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هيئة تدابير الصحة النباتية
الدورة الرابعة عشرة
روما 5-1 ،أبريل/نيسان 2019

فريق المهام المعني بالمواضيع والدعوة إلى اقتراح مواضيع في عام  :2018المعايير وتنفيذها
 توصيات الفريق إلى هيئة تدابير الصحة النباتية للدعوة إلى تقديم اقتراحات المواضيع لعام :2018المعايير وتنفيذها
البند  1-9من جدول األعمال
من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وفريق المهام المعني بالمواضيع
أوالا -معلومات أساسية
اعتمدددت الدددورة الثالثددة عشددرة  )2018هليئددة تدددابص الصددبة النباتيددة عمليددة الدددعوة كددل سددنت لتقددد مواضدديع:
-1
املعددايص وتنهي ددذها ،معددايص تربي ددر املواض دديع املقرحددة وترتيبه ددا حس د األولوي دة واالختصاص ددات املرجعي ددة لهريددق امله ددام املع د
باملواضيع 1.ووفقاً لذلك ،أنشئ فريق املهام املع باملواضيع من ممثل من مكت هيئة تدابص الصبة النباتيدة ونندة املعدايص
2
وننة التنهيذ وتنمية القدرات.

1
2

تقرير الدورة الثالثة عشرة هليئة تدابص الصبة النباتية واملرفقات  7و 8و ،9متاحة على:
قائمة فريق املهام املع باملواضيعhttps://www.ippc.int/en/publications/86326/ :

https://www.ippc.int/en/publications/85963/

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
MZ108/A
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ثانياا -الدعوة إلى اقتراح مواضيع في عام  :2018المعايير وتنفيذها
افتتبد الددعوة القدراا مواضديع :املعدايص وتنهيددذها مدن  1مايو/أيدار إىل  31أغسدد/آ .2018 /فتلقد األمانددة
-2
 36اقراحاً ملواضيع 3من عشرة أطراف متعاقدة وأربع منظمات إقليمية لوقاية النباتات ،وتتألف هذه االقراحات من:
 23اقراحاً ملعايص:






مص/لبان  )2من مص/لبات املسرد
عشرة  )10بروتوكوالت تشخيص
مواصهة واحدة  )1من مواصهات السلع األساسية
معياران اثنان  )2من معايص املسارات
أربعة  )4معايص مهاهيمية جديدة

 4مالحق أو تنقيبات ملعايص قائمة






ثالثة عشرة  )13اقراحا ملواد تنهيذ
عشرة  )10توجيهات تنهيذ
ندوة واحدة  )1حول التنهيذ
مادة دعوة واحدة )1
أداة رقابة واحدة )1

ثالثاا -اجتماع فريق المهام المعني بالمواضيع في أكتوبر/تشرين األول
-3

2018

اجتمع فريق املهام املع باملواضيع يف روما ،يف  3-1أكتوبر/تشرين األول  2018الستعراض املقرحات.

ألف-

4

عملية تقييم فريق المهام المعني بالمواضيع القتراحات المواضيع

إعداداً لالجتماع ،أسندت لكل عضو من أعضاء فريق املهام املع باملواضيع عددة مقرحدات ددددة وطلد مدن
-4
كل منهم تقد تقييم أويل مقابل معايص تربيدر املواضديع املقرحدة وترتيبهدا حسد األولويدة 5.وباإلضدافة إىل للدك ،قديمم كدل
عضو املقرحات مجيعها مقابل أسئلة ثالثة لوضع درجات وتعليقات قابلة للمقارنة .وكان األسئلة:

 3مجي ددع مقرحد ددات املواضد دديع املق مدمد ددة متاحد ددة للجمهد ددور علد ددى موقد ددع الد دددعوة إىل اقد دراا مواض دديع علد ددى اإلنرند د :
/activities/standards-and-implementation/call-for-topics-standards-and-implementation
 4تقرير اجتماع فريق املهام املع باملواضيع يف أكتوبر /تشرين األول  2018متاا على/http://www.ippc.int/en/publications/86749 :
 5معايص تربير املواضيع املقرحة وترتيبها حس األولويةhttps://www.ippc.int/en/publications/85790/ :

https://www.ippc.int/en/core-
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املالءمة من منظور االتهاقية الدولية لوقاية النباتات؛
املالءمة من منظور عاملي؛
وكهاية املادة املقدمة.

استخدم هذه التقييمات كنق/ة ان/الق ملباحثات فريق املهام املع باملواضيع.

حددت معايص إضافية واستخدم الستعراض وترتي أولويات مقرحات بروتوكوالت التشخيص .ومشل هدذه
-6
املعايص أمهية اآلفة وتأثصها على األمن الغذائي والبيئة واالقتصاد؛ وأمهيدة جعدل طدرق التشدخيص متسداوقة؛ واملالءمدة ملنداطق
متعددددة؛ ومددا إلا كاند اآلفددة منظممددة .واسددتخدم لتنظدديم يليددل مجيددع املواضدديع األخددرى قائمددة مرجعيددة 6تضددم عدددداً مددن
وخص د دص ل د د
األس د ددئلة ،م د ددا دع د ددم اتب د دداع س د ددض متس د ددق وموض د ددوعي .وحب د ددق فري د ددق امله د ددام املع د د باملواض د دديع ك د ددل موض د ددوع م
درجددة مددن  1متدنيددة) إىل  5عاليددة) علددى أسددا تقيدديم اندددارة ومدددى التوافددق مددع معددايص تربيددر املواضدديع املقرحددة وترتيبهددا
حس د األولويددة ،وأولويددة إشددارية مددن  1عاليددة) إىل  4متدنيددة) كمددا يف عمليددة وضددع املعددايص الراميددة إىل ترتي د املواض ديع
حس اندوى ومدى اإلحلاا.

