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 39من  1الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 1الملحق 

  2018 عامفي ولجنة التنفيذ وتنمية القدرات اإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها الذي تم تحديثه من قبل لجنة المعايير 
 

 اإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها

 ؛2018في مايو/أيار ولجنة التنفيذ وتنمية القدرات  2018قامت بتحديثه لجنة المعايير في مايو/أيار و (؛2018عشرة )أقّرته الهيئة في دورتها الثالثة 

 2018استعرضته المجموعة المعنية بالتخطيط االستراتيجي خالل اجتماعها المعقود في أكتوبر/تشرين األول و

 ملخص اإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها

 الخاص بالمعايير وتنفيذها؟ ما هو اإلطار -1

الدولية بالتنفيذ في سياق األحكام األساسية لالتفاقية  ةاإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها هو قاعدة بيانات بما هو قائم أو مقترح من معايير وأدوات خاص
والمعايير والتوصيات  الدولية معايير ومواد تنفيذ دعًما لتنفيذ االتفاقيةن من تحديد الثغرات كتوجيهات لوضع من أجل التمك  ( الدولية لوقاية النباتات )االتفاقية

 .(ةتدابير الصحة النباتية )الهيئ الصادرة عن هيئة

 أهداف اإلطار -2

عملية من أجل توجيه هيئة أولويات ال، مبي ناً ويساعد على تحديد الثغرات ،بالتنفيذ ةيوفر اإلطار الشفافية لما هو قائم أو مقترح من معايير وأدوات خاص
 . الدولية االتفاقيةفي برنامج عمل مطروحة إدراج المواضيع ال

 هيكل اإلطار -3

 :الدولية يشمل اإلطار ثمانية مجاالت عمل استراتيجية لالتفاقية

 مسائل عامة -
 االلتزامات العامة والحقوق  -
 ( الدولية المبادئ والسياسات )تفسير االتفاقية -
 حالة اآلفات  -
 تحليل مخاطر اآلفات -
 اآلفاتإدارة  -
 التصدير و االستيرادبالنظم التنظيمية للصحة النباتية المتعلقة  -
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 39من  2الصفحة 

 

 اتالتشخيص -

 شرح الرموز المستخدمة

 بالنسبة إلى المعايير )الجانب األيسر من الجدول(

: يشير إلى الثغرات المرتبطة بمواضيع جديدة أو تنقيحات جديدة على معايير دولية لتدابير الصحة النباتية )معايير دولية( معتمدة النص باللون األحمر
 قائمة المواضيع المتصلة بمعايير االتفاقية الدولية.لم تدرج بعد على 

من أجل إجراء تنقيحات على المعايير الدولية  معايير االتفاقية الدوليةعلى قائمة المواضيييع المتصييلة بالنص وتحته خط: يشييير إلى المواضيييع المدرجة 
 )رقم الموضوع بين هاللين(

من أجل وضع معايير دولية جديدة )رقم  قائمة المواضيع المتصلة بمعايير االتفاقية الدولية: يشير إلى مواضيع مدرجة على النص بالحروف الداكنة
 الموضوع بين هاللين(

 الدولية المعتمدة مصحوبة بعنوان المعيار الدولي ورقمه. ترد المعايير

 قضايا المفاهيمية وقضايا التنفيذ في معيار واحد على حٍد سواء.الترد في الوسط المعايير الدولية أو الثغرات المقترحة التي تغطي أو ينبغي أن تغطي 

 بالنسبة إلى المواد التوجيهية األخرى )الجانب األيمن من الجدول(

 وقيد اإلعداد والمزمع إعدادها/ الالزمة. هادإعداترد التوجيهات في األعمدة ذات الصلة: تم 
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 39من  3الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 مجال االتفاقية الدولية: مسائل عامة

 4، دال 2، دال 3، باء 2، باء 1، باء 4، ألف 3األهداف االستراتيجية لالتفاقية الدولية: ألف 
 

 المزمع إعدادها/الالزمة قيد اإلعداد تم إعدادها :التوجيهات "كيف" –التنفيذ معايير  "ماذا" –المعايير المفاهيمية  

 المراجعات في سييييييياة الصييييييحة النباتية  (1)
 (1( )األولوية 2015-014)

 في سياق الصحة النباتية ةالمراجع ثغرات ال توجد

دليل بشييييييرن المراجعة في   
 سياق الصحة النباتية

 تنظيم المعلومات عن الموارد الفنية وتوفيرها ثغرات ال توجد ثغرات ال توجد (2)

صييفحة موارد الصييحة النباتية 
)قائمة الخبراء وقاعدة بيانات 
المشييييييياريع والجييدو  الزمني 

 لألنشطة والوثائق الفنية( 

عرض االتفاقية الدولية بشيييرن 
 تنمية القدرات والموارد

صييييييحيفييية وقيييائع أل راض 
اليييدعوة من أجيييل صييييييفحييية 

 النباتيةالصحة 

إعادة تنظيم صفحة موارد 
 الصحة النباتية

 

 التعاون مع المنظمات األخرى، مثل المنظمات المعنية بالبيئة ثغرات ال توجد ثغرات ال توجد (3)

 مذكرات تفاهم: 

أمانة األوزون، واتفاقية التنوع 
 البيولوجي؛ ووثيقة شييييييراكات

(CPM 9/2014/21.) 

ييييرجيييى ميييراجيييعييية: نيييظيييام 
التعليقييات اإللكتروني الجييديييد 

 لالتفاقية الدولية

مواد تدريبية لمسييتخدمي نظام 
 التعليقات اإللكتروني

خطة العمل المشييتركة بين 
ية  فاق ية وات لدول ية ا فاق االت

-2017التنوع البيولوجي )
2018)  

الموارد: إصيييييدار تقاسيييييم 
الشييييييهيييادات اإللكترونيييية 
ية، أدوات  بات حة الن للصيييييي

 التقييم
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 39من  4الصفحة 

 

 المزمع إعدادها/الالزمة قيد اإلعداد تم إعدادها :التوجيهات "كيف" –التنفيذ معايير  "ماذا" –المعايير المفاهيمية  

دراسييييييية نظام االسييييييتعراض 
ودعم التنفييييذ: تحلييييل منيييافع 

 تنفيذ االتفاقية الدولية

 حماية البيئة وتغي ر المناخ، مثل مراقبة النباتات البرية ثغرات ال توجد ثغرات ال توجد (4)

دلييييل بشيييييييييرن تنفييييذ معيييايير 
الصييييييحيية النبيياتييية في قطيياع 

 الغابات؛ 

التعل م اإللكتروني: التجارة في 
الحرجية ودور تدابير السييييييلع 

 الصحة النباتية

القرارات الصيييادرة عن الهيئة 
المؤقتة لتدابير الصييحة النباتية 
في دورتها السييييييابعة المتعل قة 
بيييالتعييياون مع اتفييياقيييية التنوع 
البيولوجي: التهيييدييييدات التي 
لهيييا األنواع اليييدخيلييية  تشيييييييك 
ع  الييتييوسيييييييعيييييية عييلييى الييتيينييو 

 البيولوجي(

( CPM-3/2008الييتييوصيييييييييييية )
رة عن الهيئة بشييييييرن الصيييييياد

االسيييييتعاضييييية عن اسيييييتخدام 
بروميييد الميثيييل أو خفضييييييييه 

 كتدبير للصحة النباتية

دراسيييييية لنظام االسييييييتعراض 
ودعم التنفيذ: النباتات المائية: 
تخيييدامهيييا والمخييياطر  -اسييييييي

اسيييييتعراض الوضيييييع العالمي 
 للنباتات المائية

تحيييدييييد نطييياق مشييييييروع 
مرفق البيئيية العييالمييية من 
ية  خال  فرقة العمل المعن
بتعبئييية الموارد التيييابعييية 

 لالتفاقية الدولية 

لجيييات  لمعيييا ل بروتوكو  
 البديلة لبروميد الميثيل
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 39من  5الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 المزمع إعدادها/الالزمة قيد اإلعداد تم إعدادها :التوجيهات "كيف" –التنفيذ معايير  "ماذا" –المعايير المفاهيمية  

( CPM9/2014/01التوصييييييييية )
بشييييييرن  الصييييييادرة عن الهيئة

يييية اليييدوليييية تغطيييية االتفييياق
 للنباتات المائية

 النباتاتالتعاون الدولي بين المنظمات الوطنية لوقاية  ثغرات ال توجد ثغرات ال توجد (5)

كتيب بشرن إدارة العالقات مع 
 أصحاب المصلحة

التعييياون بين المنظميييات  
الوطنييية لوقيياييية النبيياتييات 
بشيييييرن تشيييييخيص اآلفات. 
لدالئل،  مثل: التدريب، وا

 وأشرطة الفيديو 

التوجيه بشيييييييرن قضيييييييايا 
مخييياطر  يم  ي ق ت محيييددة: 
اآلفيييات، والتفتيل القيييائم 
على المخييياطر، وميييا إلى 

 ذلك.

 بالخبراءقائمة 

نيييدوة رفيعييية المسييييييتوى 
"حيييزام واحيييد، طيييرييييق 

 واحد".

