يف إطيتار املعيتايري والتنفييتذ .ويشيترف الفرييتق عليتى عميتل أكثيتر ميتن  40مؤليت يف بليتدا خمتلفيتة 9،للمسيتاعدة
على ضما جودة واتساخل بروتوكوالت التشخيص.
 -51يب يت الشيتيتكل  1عيتيتدد مشيتيتاريع بروتوكيتيتوالت التشيتيتخيص يف مراحيتيتل التطيتيتوير املختلفيتيتة عليتيتى ميتيتر السيتيتن  .ففيتيتي عيتيتام
 ،2018أحيتيترزت تقيتيتدماً سيتيتبعة مشيتيتاريع بروتوكيتيتوالت تشيتيتخيص ،ميتيتا يف لليتيتك ةسيتيتة اعتميتيتد ا جلنيتيتة املعيتيتايري نيابيتيتة عيتيتن هيئيتيتة
التدابري الصحية .ويف عام  ،2019يتوقع أ متر أربعة مشاريع بروتوكوالت تشخيص بعملية وضع املعايري وتنهيها.
 -52أمجنيتيتز برنيتيتامع عميتيتل الفرييتيتق ميتيتن خيتيتالخ عقيتيتد مشيتيتاورات (انظيتيتر القس يت الرابيتيتع "املشيتيتاورات" أعيتيتاله) وأربعيتيتة منتيتيتديات
إلكحونييتيتة واجتميتيتاع واحيتيتد مباشيتيتر ،عقيتيتد يف ف اير/شيتيتبا  2018يف بيتيتاريس ،فرنسيتيتا ،واستضيتيتافت منظميتيتة وقاييتيتة النباتيتيتات يف
10
أوروبا والبحر املتوسه .وميكن االطالع على تقرير االجتماع على البوابة الدولية للصحة النباتية.

 6صفحة فريق اخل ا الفمل املعمل ب وتوكوالت التشخيص على اإلنحنجلhttps://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/expert- :
drafting-groups/technical-panels/technical-panel-diagnostic-protocols/
 7قائمة أعضا فريق اخل ا الفمل املعمل ب وتوكوالت التشخيصhttps://www.ippc.int/en/publications/81560/ :

 8قائمة املواضيع ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات:
 9جمموعات الصياغة املعنية ب وتوكوالت تشخيص االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتhttps://www.ippc.int/en/publications/2582/ :
 10تقيتيتارير اجتماعيتيتات فرييتيتق اخل يت ا الفيتيتمل املعيتيتمل ب وتوكيتيتوالت التشيتيتخيصhttps://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/expert- :
: https://www.ippc.int/en/publications/84405/

drafting-groups/technical-panels/technical-panel-diagnostic-protocols/
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فريق الخبراء الفني المعني ببروتوكوالت التشخيص عدد بروتوكوالت التشخيص
في مراحل التطوير المختلفة
كما في يناير كانون الثاني
1
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الشكل  :1تقيتدم فرييتق اخليت ا الفيتمل املعيتمل ب وتوكيتوالت التشيتخيص التيتابع االتفاقييتة الدولييتة لوقاييتة النباتيتات يف العميتل عليتى
وضع بروتوكوالت التشخيص وتوقعات لعام 2019

الفريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتيّة
 -53يتيتيتأل الفرييتيتق ميتيتن مثانييتيتة أعضيتيتا  11.ويلتيتيتزم أعضيتيتا الفرييتيتق بوضيتيتع معيتيتايري دولييتيتة لتيتيتدابري الصيتيتحة النباتييتيتة ومعاجليتيتات
للص يت يتيتحة النباتي يت يتيتة تتس يت يت و يت يتيتودة عالي يت يتيتة وتس يت يتيتتويف املتطلب يت يتيتات اة يت يتيتددة يف املعي يت يتيتار ال يت يتيتدويل لت يت يتيتدابري الص يت يتيتحة النباتي يت يتيتة رق يت يت 28
(معاجلات الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة للوائ ) ويشاركو يف وضع هذه املعايري.
 -54يتأل برنامع عمل الفريق من  25مشروع معاجلة وأربعة مشاريع معايري لتدابري الصيتحة النباتييتة (تتعليتق متطلبيتات
األن يتواع التالييتيتة ميتيتن املعاجليتيتات :املعاجليتيتات الكيميائييتيتة ومعاجليتيتات التبخيتيتري واإلشيتيتعاع وتعيتيتديل اجليتيتو) 12.وقيتيتد اعتميتيتدت اليتيتدورة
الثالثة عشرة هليئيتة تيتدابري الصيتحة النباتييتة ( )2018معاجليتة الصيتحة النباتييتة رقيت  :32معاجليتة البباييتا  Carica papayaيترارة
البخار ملكافحة لبابة الفاكهة الشرقية  .(2018( Bactrocera dorsalisوجتدر اإلشارة إىل أن نشأ اعيتحا عليتى اعتميتاد
معاجلة اخلشب بالرارة بواسطة التسخ بالحدد العايل ( )2007-114قبل الدورة الثانية عشرة هليئة تدابري الصحة النباتييتة
( )2017وأ جلنة املعايري علّقجل البح فيها إىل أ يتوفر املزيد من املعلومات.
 -55عقيتيتد الفرييتيتق اجتماعيتاً واحيتيتداً مباشيتراً هيتيتذا العيتيتام يف يونييتيتو/حزيرا يف مدينيتيتة شيتيتينزين ،الصيت  ،استضيتيتافت األكادميييتيتة
الص يت يتيتينية للتفت يت يتيتي والج يت يتيتر الص يت يتيتحي ،وأربع يت يتيتة اجتماع يت يتيتات افحاض يت يتيتية (يناير/ك يت يتيتانو الث يت يتيتاو وف اير/ش يت يتيتبا وم يت يتيتارد/آلار
13
وديسم /كانو األوخ) .وميكن االطالع على تقارير هذه االجتماعات على البوابة الدولية للصحة النباتية.
 11قائمة أعضا الفريق التقمل املعمل معاجلات الصحة النباتية/https://www.ippc.int/en/publications/81655 :
 12قائمة املواضيع ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتhttps://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/ :
 13تقيت يتيتارير اجتماعيت يتيتات الفرييت يتيتق التقيت يتيتمل املعيت يتيتمل معاجليت يتيتات الصيت يتيتحة النباتييت يتيتةhttps://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/expert- :
/drafting-groups/technical-panels/technical-panel-phytosanitary-treatments
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 -56ال تيت يتزاخ ال يتيتدعوة لتق يتيتدمي مقحح يتيتات ملعاجل يتيتات الص يتيتحة النباتي يتيتة مفتوح يتيتة 14.وجي يتيتوز لألطيت يتراف املتعاق يتيتدة واملنظم يتيتات
اإلقليمية لوقاية النباتات أ تقدم مقححات ملعاجلات العتمادها كملحقات للمعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رق 28
أو لنشرها كموارد ممساه كا .وال تزاخ الدعوة مفتوحة ،ولذا ميكن تقدمي مقححات معاجلات يف أي وقجل .وقيتد ورد حيت
اآل  31مقحح يتاً 15،ثالثيتيتة منهيتيتا يف عيتيتام  .2018وقيتيتد قيتيتيّ املكلّفيتيتو ميتيتن أعضيتيتا الفرييتيتق املقححيتيتات املق ّدميتيتة مقابيتيتل املعيتيتايري
اخلاصة بت ير املواضيتيع املقححيتة وترتيبهيتا حسيتب األولوييتة 16ومتطلبيتات املعييتار رقيت  ،28وأوصيتوا بالقييتام مزييتد ميتن التطيتوير ل يت