باء-

توصيات عامة حول مقترحات المواضيع

أشددار فريددق املهددام املعد باملواضدديع أن عدددة مقرحددات ت تقدددم مددن املعلومددات أو ت تددوفر مددن الوضدوا مددا يكهددي
-7
لتمك فريق املهام من تقد توصية .وملعانة هذه املشكلة يف املستقبل ،اقدرا فريدق املهدام مراجعدة وتنقدي اسدتمارة تقدد
املقرحددات .كمددا أشددار إىل أن د ينبغددي وضددع قال د ملسددودة  /د مل دوارد التنهيددذ لتيسددص عمليددات تقيدديم املقرحددات املقدمددة
ملواضيع التنهيذ يف الدعوات املستقبلية .وطلد مدن األماندة أن تدنق اسدتمارة تقدد املقرحدات وأن تضدع اسدتمارة منهصدلة
لربوتوكددوالت التشددخيص ،ليستعرضددها فريددق املهددام مددن خددالل منتدددى إلكددرور .ورأى بعددا األعضدداء أند ينبغددي أن يقدددم
ملمثلد د م ددن األطد دراف املتعاق دددة واملنظم ددات اإلقليمي ددة لوقاي ددة النبات ددات ت دددري إض ددايف عل ددى كيهي ددة م ددلء اس ددتمارة تق ددد
املقرحات وأن توعيتهم باملوارد املتاحة بالهعل ميكن أن تستخدم ملعانة بعا القضايا اليت أثصت يف املقرحات املق مدمة.
اقددرا بعددا األعضدداء أن حلقددات العمددل اإلقليميددة لالتهاقيددة الدوليددة لوقايددة النباتددات تددوفر فرصددة جيدددة لتزويددد
-8
املعلومات والتدري لألطراف املتعاقدة وحلشد الدعم ملقرحات مواضيع على املستوى اإلقليمي ،فعلى سبيل املثال ،وضع
املقرا املق مدم من منظمة وقاية النباتات يف احملي اهلادئ خالل حلقة العمل اإلقليميدة لالتهاقيدة الدوليدة لوقايدة النباتدات يف
احملي اهلادئ .ووافق فريق املهدام علدى أند ينبغدي أن يكدون علدى جددول أعمدال حلقدات العمدل اإلقليميدة لالتهاقيدة الدوليدة
وييسرها املمثلون اإلقليميون للجنة املعدايص ونندة
لوقاية النباتات بند دائم يتعلق مبقرحات املواضيع ،وأن يشجع املباحثات م
التنهيددذ وبندداء القدددرات الددذين رضددرون حلقددات العمددل هددذه .ومددن شددأن للددك أن يزيددد مددن فهددم العمليددة ،وي/ددور قدددرات
األطدراف املتعاقدددة ويعددزا التعدداون اإلقليمددي ويتدي توليددد دعددم عدداملي لتقددد مقرحددات املواضدديع .ولكددر بعددا األعضدداء أن

6

قائمة مرجعية لتقييم مقرحات املواضيع :املرفق  6لتقرير اجتماع فريق املهام املع باملواضيع يف أكتوبر /تشرين األول  2018متاحة على:

https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/cpm-focus-group-reports
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املشارك يف حلقات العمل اإلقليمية لالتهاقية الدولية لوقاية النباتات كانوا قد أعربوا عن قلقهدم بشدأن توقيد الددعوة إىل
اقراا مواضيع ،إل أن حلقات العمل لبعا األقاليم لعام  2018عقدت بعد أن كان الدعوة قد أغلق بالهعل.
عمومداً ،اسددتعرض فريددق املهددام املقرحددات املق مدمددة ونظددر يف مشددروع اإلطددار االسدراتيجي لالتهاقيددة الدوليددة لوقايددة
-9
النباتات  2030-2020وأقر باحلاجة إىل املواانة بد املدوارد املتاحدة وبد خ/د العمدل احلاليدة للجندة املعدايص ونندة التنهيدذ
وتنمية القدرات .وت ينظر بالتهصيل يف املواضيع املتعلقة مبعايص السلع أو مساراهتا ،بانتظار نتائض الدورة الرابعة عشدرة هليئدة
تدابص الصبة النباتية  )2019اليت ستببثها يف إطار البند  4-8من جدول األعمال .وعلى حنو مشاب  ،أجلم املواضديع
الدديت تعدداق القضددايا املتعلقددة بالتجددارة اإللكرونيددة بانتظددار الت/ددوير الددذجي يددرجي ملقددرا مشددروع للتجددارة اإللكرونيددة س ديجرجي
تقدمي أيضاً إىل الدورة الرابعة عشرة هليئة تدابص الصبة النباتية  )2019يف إطار البند  7-8من جدول األعمال.
 -10ت يشدعر فريدق املهددام املعد بدأن لديد مدن اخلددربة مدا يههلد لتقيدديم انددوى الهنيدة للمقرحددات املقدمدة لربوتوكددوالت
تشخيص آلفات خاضعة للوائ  .ونظدر يف التدأثص العداملي لتفدات علدى النبدو املبد يف عمليدة التقيديم واقدرا أن يشدر يف
التقييم اله فريق اخلرباء اله املع بإعداد بروتوكوالت تشخيص فات دددة.
 -11حدد فريق املهام التدزارات بد املواضديع ،مسدلم/اً الضدوء علدى أمهيدة التنسديق اإلقليمدي عندد تقدد املواضديع وعلدى
احلاجة إىل التعاون يف جمتمع االتهاقية الدولية لوقاية النباتات ب أنش/ة وضع املعايص وتنهيذها وأنش/ة تنمية القدرات.
 -12يف ما يتعلق ببعا املقرحات املق مدمة ،أوصى فريق املهام بت/وير مواد غص مدواد املعدايص أو مدواد التنهيدذ املقرحدة،
إل اعتربت تلك مناسبة أكثر أو عملية أكثر يف معانة القضية اليت أثارها املق مدم معانةً أفضل.
 -13ت ي ددو ب دأن تنظ ددر نن دة املع ددايص ونن ددة التنهي ددذ وتنمي ددة الق دددرات يف بع ددا املواض ديع ،إل ش ددعر فري ددق امله ددام أس ددا
ال تندرج ضمن اختصا برامض عمل اللجنتد  .وعدالوة علدى للدك ،شدعر فريدق املهدام أن بعدا املواضديع ميكدن أن يعداق
من خالل اتهاقيات ثنائية ب األطراف املتعاقدة فرادى وال تت/ل تنسيقاً على املستوى العاملي.
 -14لد دددى اسد ددتعراض املقرحد ددات الق مدمد ددة ،نظد ددر فريد ددق املهد ددام يف إطد ددار املعد ددايص والتنهيد ددذ علد ددى النبد ددو الد ددذجي طلبت د د
ال دددورة الثالث ددة عش ددرة هليئ ددة ت دددابص الص ددبة النباتي ددة  .)2018غ ددص أن الهري ددق ت يس ددتعرض املواق ددف املوصد دى هب ددا للمواضد ديع
املقرحة ،إل شدعر أن للدك ينبغدي أن ين/بدق فقد علدى التوصديات النهائيدة ،مشدصاً أيضداً إىل أن إطدار العمدل يدرجي تنقيبد
حاليا من جان انهات املسهولة عن اإلطار يف ننة املعايص وننة التنهيذ وتنمية القدرات.
 -15استعرض فريق املهام أيضا قائمدة مواضديع التنهيدذ وتنميدة القددرات الديت تعمدل عليهدا حاليداً أماندة االتهاقيدة الدوليدة
7
لوقاية النباتات ،واليت كان قد عرض على اجتماع ننة املعايص الدذجي عقدد يف مايو/أيدار  2018ووافقد عليد اللجندة.
وشعر فريق املهام أن ينبغي توفص معلومات إضافية عن املشاريع انارية احملدددة يف القائمدة لتجدرجي مراجعتهدا بعمدق ،وأشدار
7

قائمة مواضيع التنهيذ وتنمية القدرات/https://www.ippc.int/en/publications/86844 :

5
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إىل عدة بنود تبدو مكررة يف القائمة .واطلمع فريق املهام على قائمة مواضيع التنهيذ وتنمية القددرات وأوصدى أن تنظدر فيهدا
ننة املعايص لدى استعراض مقرحات املواضيع املقدمة ،كما أوصى ،ألغراض الشهافية ،أن تعرض هذه القائمدة علدى هيئدة
تدابص الصبة النباتية يف ورقة منهصلة .)CPM 2019/24

جيم-

توصيات فريق المهام المعني بالمواضيع إلى لجنة المعايير
ولجنة التنفيذ وتنمية القدرات
يف نوفمرب/تشرين الثار 2018

 -16عرض على ننة املعايص وننة التنهيذ وتنمية القدرات يف اجتماعيهما اللذين عقدا
التقييم املوجز لهريق املهام ،إىل جان وضع درجة وتوصية لكل مادة مناسبة ويديد أولوية مقرحة هلا 8.واستعرض ننة
املعددايص توصدديات فريددق املهددام املتعلقددة مبقرحددات املواضدديع اخلاصددة مبصدد/لبات املسددارد والربوتوكددوالت التشخيصددية آلفددات
خاضددعة للدوائ مبددا أن هددذه املواضدديع تندددرج ضددمن اختصاصددها مواضدديع عمددل تقددوم بد فددرق فنيددة) .واستعرضد اللجنتددان
توصيات فريق املهام بشأن املقرحات املق مدمدة ملعدايص أو ملدوارد تنهيدذ ،مدع اإلشدارة إىل طلبدات ددددة مدن فريدق املهدام .وقدد
سلم الضوء على أن عدة مواضيع تتدي فرصداً للعمدل املشدر بد نندة املعدايص ونندة التنهيدذ وتنميدة القددرات لت/دوير مدواد
وأسا ينبغي أن تببق يف هذا السياق.