كيف تتصييييل المعايير بالمواضيييييع الرئيسييييية وتؤثر فيها )مثالً الوصييييو  إلى األسييييواق  ثغرات ال توجد ثغرات ال توجد (6)
 واألنواع الغازية الدخيلة وتغي ر المناخ(

دليل  –الوصو  إلى األسواق 
بشيييرن قضيييايا الصيييحة النباتية 
ه للمنظميييات الوطنيييية  موجييي 

 لوقاية النباتات

 مواد عن تقييم مخاطر اآلفات

بيييية بشيييييييييرن  مواد تيييدري
 الوصو  إلى األسواق

وحييدات للتعل م اإللكتروني 
بشيييييييييرن الوصيييييييو  إلى 

 األسواق

 

 وثائق للتوعية والدعوة

عن  دراسيييييييييات حييياالت 
العالقات الملموسييييييية بين 
يع  لمواضييييييي لمعيييايير وا ا

 الرئيسية، وقياس األثر
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 39من  6الصفحة 

 

 المزمع إعدادها/الالزمة قيد اإلعداد تم إعدادها :التوجيهات "كيف" –التنفيذ معايير  "ماذا" –المعايير المفاهيمية  

دراسيييييييييات مييييكييييتييييبييييييييية 
ومنهجيات لتقدير أثر تنفيذ 

 المعايير

 

 الدعوة إلى تعبئة الموارد للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات ثغرات ال توجد ثغرات ال توجد (7)

صييييييحيفة وقائع بشيييييييرن تقييم 
القييدرات في مجييا  الصييييييحية 

 النباتية

كتيب بشييييييرن إنشيييييياء منظمة 
 وطنية لوقاية النباتات

تشييييييغيل منظمة كتيب بشييييييرن 
  وطنية لوقاية النباتات

لدعوة والحصييييييو    يل ل دل
 على الدعم السياسي

اسيييتراتيجيات وسيييياسيييات 
لتطبيق أداة تقييم القييدرات 
 في مجا  الصحة النباتية

قدرات  تحديث أداة تقييم ال
 في مجا  الصحة النباتية
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 39من  7الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 مجال االتفاقية الدولية: الحقوة والواجبات العامة

 4، ذال 3، دال 3، جيم 4، باء 3، باء 2، باء 2، ألف 1األهداف االستراتيجية لالتفاقية الدولية: ألف 
 

 المزمع إعدادها/الالزمة قيد اإلعداد تم إعدادها :التوجيهات "كيف" –معايير التنفيذ  "ماذا" –المعايير المفاهيمية  

نظمة وطنية فعالة لوقاية مخاصييييييية بعناصيييييير  (8)
إشييييييراب أصييييييحيياب ومثالً التييدريييب  ،اتالنبيياتيي

 اليييييييييكيييييييييفييييييييياءةواليييييييييمصيييييييييييييييليييييييييحييييييييية 
 (1)األولوية 

التدريب وإشييراب أصييحاب المصييلحة ك ،منظمة وطنية فعالة لوقاية النباتاتب خاصييةعناصيير  ثغرات ال توجد
 على سبيل المثا  والكفاءة

بشيييييرن إنشييييياء منظمة  كتيب
 وطنية لوقاية النباتات

بشييييرن تشييييغيل منظمة  كتيب
  وطنية لوقاية النباتات

بشييييييرن إدارة العالقات  كتيب
 مع أصحاب المصلحة

بشيييييييرن الممارسيييييييات كتيب 
ئة  الجيدة للمشييييييياركة في هي

 تدابير الصحة النباتية

مجموعييية أدوات تيييدريبيييية 
بشييييرن إنشيييياء منظمة وطنية 

 لوقاية النباتات

مجموعييية أدوات تيييدريبيييية 
بشيييرن تشيييغيل منظمة وطنية 

 لوقاية النباتات

ية  فاق قديمي عن االت عرض ت
 الدولية 

أداة تقييم القييدرات في مجييا  
 الصحة النباتية؛

( 2005الوثيقيية التفسيييييييرييية )
 20لمعيار الدولي رقم بشيييرن ا

الخطوط التوجيهيييية لنظيييام )
تطبيق لوائح الصيييحة النباتية 

ن على الواردات ( )يتضيييييييم 

م اإللكتروني بشيييييييييرن  التعل 
التزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 الوطنية )سيتم إصداره(

رسييالة إخبارية بشييرن تحديث 
التزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 الوطنية

حلقات عمل ودورات تدريبية 
مات تقيديم التقيارير  نع التزا

 الوطنية

 

 

 

اسيييييتراتيجيات وسيييييياسيييييات 
لتطبيق أداة تنميييية القيييدرات 

 في مجا  الصحة النباتية

تحييديييث أداة تنمييية القييدرات 
 في مجا  الصحة النباتية

وسييييييياسييييييات  ةياسييييييتراتيج
فاقية توعملية إلعداد دالئل اال
 الدولية وموادها التدريبية

لييتيييدرييييب حييلييقيييات عييميييل 
في مجا  الصييييييحة المدربين 
 النباتية
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 39من  8الصفحة 

 

 المزمع إعدادها/الالزمة قيد اإلعداد تم إعدادها :التوجيهات "كيف" –معايير التنفيذ  "ماذا" –المعايير المفاهيمية  

مرفقاً بشرن الحقوق واألدوار 
قييية  والمسيييييييؤولييييات ل  لمتع ا

عايير  ية والم لدول ية ا فاق باالت
تييدابير الصييييييحيية والييدولييية 

 (والصحة النباتية

دليل االتفاقية الدولية بشييييييرن 
جيع  موارد: تشييييييي ل بئييية ا ع ت
الشييييييراكيييات بين األطراف 

 المتعاقدة

دراسيييية لنظام االسييييتعراض 
نهج األمن  فييييذ:  ن ت ل ودعم ا
الحيوي: اسييييييتعراض وتقييم 
يقيييه من قبيييل منظمييية  تطب

والزراعييية، على األ يييذيييية 
الصيييعيد الدولي وفي مختلف 

 البلدان

ر تقييم مواد تييدريبييية لميسيييييي  
القدرات في مجا  الصييييييحة 

 النباتية

إعييداد اسييييييتراتيجييية وطنييية 
لتنميييية القيييدرات في مجيييا  

أداة للتدريب -الصيييحة النباتية
على تنمية القدرات في مجا  
ية للمنظمات  بات حة الن الصيييييي

 الوطنية لوقاية النباتات

م اإللكتروني: مقيييدمييية التعل  
 لالتفاقية الدولية 
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 39من  9الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 المزمع إعدادها/الالزمة قيد اإلعداد تم إعدادها :التوجيهات "كيف" –معايير التنفيذ  "ماذا" –المعايير المفاهيمية  

اإلجييييراءات الييييمييييتييييعييييلييييقيييية 
بيييالتزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 الوطنية

دليل بشيييييييرن التزامات تقديم 
 التقارير الوطنية

ميينشييييييييورات خييياصييييييييية  4
بيييالتزاميييات تقيييديم التقيييارير 
الييوطيينيييييية )ميينيييافييع تييقيييديييم 
تقيييارير، وعواقيييب عيييدم  ل ا

، وجهييات التنسيييييييق هيياتقييديم
الييرسيييييييميييييية: الييمييحييياسييييييين 
والمسيياوئ وإقامة الشييبكات( 

صييييييحيفة وقائع بشييييييرن  13و
التزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 الوطنية 

خطوط توجيهية بشيييرن جودة 
التزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 الوطنية

قوائم التزامات تقديم التقارير 
 الوطنية

م اإللكتروني بشيييييييييرن  التعل 
التزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 الوطنية )سيتم إصداره(

بشييرن تحديث رسييالة إخبارية 
التزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 الوطنية

حلقات عمل ودورات تدريبية 
مات تقيديم التقيارير  عن التزا

 الوطنية



هااإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 39من  10الصفحة 

 

 المزمع إعدادها/الالزمة قيد اإلعداد تم إعدادها :التوجيهات "كيف" –معايير التنفيذ  "ماذا" –المعايير المفاهيمية  

 التزامات تقديم التقارير الوطنية (2( )األولوية 17التنقيح: اإلبالغ عن اآلفات )المعيار الدولي رقم  (9)

( بشييرن 2005وثيقة تفسيييرية )
 2005: 17رقم  المعيار الدولي

 )اإلبالغ عن اآلفات( 

( بشييرن 2005وثيقة تفسيييرية )
 2005: 17المعيار الدولي رقم 

 )اإلبالغ عن اآلفات( 

اإلجييييراءات الييييمييييتييييعييييلييييقيييية 
بيييالتزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 الوطنية

دليل بشيييييييرن التزامات تقديم 
 التقارير الوطنية

ميينشييييييييورات خييياصييييييييية  4
بيييالتزاميييات تقيييديم التقيييارير 
الييوطيينيييييية )ميينيييافييع تييقيييديييم 
تقيييارير، وعواقيييب عيييدم  ل ا

، وجهييات التنسيييييييق هيياتقييديم
الييرسيييييييميييييية: الييمييحييياسييييييين 

شييبكات( والمسيياوئ وإقامة ال
صييييييحيفة وقائع بشييييييرن  13و

التزاميييات تقيييديم التقيييارير 
 الوطنية 

خطوط توجيهية بشيييرن جودة 
التزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 الوطنية

قوائم التزامات تقديم التقارير 
 الوطنية

م اإللكتروني بشيييييييييرن  التعل 
التزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 الوطنية )سيتم إصداره(

رسييالة إخبارية بشييرن تحديث 
التزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 الوطنية

حلقات عمل ودورات تدريبية 
مات  تقيديم التقيارير عن التزا

 الوطنية

 

 



هااإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها  

 

 39من  11الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 المزمع إعدادها/الالزمة قيد اإلعداد تم إعدادها :التوجيهات "كيف" –معايير التنفيذ  "ماذا" –المعايير المفاهيمية  

م اإللكتروني بشيييييييييرن  التعل 
التزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 الوطنية )سيتم إصداره(

رسييالة إخبارية بشييرن تحديث 
التزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 الوطنية