 24مقححاً .كما قيّ الفريق يف اجتماعات كافيتة املقححيتات اليت وردت ليتوخ  30يناير/كيتانو الثيتاو  2018ووافقيتجل جلنيتة
املعايري على مجيع توصيات .
يت الفري يتيتق خ يتيتالخ اجتماعات يت االفحاض يتيتية يف يناير/ك يتيتانو الث يتيتاو وف اير/ش يتيتبا وم يتيتارد/آلار وديس يتيتم /كانو
-57
األوخ يف تقيي أحد عشر مقححاً مقدماً ويف معيار واحد لتدابري صحة نباتية واعحا واحد وقضايا أخرى.
 -58قيتام الفرييتق يف اجتماعيت املباشيتر يف يونييتو/حزيرا  2018مراجعيتة أربعيتيتة عشيتر مقححيتاً مقيتدما ،ووافيتق عليتى التوصيتيتية
بإدراج مقحح منها يف برنامع العمل كموضوع  ،وأوصى بأ تعر للموافقة على التشاور مثانية مشاريع معاجليتة جيترى
تقييمها سابقاً ،وأوصى بإزالة موضيتوع ميتدرج عليتى برنيتامع العميتل بسيتبب عيتدم كفاييتة البيانيتات الداعميتة ،وطليتب مزييتداً
من املعلومات عن سبعة مقححات من املتقدم كا .وسيواصل الفريق تقيي املقححيتات اليت وردت منيتذ اجتماعيت األخيتري،
كما سيستمر يف العمل على  25موضوعاً مدرجة على برنامع عمل .
 -59يبيت الشيتيتكل  2عيتيتدد مشيتيتاريع معاجليتيتات الصيتيتحة النباتييتيتة ومشيتيتاريع املعيتيتايري الدولييتيتة لتيتيتدابري الصيتيتحة النباتييتيتة اخلاصيتيتة
متطلبات املعاجلات كتدابري صحة نباتية يف املراحل املختلفة من التطوير على مر السن .
الفريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية عدد مشاريع معالجات الصحة النباتية ومشاريع المعايير الدولية
لتدابير الصحة النباتية في مراحل التطوير المختلفة
كما في يناير كانون الثاني
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الشكل  :2تقدم الفريق التقمل املعمل معاجلات الصحة النباتية يف برنامع عمل والتوقعات لعام
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دعوة لتقدمي مقححات ملعاجلات الصحة النباتية مفتوحة:
دعوة لتقدمي مقححات ملعاجلات ومجيع املقححات املق ّدمةhttps://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/calls-treatments/ :
املعايري اخلاصة بت ير املواضيع املقححة وترتيبها سب األولويةhttps://www.ippc.int/en/publications/2367/ :
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/calls-treatments/
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الفريق التقني المعني بالحجر الحرجي
 -60يتيتيتأل الفرييتيتق التقيتيتمل املعيتيتمل بيتيتالجر الرجيتيتي ميتيتن مثانييتيتة أعضيتيتا  17وهيتيتو يتعاميتيتل ميتيتع املسيتيتائل التقنييتيتة اخلاصيتيتة مسيتيتائل
الجيتيتر الصيتيتحي املتعلقيتيتة بآفيتيتات اخلشيتيتب وميتواد التعبئيتيتة اخلشيتيتبية وأنيتواع األشيتيتجار .كميتيتا يعميتيتل هيتيتذا الفرييتيتق بشيتيتكل وثييتيتق ميتيتع
الفرييتيتق التقيتيتمل املعيتيتمل معاجليتيتات الصيتيتحة النباتييتيتة عليتيتى وضيتيتع التوجيهيتيتات املتعلق يتة معاجل يتات السيتيتلع الرجييتيتة ومعاجليتيتات املعييتيتار
الدويل لتيتدابري الصيتحة النباتييتة رقيت  .15وتتمثيتل و يفتيت األساسيتية يف مراجعيتة املعلوميتات الفنييتة والعلمييتة لات الصيتلة لتيتوفري
توجيهات إىل جلنة املعايري حوخ وضع وتعديل وتنقي املعايري املتعلقة بالجر الرجي ،كما يقدم أيضاً مدخالت يف تقييتي
مشاريع معاجلات الصحة النباتية آلفات أنواع األشجار أو اخلشب ،عندما تطلب من جلنة املعايري للك.
-61