رابعا -اجتماع لجنة المعايير في نوفمبر/تشرين الثاني
ا

2018

 -17ناقشد د نن ددة املع ددايص يف اجتماعه ددا ال ددذجي انعق ددد يف نوفمرب/تشد درين الث ددار  2018توص دديات فري ددق امله ددام بش ددأن
املقرح ددات املق مدم ددة اس ددتجابة إىل ال دددعوة إىل اقد دراا مواض دديع يف ع ددام  :2018املع ددايص وتنهي ددذها .وت ددرد التهاص دديل الكامل ددة
للمباحثددات يف تقريددر اجتمدداع ننددة املعددايص 9.وقددد وافقد اللجنددة علددى معظددم التوصدديات الدديت قدددمها فريددق املهددام وأضدداف
تعليقات على بعا مقرحات املواضيع املق مدمة.
 -18ناقشد د نن ددة املع ددايص عملي ددة فري ددق امله ددام واعت ددربت أن إجد دراءات وض ددع املع ددايص العادي ددة ينبغ ددي أن تظ ددل تن/ب ددق
يف م ددا يتعل ددق مبس ددهولية نن ددة املع ددايص ع ددن الق د درارات املتخ ددذة ح ددول إض ددافة املواض دديع مص دد/لبات املسد دارد وبروتوك ددوالت
التشددخيص ومعانددات الصددبة النباتيددة) إىل قائمددة مواض ديع معددايص االتهاقيددة الدوليددة لوقايددة النباتددات أو تعددديلها .وهكددذا
أدرج املص/لبات املوصى هبا وبروتوكوالت التشخيص يف هذه القائمة وسلم عليها الضوء يف اندول  1من املرفدق .1
انظر الوثيقة  CPM 2019/05والبند  3-10من جدول األعمال).
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تقري د د ددر اجتم د د دداع نند د ددة املع د د ددايص ال د د ددذجي انعقد د ددد يف نوفمرب/تشد د د درين الث د د ددار مت د د دداا علد د ددى:

setting/standards-committee

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-
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خامسا -اجتماع لجنة التنفيذ وتنمية القدرات في نوفمبر/تشرين الثاني
ا

2018

 -19استعرض د ننددة التنهيددذ وتنميددة القدددرات يف اجتماعهددا الددذجي انعقددد يف نوفمرب/تش درين الثددار  102018توصدديات
فريددق املهددام بشددأن املقرحددات املق مدمددة مددع األخددذ باالعتبددار املددخالت مددن ننددة املعددايص يف األسددبوع السددابق .ووافقد ننددة
التنهيذ وتنمية القدرات على معظم توصيات فريق املهام وقدم تعليقاهتا على بعا املواضيع.
-20

عالوة على للك ،وافق ننة التنهيذ وتنمية القدرات على ما يلي:





ينبغدي تشدجيع املتقددم مبقرحدات علددى تقدد جمموعدات كاملدة مددن املعلومدات لات الصدلة لتيسدص عمددل
فريق املهام وايادة الكهاءة
ينبغي يديد املنظمات لات الصلة اليت قد تكون يف وضع أفضل لت/وير موارد التنهيذ للمواضيع املقدمدة.
وقد يكون ههالء هم املتقدمون أنهسهم.
ينبغددي تنهيددذ سددض يقددوم علددى أن تكددون ق درارات ننددة التنهيددذ وتنميددة القدددرات واملواضدديع املختددارة مدعومددة
بأموال يددها هيئة تدابص الصبة النباتية.
حال املوافقة على مواضيع ،ينبغي وضع تكلهتها.

سادسا -اجتماع فريق المهام المعني بالمواضيع في يناير/كانون الثاني
ا

2019

 -21اجتم ددع فري ددق امله ددام املعد د باملواض دديع يف يناير/ك ددانون الث ددار  2019اجتماعد داً افراض ددياً لوض ددع الص دديغة النهائي ددة
11
لتوصيات إىل هيئة تدابص الصبة النباتية .وترد التهاصيل الكاملة للمناقشات يف تقرير االجتماع.
 -22أخذ فريق املهام املع باملواضيع علماً مبباحثات ننة املعايص ونندة التنهيدذ وتنميدة القددرات وبداقراا مكتد هيئدة
تدابص الصبة النباتية بعقد جلسة تدريبية حول تقد مقرحات املواضيع خالل الدورة اخلامسة عشرة هليئدة تددابص الصدبة
النباتيددة  .)2020والح د فريددق املهددام املع د باملواضدديع أيض داً أن اجملموعددة املعنيددة بددالتخ/ي االس دراتيجي وافق د علددى أن
تقدددم إىل الدددورة الرابعددة عشددرة هليئددة تدددابص الصددبة النباتيددة  )2019مقرحددات خاصددة خب/ددة عمددل أمانددة االتهاقيددة الدوليددة
لوقايدة النباتدات لتيسدص التجدارة ومقرحداً للتجدارة اإللكرونيدة قائمداً علدى مشدروع ،وأن هدذه قدد تكدون لات صدلة باملواضدديع
املقرح ددة املتعلق ددة هبد دذه األنش دد/ة .واق ددرا فري ددق امله ددام املع د باملواض دديع أن تنظ ددر يف ه ددذه املقرح ددات هيئ ددة ت دددابص الص ددبة
النباتي ددة يف س ددياق مقرح ددات املش د داريع وأن امل د دواد امل /د مدورة ميك ددن أن تض د مدمن يف املنج د دزات امل/لوب ددة .والح د د فري ددق امله ددام
املع د باملواضدديع ق درارات ننددة املعددايص القاضددية ب دإدراج املواضدديع يف قائمددة مواضدديع معددايص االتهاقيددة الدوليددة لوقايددة النباتددات

 10تقري د ددر اجتم د دداع نند ددة التنهيد ددذ وتنميد ددة القد دددرات يف نوفمرب/تشد د درين الث د ددار مت د دداا علد ددى:
/development/capacity-development-committee
 11تقري د د ددر االجتم د د دداع االفراض د د ددي لهري د د ددق امله د د ددام املعد د د د باملواض د د دديع يف يناير/ك د د ددانون الث د د ددار  ،2019مت د دداا عل د ددىhttps://www.ippc.int/en/core- :
/activities/standards-and-implementation/call-for-topics-standards-and-implementation/task-force-on-topics
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-