حلقات عمل ودورات تدريبية 
مات تقيديم التقيارير  عن التزا

 الوطنية

 تنقيح: الخطوط التوجيهية بشييييرن قوائم اآلفات الخاضييييعة للحجر )المعيار الدولي (10)
 ( 19 رقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم

 (2)األولوية 

 اإلبالغ عن اآلفات

اإلجييييراءات الييييمييييتييييعييييلييييقيييية 
بيييالتزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 الوطنية

دليل بشيييييييرن التزامات تقديم 
 التقارير الوطنية

ميينشييييييييورات خييياصييييييييية  4
بيييالتزاميييات تقيييديم التقيييارير 
الييوطيينيييييية )ميينيييافييع تييقيييديييم 
تقيييارير، وعواقيييب عيييدم  ل ا

، وجهييات التنسيييييييق هيياتقييديم
الييرسيييييييميييييية: الييمييحييياسييييييين 
والمسيياوئ وإقامة الشييبكات( 

صييييييحيفة وقائع بشييييييرن  13و
التزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 الوطنية 

خطوط توجيهية بشيييرن جودة 
التزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 الوطنية

م اإللكتروني بشيييييييييرن  التعل 
تقيييديم التقيييارير  التزاميييات

 الوطنية )سيتم إصداره(

رسييالة إخبارية بشييرن تحديث 
التزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 الوطنية

حلقات عمل ودورات تدريبية 
مات تقيديم التقيارير  عن التزا

 الوطنية

 

تييييوضييييييييييييييحييييات بشيييييييييرن 
ئم  قوا في  طلحيييات  لمصييييييي ا
اآلفييات الخييياضييييييعييية للوائح 
واسييييييتخيييدامهيييا في المعييييار 
 اليييييييييييييييييييييييييييدوليييييييييييييييييييييييييييي 

 . 19رقم 



هااإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 39من  12الصفحة 

 

 المزمع إعدادها/الالزمة قيد اإلعداد تم إعدادها :التوجيهات "كيف" –معايير التنفيذ  "ماذا" –المعايير المفاهيمية  

وائم التزامات تقديم التقارير ق
 الوطنية

م اإللكتروني بشيييييييييرن  التعل 
التزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 الوطنية )سيتم إصداره(

رسييالة إخبارية بشييرن تحديث 
التزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 الوطنية

حلقات عمل ودورات تدريبية 
مات تقيديم التقيارير  عن التزا

 الوطنية

الخطوط التوجيهية لإلخطار بعدم االمتثا  وإجراءات الطوارئ )المعيار الدولي  (11)
 (13رقم 

 اإلخطار بعدم االمتثا  

دلييييييل  –نييمييوذج اإلخييطيييار 
 التحقق من الواردات

اإلجييييراءات الييييمييييتييييعييييلييييقيييية 
بيييالتزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 الوطنية

دليل بشيييييييرن التزامات تقديم 
 التقارير الوطنية

ميينشييييييييورات خييياصييييييييية  4
بيييالتزاميييات تقيييديم التقيييارير 
الييوطيينيييييية )ميينيييافييع تييقيييديييم 
تقيييارير، وعواقيييب عيييدم  ل ا

، وجهييات التنسيييييييق هيياتقييديم
الييرسيييييييميييييية: الييمييحييياسييييييين 
والمسيياوئ وإقامة الشييبكات( 

صييييييحيفة وقائع بشييييييرن  13و

م اإللكتروني بشيييييييييرن  التعل 
تقيييديم التقيييارير  التزاميييات

 الوطنية )سيتم إصداره(

رسييالة إخبارية بشييرن تحديث 
التزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 الوطنية

حلقات عمل ودورات تدريبية 
مات تقيديم التقيارير  عن التزا

 الوطنية

 

بشيييييييييرن أدوات  توجيهيييات
 قإلخطار المنس  ل



هااإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها  

 

 39من  13الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 المزمع إعدادها/الالزمة قيد اإلعداد تم إعدادها :التوجيهات "كيف" –معايير التنفيذ  "ماذا" –المعايير المفاهيمية  

التزاميييات تقيييديم التقيييارير 
 الوطنية 

خطوط توجيهية بشيييرن جودة 
التزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 الوطنية

وائم التزامات تقديم التقارير ق
 الوطنية

م اإللكتروني بشيييييييييرن  التعل 
التزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 الوطنية )سيتم إصداره(

رسييالة إخبارية بشييرن تحديث 
التزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 الوطنية

حلقات عمل ودورات تدريبية 
مات تقيديم التقيارير  عن التزا

 الوطنية

 لصحة النباتيةفي مجا  اتشريعات وطنية  وضع ثغرات ال توجد (4وطنية )األولوية التشريعات متطلبات ال (12)

ية لمراجعة  الخطوط التوجيه
التشييييريعات الوطنية المتعلقة 

منظمة  –بالصييييييحة النباتية 
 األ ذية والزراعة

بشيييييرن إنشييييياء منظمة  كتيب
 وطنية لوقاية النباتات

مجموعييية أدوات تيييدريبيييية 
بشييييرن إنشيييياء منظمة وطنية 

 لوقاية النباتات

بشييييرن تشييييغيل منظمة  كتيب
  وطنية لوقاية النباتات

م اإللكتروني بشيييييييييرن  التعل 
تقيييديم التقيييارير  التزاميييات

 الوطنية )سيتم إصداره(

رسييالة إخبارية بشييرن تحديث 
التزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 الوطنية

حلقات عمل ودورات تدريبية 
مات تقيديم التقيارير  عن التزا

 الوطنية

 

 دراسات حاالت

 يةالسيييياسييياتواألطر القانونية 
 لوقاية النباتات

اسيييييتراتيجيات وسيييييياسيييييات 
القيييدرات لتطبيق أداة تنميييية 

 في مجا  الصحة النباتية

تحييديييث أداة تنمييية القييدرات 
 في مجا  الصحة النباتية

 

 



هااإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 39من  14الصفحة 

 

 المزمع إعدادها/الالزمة قيد اإلعداد تم إعدادها :التوجيهات "كيف" –معايير التنفيذ  "ماذا" –المعايير المفاهيمية  

مجموعييية أدوات تيييدريبيييية 
بشيييرن تشيييغيل منظمة وطنية 

  لوقاية النباتات

وحييدة أداة تقييم القييدرات في 
مجا  الصيييحة النباتية بشيييرن 

 التشريعات

دراسيييية لنظام االسييييتعراض 
نهج األمن  فييييذ:  ن ت ل ودعم ا
الحيوي: اسييييييتعراض وتقييم 
يقيييه من قبيييل منظمييية  تطب

على و يييذيييية والزراعييية األ
الصيييعيد الدولي وفي مختلف 

 البلدان

ر تقييم  مواد تييدريبييية لميسيييييي 
القدرات في مجا  الصييييييحة 

 النباتية 

اإلجييييراءات الييييمييييتييييعييييلييييقيييية 
بيييالتزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 الوطنية

دليل بشيييييييرن التزامات تقديم 
 التقارير الوطنية

ميينشييييييييورات خييياصييييييييية  4
بيييالتزاميييات تقيييديم التقيييارير 
الييوطيينيييييية )ميينيييافييع تييقيييديييم 
تقيييارير، وعواقيييب عيييدم  ل ا

، وجهييات التنسيييييييق هيياتقييديم
الييرسيييييييميييييية: الييمييحييياسييييييين 
والمسيياوئ وإقامة الشييبكات( 

صييييييحيفة وقائع بشييييييرن  13و

  



هااإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها  

 

 39من  15الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 المزمع إعدادها/الالزمة قيد اإلعداد تم إعدادها :التوجيهات "كيف" –معايير التنفيذ  "ماذا" –المعايير المفاهيمية  

التزاميييات تقيييديم التقيييارير 
 الوطنية 

خطوط توجيهية بشيييرن جودة 
التزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 الوطنية

وائم التزامات تقديم التقارير ق
 الوطنية

م اإللكتروني بشيييييييييرن  التعل 
التزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 الوطنية )سيتم إصداره(

رسييالة إخبارية بشييرن تحديث 
التزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 الوطنية

حلقات عمل ودورات تدريبية 
مات تقيديم التقيارير  عن التزا

 الوطنية

التدريب وإشييراب أصييحاب المصييلحة ك ،منظمة إقليمية فعالة لوقاية النباتاتخاصيية بعناصيير  ثغرات ال توجد ثغرات ال توجد (13)
 على سبيل المثا  والكفاءة

 االعييييييتييييييرافإجييييييراءات 
بالمنظمات اإلقليمية الجديدة 

الييدورة  –لوقيياييية النبيياتييات 
الرابعة للهيئة المؤقتة لتدابير 

 (؛2002الصحة النباتية )

دور ووظيييائف المنظميييات 
 - اإلقليمييية لوقيياييية النبيياتييات

اليييدورة الخيييامسييييييييية للهيئييية 
المؤقتييية لتيييدابير الصييييييحييية 

( الييمييرفييق 2003) اليينييبييياتيييييية
 التاسع عشر؛ 

  



هااإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 39من  16الصفحة 

 

 المزمع إعدادها/الالزمة قيد اإلعداد تم إعدادها :التوجيهات "كيف" –معايير التنفيذ  "ماذا" –المعايير المفاهيمية  

دور ووظيييييفييية الييميينييظييمييية 
اإلقليميييية لوقيييايييية النبييياتيييات 

مدان  ئة في المعت بل الهي من ق
 (2017الثانية عشرة )تها دور

إجييييييراءات االعييييييتييييييراف 
بالمنظمات اإلقليمية الجديدة 
لوقيياييية النبيياتييات التي يتعين 
اسييييييتعراضييييييها، وإجراءات 
إلغيياء االعتراف بييالمنظمييات 

 اإلقليمية لوقاية النباتات

  



هااإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها  

 

 39من  17الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 االتفاقية الدولية: المبادئ والسياسات )تفسير االتفاقية الدولية(مجال 

 3، دال 1، دال 3، جيم 3، باء 2لالتفاقية الدولية: باء  األهداف االستراتيجية
 

 المزمع إعدادها/الالزمة قيد اإلعداد تم إعدادها :التوجيهات "كيف" –معايير التنفيذ  "ماذا" –المعايير المفاهيمية  

النباتات وتطبيق  لوقايةمبادئ الصيييحة النباتية  (14)
ية  لدول جارة ا ية في الت بات حة الن تدابير الصيييييي

 (1)المعيار الدولي رقم 

 وإجراءات فوريةله ال مبرر خير تر ثغرات ال توجد

   

مسيييرد مصيييطلحات الصيييحة النباتية )المعيار  (15)
 (5الدولي رقم 

البيولوجي المتصيلة  نوعمصيطلحات اتفاقية الت
 1المرفق بمسرد مصطلحات الصحة النباتية )

 الييييييييييمييييييييييعيييييييييييييييييييييار الييييييييييدولييييييييييي بيييييييييي
  (5رقم 

 مسرد المصطلحات  ثغرات ال توجد

: مشروح مصطلحاتمسرد 
( بشرن 2013وثيقة تفسيرية )

 5الييمييعييييييار اليييدولييي رقييم 
مسرد مصطلحات الصحة )

 (النباتية

  

 فعالية اإلجراءات ثغرات ال توجد (4)األولوية ( 2001-001)فعالية التدابير  (16)

دراسات حو  فعالية التدابير   أداة االمتثا ما بعد 
 معالجات)على سييبيل المثا  

 الفاكهة( ثمار ذباب

 

بالمناطق الخالية االعتراف  ثغرات ال توجد (17)
التي من اآلفيييات والمنييياطق 
آلفات ينخفض فيها انتشييييار ا

 )اليييييميييييعيييييييييييار اليييييدوليييييي 
 (29رقم 

 موثوقية المعلومات العلمية ذلك التبرير الفني بما في

مراقبة اآلفات بشييييييرن  كتيب
 النباتية

المناطق الخالية بشيييييرن دليل 
 من اآلفات

 

دليييل بشييييييييرن مجموعيية من 
المعايير المتعلقة بذباب ثمار 
الفيياكهيية )الوكيياليية الييدولييية 

 للطاقة الذرية(

معلومات مصيييورة )شيييريط 
بشيرن المعايير فيديو قصيير( 

المتعلقة بذباب ثمار الفاكهة 
)الوكيييالييية اليييدوليييية للطييياقييية 

 الذرية(



هااإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 39من  18الصفحة 

 

 المزمع إعدادها/الالزمة قيد اإلعداد تم إعدادها :التوجيهات "كيف" –معايير التنفيذ  "ماذا" –المعايير المفاهيمية  

حلقيية عمييل عييالمييية بشيييييييرن 
 المناطق الخالية من اآلفات

تعلم  إلكتروني بشرن المناطق 
 الخالية من اآلفات

  بيييذليييك افعترواالتيييدابير الصييييييحييية النبييياتيييية عييياد  الخطوط التوجيهيييية لت (18)
 (24)المعيار الدولي رقم 

 تعاد  تدابير الصحة النباتية

دراسييية لنظام االسيييتعراض 
ودعم التنفييييذ: اسييييييتعراض 
تطبيق التعييياد  بين تيييدابير 
الصيييحة النباتية المسيييتخدمة 
إلدارة مخييياطر اآلفيييات في 

 التجارة

 أداة االمتثا  ما بعد

دراسات حو  فعالية التدابير  
معالجات )على سييبيل المثا  

 الفاكهة(ثمار  ذباب

 

الترخيص لكيانات من غير المنظمات الوطنية  (19)
لوقيياييية النبيياتييات بتنفيييذ إجراءات الصييييييحيية 

  (2)األولوية  (2014-002النباتية )

 الكفاءاتالكيانات المرخص لها، بما في ذلك إجراءات الفحص وتقييم اإلشراف على  ثغرات ال توجد

بشييييرن إنشيييياء منظمة  كتيب
  وطنية لوقاية النباتات

بشيييرن تشيييغيل منظمة  كتيب
  وطنية لوقاية النباتات

 بشرن عملية المراجعة دليل  

 مستوى مناسب من الوقاية ثغرات ال توجد ثغرات ال توجد (20)

   

 حالة وقاية النباتات في العالم ثغرات ال توجد ثغرات ال توجد (21)

 هيئةالمواد 

حلقييات دراسييييييييية لالتفيياقييية 
 الدولية 

 لمسييييتجدةاالعالمية القضييييايا 
تائج  -2016لعام  تقرير عن ن

العميييل  حلقييياتاسييييييتبييييان 

التربة والصييحة بشييرن وثيقة 
 النباتية

التي وثيييائق مجموعييية من ال
في إطار السنة إعدادها سيتم 

 الدولية للصحة النباتية

 هيئة الوثائق 

قائمة ر بات للتواصييييييل مع 
 اآلخرين



هااإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها  

 

 39من  19الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 المزمع إعدادها/الالزمة قيد اإلعداد تم إعدادها :التوجيهات "كيف" –معايير التنفيذ  "ماذا" –المعايير المفاهيمية  

اإلقليمييية لالتفيياقييية الييدولييية 
  2016 لعام

  



هااإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 39من  20الصفحة 

 

 مجال االتفاقية الدولية: حالة اآلفات

 1، باء 2، ألف 1لالتفاقية الدولية: ألف  األهداف االستراتيجية
 

 المزمع إعدادها/الالزمة قيد اإلعداد تم إعدادها :التوجيهات "كيف" –معايير التنفيذ  "ماذا" –المعايير المفاهيمية 

، 2009-005)تحييديييد حيياليية اآلفييات في منطقيية مييا  - 8تنقيح المعيييار الييدولي رقم  (22)
 (1األولوية 

اإلجييييراءات الييييمييييتييييعييييلييييقيييية 
بيييالتزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 الوطنية

دليل بشيييييييرن التزامات تقديم 
 التقارير الوطنية

ميينشييييييييورات خييياصييييييييية  4
بيييالتزاميييات تقيييديم التقيييارير 
الييوطيينيييييية )ميينيييافييع تييقيييديييم 
تقيييارير، وعواقيييب عيييدم  ل ا

، وجهييات التنسيييييييق هيياتقييديم
الييرسيييييييميييييية: الييمييحييياسييييييين 
والمسيياوئ وإقامة الشييبكات( 

صييييييحيفة وقائع بشييييييرن  13و
التزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 الوطنية 

خطوط توجيهية بشيييرن جودة 
التزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 الوطنية

قوائم التزامات تقديم التقارير 
 الوطنية

م اإللكتروني بشيييييييييرن  التعل 
التزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 إصداره(الوطنية )سيتم 

رسييالة إخبارية بشييرن تحديث 
التزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 الوطنية

 دليل بشرن حالة اآلفات

م اإللكتروني بشيييييييييرن  التعل 
التزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 الوطنية )سيتم إصداره(

رسييالة إخبارية بشييرن تحديث 
التقيييارير  التزاميييات تقيييديم

 الوطنية

حلقات عمل ودورات تدريبية 
مات تقيديم التقيارير  عن التزا

 الوطنية

 

 



هااإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها  

 

 39من  21الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 المزمع إعدادها/الالزمة قيد اإلعداد تم إعدادها :التوجيهات "كيف" –معايير التنفيذ  "ماذا" –المعايير المفاهيمية 

حلقات عمل ودورات تدريبية 
مات تقيديم التقيارير  عن التزا

 الوطنية

تنقيح: اآلفات  ير الحجرية الخاضييييييعة للوائح:  (23)
(، 16المفهوم والتطبيق )المعييييار اليييدولي رقم 

اآلفات وتوضييييح شيييمل يل المعيار نطاقع يلتوسييي
قة باآلفات الحجرية، واآلفات  ير المفاهيم المتعل

عة للوائح واآلفات موضييييييع  خاضيييييي الحجرية ال
 (2الشوا ل الوطنية )األولوية 

هيييية  ير وتطبيق مفهوم لخطوط توجي تفسييييييي
وائح لآلفات الخاضييييييعة لل "الرسييييييميةكافحة الم"
 (5لمعيار الدولي رقم ل 1الضميمة )

شييمل اآلفات وتوضيييح المفاهيم المتعلقة باآلفات يلنطاقه ع يلتوسيي 16المعيار الدولي رقم  تنقيح ثغرات ال توجد
 الحجرية، واآلفات  ير الحجرية الخاضعة للوائح واآلفات موضع الشوا ل الوطنية

تغطيييية االتفييياقيييية اليييدوليييية 
باتات المائية ) ية الللن توصيييييي

 هيييييييئيييةالصيييييييييادرة عييين الييي
(CPM9/2014/01 ؛) 

ا، ائنيييات الكييي المعيييد لييية وراثييييً
البيولوجية واألنواع السييالمة 

الغازية: القرار الصيييادر عن 
تة  ئة المؤق ثة للهي ثال لدورة ال ا
لتيييدابير الصييييييحييية النبييياتيييية 

(2001) 

كتيب بشيييييييرن مراقبة اآلفات 
 النباتية

  

لة  (3حالة العائل و ير العائل )األولوية  (24) حا يد  حد هة ت فاك لة الال عائ
فاكهة )  (Tephritidaeلذباب ال