مل جيتمع الفريق يف عام  2018أل املواضيع املدرجة على برنامع عمل معلقة بانتظار توفر املزيد من املعلومات.

الفريق الفني المعني بالمناطق الخالية من اآلفات وبنُهج النظم المتعلقة بذباب ثمار الفاكهة
 -62معرضجل املهمة الرئيسية للفريق الفمل املعمل باملناطق اخلالية من اآلفات وبنمهع النظ املتعلقة بذبا مثار الفاكهيتة،
وهيتيتي إعيتيتادة تنظيتيتي جمموعيتيتة املعيتيتايري الدولييتيتة اخلاصيتيتة بيتيتذبا الفاكهيتيتة ،عليتيتى اليتيتدورة الثالثيتيتة عشيتيترة هليئيتيتة تيتيتدابري الصيتيتحة النباتييتيتة
( )2018ألخيتيتذ عليت كيتيتا ووضيتيتعجل الصيتيتياغة النهائييتيتة هليتيتا خيتيتالخ العيتيتام .وميتيتا أ كافيتيتة معيتيتايري لبيتيتا الفاكهيتيتة اعتميتيتدت وأعييتيتد
تنظيمها ،يكو الفريق قد استكمل مجيع األعماخ املعلقة.
 -63قررت جلنة املعايري تقدمي توصية هليئة تدابري الصحة النباتية بإل ا الفريق ودعوة جمموعة عميتل ميتن اخليت ا لصيتياغة
معايري جديدة لذبابة الفاكهة إلا لزم األمر .وشكرت جلنة املعايري الفريق لعمل املستفيا.

الفريق الفني المعني بمسرد مصطلحات الصحة النباتية
 -64يتأل الفريق الفمل املعمل مسرد مصطلحات الصحة النباتية ميتن مثانييتة خيت ا  18عليتى دراييتة بيتنظ الصيتحة النباتييتة
ميثلو معاً مجيع ل ات املنظمة .وهناك حالياً  24مصطلحاً مدرجاً على برنامع عمل الفريق.
 -65عقد الفريق اجتماعيتاً مباشيتراً واحيتداً يف ديسيتم /كانو األوخ  ،2018استضيتافت املنظميتة الوطنييتة اإليطالييتة لوقاييتة
النباتات يف روما ،استعر في التعليقات النامجة عن املشاورة بشيتأ مشيتروع تعيتديالت املسيترد لعيتام  2018وعيت ّدخ مشيتروع
الفريق أيضاً يف التعليقات على أربعة مشاريع معايري دولية من املشاورة األوىل تتعلق
التعديالت هذا وفقاً لذلك .كما
بقضيتيتايا اسيتيتتخدام املصيتيتطلحات ومسيتيتائل االتسيتيتاخل والحمجيتيتة ال يت قيتيتد تيتيتؤثر عليتيتى مشيتيتروع املعييتيتار .و يت الفرييتيتق ةسيتيتة ميتيتن
مصطلحات املسرد ،وأجرى مراجعة ملسألة اتساخل مصطل "فئيتة السيتلع" يف املعيتايري الدولييتة لتيتدابري الصيتحة النباتييتة وواصيتل
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الفريق التقمل املعمل بالجر الرجي:
قائمة أعضا الفريق الفمل املعمل مسرد مصطلحات الصحة النباتيةhttps://www.ippc.int/en/publications/8069/ :
https://www.ippc.int/en/publications/1191/
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عمليت عليتيتى التوصيتيتيات العام يتة املتعلقيتيتة باتسيتيتاخل املصيتيتطلحات واليت تتضيتيتمن قائميتيتة باملصيتيتطلحات املنشيتيتورة يف دلييتيتل أسيتيتلو
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 19الذي ييّسر صياغة املعايري.
الفريق أيضا تعري "اآلفة الناشئة" على النحيتو اليتذي وافقيتجل علييت جلنيتة املعيتايري وطلبتيت املنظميتات اإلقليمييتة
–66
لوقاية النباتات لتحديد املصطل لتنسيق املعايري املنيتا رة تنسيتيقاً أفضيتل .وسيتتنظر جلنيتة املعيتايري يف مشيتروع تعرييت املصيتطل
يف أوائل عام .2019