7

CPM 2019/22

عل ددى النب ددو املبد د يف ان دددول  1يف املرفد دق  ،1وال دديت أوردت لغ ددرض تق ددد معلوم ددات انظ ددر أيضد داً هيئ ددة ت دددابص الص ددبة
النباتية .)CPM 2019/05
 -23اتهق فريق املهام املعد باملواضديع مدع اقراحدات نندة املعدايص ونندة التنهيدذ وتنميدة القددرات تغيدص األولويدة املوصدى
هبا الثن من املواضيع املق مدمة ،مشصاً إىل أسما ينبغي أن يعكسا أمهية املسألة واحلاجة امللبة إىل الشروع يف ت/ويرمها.
 -24قديمم عدة مواضيع على أسا مهمة ،لكن ت يكدن مدن الواضد لهريدق املهدام املعد باملواضديع كيدف ميكدن إحدراا
تقدم ألن هذه املواضيع متثل قضدايا ناشدئة أو أن هندا حاجدة إىل مزيدد مدن التهكدص أو املعلومدات لتبديدد النتدائض اخلاصدة
باالتهاقية الدولية لوقاية النباتات اليت قد يققها أو تسهم يف تقدمها .علدى سدبيل املثدال ،دعدم اقدراا إدارة داطر الصدبة
النباتية عرب الربيد  ،)2018-014لكن فريدق املهدام رأى أن مدن غدص الواضد مدا إلا كدان مدن األفضدل القيدام بدذلك كمعيدار
مسار أم كعنصر من عناصر التجارة اإللكرونية  -وكالمها ال يزال قيد الت/وير.
 -25املواضدديع الدديت أوصددى هبددا فريددق املهددام املعد باملواضدديع ،باالتهدداق مددع ننددة املعددايص وننددة التنهيددذ وتنميددة القدددرات،
معروضددة علددى هيئددة تدددابص الصددبة النباتيددة العتمادهددا علددى النبددو املب د يف اندددول  2مددن املرف دق  .1وينبغددي أن تددنعكآ
املواضيع اخلاصة بلجنة املعايص يف قائمة مواضيع معايص االتهاقية الدولية لوقاية النباتات 12،انظر الوثيقدة )CPM 2019/05
وتلك اخلاصة بلجنة التنهيذ وتنمية القدرات يف قائمة مواضيع التنهيذ وتنمية القدرات 13،انظر الوثيقة .)CPM 2019/24
 -26وافق فريق املهام املع باملواضيع على عدم التوصية ببعا املواضديع إىل هيئدة تددابص الصدبة النباتيدة ألسدا اعتدربت
خارج ن/داق نندة املعدايص أو نندة التنهيدذ وتنميدة القددرات .وحبدق فريدق املهدام مسدألة مدا املدواد الديت ينبغدي أن تكدون ضدمن
اختصا هات اللجنت وما املواضيع اليت ميكن أن تتناوهلا تناوالً أفضل هيئات االتهاقية الدولية لوقايدة النباتدات األخدرى
مثل مواد الندوات والتوعية) .وشعر فريق املهام أن مكت هيئدة تددابص الصدبة النباتيدة قدد يكدون أفضدل مدن يسداعد علدى
يديد كيهية التعامل مع هذه املقرحات املق مدمة .واتهق فريق املهام على أن تنبغي مراجعدة ن/داق الددعوة وأن هندا حاجدة
إىل إيضاا أنواع األنش/ة امل/لوبة .ومبا أن الدعوة القراا مواضيع ركزت يديداً على املعايص والتنهيذ ،كان ينبغي أن ي مدد
مواضيع ست/ورها ننة املعايص وننة التنهيذ وتنمية القددرات .ووافدق فريدق املهدام علدى طلد توجيد مدن مكتد هيئدة تددابص
الصبة النباتية بشأن الن/اق واقرا النظر يف للك يف استعراض لعملية الدعوة.
 -27بالنسددبة لددبعا املواضدديع الدديت ت يددو هبددا إىل هيئددة تدددابص الصددبة النباتيددة ،ت تدوفر املقرحددات املقدمددة معلومددات
كافية .وقد شجع فريق املهدام املتقددم علدى النظدر يف إعدادة تقدد مقرحدات معدزاة خدالل الددعوة الالحقدة ،مشدصاً أيضداً
إىل الدددورات التدريبيددة ح ددول الدددعوة إىل املواض دديع املخ /د هل ددا خددالل حلقددات العم ددل اإلقليميددة لالتهاقي ددة الدوليددة لوقاي ددة

 12قائمد ددة مواضد دديع معد ددايص االتهاقيد ددة الدوليد ددة لوقايد ددة النباتد ددات:
/standards
 13قائمة مواضيع التنهيذ وتنمية القدرات https://www.ippc.int/en/publications/86844/

http://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-
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النباتات وخالل الدورة اخلامسة عشرة هليئة تدابص الصبة النباتية  .)2020وترد املواضيع الديت ت يدو
اندول  3من املرفق .1

هبدا فريدق املهدام يف

 -28اسددتذكر فريددق املهددام املع د باملواضدديع ال/ل د يف أن ينظددر عنددد إعددداد توصدديات يف إطددار املعددايص والتنهيددذ ،لكن د
الح د د أن الوثيقد ددة ال ت د دزال قيد ددد املراجعد ددة حالي د داً .ولد ددذا يقد ددرا فري ددق املهد ددام أن تق ددوم نند ددة املعد ددايص ونن ددة التنهيد ددذ وتنميد ددة
القدرات بدمض املواضيع املعتمدة يف اإلطار املنق حال توفره.
 -29ميكن االطالع يف املرفق  4من تقرير االجتماع االفراضي لهريق املهام املع باملواضيع
يف يناير/كانون الثار  2019على ملخصات تهصيلية لتوصيات فريق املهام واملالحظات اليت أبداها إىل مقدمي
11
املقرحات.