 (37)المعيار الدولي رقم 

 حالة العائل و ير العائل

 الفاكهةثمار دليل بشرن ذباب  
)الوكيييالييية اليييدوليييية للطييياقييية 

 الذرية(

يمكن وضييييييع مجموعيية من 
اليميواد فيي إطيييار بيرنييياميج 
التنفييييذ التجريبي بشيييييييييرن 

 المراقبة

 

  ( 6لمراقبة )المعيار الدولي رقم ا (25)

   

 توجيهات عن مراقبة آفة ما أو مجموعة من اآلفات ثغرات ال توجد (26)



هااإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 39من  22الصفحة 

 

 المزمع إعدادها/الالزمة قيد اإلعداد تم إعدادها :التوجيهات "كيف" –معايير التنفيذ  "ماذا" –المعايير المفاهيمية 

توجيهيييات محيييددة بشيييييييييرن 
مراقبيية آفيية أو مجموعيية من 

 (3اآلفات )األولوية 

 آفييات مراقبييةبشيييييييرن  كتيييب
 النباتات

 آفة بشيييييييرن صييييييحيفة وقائع
Xylella fastidiosa 

جلسيييية مواضيييييعية خاصيييية 
بشرن سوسة النخيل الحمراء 
عرضييييييييص على الصييييييفحيية 

عروض إضييييافية النباتية مع 
  تتعلق بالمراقبة

النمل  بشيييييرنصيييييحيفة وقائع 
 الغازي

برنيييامج التنفييييذ مخرجيييات 
 التجريبي بشيييييييييرن المراقبييية
ة ثيي)األنشييييييطيية المتعلقيية بثال

 فات(أمثلة من اآل

ذباب بشيييييرن صيييييحيفة وقائع 
 الفاكهة

بشيييرن المراقبة، دراسييية حالة 
 Xylella fastidiosa آفة

بشرن المراقبة، دراسة حالة 
 الغازي النمل

بشرن المراقبة، دراسة حالة 
 الفاكهةثمار  ذباب

مراقبة آفات تنقيح دليل 
 النباتات

-002)خالية من اآلفات المناطق الإنشاء متطلبات  - 4تنقيح المعيار الدولي رقم  (27)
2009 ) 

 (4)األولوية 

 ( Tephritidaeفصيلة ذباب ثمار الفاكهة )لفات اآلخالية من  ةإنشاء منطق
 (26)المعيار الدولي رقم 

بشييييييرن المناطق الخالية من اآلفات، وأماكن اإلنتاج الخالية من اآلفات، والمناطق  وجيهاتت
 آفة أو مجموعة من اآلفاتبالنسبة إلى التي ينخفض فيها انتشار اآلفات 

مناطق الدليل بشيييييرن إنشييييياء  
 تخالية من اآلفاال

حلقيية عمييل عييالمييية بشييييييييرن 
 من اآلفاتالمناطق الخالية 

معلومات مصييييورة )شييييريط 
فيديو قصييير( بشييرن المعايير 

قة بذباب  فاكهة ثمار المتعل ال
)الوكيييالييية اليييدوليييية للطييياقييية 

 الذرية(

تعلم إلكتروني بشرن المناطق 
 الخالية من اآلفات

متطلبات إنشيييييياء أماكن لإلنتاج خالية من اآلفات ومواقع إنتاج خالية من اآلفات  (28)
 (10)المعيار الدولي رقم 

توجيهات بشييييييرن المناطق الخالية من اآلفات، وأماكن اإلنتاج الخالية من اآلفات، والمناطق 
 آفة أو مجموعة من اآلفاتبالنسبة إلى  التي ينخفض فيها انتشار اآلفات

تنفيييذ تييدابير بشييييييييرن  كتيييب 
مناطق خالية من اآلفات وما 
يتصييييييييل بيييذليييك من تيييدابير 

 لصحة النباتيةاتحسين ل

حلقيية عمييل عييالمييية بشييييييييرن 
 المناطق الخالية من اآلفات

معلومات مصييييورة )شييييريط 
فيديو قصييير( بشييرن المعايير 



هااإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها  

 

 39من  23الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 المزمع إعدادها/الالزمة قيد اإلعداد تم إعدادها :التوجيهات "كيف" –معايير التنفيذ  "ماذا" –المعايير المفاهيمية 

دليل بشييييييرن إنشيييييياء مناطق 
 خالية من اآلفات 

قة بذباب  فاكهة ثمار المتعل ال
اليييدوليييية للطييياقييية )الوكيييالييية 

 الذرية(

تعلم إلكتروني بشرن المناطق 
 الخالية من اآلفات

 ينخفض فيها انتشار اآلفاتإنشاء مناطق  شروط (22)المعيار الدولي رقم آلفات انتشار ينخفض فيها اإنشاء مناطق  شروط (29)

 مراقبيية آفيياتبشيييييييرن  كتيييب
  النباتات

دليل بشييييييرن إنشيييييياء مناطق 
  خالية من اآلفات

إجراءات الصييحة بشييرن دليل 
ية بات بذباب  الن قة  ثمار المتعل

الوكيييالييية اليييدوليييية الفييياكهييية )
 (للطاقة الذرية

 

توجيهيييات محيييددة بشيييييييييرن  ثغرات ال توجد (30)
المناطق الخالية من اآلفات، 
وأميياكن اإلنتيياج الخييالييية من 

الييتييي اآلفيييات، والييميينييياطييق 
 ينخفض فيها انتشيييييار اآلفات

آفة أو مجموعة  بالنسيييييبة إلى
 (4)األولوية  من اآلفات

ينخفض فيها إنشيييييياء مناطق 
 لفاكهةاذباب آفات انتشيييييييار 

 (30)المعيار الدولي رقم 

ذبابة تفشييييييي  مكافحةتدابير 
فاكهة في  منطقة خالية من ال

ثميييار الفييياكهييية ذبييياب  اتآفييي
المعيييار الييدولي بيي 2الملحق )

  (26رقم 

 اآلفاتشروط إنشاء مناطق ينخفض فيها انتشار 

دليل بشييييييرن إنشيييييياء مناطق  مراقبة اآلفات بشرن  كتيب
 خالية من اآلفات 

دليل بشرن ذباب ثمار الفاكهة 
)الوكيييالييية اليييدوليييية للطييياقييية 

 الذرية( 

يمكن وضييييييع مجموعيية من 
اليميواد فيي إطيييار بيرنييياميج 
التنفييييذ التجريبي بشيييييييييرن 

 المراقبة

 

  



هااإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 39من  24الصفحة 

 

 مجال االتفاقية الدولية: تحليل مخاطر اآلفات

 4، باء 3، باء 2، باء 3، جيم 2لالتفاقية الدولية: جيم  األهداف االستراتيجية
 

 المزمع إعدادها/الالزمة قيد اإلعداد تم إعدادها :التوجيهات "كيف" –معايير التنفيذ  "ماذا" –المعايير المفاهيمية  

تحليل مخاطر اآلفات )المعيار الدولي رقم لإطار  (31)
2)  

حول مفهوم احتميال  التوجيهياتبشييييييي   رفق م
الخاضيييييعة مخاطر اآلفات لتحليل مكو  ل وضيييييع
لدولي رقم باللحجر  يار ا يل مخاطر  - 11لمع تحل
 (4)األولوية ( 010-2015) يةلحجرااآلفات 

تييحييلييييييل مييخييياطيير اآلفيييات 
)المعييييار اليييدولي  ييييةلحجرا

 (11 رقم

بالنسبة تحليل مخاطر اآلفات 
 ير الحجريييية  إلى اآلفيييات

 الييييخيييياضييييييييييعيييية لييييلييييوائييييح
 (21)المعيار الدولي رقم 

خاطر تبعاً لمتصيينيف السييلع 
التي تنطوي عليهيييا  اتاآلفييي

 (32)المعيار الدولي رقم 

تصييييييدير لالخطوط التوجيهية 
وشييييييحن واسييييييتيراد وإطالق 
عوامييل المكييافحيية البيولوجييية 

ة و يرهييا من الكييائنييات ا لحييي 
المعيييار الييدولي رقم ) المفيييدة

3) 

توجيهات بشييييييرن تغي ر المناخ 
 رقم لمعيييار الييدوليرفق بييا)م
 (3( )األولوية 11

 قوائم بالسلع واآلفات العائلة

 

أدوات توعية بشييرن مجموعة 
 تحليل مخاطر اآلفات

تييدريييب على تحليييل مخيياطر 
م  كيييتيييييييباآلفيييات ) وتيييعيييلييي 
 (إلكتروني

االنحراف عن االسييييييتخيييدام 
لنظر  لمتوخى: ا  حجم فيا

 المسرلة

توجيهات بشييرن إجراء تحليل 
مخييياطر اآلفيييات للكيييائنيييات 

 وراثيًا المعد لة

اإلجييييراءات الييييمييييتييييعييييلييييقيييية 
بيييالتزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 الوطنية

دليل بشيييييييرن التزامات تقديم 
 التقارير الوطنية

ميينشييييييييورات خييياصييييييييية  4
بيييالتزاميييات تقيييديم التقيييارير 
الييوطيينيييييية )ميينيييافييع تييقيييديييم 
تقيييارير، وعواقيييب عيييدم  ل ا

وجهييات التنسيييييييق  هييا،تقييديم
الييرسيييييييميييييية: الييمييحييياسييييييين 
والمسيياوئ وإقامة الشييبكات( 

صييييييحيفة وقائع بشييييييرن  13و

الخطوط التوجيهييية بشييييييييرن 
 اآلفات اإلبالغ عن مخاطر

م اإللكتروني بشيييييييييرن  التعل 
التزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 الوطنية )سيتم إصداره(

إخبارية بشييرن تحديث  رسييالة
التزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 الوطنية