مجموعة ةةة عمة ةةل الخب ة ةراء بشة ةةأن تطة ةةوير مشة ةةروع معية ةةار دولة ةةي لتة ةةدابير الصة ةةحة النباتية ةةة يتعلة ةةق بتوجيهة ةةات إدارة
مخاطر اآلفات ()2014-001
 -67معقد اجتماع جمموعة عمل اخل ا بشأ وضع مشروع معيار دويل لتدابري الصيتحة النباتييتة يتعليتق بتوجيهيتات إدارة
خماطر اآلفات ( )2014-001يف كاورا ،مالطة ،يف مارد /آلار .2018
 -68يق ّدم مشروع املعييتار توجيهيتات بشيتأ إدارة خميتاطر اآلفيتات اخلاضيتعة للحجيتر الزراعيتي واملرتبطيتة بالركيتة الدولييتة للميتواد
اخلاضيتيتعة لل يتوائ  .ويص يت املعييتيتار العملييتيتات لتحدييتيتد خييتيتارات إدارة خميتيتاطر اآلفيتيتات ،ميتيتا يف لليتيتك األسيتيتاد الختيتيتال الق يترارات يف
عملييتيتة إدارة خميتيتاطر اآلفيتيتات ،وتقييتيتي فعالييتيتة وجيتيتدوى وتيتيتأثري اخلييتيتارات .كيتيتذلك حييتيتدد املعييتيتار اخلطيتيتو العريضيتيتة الختييتيتار تيتيتدابري
الصيتيتحة النباتييتيتة املناسيتيتبة ،ولتحدييتيتد الوثيتيتائق املطلوبيتيتة (املتعلقيتيتة بتقييتيتي واختييتيتار تيتيتدابري الصيتيتحة النباتييتيتة إلدارة خميتيتاطر اآلفيتيتات)،
ولرصد وإعادة تقيي اخليارات ،ويقدم إرشادات بشأ تقيي جودة وموثوقية خيارات إدارة خماطر اآلفات.
 -69م مشروع املعيار بإجياز يف اجتماع جلنة املعايري يف نوفم /تشرين الثاو  ،2018ووافقجل جلنيتة املعيتايري عليتى أ
تقيت يتيتوم جمموعيت يتيتة ص يت يت رية ميت يتيتن جلنيت يتيتة املعيت يتيتايري مواصيت يتيتلة وضيت يتيتع مشيت يتيتروع معييت يتيتار دويل للتوجيهيت يتيتات بشيت يتيتأ إدارة خميت يتيتاطر اآلفيت يتيتات
( ،)2014-001ميتيتع األخيتيتذ باالعتبيتيتار املرحليتيتة  3ميتيتن املعييتيتار اليتيتدويل لتيتيتدابري الصيتيتحة النباتييتيتة رقيت ( 11حتلييتيتل خميتيتاطر اآلفيتيتات
اخلاضعة للحجر) ،بقصد إعادة عرض على اجتماع جلنة املعايري يف مايو/أيار .2019

ثامناا -القرارات
-70

إ هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل:
( )1األخذ علماً بالتقرير عن أنشطة جلنة املعايري يف عام
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