سابعا -االستنتاجات والدروس المستفادة
ا
 -30اعتددرب فريددق املهددام املع د باملواضدديع أن التقيدديم املشددر للمواضدديع املقرحددة مددن أعضدداء ننددة املعددايص وننددة التنهيددذ
وتنمية القدرات ومكت هيئة تدابص الصبة النباتيدة كدان مهيدداً ألند وفدر وجهدات نظدر تلهدة حدول كيهيدة التعامدل تعدامالً
أفضل مع موضوع مع  .وأوصى ههالء بنهض بديلدة لدبعا املواضديع ودعدوا نندة املعدايص ونندة التنهيدذ وتنميدة القددرات إىل
العمل معاً وتنسيق ت/وير املواد لعدة مواضيع.
 -31أشار فريدق املهدام املعد باملواضديع إىل أمهيدة ت/دوير قددرة األطدراف املتعاقددة لديآ فقد علدى تنهيدذ املعدايص الدوليدة
لتدابص الصبة النباتية ،بل أيضاً على العمل املعيارجي أثناء ت/وير هذه املعايص ،مبا يف للك تقد مقرحات مواضيع.
 -32اعت ددرب فري ددق امله ددام املعد د باملواض دديع أند د تنبغ ددي مراجع ددة عملي ددات ال دددعوة إىل اقد دراا مواض دديع يف ض ددوء ال دددرو
املستهادة من هذه الدعوة األوىل .وباإلضافة إىل للدك ،ينبغدي النظدر يف كيهيدة عدرض املواضديع لات األولويدة ب/ريقدة جمديدة
بعد اعتماد هيئة تدابص الصبة النباتية هلا.
 -33الح د فريددق املهددام املع د باملواضدديع أن ت/ددوير مواضدديع التنهيددذ وتنميددة القدددرات مي د مول إىل حددد كبددص مددن املش داريع
وأوصى بأن ننة التنهيذ وتنمية القدرات ينبغدي أن تركدز أنشد/تها علدى املواضديع لات األولويدة العليدا وأن تسدتهدف جهدود
تعبئة املوارد هذه املواضيع.
 -34لقددد تب د عمليددة الدددعوة للمواضدديع انديدددة جيددداً وستبسددن يف املسددتقبل لددتعكآ التجربددة املكتسددبة .ووفق داً
ل ددذلك ،اته ددق فري ددق امله ددام املع د باملواض دديع عل ددى أن يق ددوم خ ددالل ع ددام  2019مبراجع ددة االختصاص ددات املرجعي ددة والقواع ددد
اإلجرائيددة اخلاصدة بد وعمليددة الدددعوة للمواضدديع وتقددد أجي تغيدصات مقرحددة إىل مكتد هيئددة تدددابص الصددبة النباتيددة .كمددا
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اتهق الهريق على املسامهة يف عمل األمانة على دورات التدري ومراجعة الوثائق مثدل ودولج التقدد ) لت/دوير عمليدة كهدهة
شهافة لتبديد املواضيع لات األمهية العاملية يف النداءات املستقبلية.
هيئة تدابص الصبة النباتية مدعوة إىل:

-35
)1
)2
)3
)4
)5
)6

أخذ علم بتوصية فريق املهام املع باملواضيع بشأن مواضيع ننة املعايص املبينة يف اندول  1من املرفق
اعتمدداد املواضدديع واألولويددات املوصددى هبددا اسددتجابة للدددعوة إىل اق دراا مواضدديع :املعددايص وتنهيددذها كمددا هددو
موض يف اندول  2من املرفق 1
ال/ل د م ددن نن ددة املع ددايص ونن ددة التنهي ددذ وتنمي ددة الق دددرات إدراج املواض دديع املعتم دددة يف ق دوائم مواض دديعها م ددع
األولويات املرتب/ة املوصى هبا
تشددجيع األطدراف املتعاقدددة واملنظمددات اإلقليميددة لوقايددة النباتددات واألطدراف األخددرى املهتمددة علددى النظددر يف
تقد الدعم واملوارد الالامة إلتاا املواضيع لات األولوية العالية يف قوائم املواضيع
ال/ل من مكت اهليئة تقد توجي إىل فريق املهام املع باملواضيع بشأن ن/اق الدعوة إىل اقراا مواضيع
واألنش/ة اليت ينبغي طلبها أثناء الدعوة
ال/لد د م ددن مكتد د اهليئ ددة حب ددق واقد دراا طريق ددة للمض ددي ق دددما للمواض دديع ال دديت ت ي ددو هبد دا فري ددق امله ددام
املع باملواضيع أو حيق أوصي بإع/اء أولوية لكن اخل/وات التالية غص واضبة.
1
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الملحق  -1توصية فريق المهام إلى هيئة تدابير الصحة النباتية بشأن المواضيع المقترحة
الناجمة عن الدعوة إلى اقتراح مواضيع في عام  :2018المعايير وتنفيذها
مهصلة حول مباحثات فريق املهدام املعد باملواضديع ،يرجدى الرجدوع إىل تقدارير اجتماعدات الهريدق
للبصول على معلومات م
املتاحد د د د د د ددة علد د د د د د ددىhttps://www.ippc.int/en/core-activities/standards-and-implementation/call-for-topics- :
standards-and-implementation/task-force-on-topics/