حلقات عمل ودورات تدريبية 
مات تقيديم التقيارير  عن التزا

 الوطنية

بشيييييييييرن االلتزام  توجيهيييات
 32بالمعيار الدولي رقم 

آلفيييات في لذج انميييوضييييييع 
 سياق تقييم مخاطر اآلفات 



هااإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها  

 

 39من  25الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 المزمع إعدادها/الالزمة قيد اإلعداد تم إعدادها :التوجيهات "كيف" –معايير التنفيذ  "ماذا" –المعايير المفاهيمية  

التزاميييات تقيييديم التقيييارير 
 الوطنية 

خطوط توجيهية بشيييرن جودة 
التزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 الوطنية

قوائم التزامات تقديم التقارير 
 الوطنية

م اإللكتروني بشيييييييييرن  التعل 
التزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 نية )سيتم إصداره(الوط

رسييالة إخبارية بشييرن تحديث 
التزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 الوطنية

حلقات عمل ودورات تدريبية 
مات تقيديم التقيارير  عن التزا

 الوطنية

تحليل مخاطر اآلفات )بما في ذلك المعايير الدولية المتعلقة بمعايير ال ودمجتنقيح  (32)
  (4( )األولوية 21و 11و 2

 قوائم بالسلع واآلفات العائلة

   

 تييوجيييييهيييات بشييييييييي   إدارة مييخييياطيير اآلفيييات  (33)
 (2)األولوية  (001-2014)

توجيهات محددة بشيييرن إدارة 
بالنسييييييبة إلى  مخاطر اآلفات

آفيية أو مجموعيية من اآلفييات 
 (3)األولوية 

 آفة أو مجموعة من اآلفاتبالنسبة إلى إدارة مخاطر اآلفات 

   

 اإلبالغ عن المخاطر (3اإلبالغ عن المخاطر )األولوية  (34)

بشيييييييييرن اإلبالغ عن  دلييييل 
 المخاطر

 

 التحليل االقتصادي في تحليل مخاطر اآلفات (35)



هااإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 39من  26الصفحة 

 

 المزمع إعدادها/الالزمة قيد اإلعداد تم إعدادها :التوجيهات "كيف" –معايير التنفيذ  "ماذا" –المعايير المفاهيمية  

خطوط توجيهية بشييييرن فهم األهمية االقتصييييادية 
اإلشارة مع المحتملة والمصطلحات المتصلة بها 

لمعيييار ل 2الضييييييميميية ) االعتبييارات البيئيييةإلى 
 (5الدولي رقم 

التحليل االقتصادي في تحليل 
 (2مخاطر اآلفات )األولوية 

نموذج للتحليل االقتصيييييييادي   
 آلثار اآلفات 

 ؟2األولوية االنحراف عن االسييييتخدام المتوخى ) (36)
 (تكميليةتحدد الحقًا( )معيار مفاهيمي أو وثيقة 

 االنحراف عن االستخدام المتوخى ثغرات ال توجد

دراسيييية لنظام االسييييتعراض 
ودعم التنفييييذ عن االنحراف 
خدام المتوخى   –عن االسييييييت

 المسرلةفي حجم النظر 

  

 

  



هااإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها  

 

 39من  27الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 مجال االتفاقية الدولية: إدارة اآلفات

 1، دال 2، جيم 4، باء 2، باء 1، باء 2، ألف 1لالتفاقية الدولية: ألف  األهداف االستراتيجية
 

 المزمع إعدادها/الالزمة قيد اإلعداد تم إعدادها :التوجيهات "كيف" –معايير التنفيذ  "ماذا" –المعايير المفاهيمية  

 الخاضعة للوائحإدارة اآلفات  ثغرات ال توجد (4إدارة اآلفات الخاضعة للوائح )األولوية  (37)

وثيقيية لجنيية تنمييية القييدرات  
 بشرن تدابير الصحة النباتية

 

 خيارات إدارة اآلفات ثغرات ال توجد ثغرات ال توجد (38)

 دراسات عن الفعالية  أداة االمتثا  ما بعد

واالسيييييتجابة لحاالت الطوارئ الطوارئ تخطيط  (39)
 (1)األولوية 

 الطوارئ واالستجابة لحاالت الطوارئتخطيط  ثغرات ال توجد

بشييييييرن إدارة العالقات  كتيب
 مع أصحاب المصلحة 

بشيييييرن إنشييييياء منظمة  كتيب
  وطنية لوقاية النباتات

بشييييرن تشييييغيل منظمة  كتيب
  وطنية لوقاية النباتات

لدورة  ية ل جانب لدورة ال مواد ا
التاسييعة لهيئة تدابير الصييحة 
النبييياتيييية بشيييييييييرن الكوار  

 الطبيعية

اإلجييييراءات الييييمييييتييييعييييلييييقيييية 
بيييالتزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 الوطنية

دليل بشيييييييرن التزامات تقديم 
 التقارير الوطنية

ميينشييييييييورات خييياصييييييييية  4
بيييالتزاميييات تقيييديم التقيييارير 
الييوطيينيييييية )ميينيييافييع تييقيييديييم 
تقيييارير، وعواقيييب عيييدم  ل ا

 Xylella آفةخطة اإلبالغ عن 

م اإللكتروني بشيييييييييرن  التعل 
التزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 الوطنية )سيتم إصداره(

رسييالة إخبارية بشييرن تحديث 
التزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 الوطنية

حلقات عمل ودورات تدريبية 
مات تقيديم التقيارير  عن التزا

 الوطنية

الخطوط التوجيهيية لوضييييييع 
 خطط الطوارئ

اليعيميييل  حيليقييياتمينيتيجيييات 
 الطوارئ تخطيطبخصييوص 

 واالستجابة لحاالت الطوارئ



هااإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 39من  28الصفحة 

 

 المزمع إعدادها/الالزمة قيد اإلعداد تم إعدادها :التوجيهات "كيف" –معايير التنفيذ  "ماذا" –المعايير المفاهيمية  

، وجهييات التنسيييييييق هيياتقييديم
الييرسيييييييميييييية: الييمييحييياسييييييين 
والمسيياوئ وإقامة الشييبكات( 

صييييييحيفة وقائع بشييييييرن  13و
التزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 الوطنية 

خطوط توجيهية بشيييرن جودة 
التزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 الوطنية

قوائم التزامات تقديم التقارير 
 الوطنية

م اإللكتروني بشيييييييييرن  التعل 
التزاميييات تقيييديم التقيييارير 

 الوطنية )سيتم إصداره(

رسييالة إخبارية بشييرن تحديث 
تقيييارير التزاميييات تقيييديم ال

 الوطنية

حلقات عمل ودورات تدريبية 
مات تقيديم التقيارير  عن التزا

 الوطنية

معيايير معيالجية مواد التعبئية  ثغرات ال توجد (40)
 الخشييييبية في التجارة الدولية
)مشييييييروع ملحق بيييالمعييييار 

 ( 2006-010) (15 رقم الييدولي
  (2)األولوية 

لمعيار با 2و 1الملحقين  تنقيح
 ة)إدراج معالج 15الدولي رقم 

تبخير مواد التعبئة الخشييييييبية 
وتنقيح  بفلوريد السيييييولفوريل

 معالجة مواد التعبئة الخشبية

 

بروميد االسييييييتعاضييييييية عن 
 اليييييييييييميييييييييييييييييييييييثيييييييييييييييييييييييل

(CPM 3/1) 

دليل بشرن معالجة المعيار 
: الموافقة على 15الدولي رقم 

المعالجة بالحرارة ومرافق 
لتسخين باستخدام االمعالجة 

ورصدها بالعز  الحراري 

 



هااإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها  

 

 39من  29الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 المزمع إعدادها/الالزمة قيد اإلعداد تم إعدادها :التوجيهات "كيف" –معايير التنفيذ  "ماذا" –المعايير المفاهيمية  

التسييييييخين بي المتعلقالقسييييييم 
 .لعزل الحراريبا

ة للبحو  ي)المجموعة الدول
 (بالحجر الحرجيالمعنية 

دليل بشرن معالجة المعيار 
: المعالجات 15الدولي رقم 

باستخدام التسخين بالعز  
المجموعة الدولية )الحراري 

للبحو  المعنية بالحجر 
 (الحرجي

لقواعد الصحة النباتية لآلفات الخاضعة مالت معا (41)
 (28المعيار الدولي رقم الحجر الزراعي )

جات عدم وجود  محددة معال
 ير سييييلعية للصييييحة النباتية 
لآلفييات الخيياضييييييعيية للوائح 

التعقيم( و)مثالً تبليييل التربييية 
 الييدوليبييالمعيييار حقييات مل)

  (4( )األولوية 28 رقم

 الصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوائحمعالجات 

( بشييرن 2006وثيقة تفسيييرية )
 18الييمييعييييييار اليييدولييي رقييم 

توجييهييييية  (2003) )خطيوط 
السييييييتخيييدام اإلشييييييعييياع في 

 الصحة النباتية(

 الجات عمقاعدة بيانات بال 

( 18لمعيار الدولي رقم تنقيح لالنباتية )تخدام اإلشعاع كتدبير للصحة متطلبات اس ((42)
 (3)األولوية  (007-2014)

 لصحة النباتيةفي اخطوط توجيهية الستخدام اإلشعاع 

( بشييرن 2006وثيقة تفسيييرية )
 18الييمييعييييييار اليييدولييي رقييم 

(2003) 

خطوط توجيهية السييييييتخدام )
 لصحة النباتية(في ااإلشعاع 

 شعاعاإلبشرن دليل  

اسييييييتخدام التبخير  متطلبات ثغرات ال توجد (43)
-004) كتدبير للصحة النباتية

 (1( )األولوية 2014

بشيييييييرن التبخير كتدبير  دليل  
 للصحة النباتية

معالجات اسيييييتخدام  متطلبات ثغرات ال توجد (44)
الحرارة كتيييدبير للصييييييحييية 
 الييييييييييينيييييييييييبييييييييييياتييييييييييييييييييييييية 