اندول  :1املواضيع اليت أوصى هبا فريق املهام املع باملواضيع ،واليت حبثتها وأدرجتها ننة املعايص يف قائمة مواضيع معايص
االتهاقية الدولية لوقاية النباتات:1
رقم رقم
الصف الموضوع
1

2018-010

العنوان

المق ّدم

المادة التي أوصى بها
فريق المهام
المعني بالمواضيع

(الداعم)

األولوية التي أوصى
بها فريق المهام
المعني بالمواضيع
ال ين/بق

تع ددديل للمعي ددار ال دددويل لت دددابص الص ددبة الوالي د د د ددات املتب د د د دددة األمريكي د د ددة مص/ل مسرد حذف)
النباتي د د د د ددة رق د د د د ددم  .5تنقد د د د د ددي ملصد د د د د دد/ل أسراليا ونيوايلندا وكندا)
"حدوث/انتشار"

2

2018-006

Mononychelus tanajoa

وكال ددة الص ددبة الزراعي ددة وس ددالمة بروتوكول تشخيص
األغذية يف الكارييب

1

3

2018-025

Citrus leprosis viruses

وكال ددة الص ددبة الزراعي ددة وس ددالمة بروتوكول تشخيص
األغذية يف الكارييب

1

4

2018-030

ناقالت Candidatus Liberibacter
solanacearum

اليابان

بروتوكول تشخيص

1

5

2018-031

أصناف  Pospiviroidباسدتثناء مدرض اليابان
الدرن ددة املغزلي ددة بالب /دداطآ بروتوك ددول
التشخيص ))7

بروتوكول تشخيص

2

6

2018-032

7

2018-019

Acidovorax avenae subsp.
Citrulli
Meloidogyne mali

اليابان

بروتوكول تشخيص

2

الص

بروتوكول تشخيص

3

8

2018-015

Cronartium comandrae Peck

الص

بروتوكول تشخيص

4

اندول  :2مواضيع للمعايص والتنهيذ اليت أوصى هبا فريق املهام املعد باملواضديع إىل هيئدة تددابص الصدبة النباتيدة العتمادهدا
وإضافتها إىل قائميت مواضيع ننة التنهيذ وتنمية القدرات وننة املعايص
رقم الصف رقم الموضوع العنوان
9

1

2018-008

المق ّدم

(الداعم)

وضد ددع وتنهيد ددذ قواعد ددد ومع د ددايص وتشد د دريعات أسراليا
إدارة املخاطر املتعلقدة بالصدبة النباتيدة علدى
املد دواد اخلاض ددعة للد دوائ للمنظم ددات الوطني ددة

المادة التي أوصى بها األولوية التي أوصى بها
فريق المهام المعني فريق المهام المعني
بالمواضيع
بالمواضيع
تنهيذ دليل)

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

10

1

CPM 2019/22

المق ّدم

رقم الصف رقم الموضوع العنوان

(الداعم)

لوقاية النباتات

المادة التي أوصى بها األولوية التي أوصى بها
فريق المهام المعني فريق المهام المعني
بالمواضيع
بالمواضيع

10

2018-009

املعي ددار ال دددويل لت دددابص الص ددبة النباتي ددة رق ددم املنظم د دة الوطنيد ددة لوقايد ددة معيار ملبق)
 38بشددأن احلركددة الدوليمددة للبددذور :امللبددق  1النبات د د د د د ددات أس د د د د دراليا،
– تصددميم واسددتخدام سددض الددنظم إلصدددار تش د د د د د د د دديلي ،الواليد د د د د ددات
املتب د د د د د دددة األمريكيد د د د ددة،
شهادات الصبة النباتيمة للبذور
وكالد ددة الص د ددبة الزراعيد ددة
وس د د د د ددالمة األغذي د د د ددة يف
الك د د د د د د د ددارييب ،املنظمد د د د د ددة
الدوليددة اإلقليميددة لوقايددة
النبات د د د د د د د ددات والصد د د د د ددبة
احليوانيد د د د د د د ددة ،انمعيد د د د د ددة
األمريكي د د ددة للتج د د ددارة يف
التواب ددل ،االي دداد ال دددويل
للبددذور ،الراب/ددة الكنديددة
لتج د ددارة البد ددذور ،راب/د ددة
البذور يف األمريكيت )

1

11

2018-026

االس د د د ددتصاد اآلمد د د د ددن للغ د د د ددذاء واملسد د د د دداعدات منظمد ددة وقايد ددة النباتد ددات توصية إىل هيئة تدابص
الصبة النباتية
يف احملي اهلادئ
األخرى
لالعتماد خالل
االجتماع الواارجي للهيئة
يف عام )2020

1

12

2018-028

وض د ددع إج د د دراءات أمني د ددة يف جمد د ددال الصد د ددبة نيوايلندا
النباتية

13

2018-036

توجيهدات حدول تقيديم داطر إدخدال فدات منظمد ددة وقايد ددة النباتد ددات دليل تنهيذ للمعيار
يف أوروب د د د د د د د د ددا والببد د د د د د ددر الدويل لتدابص الصبة
مع البذور
النباتية رقم 11
املتوس

14

2018-037

خ /د د ددوة توجيهيد د ددة ملراقبد د ددة

Xylella

fastidiosa

تنهيذ دليل)

منظمد ددة وقايد ددة النباتد ددات تنهيذ دليل)
يف أوروب د د د د د د د د ددا والببد د د د د د ددر
املتوس

1

1

1

15

2018-038

خ/وة توجيهية لتهتيش شبنات
 fastidiosaعند نقاة الدخول

منظمد ددة وقايد ددة النباتد ددات تنهيذ دليل)
يف أوروب د د د د د د د د ددا والببد د د د د د ددر
املتوس

1

16

2018-012

املعي ددار ال دددويل لت دددابص الص ددبة النباتي ددة رق ددم الوالي د د د د د د د ددات املتب د د د د د دددة تنهيذ دليل)
 15خ/ددوة توجيهيددة للتنهيددذ يف حددال عدددم األمريكية
االمتثال

2

17

2018-017

Xylella

خ/دوة توجيهيدة إلدارة النباتدات واملنتجدات الص
النباتية اليت رملها الركا الداخلون

11

مواد تنهيذ مواد توعية)

2

CPM 2019/22

المق ّدم

رقم الصف رقم الموضوع العنوان

(الداعم)
نيوايلندا

المادة التي أوصى بها األولوية التي أوصى بها
فريق المهام المعني فريق المهام المعني
بالمواضيع
بالمواضيع

18

2018-027

إدارة الشبنات املعانة غص املمتثلة

تنهيذ دليل)

2

19

2018-040

دليل االتهاقية الدولية لوقايدة النباتدات حدول كندا الواليات املتبددة تنهيذ دليل)
وضددع وتنهيددذ ب درامض لتخويددل هيئددات القيددام األمريكية)
بأداء أعمال الصبة النباتية

2

20

2018-007

تنهي ددذ رقاب ددة ر ي ددة املعي ددار ال دددويل لت دددابص أسراليا
الص د د ددبة النباتيد د ددة رقد د ددم 5؛ اس د د ددتكمال )1؛
ومندداطق خاليددة مددن اآلفددات املعيددار الدددويل
لتدابص الصبة النباتية رقم )4

تنهيذ دليل)

3

21

2018-011

معددايص يديددد حالددة العائددل لددذبا الهاكهددة الوالي د د د د د د د ددات املتب د د د د د دددة معيار ملبق)
اسد د ددتناداً إىل املعلومد د ددات املتاحد د ددة امللبد د ددق األمريكية
باملعيددار الدددويل لتدددابص الصددبة النباتيددة رقددم
.)37

3

22

2018-022

التهت دديش الق ددائم عل ددى املخ دداطر للشد ددبنات مجهوريددة كوريددا املنظمددة مادة تنهيذ
الوطنية لوقاية النباتات(
املستوردة

3

23

2018-013

خ /ددوة توجيهي ددة لتص ددميم ت دربات احلج ددر الص
الزراعي

تنهيذ مواد مرجعية)

4

24

2018-014

خ/وة توجيهية للصبة النباتيدة ملدواد الربيدد الص
الدويل

يدد الحقا ضمن خ/ة
عمل التجارة اإللكرونية

4

25

2018-021

مت/لد د د د إصد د د دددار شد د د ددهادة صد د د ددبة نباتي د د ددة الص
لنباتد د ددات ومنتجد د ددات نباتي د ددة وبند د ددود أخد د ددرى
خاضد ددعة للد دوائ يتجد ددر هب ددا عل ددى اإلنرند د
وعرب احلدود.

يدد الحقا ضمن خ/ة
عمل التجارة اإللكرونية

4

26

2018-023

ليبيا

األداة متاحة على البوابة
2
الدولية للصبة النباتية

4

ت/بيق علدى اهلداتف الدذكي ملراقبدة
 fastidiosaنميد د د ددع أص د د د ددبا املص د د د ددلبة
املعنيد د ونظ ددام لتتب ددع توايعد د عل ددى مس ددتوى
العات
Xylella

اندول  :3املواضيع اليت ت يو
رقم
الصف

هبا فريق املهام املع باملواضيع
المق ّدم

رقم الموضوع العنوان

27

2018-005

املعيار الدويل لتدابص الصبة النباتية رقم  5تعريف مص/ل "كائن حي ضار"

28

2018-016

املعيدار الددويل لتددابص الصدبة النباتيدة رقدم  27ملبدق بروتوكدول التشدخيص ل د:
)Costa, 1778

 2أدلة ومواد تدريبية للجنة التنهيذ وتنمية القددرات التابعدة لالتهاقيدة الدوليدة لوقايدة النباتدات:
/development/guides-and-training-materials
12

Cernuella virgata

سصيالنكا
Da

الص

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

CPM 2019/22

رقم
الصف

المق ّدم

رقم الموضوع العنوان
Hylotrupes bajulus:

29

2018-018

املعيار الدويل لتدابص الصبة النباتية رقم  27ملبق بروتوكول التشخيص لد

30

2018-020

املعيددار الدددويل لتدددابص الصددبة النباتيددة رقددم  27ملبددق بروتوكددول التشددخيص ل د  :ف/ريددات مسددببة لعهددن عد
الثور على التهاا ）) Neofabraea spp.

الص

31

2018-024

نباتات ايتون خالية من اآلفات ) (Olea europaeaللتجارة الدولية

ليبيا

32

2018-029

خ/وة توجيهية للتهتيش امليدار

اليابان

33

2018-033

ندوة عن تنهيذ االتهاقية واملعايص الدولية لتدابص الصبة النباتية

اليابان

34

2018-034

مواد دعوة عن إصدار الشهادات اإللكرونية للصبة النباتية

اليابان

35

2018-035

تنقددي املعيددار الدددويل لتدددابص الصددبة النباتيددة رقددم  :26إنشدداء من/قددة خاليددة مددن فدة لبددا الهاكهددة فصدديلة اليابان
)Tephritidae

36

2018-039

تعديل املعيار الدويل لتدابص الصبة النباتية رقم  39ملعانة الكتل اخلشبية بلباء

13

الص

اهلند