  (42اليييدولي رقم المعييييار )
 (1)األولوية 

الحرارة دليل بشيرن معالجات   
 كتدبير للصحة النباتية



هااإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 39من  30الصفحة 

 

 المزمع إعدادها/الالزمة قيد اإلعداد تم إعدادها :التوجيهات "كيف" –معايير التنفيذ  "ماذا" –المعايير المفاهيمية  

معالجات اسييييتخدام  متطلبات ثغرات ال توجد (45)
لييية كتيييدبير دلمعييياجواء األ

( 2014-006) للصيييحة النباتية
 (2)األولوية 

األجواء  معالجات دليل بشرن  
المعيييدلييية كتيييدبير للصييييييحييية 

 النباتية

معالجات استخدام ال متطلبات ثغرات ال توجد (46)
ية حة  الكيميائ كتدبير للصيييييي

 الييييييييييينيييييييييييبييييييييييياتييييييييييييييييييييييية
  (3( )األولوية 003-2014)

المعيييالجيييات دلييييل بشيييييييييرن   
الكيميييائييية كتييدبير للصييييييحية 

 النباتية

 برامج استئصا  اآلفات (9برامج استئصا  اآلفات )المعيار الدولي رقم بشرن خطوط توجيهية  (47)

بشييييييرن إدارة العالقات  كتيب
 مع أصحاب المصلحة 

بشيييييرن إنشييييياء منظمة  كتيب
  وطنية لوقاية النباتات

بشييييرن تشييييغيل منظمة  كتيب
  وطنية لوقاية النباتات

لدورة  ية ل جانب لدورة ال مواد ا
التاسييعة لهيئة تدابير الصييحة 
النبييياتيييية بشيييييييييرن الكوار  

 الطبيعية

 Xylella آفة خطة اإلبالغ عن

 

يل  وضييييييع خطط بشيييييييرن دل
 الطوارئ

 استئصا  اآلفاتدليل بشرن 

مينيتيجيييات حيليقيييات اليعيميييل 
 بخصييوص تخطيط الطوارئ
 واالستجابة لحاالت الطوارئ

اءات الصييييييحيية النبيياتييية إجر ثغرات ال توجد (48)
الملحق الفاكهة ) ةإلدارة ذباب

  (26 رقم بالمعيار الدولي 3

 الفاكهة ةجراءات الصحة النباتية لذبابإ

بشرن ذباب ثمار الفاكهة دليل  
للطييياقييية )الوكيييالييية اليييدوليييية 

 الذرية(

 

لدولي  (49) تات الغرس )المعيار ا با لة لن كام تدابير مت
 (36رقم 

 متكاملة ونهج النظمال تدابيرال 

 والدريناتاإلكثار الدقيقة  ةادم (14رقم  نهج النظم )المعيار الدوليم (50)
الييييخييييالييييييييية ميييين اآلفييييات 

 Solanumللبطاطا/البطاطس )

بشييييييييرن إدارة مخيياطر  دليييل  ما بعد االمتثا 
 اآلفات



هااإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها  

 

 39من  31الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 المزمع إعدادها/الالزمة قيد اإلعداد تم إعدادها :التوجيهات "كيف" –معايير التنفيذ  "ماذا" –المعايير المفاهيمية  

نهج متوضيييييييح حو  مفاهيم التدابير المتكاملة و
 (4النظم )األولوية 

sppفييي الييتييجيييارة اليييدوليييييية ) 
 (33)المعيار الدولي رقم 

هج النظم إلدارة مخييياطر ن
آفييييات ذبيييياب الييييفيييياكييييهيييية 

(Tephritida ) المعيار الدولي(
 (35رقم 

استخدام نهج النظم في إدارة 
المخيياطر المرتبطيية بحركيية 

  (004-2015) السيييلع الخشيييبية
 (3 )األولوية

توجيهات محددة بشييييييرن ن ه ج 
الينيظيم ليلسيييييييليع أو اآلفيييات 

 (4)األولوية 

  



هااإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 39من  32الصفحة 

 

 المتعلقة باالستيراد والتصديرمجال االتفاقية الدولية: النظم التنظيمية للصحة النباتية 

 3، دال 3، جيم 2، جيم 1، جيم 4، باء 3لالتفاقية الدولية: ألف  األهداف االستراتيجية
 

 المزمع إعدادها/الالزمة قيد اإلعداد تم إعدادها :التوجيهات "كيف" –معايير التنفيذ  "ماذا" –المعايير المفاهيمية  

شيييهادات الصيييحة النباتية )المعيار ظام إصيييدار ن (51)
 (7الدولي رقم 

 

شييييييهادات الصييييييحة النباتية 
 (12 رقم )المعيار الدولي

ً شييهادات إلكترونيإصييدار ال ، ا
 XMLمعلوميييات عن خطط 

موحيييدة  ل تبييياد  ا ل لييييات ا وآ
المعيييار الييدولي بيي 1المرفق )

 (12رقم 

معييييار  ل ل مراجعييية مركزة 
)شييييييهييادات  12الييدولي رقم 

( 2015-011الصييحة النباتية( )
 (2)األولوية 

 إصدار شهادات الصحة النباتية

إصييدار الشييهادات عن  كتيب
 لتصدير راض األ

الوثييائق المتعلقيية بيي صيييييييدار 
الشهادات اإللكترونية للصحة 

 النباتية 

صييحيفة وقائع بشييرن الصييحة 
 النباتية وتيسير التجارة

دراسيييية لنظام االسييييتعراض 
التجيييارة ودعم التنفييييذ عن 
)اليتيجيييارة عيليى اإلنيتيرنيييص 

اإللكترونيييية( في النبييياتيييات: 
مخيياطر الصييييييحيية النبيياتييية 

 المحتملة

اإللكترونية ت إصدار الشهادا
نظام مقترح: للصحة النباتية )

 (مركز

دليييييييل بشيييييييييرن اليييتيييجيييارة 
 اإللكترونية

 (25)المعيار الدولي رقم العابرة الشحنات  (52)

 

 ابرةالشحنات الع 

   العابرةالشحنات  كتيب عن

الخطوط التوجيهية لتصييييييدير  ثغرات ال توجد (53)
وشييييييحن واسييييييتيراد وإطالق 

البيولوجييية عوامييل المكييافحيية 
ة و يرهييا من الكييائنييات  الحييي 

المعيييار الييدولي رقم )المفيييدة 
3) 

الصييييييحيية النبيياتييية مالت معييا
قواعييد لآلفييات الخيياضييييييعيية ل

 

التحقق من  كتييييب بشيييييييييرن
 الواردات

الخطوط التوجيهييية بشييييييييرن  
عملية تنظيم عوامل المكافحة 

 البيولوجية
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)المعييييار الحجر الزراعي 
 (28الدولي رقم 

الخطوط التوجيهية لنظام تطبيق لوائح الصييييييحة النباتية على الواردات )المعيار  (54)
 (20الدولي رقم 

 تنظيم الواردات

كتييييب بشيييييييييرن التحقق من 
 الواردات

( بشييرن 2005وثيقة تفسيييرية )
 :20المعيار الدولي رقم 

)الخطوط التوجيهيييية لنظيييام 
تطبيق لوائح الصيييحة النباتية 

  على الواردات(

بشيييييرن إنشييييياء منظمة كتيب 
  وطنية لوقاية النباتات

كتيب بشييييرن تشييييغيل منظمة 
  وطنية لوقاية النباتات

الوثييائق المتعلقيية بيي صيييييييدار 
الشهادات اإللكترونية للصحة 

 النباتية 

صييحيفة وقائع بشييرن الصييحة 
 النباتية وتيسير التجارة

دراسيييية لنظام االسييييتعراض 
ودعم التنفييييذ عن التجيييارة 

جيييارة عيليى اإلنيتيرنيييص )اليتي
اإللكترونيييية( في النبييياتيييات: 
مخيياطر الصييييييحيية النبيياتييية 

 المحتملة

إصدار الشهادات اإللكترونية 
)نظام مقترح:  للصحة النباتية

 مركز(

اليييتيييجيييارة دليييييييل بشيييييييييرن 
 اإللكترونية

الخطوط التوجيهيييية لنظيييام   (55)
تطبيق لوائح الصيييحة النباتية 

 تنظيم الواردات



هااإلطار الخاص بالمعايير وتنفيذها  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 39من  34الصفحة 
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)الييمييعييييييار عييلييى الييواردات 
 (20الدولي رقم 

 اسييييتيراد ترخيصاسييييتخدام 
ملحق ( )2008-006) محيييدد
المعيييار الييدولي رقم جييديييد بيي

20)  
 (4)األولوية 

التحقق من  كتييييب بشيييييييييرن
 الواردات

( بشييرن 2005وثيقة تفسيييرية )
 :20المعيار الدولي رقم 

)الخطوط التوجيهيييية لنظيييام 
تطبيق لوائح الصيييحة النباتية 

  على الواردات(

بشيييييرن إنشييييياء منظمة  كتيب
  وطنية لوقاية النباتات

بشييييرن تشييييغيل منظمة  كتيب
 وطنية لوقاية النباتات

  

الخطوط التوجيهيييية للتفتيل  ثغرات ال توجد (56)
 (23)المعيار الدولي رقم 

 التفتيل

 بشرن التفتيل دليل  

 أخذ العينات  (31ات )المعيار الدولي رقم منهجيات أخذ العين (57)

( بشييرن 2009وثيقة تفسيييرية )
 31الييمييعييييييار اليييدولييي رقييم 
 )منهجيات أخذ العينات(

 التشخيص كتيب بشرن

 كتيييب بشيييييييرن مراقبيية آفييات
  النباتات

 خذ العيناتدليل بشرن أ 

ما بعد تصميم محطات حجر  ثغرات ال توجد (58)
وتشييييييغيلها للنباتات الدخو  

 (34)المعيار الدولي رقم 

 الدخو  للنباتاتمحطات حجر ما بعد 

خاصييية بحجر تصيييميم خطة   
 ما بعد الدخو 

 وتسويتها المنازعاتتفادي  ثغرات ال توجد ثغرات ال توجد (59)
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 إجراءات االتفيياقييية الييدولييية
 تسيييوية المنازعاتالخاصييية ب

(2001) 

صييييييحيفة وقائع: دليل موجز 
بشيييييييرن تسييييييوية المنازعات 

 بموجب االتفاقية الدولية

قيح   ن قيييية ت إجراءات االتفيييا
الدولية الخاصييييييية بتسييييييوية 

 (2001المنازعات )

تفادي المنازعات  دليل بشيييرن
 (2001وتسويتها )

ترتيبات قيام البلد المسييييييتورد بالتحقق من امتثا   (60)
بالمعيار  1)الملحق  الشييييحنات في البلد المصييييدر

  (20الدولي رقم 

  ثغرات ال توجد

  التتبع ثغرات ال توجد ثغرات ال توجد (61)

بالنسيييبة  ةالمقترحتوجيهات ال  
 لتتبعإلى ا

تقليص حركييية اآلفيييات عبر  ثغرات ال توجد (62)
الحاويات الجوية والطائرات 

 ( 2008-002إلييى أدنييى حيييّد )
 (3)األولوية 

 المسارات

 مدونة سلوب  

الحركييية اليييدوليييية ل زهيييار  ثغرات ال توجد (63)
-005) واألغصا  المقطوعة

2008)  
 (4)األولوية 

 الحركة الدولية لألزهار واأل صان المقطوعة

المعايير ءات بشرن دليل إجرا  
 الدولية 

مناولة النفايات ذات مخاطر  ثغراتال توجد  (64)
آفات محتملة خالل الرحالت 
اليييدوليييية والتخلص منهيييا 

( 2008-004) بشييييييييكيييل آميين
 (2)األولوية 

 النفايات والتخلص منها بشكل آمن مناولة

المعايير ءات بشرن دليل إجرا  
 الدولية 

 مدونة سلوب 

 ثغراتال توجد  (65)

 

 وسائط النمو الحركة الدولية ل
  غرسالبييياتيييات المرتبطييية بن

  (40)المعيار الدولي رقم 

 لوسائط النموالحركة الدولية 

 ءات دليل إجرا  
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تقليص حركييية اآلفيييات عبر  ثغرات ال توجد (66)
 الحاويات البحرية إلى أدنى حدّ 

 (1)األولوية  (001-2008)

 حركة اآلفات عبر الحاويات البحرية

 هيئة الصادرة عن التوصية ال
 بشييييييييرن الحيياويييات البحرييية 

 (CPM-10/2015/1) 

 مدونة سلوب

خطيية العمييل التكميلييية لهيئيية 
تدابير الصيييحة النباتية بشيييرن 

 البحريةالحاويات 

 صييييحيفة وقائع بشييييرن نظافة
 الحاويات البحرية

تييوجيييييهيييات حييو  تيينييفييييييذ  
الصييييييادرة عن توصيييييييات ال
هيئييية بشيييييييييرن الحييياوييييات ال

 البحرية

 الحركييية اليييدوليييية للحبو   ثغرات ال توجد (67)
 (1)األولوية ( 007-2008)

 الحركة الدولية للحبوب

البديلة معالجات بروتوكو  لل
 لبروميد الميثيل

 دليل بشرن الحبوب 

المعايير ءات بشرن دليل إجرا
 الدولية 

التعبئة الخشبية إخضاع مواد  ثغرات ال توجد (68)
للوائح في التجيييارة اليييدوليييية 
 ( 15)المعيار الدولي رقم 

المعييييار اليييدولي رقم )تنقيح 
االسييتخدام دراج مسييرلة إل 15

 (2االحتيالي( )األولوية 

 عز  الحراريالتسخين بالاستخدام المعالجة ب

( بشييرن 2014وثيقة تفسيييرية )
 15اليييميييعيييار اليييدوليييي رقيييم 

بئييية ) ع ت ل مواد ا إخضييييييييياع 
الخشيييييبية في التجارة الدولية 

 ( للوائح

التسيييخين دليل سيييريع بشيييرن 
 بالعز  الحراري

المعيار  معالجة دليل بشييييييرن 
: المعييالجييات 15الييدولي رقم 

باسيييييتخدام التسيييييخين بالعز  
الدولي ة الحراري )المجموعة 

للبحو  المعنيييية بيييالحجر 
)  الحرجي 

الحركيية الييدولييية للمركبييات  ثغرات ال توجد (69)
ميييييييعيييييييدات واآلالت والييييييي

 الييييييييمسييييييييييييييتييييييييخييييييييدميييييييية
 (41لمعيار الدولي رقم )ا

 الحركة الدولية للمركبات واآلالت والمعدات المستخدمة

 مدونات سلوب  
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 ثغرات ال توجد (70)
 الحركة الدولية للبذور
 (38)المعيار الدولي رقم 

 الحركة الدولية للبذور

المعايير ءات بشرن دليل إجرا  معالجات الصحة النباتية
 الدولية 

ية لألخشييييييياب ثغرات ال توجد (71) لدول  الحركة ا
 (39)المعيار الدولي رقم 

 الحركة الدولية لألخشاب

ية  بات حة الن جات الصيييييي عال م
 ذلك( ير )بروميد الميثيل، و

 ميييرتيييبيييطدليييييييل إجيييراءات  
 الدولية المعاييرب

الحركيية الييدولييية للمنتجييات  ثغرات ال توجد (72)
اليدوية منتجات الخشييبية وال

 المصييييينوعة من األخشيييييا  
  (2)األولوية  (008-2008)

 اليدوية المصنوعة من األخشابوالمنتجات الحركة الدولية للمنتجات الخشبية 

الييتييجيييارة عييلييى اإلنييتييرنيييص 
)التجيييارة اإللكترونيييية( في 
النبيياتييات و يرهييا من المواد 
الخاضيييييعة للوائح )توصيييييية 

 النباتيةهيئة تدابير الصييييييحة 
CPM-9/2014/2) 

مواد اليييدورة المواضيييييييعيييية 
الخاصييية للدورة الثانية عشيييرة 
لهيئة تدابير الصييييييحة النباتية 

 بشرن التجارة اإللكترونية.
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 االتفاقية الدولية: التشخيصمجال 

 4، باء 1، باء 1لالتفاقية الدولية: ألف  األهداف االستراتيجية
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آلفات الخاضعة ابروتوكوالت تشخيص  (73)
 (27للوائح )المعيار الدولي رقم 

ميييليييحيييقيييات بيييبيييروتيييوكيييوالت 
آلفات الخاضييييييعة اتشييييييخيص 

 (27للوائح )المعيار الدولي رقم 

 جيييذام فيروس الحمضييييييييييات 
(Citrus leprosis ) (2)األولوية 

 فييييييطيييييير لييييييفييييييحيييييية األرز 
(syn. Magnaporthe oryzae في )

  (.Triticum sppالييييييقييييييمييييييح )
 (1)األولوية 

  Microcyclus uleiفيييييييطييييييير 
 (1)األولوية 

الكسييافا األخضيير  تنبا سسييو
(Mononychellus tanajoa )

 (2)األولوية 

 Ug99مرض صييدأ سيياق القمح 
(Puccinia graminis f.sp. tritici 

UG 99 1( )األولوية) 

 Moniliophthora rorerفييييطيييير 

 (3)األولوية 

 Solanum rostratumنيييييبيييييات 
 (2)األولوية 

 Amaranthus palmeriنييييبييييات 
 (2)األولوية 

 متطلبات التشخيص

تقيييديم خيييدميييات بشييييييييرن دلييييل 
التشيييييخيص في مجا  الصيييييحة 

 النباتية 

الصييييادرة عن الهيئة توصييييية ال
الحادية عشرة بشرن تها دورفي 

 أهمية تشيييييخيص اآلفات النباتية
 (7التوصية رقم )

خييدمييات  بشيييييييرنإطييار تقييم 
 التشخيص

 

دليييييل تصيييييييويير اليعييينيييات 
 لألطراف المتعاقدة 

 

 متطلبات التشخيص ثغرات ال توجد (74)
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متطلبات التشييييخيص )األولوية 
2) 

تقيييديم خيييدميييات بشييييييييرن دلييييل 
التشيييييخيص في مجا  الصيييييحة 

 النباتية 

 

خييدمييات بشيييييييرن إطييار تقييم 
 التشخيص

 

بشييييرن اسييييتخدام قاعدة  اتتوجيه
 البيانات الجزيئية

الييمييتييعييلييقييية لييتيييدريييبيييات ليي جييرد
 بالتشخيص

 التشخيص )مثالً المراكز اإلقليمية للخبرات(عمليات التعاون الدولي أو اإلقليمي بشرن  ثغرات ال توجد ثغرات ال توجد (75)

الصييييادرة عن الهيئة توصييييية ال
في دورتها الحادية عشرة بشرن 
أهمية تشيييييخيص اآلفات النباتية 

 (7رقم  ة)التوصي

 التصنيفيةلمجموعات جرد ل 

 قائمة بخبراء التصنيف

 


